
«Світоч» зустрічав гостей 

(«Козацький гарт-2015») 
14 травня у Вільнянській гімназії «Світоч» проводився фінальний тур обласного етапу 

Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів «Козацький гарт». Гімназія приймала у 

себе команди-учасниці, які стали переможцями районного етапу Фестивалю, з різних куточків області: 

Бердянська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 11, Енергодарський НВК № 5, Запорізький НВК «Основа», 

Мелітопольський НВК № 16, Пологівський колегіум № 1 та Вільнянська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3. 

Під час урочистого відкриття заходу до присутніх звернулася виконуючий обов'язки начальника 

відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Полевіченко Ірина Олександрівна. Також із 

вітальним словом виступила доцент кафедри реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя 

комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької 

обласної ради, кандидат педагогічних наук Аксьонова Олена Петрівна. Вихованці театру-студії «БЕМС» 

своїм виступом розважили учасників  та налаштували на бойовий дух змагань. 

 
Під час Фестивалю учасники змагались між собою зі стрибків у довжину, човникового бігу, стрибків зі 

скакалкою, перетягування канату, у естафеті, а також показали свої знання з  історії козацтва у конкурсі 

«Тільки тим історія належить, хто за неї бореться і живе!». 

 
Після проходження всіх етапів змагань зморені виснажені учасники зібрались разом в актовій залі 

гімназії, де було проведено заключну частину Фестивалю: привітання та нагородження переможців, 

музичні подарунки від світочан та фотосесія. 

За кількістю набраних балів І місце у фінальному турі обласного етапу фізкультурно-патріотичного 

фестивалю школярів України  «Козацький гарт» посіла команда Запорізького навчально-виховного 

комплексу «ОСНОВА», ІІ місце виборола команда Вільнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, а ІІI –  

Енергодарський навчально-виховний комплекс № 5. 

 
Команда Вільнянської гімназії «Світоч»  посіла у змаганнях ІV місце, проте у деяких конкурсах 

Фестивалю її учасники показали непогані результати: у конкурсі «Естафета» світочани посіли І місце, а у 

змаганнях з перетягування канату наші хлопці отримали ІІІ місце. Хоч це і не стовідсоткова першість, 

проте все-таки це досягнення – одне із багатьох, що ведуть до вершини. 



 
 

До складу команди Вільнянської гімназії «Світоч» увійшли: 
 Котеньова Росіна (5-Б клас). 

 Ляхова Римма (6 клас). 

 Ведмідь Ольга (7-Б клас). 

 Сліпко Аліна (8-Б клас). 

 Мірошнікова валерія (8-Б клас). 

 Шишко Яна (10-А клас). 

 Махінько максим (5-А клас). 

 Зосімов Артем (6 клас). 

 Гук Ростислав (7-Б клас). 

 Балаба Станіслав (8-А клас). 

 Зубков Владислав (8-Б клас). 

 Христонько Владислав (10-Б клас). 

 Міщанчук Дмитро (9-А клас). 

 Вініченко Анастасія (9-Б клас). 

 

Молодці, гімназисти! Ви – гордість нашого закладу, бо не лінуєтесь і працюєте, бо не пасуєте перед 

складнощами, бо не здаєтесь! Ми віримо, що ви подаруєте нам ще не одну перемогу! 

 
 

 

 


