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4-5 травня 2018 року опорний заклад «Калайдинцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені
Ф.Д.Рубцова» приймав учасників І етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).  4 травня школярі з чотирьох
навчальних закладів Лубенщини зібралися на подвір’ї опорного закладу на
урочисте відкриття одного з найбільш популярних патріотичних змагань молоді,
яке сприяє вихованню у підростаючого покоління патріотизму, любові до України,
поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей, формуванню
здорового способу життя та зміцненню здоров’я.  
 
Кращих джур району вітали голова райдержадміністрації Тетяна Петрівна
Качаненко, голова районної ради Григорій Миколайович Угляниця, начальник
відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації Юлія Михайлівна
Білокінь, директор районного центру дитячої та юнацької творчості Валентина
Василівна Моша, директор опорного закладу «Калайдинцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів»,
депутат районної ради Сергій Іванович Мисник, депутат районної ради Лідія
Різуненко, голова міжрайонного об’єднання ветеранів АТО Олександр Клюшник.
 
Звертаючись до юних патріотів, голова райдержадміністрації Тетяна Петрівна
Качаненко подякувала навчальним закладам за підтримку цієї гри, яка дасть змогу
її учасникам позмагатися у спритності, продемонструвати різні здібності та уміння.
Тетяна Петрівна побажала учням досягти перемоги у змаганнях, згуртуватися у
спільних інтересах.
 
Після церемонії відкриття гри його учасникам провели екскурсію
Калайдинцівським музеєм, зокрема кімнатою Захисників Вітчизни.
 
Протягом двох днів юні джури наступних роїв: «Удайські козаки»
(Калайдинцівська школа) «Сіроманці» (Вовчицький ліцей), «Хорти»
(Тарандинцівська школа), «Побратими» (Новооріхівська школа) змагатимлися у
різних конкурсах та змаганнях, де мали змогу продемонструвати добру підготовку,
злагоджені командні дії, індивідуальні вміння. 
 
Щиро вітаємо рій «Удайські козаки» опорного закладу «Калайдинцівська ЗОШ І-ІІІ
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ступенів імені Ф.Д.Рубцова» у складі: 
 
Кучеренка Сергія – ройового, Сокура Максима, Чупира Олега, Соколовського
Віктора, Пугача Богдана, Сичової Віти, Кот Тамари, Чернової Тетяни та їх
наставників з перемогою в І етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)! 
 
Грамотами відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Лубенської районної державної
адміністрації нагороджений рій «Удайські козаки» опорного закладу
«Калайдинцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Ф.Д.Рубцова» за:
 
-
          
І місце у конкурсі Ватра «Слава героям» (керівники Десятник Т.В., Кузьменко А.В.);
 
-
          
І місце в інтелектуально-творчому змаганні «Пластун» (керівники Крутій С.В.,
Пирогова Ю.І.);
 
-
          
І місце у конкурсі «Стрільба» з пневматичної гвинтівки (керівник Крутій С.В.);
 
-
          
І місце в інтелектуальній грі-вікторині «Відун» (керівник Пирогова Ю.І.);
 
-
          
І місце у силовому змаганні «Перетягування линви» (керівник Голубенко Л.І.);
 
-
          
ІІ місце у конкурсі «Впоряд» (керівник Крутій С.В.);
 
-
          
ІІ місце у конкурсі «Рятівник» (керівник Мисник К.І.);
 
-
          
ІІ місце у змаганні «Туристсько-спортивна смуга перешкод» (керівник Голубенко
Л.І.);
 
-
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ІІ місце у конкурсі звітів «Добре діло» (керівник Десятник Т.В.).
 
а також Чупир Олег як кращий стрілець змагань І етапу.
 
Бажаємо успішного виступу в ІІ етапі!!!
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