
 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

             

 

 

 
                                                                          

 

 

                   

 

 
 

   22 січня український народ щорічно свят-

кує День Соборності України. Хай розум, 

воля і любов до рідного краю згуртовують 

нас для здійснення високої мети – процві-

тання соборної незалежної демократичної 

могутньої України, надійної запоруки 

добробуту й щасливого життя її народу. 

  Це свято нагадує нам, що Україна не роз-

ділена, що немає окремої  Східної  і Захід-

ної України, а що у нас єдина держава і ми 

– єдиний народ! Тож прийміть найкращі 

привітання з нагоди найвеличнішого свята 

українського народу –Дня Соборності 

України! 

 

                    Т.в.о. старости М. Луценко 
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Цікаві факти про День Соборності 

України 

 Вперше День Соборності на держав-

ному рівні офіційно відсвяткували 22 

січня 1939 року в столиці Карпатсь-

кої України -  м. Хусті. Це була най-

більш масова демонстрація українців 

за 20 років перебування краю у скла-

ді Чехословаччини, адже зібралося 

понад 30 тисяч людей. 

 Хоч  свято було утвердженим, однак 

у радянські часи його вважали 

контрреволюційним, тому повністю 

ігнорували та намагались стерти з 

пам'яті та свідомості українців. 

 В сучасній країні День Соборності 

вперше відзначили на державному 

рівні аж у 1999 році. 

 Головною традицією та символом 

Дня Соборності є "живий ланцюг". 

Вперше такий з'явився ще у 1990, 

коли більш як мільйон українців 

взялись за руки, таким чином 

з'єднавши дорогу від Києва та 

Львова. 

                              *** 

 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ  У 

ПЛЮЩІВСЬКІЙ ЗОШ   
                                  

                        Це моя земля,  

         Неповторна і єдина. 

         Це моя земля, це твоя земля 

      Україна, Україна! 

  22 січня у Плющівській ЗОШ відбулася 

урочиста загальношкільна лінійка «У нас 

єдина держава і ми єдиний народ». 

 



 

 
 

  У  цей день більшість учасників освітньо-

го процесу прийшли до школи у вишиван-

ках. Після урочистої лінійки школярі, взяв-

шись за руки, створили «Живий ланцюг 

Єднання» як символ єдності східних і 

західних земель України на знак ушанував-

ння подій Української революції. 

   23 січня, до 100 – річчя Соборності 

України в Плющівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 

з метою виховання патріотичних почуттів 

та поваги до державної символіки, поглиб-

лення знань учнів про історію виникнення 

свята  відбулися тематичні години спілку-

вання: класний керівник  учнів 4 класу 

Сарафим О.М. провела тематичний урок 

«Возз’єдналися в ті далекії роки наші 

предки на віки». Учні 8-9 класів поглибили 

знання про  історію виникнення свята.  

 

 
 

Цікаво та весело пройшов  історичний 

квест у 7 класі (кл. керівник Боровик Д.В.). 

А учні 10-го класу (кл. керівник Чумачен-

ко В.І.)  на інформаційній годині «Обнімі-

тесь, брати мої, молю вас, благаю» ство-

рили «Живе коло соборності».                                                                                                                                  

                       В.Чумаченко, вчитель ЗОШ 

 

 

Конкурс-читців декламаторів 

«Поетична пристань» 

   31 січня 2019 року на базі кінотеатру 

«Юність» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Баштанської міської ради про-

йшов І етап конкурсу читців-декламаторів 

«Поетична пристань» серед учнів закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти. 

 У конкурсі взяли участь 18 учнів з 12 за-

кладів освіти, серед них були і плющівці. 

Конкурс на краще виконання віршованих і 

прозових творів проходив у двох номінаці-

ях: «Твори національно-патріотичного 

спрямування», «Гумористичні твори, які 

містять в собі гумор або сатиру. До уваги 

журі та глядачів конкурсантами були пред-

ставлені змістовні поетичні твори сучасних 

українських поетів, корифеїв української 

літератури, гумор та сатира. Щороку збіль-

шується кількість авторської поезії. Пере-

можцями конкурсу стали вихованці Плю-

щівської ЗОШ І-ІІІ ст. (керівник В.І. Чума-

ченко). В першій віковій категорії  І місце 

зайняв Денис Матвійчук. В другій віковій 

категорії  І місце зайняла Юлія Кремен-

дюк. 

 

                      Події в січні 

 

* 8 січня 2019 року парафіяни храму Різдва 

Христового  села Плющівка відзначали 

престольний празник нашої церкви. Цього 

дня до храму прибув митрополит 

Миколаївський і Очаківський Пітірім. 

Після урочистої зустрічі владики відбулася  

Божественна Літургія в новозбудованому 

храмі за участі священнослужителів 

Баштанського благочиння. На храмове 

свято в Плющівку прибули керівники 

Баштанської ОТГ  І.Рубський,  Л.Луценко 

та ряд депутатів Баштанської міської ради. 

 

  * В приміщенні Плющівської  ЗОШ 

розпочали роботи по переобладнанню 

приміщення під актову залу. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

  

 


