
Свято вшанування переможців олімпіад  

«Майбутнє твориться сьогодні» 
    
 

- Доброго дня вам, шановні учні, вчителі, батьки, гості!   

- Ми зібралися на урочисте шкільне свято "Майбутнє твориться сьогодні" – 

свято вшанування  переможців,   свято таланту, на якому відзначаємо 

найкращих учнів, які гідно представили школу та наше місто на   міських та 

обласних змаганнях. 

 - Нам є ким пишатися, завдяки потужному потенціалу творчої та обдарованої 

учнівської молоді. 

  -  Обдаровані діти – цвіт та майбутнє нації, її інтелектуальна еліта, гордість і 

честь школи, міста, області, її авторитет.  

- Ми дякуємо гімназистам, які вибороли призові місця у  спортивних змаганнях та 

творчих конкурсах.  

- Учні гімназії живуть цікавим, насиченим життям. Їм підвладні не тільки вершини 

науки. Вони гідно проявляють себе і в підкоренні олімпійських висот.  

- Особлива вдячність нашим спортсменам, завдяки яким наша гімназія посіла ІІ 

місце у міській спартакіаді. 

- Лекгоатлетичий крос –І місце, змагання з футболу 3-4 класи «Шкіряний м’яч» 

ІІІ місце.  

- Козацький гарт – ІІІ місце, баскетбол хлопці – ІІІ місце,  

- Волейбол дівчата – ІІІ місце, Олімпійське лелеченя – ІІ місце, 

- Змагання з легкої атлетики – ІІІ місце, Старти надій - І місце на міському та 

обласному етапах. 

- До нагородження у номінації «Спортивна гордість» 

запрошуємо___________________ 

Номер 

 

 

 



- Цілеспрямованість, прагнення досягти омріяної мети, працездатність і 

працелюбність, вміння бачити проблеми в сучасному світі, намагатися 

дослідити та розв'язати їх - ось характерні риси переможців нашого свята. 

- Начитані, ерудовані, наполегливі, вони не тільки вчаться на відмінно, а й 

беруть активну участь у житті школи, міста. 

- Бажаємо вам, юні обдарування, постійно підвищувати рейтинг рідної школи 

та міста і надалі здобувати нові висоти. 

- Ми вітаємо переможців міських та обласних етапів творчих конкурсів, 

завдяки яким команда міської гімназії посідала призові місця у конкурсах - 

Осінні фантазії –ІІІ місце, Шкільний сайт – І.  

- Паперовий світ- ІІІ, Подарунок воїну – І.  

- Краща програма для ПЕОМ-І, Літературна майстерня –І.  

- Кращий юний краєзнавець- ІІІ, Конкурс користувачів ПК – ІІІ.  

- Космічні фантазії- І місце, Світ очима дітей- ІІІ,. 

- Поліські візерунки- І, Екологічний квест –ІІІ місце на обласному етапі. 

- Для вручення грамот у номінації «Творчі конкурси» запрошуються   

____________________________ 

Номер 

 

- Сьогодні день ваш і ваш час, 

Й вершина перша вам під силу, 

- Життя – це гарт, життя – це шанс, 

Лише у праці здобувають крила. 

- Багато працювали для досягнення результату і учасники агітбригад, які мають 

у цьому році прекрасні результати. 

- Екологічна агітбригада «Еколідер» перемогла на міському етапі та здобула ІІ 

місце на обласному, агітбригада «За здоровий спосіб життя» «Агенти здоров’я» 

- ІІІ місце на міському етапі.  

- Як завжди прекрасно працював у цьому році і гімназійний парламент під 

керівництвом президента гімназії Матвієнко Олії. Благодійні акції, зустрічі, 

свята та концерти збагачували наше шкільне життя. 



- Молодці. Дякуємо вам  і запрошуємо до нагородження у номінації 

«Обдарованість і творчість»________ 

 

Номер 

- Шана вам, юні обдарування, що ступили на цей тернистий шлях за 

покликанням душі, за внутрішнім бажанням. 

- Переможцям усім у навчанні найкращі наші побажання! 

Розвивайтеся, навчайтесь, геніями виростайте, 

Будьте першими в науці і високими душею, 

Хай талант Ваш розквітає під щасливою зорею! 

- Особливо хочеться відзначити багатоборців, які показали прекрасні 

результати не в одному конкурсі. 

- Це……….   

- Молодці. Дякуємо всім. ХХІ століття – це століття освіти, духовності й 

інформативності, пріоритетності знань і мобільності.   

 - Йдіть в ногу з часом.  До побачення.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 


