
До 70-річниці визволення України від фашистських загарбників
і  70-річниці Великої Перемоги

ГОТУЮЧИСЬ ДО ПРАЦІ  І ОБОРОНИ

З досвіду первинної організації ТСО України Хотинської гімназії

         Того дня було людно на подвір’ї гімназії. Сюди прибули
учасники бойових дій в Афганістані та Великій Вітчизняній війні,
вийшли з класів учні  і учителі гімназії, завітали жителі міста.
Відбувалася урочиста лінійка, присвячена відкриттю меморіальної
дошки на честь полеглого  воїна-інтернаціоналіста, колишнього учня
тоді середньої школи №4 ім. Героя Радянського Союзу Кузьми
Галкіна Дмитра
Венгерського.
Виступаючи на
мітингу голова
обласної Спілки
ветеранів Афганістану
Станіслав Козак
повідомив, що
призивався до армії
разом з Дмитром
Венгерським:
  -     Він був
прекрасним солдатом , мужнім і відважним.
 Дмитро добре володів зброєю, відзначався  хорошою дисципліною і
кмітливістю, За мужність і відвагу  нагороджений орденом Червоної
Зірки.
        Тверду основу військових знань Венгерський одержав ще до
призову, в первинній оборонній організації навчального закладу,
гордився що його школа носила  ім’я Героя Радянського Союзу
Кузьми Галкіна. На тому ж мітингу директор гімназії Лідія
Федорівна Лємешева повідомила,  що підтримує пропозицію,щоб за
спадкоємністю гімназія має носити  героїчне ім’я керівника
Хотинського комсомольського підпілля.
       Добрі традиції має первинна організація  ТСО України
Хотинської  гімназії. Під  керівництвом досвідченого викладача
предмета  ‘’Захист Вітчизни’’ Володимира Івановича Юзька
осередок  оборонної організації досягає успіхів у військово-
спортивній та патріотично-виховній роботі.



        На протязі трьох останніх років вихованці ТСО України
Хотинської гімназії на районних змаганнях із стрільби з
пневматичної гвинтівки здобувають тільки призові місця. Це і є
результатом підготовки яка ведеться у шкільних гуртках  ‘’ Влучний
стрілець’’

     Команда гімназії у
третьому етапі
Всеукраїнського
фізкультурно-
оздоровчого фестивалю
«Нащадки козацької
слави» на протязі
останніх п’яти років
ставала призером.  У 2009
році представляла нашу
область  у фінальній
частині цих

Всеукраїнських змагань. На обласних змаганнях військово-
патріотичної гри
‘’Зірниця’’  команда
гімназії з дев’яти видів у
п’яти була переможцем
та призером і посіла
перше  загально-
командне місце. Їй було
надано право захищати
честь Буковини у
фінальній частині
змагань, які проходили у
Криму. Хотинці показали
досить високі результати
і стали бронзовими призерами цієї заново відродженої
республіканської гри  ‘’Зірниця’’
    Набуття учнями знань, умінь і навичок захисника Вітчизни,
формування у підростаючого покоління почуття патріотизму
досягається  завдяки професійному ставленню до своєї роботи
викладача Володимира Івановича Юзька, він же і голова первинної
організації ТСО України. Учитель уміло поєднує гурткову роботу
учнів з індивідуальною.



      Справжніми каталізаторами в оборонно-спортивній роботі є
місячники, які проводяться до Дня Збройних Сил України,  Дня
Захисника Вітчизни і  свята Великої Перемоги. Вони проходять на
базі Хотинської ДЮСШ з участю інших команд шкіл району. Перед
цим Володимир Іванович обов’язково організовує внутрішньо-
шкільні змагання. Ось деякі результати однієї з таких генеральних
репетицій  перед  Днем Збройних  Сил України та 21 –ої річниці
оборонного Товариства
України.
    Змагання проходили у
спортивному залі гімназії.

Найкращими у стрільбі з
пневматичної гвинтівки стали  Стас
Белінський  з  9‘’А’’ класу та

Вячеслав Ковальчук з 10’’А’’. Друге місце посів Влад Топорівський
(10 ’Б’’), третє – Максим Бринь  (11’’Б’’).  У підтягуванні на
перекладині найсильніший був Михайло Семенов
( 10’’Б’’), другим Костянтин Дабіжа  ( 11’’Б’’), третім Олександр
Семенов ( 9’’Б’’). Успішно пройшли змагання  з розбирання та
збирання автомата Калашникова,  спорядження магазина патронами.
У загальному заліку перемогу святкували учні 11 ‘’Б’’ класу, на
другому місці – 10’’Б’’, на третьому -  9’’Б’’.

    Краща команда
відзначена перехідним
кубком. Усі призери
отримали грамоти.
Нагороди вручали члени
жюрі: голова районної
організації ТСО України
Борис Іванович Філіпчук, та
голова  Хотинської міської
організації ветеранів
України Володимир



Дмитрович Самофалов.
Цікаво пройшли «Козацькі розваги» серед учнів шостих класів,

які провела учительська фізкультура Галина Вікторівна Голянська.
Перемогу святкували юні козаки 6 «В» класу.
       Надовго залишаться у пам’яті членів шкільної організації ТСО
України зустрічі з фронтовиками Іваном Сидоровичем Мокряком,
який брав участь у визволенні України і штурмі Берліна, Миколою
Миколайовичем Адамовичем   -  ленінградським блокадником,
Робертом Павловичем  Бочановим- учасником боїв з японськими
мілітаристами, Героєм Соціалістичної праці Стефанією
Олександрівною Рашківською.
       На новий, вищий ступінь оборонно-масової роботи вступає
оборонна організація Хотинської гімназії, готуючи гідну зустріч 70-
річчю визволення України від фашистських загарбників та 70-річчю
Великої Перемоги.

                                                                    Хотинський
                                                        районний  комітет ТСО України

Осередки товариства об’єднують більше двох мільйонів
однодумців, в ньому працюють майже дев’ять тисяч штатних
працівників.  Це справжні патріоти незалежної України, віддані
своїй справі люди, які присвятили своє життя служінню Вітчизні.

                                                  Віктор Тімченко, голова  ТСО України.

Чільне місце у військово-патріотичному вихованні
підростаючого покоління, яке проводить обласна організація ТСО
України, посідає тема Великої  вітчизняної  війни, організовуються
уроки мужності, виховні години : «Пам’ять і нам спокою не дає»,
«Пам’ятаєш, земле, у бій», автомобільні пробіги , «круглі столи»  і
багато інших заходів.

                          Володимир Кравченко, голова Чернівецької обласної
організації ТСО України.


