
Наші таланти

Школяр нашої гімназії Захар Щурко,  своїм прикладом показав, що навіть діти роблять усе
можливе, щоб наші захисники з більшою

 наснагою боролися з ворогом. Захар власноруч змайстрував надпотужний
багатофункціональний павер-банк для наших захисників.

Завантажити відео

Шахи

 Матвій Соболь, учень 6-B класу,  почав займатися шахами на початку 2020 року, 

коли йому було 9 років. Наприкінці лютого 2020 він вже здобув 4-й розряд у 
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кваліфікаційному турнірі Львівської шахової академії. У вересні того ж року 

отримав 2-й розряд на Чемпіонаті Львівської області з шахів серед юнаків

 та дівчат. В жовтні того ж року зайняв 2-ге командне місце серед 42-х 

команд на всеукраїнському шаховому командному турнірі Vynnyky 

chess challenge 2020 (7 перемог і одна нічия в 8 партіях в особистому заліку).

   А у грудні 2020 року виконав норму 1-го розряду і посів 2-ге місце у 

загальному заліку впродовж трьох днів змагань у кваліфікаційному турнірі

 з "класики". Також у грудні 2020 року з ініціативи Управління освіти 

департаменту гуманітарної політики ЛМР відбулося міжшкільне шахове 

змагання Кубок Львова з кібершахів, у якому змагалися 592 учасники з 

різних шкіл Львова. Матвій разом із братом Марком Соболем представляли 

гімназію "Престиж". У цьому змаганні Матвій зайняв  призове місце у турнірі А, 
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а Марко у турнірі B. 

У травні 2021 року у Львові вперше  відбувся клубний чемпіонат України в 

форматі 6 х 6, де змагались практично всі найсильніші гравці української 

збірної різних вікових категорій з різних регіонів, зокрема чемпіон України 2020

 серед чоловіків Антон Коробов, чемпіонка серед жінок 2020 львів'янка Наталія Букса.
Матвію в своїй улюбленій дисципліні швидких 

шахів "бліц" вдалось виграти 5 з 7 партій.

У липні 2021 Матвій  взяв участь у турнірі з міжнародним рейтингом в своїй улюбленій
дисципліні - блискавичні шахи з контролем часу 

3 хв+2 сек. Змагався в основній категорії "А", де були практично всі найсильніші молоді
львівські гравці та старші досвідчені шахісти. 

Як результат, з 50 учасників вдалось розділити 3-4 місце, піднявши одразу 90 очок
міжнародного рейтингу. Програв лише одну 

партію - Фіде Майстру і цьогорічному чемпіону Львівської області U20 Володимиру
Медведику, лише на 0,5 бала відставши від 

першого місця.
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У грудні 2021 року Матвій Соболь став абсолютним переможцем у Відкритому чемпіонаті
Львова з швидких шахів, у якому взяло участь 

103 учасника віком до 12 років. Матвій набрав 8 балів (7 перемог і 2 нічиї)  у 9 турах.
Матвію подобаються шахи, тому що це гра, яка 

має безліч варіантів уже після 5-го ходу.

Він любить грати швидко і нестандартно, дивуючи суперників несподіваними
комбінаціями.
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