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НАМ ПИШУТЬ

Лист від Лишнянського 
навчально-виховного об'єднання (НВО)

Всім відомо, що найціннішим скарбом для людини є 
здоров’я. А кращим другом здоров’я був і залишається 
спорт. Доброю традицією в нашій школі стало проводити 
напередодні дня фізичної культури та спорту Олімпійсь-
кий тиждень. Важливість та популярність спорту цілком 
виправдана. Адже спорт – це не тільки самоорганізація і 
дисципліна, здоров’я і молодість, елемент культури і стиль 
життя – це саме життя, рух вперед! Тому ми намагаємось 
дотримуватись цих принципів.

Розпочався Олімпійський тиждень виховними годи-
нами на тему: “Олімпійські чемпіони України” та “Олім-
пійськими шляхами до здорового майбутнього”. Були ор-
ганізовані виставка літератури на олімпійську тематику у 
нашій бібліотеці, конкурс малюнків та стіннівок на тему 
“Олімпійський прапор”.

Приємною новиною для нас було саме на цьому тижні 
отримати “Посилку успіху” від Klitschko Foundation. Наша 
школа приклала немало зусиль, щоб бути серед перемож-
ців цього чудового проекту та отримати спортивні призи 
від організаторів.

Продовжився тиждень організацією та проведенням 
“Малих олімпійських ігор” для учнів 1–5 класів. Усіх учас-
ників нагородили солодкими призами, а команда пере-
можців з гордістю отримала олімпійський факел. 

А на завершення Олімпійського тижня Лишняське 
НВО мало за честь зустрічати дуже шанованих гостей: 
Олександр Володимирович Абраменко – український 
фристайліст, фахівець із лижної акробатики, олімпійський 
чемпіон 2018 року; Анатолій Юрійович Стукін – голо-
ва соціальної комісії Асоціації ветеранів спорту України, 
Заслужений ветеран спорту України, Заслужений тренер 
України, Заслужений вчитель України, кандидат біоло-
гічних наук, майстер спорту міжнародного класу; Леонід 
Степанович Братіца – автор проекту «Єдність духовної 
і фахової культури», започаткованого в Національному 
авіаційному університеті. 

Олександр Абраменко поділився розповіддю про свій 
нелегкий спортивний шлях, своїми успіхами та перемога-
ми.

Жодна команда не залишилася без призів та пода-
рунків, потім учні мали можливість сфотографуватись 
з нашими почесними гостями та отримати автографи.  
Леонід Братіца подарував шкільній бібліотеці перший і 
другий томи видання «Видатні конструктори України» та 
журнал «Світогляд» (№2(76), 2019), де надрукована його 
присвята Олегу Антонову «Людині, Авіаконструктору, 
Художнику...». Леонід Братіца відзначив, що Генеральний 
конструктор Олег Костянтинович Антонов все життя 
займався спортом, особливо любив теніс. Братіца також 
запросив на екскурсії в Народний музей Державного під-
приємства «АНТОНОВ», Державний музей авіації Украї-
ни імені О.К. Антонова, Авіаційний навчальний ангар і 
музей Національного авіаційного університету та на День 
відкритих дверей НАУ і на виставку мікромініатюр Мико-
ли Сядристого – народного художника України, майстра 
спорту СРСР, абсолютного чемпіона України з підводного 
спорту (1978 р.).

Також через журнал хочемо подякувати Президенту 
Національного олімпійського комітету України, олімпій-
ському чемпіону, Герою України Сергію Бубці, українсько-
му фристайлісту, фахівцю з лижної акробатики, олімпій-
ському чемпіону 2018 року Олександру Абраменку, голові 
соціальної комісії Асоціації ветеранів спорту України, 
Анатолію Стукіну за популяризацію олімпійських іде-
алів серед молоді.

Завдяки інтерв’ю Сергія Красюка з академіком Сте-
вою Гаврилюком у статтях «Попри війни,  негаразди й ди-
пломатичну байдужість» і «Селянство – опора нашої мов-
ної культури» Василя Тимківа ми глибше ознайомилися з 
історією та культурою однойменного з нашим села Лішня 
(Боснія і Герцоговина). Сподіваємося на подальші дружні 
відносини та співпрацю. 

З повагою, 
від адміністрації НВО Оксана Шевчук,

с. Лишня, Макарівський район, Київська обл.,
28 листопада 2019 р.




