Василь
Зеленчук
привітав
переможців інтелектуального
турніру
«Ігри
патріотів
Херсонщини»
Учора, 30 вересня, перший заступник голови облради Василь
Зеленчук привітав учасників та переможців V обласного
інтелектуального
Херсонщини».

дитячого

фестивалю

«Ігри

патріотів

Відзначимо, щорічний обласний турнір юних патріотів України і
рідного краю проводиться на Херсонщині в рамках обласної
цільової програми «Дитина – громадянин – патріот Батьківщини».
Засновником та організатором змагань є Херсонська обласна
бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки.
У зв’язку з поширенням у світі коронавірусу Covid-19
цьогорічний турнір мав свої особливості – вперше змагання юних
патріотів відбувались в очно-заочному форматі. Проте, вони не
втратили свою популярність серед дітей, як результат – 91
фіналіст.
Ну а найкращими знавцями рідного краю – чемпіонами V обласного
турніру стали:
серед учасників із області
4-5 класи
І місце – Бандура Яна, учениця 5 класу Генічеської гімназії
ІІ місце – Хильченко Іванна, учениця 4 класу Олександрівської
ЗОШ Білозерського району

ІІІ місце – Шевченко Давид, учень 5 класу Нововоронцовської
ЗОШ №1
6-7 класи
І місце – Остап’юк Софія, учениця 7 класу Олександрівської ЗОШ
Білозерського району
ІІ місце – Зінченко Ілля, учень 6 класу, читач Каланчацької
РДБ
ІІІ місце – Кондратенко Діана, учениця 6 класу, читачка
Верхньорогачицької РДБ
8-9 класи
І

місце

–

Голівець

Василь,

учень

9

класу,

читач

Великоолександрівської РДБ
ІІ місце – Сичова Вікторія, учениця 9 класу Солонцівської ЗОШ
Олешківського району
ІІІ місце – Борисенко Анастасія, учениця 8 класу Скадовської
ЗОШ №3
серед учасників-херсонців
4-5 класи
І місце – Адамов Максим, учень 4В класу Херсонської гімназії
№6
ІІ місце – Аліфанова Вікторія, учениця 5 класу ЗЗСО №53 м.
Херсон
ІІІ місце – Нікітенко Дмитро, учень 5Г класу ЗЗСО №54 м.
Херсон
6-7 класи
І місце – Борідько Кирило, учень 6 класу Херсонської гімназії
№16

ІІ місце – Скрипка Катерина, учениця 7Б класу НВК №51 м.
Херсон
ІІІ місце – Нечиперук Оксана, учениця 6 класу ЗЗСО №43 м.
Херсон
8-9 класи
І місце – Давиденко Діана, учениця 9ПМВ класу Академічного
ліцею ім.О.В.Мішукова при ХДУ
ІІ місце – Гаврилова Кароліна, учениця 9 класу Херсонської
гімназії №2
ІІІ місце – Тимощук Марія-Ізабель, учениця 8Б класу ЗЗСО №52
м. Херсон
«Від імені усього депутатського корпусу я вітаю вас з
проведенням турніру. Бажаю, щоб в найближчий час він отримав
статус «всеукраїнський», а в подальшому і «міжнародний». Я
вдячний за нашу спільну плідну та продуктивну роботу,
спрямовану на розвиток бібліотеки імені Дніпрової Чайки,
протягом усієї каденції. Також від щирого серця вітаю
працівників бібліотеки з професійним святом. Дякую вам за те,
що продовжуєте берегти знання, накопичені століттями для всіх
нас та майбутнього покоління. Нехай у вашій бібліотеці завжди
буде багато читачів, які люблять і бережуть книги!», –
відзначив Василь Васильович у своїй промові та відзначив
почесними відзнаками Херсонської обласної ради найкращих
працівників бібліотеки.
Події фестивалю висвітлені на офіційному вебсайті бібліотеки,
а відео «наживо» з подій фестивалю транслювалось на сторінці
бібліотеки у Фейсбук.

