
Олімпійський урок у школі 
Надзвичайно важливого значення у вихованні сучасної молоді 

набуває популяризація здорового способу життя, дружби і взаємоповаги. 

Така гуманістична місія покладається сьогодні на спорт та фізичне 

виховання.  

Щорічно у вересні у Лебединській загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів № 5, згідно річного плану школи, у рамках Всеукраїнського 

Олімпійського уроку та Олімпійського тижня з нагоди Дня фізичної 

культури та спорту, із метою формування здорового способу життя, розвитку 

олімпійського руху в місті, підвищення соціальної активності і зміцнення 

здоров’я учнів проводиться такий тиждень. Цього року він запланований  із 

04 по 08 вересня. 

У рамках тижня були проведені спортивні змагання, конкурси 

малюнків, вікторини. 

 А 07 вересня у 5-11 класах пройшов Олімпійський урок. Мета 

його: виховання учнів на гуманістичних цінностях олімпійського руху, 

формування в них навичок та культури здорового способу життя, залучення 

їх до активних занять фізичною культурою. 

 У школі цього дня панувала незвичайна атмосфера. Усі учні прийшли 

у спортивній формі. Розпочалося свято лінійкою, на якій діти почули про 

Олімпійські ігри, дали клятву юного учасника Олімпійських ігор. Кращі 

спортсмени школи підняли Олімпійський прапор, пронесли Олімпійський 

вогонь.  

До присутніх із вітальними словами звернулися директор школи 

Нездоймишапка Т.М. та депутат Лебединської міської ради Савека Ю.Г.  

Вони побажали всім учасникам свята чесних змагань та спортивних перемог. 

І ось нарешті довгоочікувана мить змагань, яка розпочалася масовим 

забігом. Діти залюбки брали участь у всіх естафетах, вболівали за своїх 

учасників та мали чудовий настрій. 

А 08 вересня 2017 р. учні школи взяли участь у міських змаганнях,  

присвячених відзначенню Дня фізкультури і спорту на міському стадіоні 

«Авангард». І на цьому заході наші спортсмени  посіли не одне призове місце 

і цим самим прославили школу . 

У понеділок, 11 вересня, у школі пройшла урочиста лінійка 

закриття Олімпійського тижня. На ній директор школи привітала та 

нагородила грамотами  переможців різних змагань, подякувала за активну 

участь у проведенні Олімпійського тижня та висловила сподівання, що спорт 

для учнів нашої школи залишиться і надалі одним із улюблених занять. 



Педагогічний колектив школи і надалі буде працювати у напрямку 

залучення дітей до здорового способу життя, активним заняттям спорту,  

використовуючи  у своїй роботі різноманітні здоров`язберігаючі технології. 

 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 
 



   
 

   
 



 
 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 


