
Міцна родина – сильна 
країна 

Родина, родина – від батька й до сина 
Від матері доні добро передам. 

Родина, родина – це вся Україна 
З глибоким корінням, з високим 

гіллям. 
«Родина». Вадим Крищенко 

Сім'я завжди була і 
залишається осередком збереження 
духовних і культурних традицій нації, 
вбирає в себе історичний досвід всіх 
попередніх поколінь. Весь світ знає, 
якою талановитою, працелюбною, 
духовно багатою є українська нація. 
Ці високі якості закладаються саме в 
сім’ї, де дитина отримує перші уроки 
любові до батька, матері, до своєї 
Батьківщини. У родині вона 
набирається сил і натхнення, які 
допомагають їй впродовж всього 
життя долати життєві труднощі, 
досягати вершин і отримувати 
перемоги, адже саме вона є тією 
цеглинкою, з якої складається 
добробут нашої держави. 

За сприяння управління у 
справах сім’ї, молоді, фізичної 
культури та спорту міської ради 
спільно з Палацом дітей та молоді у 
міському Парку культури і 
відпочинку було проведено спортивні 
змагання «Мама, тато і я – спортивна 
сім’я», де приймали участь 5 
активних сімей міста Новограда-
Волинського, а саме: сім’я Сусліних 
(команда «Україна вперед»), сім’я 
Івасюків (команда «220»), сім’я 
Тельців та Кумськових (команда 
«Спортики»), сім’я Лісових (команда 
«Веселка»), сім’я Шаяхметових 
(команда «Посіпаки»).  

Учасників заходу привітала 
начальник управління у справах сім’ї, 
молоді, фізичної культури та спорту 
міської ради Наталія Борис, яка 
побажала родинам здоров’я, 
сімейного благополуччя та наснаги.  

Конкурсна програма була 
насичена цікавими та веселими 
завданнями і вправами. Атмосфера 
була доброзичливою та дружньою, 
але куди ж без конкуренції – кожен 
хотів перемогти. Так як сім’я – це 
команда, кожен з учасників 
повторював завдання, і чия команда 
швидше виконає завдання, та й 
перемогла. І м’яча ганяла, і як 
кенгурята, стрибали, і кульки 
надували. Кінцевим завданням було 
перевести дитину через кладку – тато 
перекладав брусочки-пазли під 
ногами малечі, а мама тримала дитину 
за ручку. Та і перейшли «на інший 
берег».  

Так як всі учасники сімейних 
змагань показали вищий клас, 
переможця визначати не стали, тому 
що всі молодці. А от подяку і цінний 
подарунок отримала кожна команда. 

Також працювало ігрове 
містечко, де функціонували 
спортивно-розважальні ігри для дітей 

та діяла фотозона, де всі бажаючі 
мали змогу сфотографуватися. 

Свято в місті започатковано 
вперше і маємо надію що воно стане 
традиційним. 

Усі учасники отримали від 
управління сім’ї, молоді, фізичної 
культури та спорту міської ради 
грамоти за участь у змаганнях та цінні 
подарунки. 


