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13 жовтня у Слов’янській загальноосвітній школі №12 відбулися шкільні змагання,
присвячені Дню Захисника України «Молоді захисники України»

  

У конкурсах брали участь команда 9-х класів (Десант), 10-х класів (Сокіл) та команда
11-х класів (Розбишаки).

  

Учні показали себе справжніми хазяїнами, розумними юнаками, істинними богатирями та
чуйними романтиками. У конкурсах команди були згуртованими та дружніми.

      

 

  

За підрахунками журі І місце посіла команда 10-х класів, ІІ місце-команда 9-х класів, ІІІ
місце-команда 11-х класів. Усі команди отримали подарунки.{jcomments on}

  

Захід організувала Бібікова Анжела Валеріївна – вчитель української мови та літератури,
класний керівник 9-Б класу.
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Досягнення команд оцінювало найкомпетентніше журі, до якого входили:

  

-Чернишов Олександр Петрович – заступник директора з навчально-виховної роботи;

  

-Горбань Сергій Петрович – вчитель фізичної культури;

  

-Манік Микола Леонідович – заступник начальника штабу 108 окремого
гірсько-штурмового батальйону, молодший лейтенант;

  

-Ламер Олег Олександрович – Солдат Слов’янського ОМВК

  

 Свої поздоровлення підготували учні 2-А та 2-В класу. Вони передали воїнам АТО свої
листівки, малюнки та побажання здоров'я, успіхів та миру.

  

  

  

В этот же день прошло яркое и красочное мероприятие под названием «Козацькі
розваги», посвященное Дню защитников Украиныэ

  

 2 / 4



День захисника України

Написав Admin
Неділя, 22 жовтня 2017, 19:06 - 

  

             

«Козацькі розваги» представляют собой комплекс упражнений на смекалку, ловкость,
быстроту реакции и т.д. В соревнованиях принимали участие учащиеся 7-х и 8-х классов!
Также присутствовала ещё одна не менее яркая команда-это болельщики, которая
неустанно поддерживала наших участников и вдохновляла их на новые спортивные
свершения.

  

  

Организатором данного красочного мероприятия  стал прекрасный опытный педагог,
который всегда своим трудом добивалась наилучших результатов с учениками-учитель
физической культуры Виктория Анатольевна Кузнецова! Всё прошло на самом высоком
уровне! И участники, и болельщики остались довольны !

  

  

По итогам мероприятия все участники были награждены грамотами за победу в
определённых номинациях, а также сладкими подарками!

  

  

Искренне поздравляем всех победителей и желаем новых спортивных свершений и
творческого вдохновения!
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