
Відбулася військово-патріотична гра «Джура»

Міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово- 
патріотичної гри «Сокіл» («Джура») відбувся 15 травня.
Позмагатися в силі, влучності 
єдності духу зібралися рої від 
середньої освіти міста:

• «Нащадки Хмельницького»-рій 
Славутицької загальноосвітньої шко
ли №1;

• «Козаки» -  рій Славутицької за
гальноосвітньої школи №3;

• «Козаки» -  рій Славутицької за
гальноосвітньої школи №4;

• «Литаври» -  рій Славутицького 
ліцею.

Діти продемонстрували свої на
вички та командну роботу у восьми 
змаганнях: «Візитка рою», «Туризм», 
«Стрільба», «Рятівник», «Впоряд»,

витривалості, кмітливості та 
чотирьох закладів загальної

«Відун», «Ватра», «Перетягування ка
нату».

Окрасою заходу стали презента
ції роїв у конкурсах: «Візитка рою», 
«Впоряд» та «Ватра». А також висту
пи гостей свята:

• танок від зразкового хореогра
ф ічного колективу «Славутич» 
Дитячої школи мистецтв;

• показовий вишкіл від військо
вослужбовців в/ч 3041.

Цікавими для дітей були завдан
ня конкурсів «Рятівник», «Стрільба»

та «Туризм». Захоплюючим та най
більш емоційно забарвленим вия- 
в и в с я  о с т а н н і й  к о н к у р с  -  
«Перетягування канату».

Сьогодні козак -  не той, хто одяг
нений у вишиванку й шаровари. 
Козак -  це передовсім воїн за духом, 
і воюватиме він тільки за честь і сво

• Перемогу вибороли «Нащадки 
Хмельницького» -  рій Славутицької 
загальноосвітньої школи №1;

• II місце -  «Литаври», рій 
Славутицького ліцею;

• III м ісце  -  «Козаки»,  рій 
Славутицької загальноосвітньої шко
ли №3;

в/ч 3041 пригостили дітей смачни
ми піцами.

Б а ж а є м о  « Н а щ а д к а м  
Хмельницького» гідно нести свою 
назву та перемогти в обласному ета
пі гри «Джура»!

За матеріалами Міського ме
тодичного центру.

боду. ШЛЯХЕТНІСТЬ, МУДРІСТЬ, 
ВІДВАГА-три основні прикмети ко
зака: шляхетного -  не підкупиш, му
дрого -  не обдуриш, відважного -  не 
залякаєш!

Саме такі заходи сприяють вихо
ванню справжніх патріотів -  людей, 
які люблять свою Батьківщину і гото
ві її захищати будь якої миті. Діти 
вклали усі сили, щоб відстояти честь 
закладу, не підвести свого керівни
ка, своїх товаришів по команді. За 
рішенням журі гри місця розподіле
но наступним чином:

• IV м ісце  -  «Козаки»,  рій 
Славутицької загальноосвітньої шко
ли №4.

Міський голова Юрій Фомічев ві
тав учасників Всеукраїнської дитя
чо-юнацької військово-патріотичної 
гри «Сокіл» («Джура») та вручив гро
шовий сертифікат на придбання ін
вентарю та спорядження для забез
печення участі команди-переможця 
в наступних етапах гри.

Переможців і призерів нагородже
но грамотами, дипломами, кубками 
та медалями. Військовослужбовці


