
 

З  06 по 10 вересня 2021 р.  у  Нападівській  загальноосвітній школі І-ІІ ст. 

Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області  проходив 

Олімпійський тиждень. У цей період учні школи отримали можливість 

більше дізнатися про Олімпійський рух, його ідеї та принципи, про те, як 

загартовувати себе не лише фізично, а й інтелектуально. 

Розпочався Олімпійський тиждень із урочистої лінійки, на якій було 

оголошено план проведення заходів, учні 8 класу розповіли про виникнення, 

розвиток та  символіку олімпійських ігор.  Відповідно до 

затвердженого плану у школі відбулись виховні години, олімпійський урок, 

вікторини, змагання. 

Вчитель фізичної культури Іванюк М.М. провів загальношкільний 

олімпійський урок «Історія олімпійських ігор». На уроці була 

висвітлена  історія олімпійських ігор, досягнення  українських спортсменів  в 

олімпійських іграх. 

Учні школи взяли активну участь у конкурсі малюнків «Спорт у моєму 

житті». Також проводився турнір  з шахів між учнями 6-8 класів.  Протягом 

тижня класні керівники провели виховні години: «Здоровим бути – зі 

спортом дружити» 1-3 класи, «Спорт – сила, краса, здоров’я» 4 клас, 

«Молодь обирає здоров’я» 5 клас, « Історія олімпійських ігор» 7-8 класи. 

  Вчитель фізичної культури  підготував та провів «Козацькі забави», в яких 

взяли участь учні 5-8 класів. Метою спортивних змагань та естафет було 

заохочення школярів до здорового способу життя, залучення молоді до 

спорту, збереження та зміцнення здоров’я, підвищення фізичної та розумової 

працездатності,  сприяння активній руховій діяльності та  формування 

потреби у систематичних  заняттях  фізичними вправами.                                      

Змагалися команди на швидкість, спритність (долання  перешкод), 

 кмітливість, винахідливість та витривалість. Таким чином, за підсумками 

усіх конкурсів найспортивнішим класом школи став колектив здобувачів 

освіти  6 класу. І це вже не перша їхня перемога! 

10 вересня в рамках Тижня було прповедено День здоров`я. З учнями школи 

було проведено туристичний похід з виходом в урочище                                      

« Сосонка».    Веселими і задоволеними залишилися всі учні та вчителі.      

Ми ще раз побачили, що в нашій школі ростуть сильні, спритні й сміливі. 

Тож бажаємо всім спортсменам  впевненості, сміливості та перемог. 
 

 

 

 

 

 


