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 “Нічний птах з великими очима - орел ” 

Телепередача «Хто зверху?» тепер без Сергія Притули й Катерини Варнави. 

Із запізненням майже на годину, але таки розпочалася інтелектуально-

розвиваюча гра «Хто зверху?» у ЗОШ № 9. Четверо учнів НВК №12 долучи-

лися до неї. У команді хлопців: ведучий – організатор «Кубку Сміху» - Бог-

дан Ніколайчук, капітан команди переможців «Кубку Сміху» - Богдан Доб-

рожанський, учні школи №9 – Микола Шрамович та Влад Драганчук. У ко-

манді дівчат: ведуча і організатор гри – Ольга Булавська, учасниця команди 

«Іліта» «Кубку Сміху» - Марія Артюшкевич, Валерія Степаненко та учениця 

9-ої школи – Софія Поліщук й верховний СУДДЯ. 

Гра складається з 7-ми раундів і фіналу, який вирішує все. За перемогу у кожному раунді ко-

манда отримала по 10 балів й за правильну відповідь у додатковому питанні ще 5 балів. Якщо 

на Новому каналі вболівальників порівно, то у наших конкурентів дівчат було вдвічі більше. У 

першому раунді – нічия, тому оголошено «дивоглядки», де перемогу отримали хлопці.  

У фіналі кожна з команд отримала аркуш паперу, на якому було написано, що вони повинні 

знайти в залі. Учасники бігали, знаходили все, що потрібно і перемогли найсильніші. 

Переможцем «Хто зверху?» стали ті, хто від початку був у цьому впевнений, вони розпочали 

гру й перемогли її - це ДІВЧАТА! 

- Дуже класна гра! Трішки не до кінця все організували, але це окупилось. Класні жарти у хлоп-

ців. Від початку знала, що дівчата переможуть, - каже глядач. 

                                        Олександра ГУМЕНЮК 
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    4:20 – не час гри «Синій кит», а час майстер-класу. 

   Тренер Георгій Зазулевич та гравці першої існуючої команди в Україні з Lacrosse про вели пре-

зентацію для учнів 4-7 класів у НВК 12. Жіноча та чоловіча команди демонстрували учням пере-

дачі м’яча та як правильно кидати у ворота. Потім самі ж школярі мали змогу не тільки потримати 

ключку в руках, а й пограти у гру.  

Детальніше дивіться у новинах телеканалу РТБ.                                 Олександра ГУМЕНЮК 

 

 

 

 

  

                          

 

 

 

 

У приміщенні актової зали НВК №12 відбулося 

спортивне свято «Веселі старти» для учнів 3-х кла-

сів, яке провели учні шкільного учнівського самов-

рядування Ніколайчук Богдан та Доброжанський 

Богдан. У цих змаганнях взяли участь наступні ко-

манди «Комета», «Олімпійці» та «Смурфики». В 

ході заходу дітям запропонували позмагатися у де-

в’яти конкурсах: «Передай м’яч», «Хто спритні-

ший», «Веселий потяг», «Естафета зі скакалкою», 

«Збий ворога», конкурс капітанів, естафета 

«Здоров’я», «Пліч-о-пліч з товаришем» та 

«Феєрверк». В перервах між конкурсами хореогра-

фічні виступи учнів дарували гарний настрій гляда-

чам та віру у власні сили командам-учасникам. Ще більшого запалу конкурсантам надавала активна 

підтримка глядачів. Перемогу за кінцевою сумою балів отримала команда «Олімпійці», яка виявила 

найкращі здібності у конкурсі «Збий ворога». Діти отримали багато позитивних емоцій, хороший на-

стрій, вміння працювати в команді.                                                                             Ольга БУГАЙЧУК 

 «Веселі старти» 


