
 

 

 

 

 

                                                                                                                

             

 

 
                                                                          

 

 

 
                   
 

 

  9 травня — це свято Дня Перемоги над 

нацистською Німеччиною. Однак офіційно 

з 2015 року в Україні святкують День пам-

яті і примирення, присвячений пам’яті 

жертв Другої світової війни 1939-1945 ро-

ків. Але багато ветеранів традиційно своїм 

святом вважають саме 9 Травня. У цей 

день звучать зворушливі і красиві привіта-

ння з 9 травня на їхню честь, у знак їхньої 

відваги, перемог і надзусиль, прикладених 

у страшні роки війни. 

  Забути подвиги наших ветеранів просто 

неможливо. На жаль, з року в рік учасників 

у Другій світовій війні залишається все 

менше, і кожен українець зобов’язаний 

дякувати їм за мирне небо над головою і 

говорити щирі привітання з 9 травня та із 

Днем перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні 1939- 1945 років. 

  Українські ветерани зробили значний 

внесок у перемогу в Другій світовій, тож 

День перемоги над нацизмом викар-

буваний в національній пам'яті не одного 

покоління. 
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«Перемого, моя перемого! Свято миру, 

надії й добра!..» 

  Саме з цих слів 9 травня 2019 року роз-

почалися урочистості біля найсвятішого 

для плющівців місця – меморіалу полеглим 

у Другій світовій війні. Тут зібралися учні і 

колектив школи, односельці і всі, для кого 

цей день є символом мирного життя  і істо-

ричної пам’яті. Свято підготували учні 

школи  під керівництвом педагога-органі-

затора Ольги Сукманової.  Виступи дітей 

не залишили байдужими нікого. Непрохані 

сльози бриніли на очах багатьох присутніх.  

  В урочистостях взяли участь депутат мі-

ської ради  С.Таранкова та представник 

Плющівського територіального органу 

виконкому Баштанської міської ради  

В.Заливча. 

 

Море весняних квітів лягло до підніжжя 

пам’ятника. 

 

 

 

https://znaj.ua/world/den-pamyati-ta-prymyrennya-8-travnya-yak-vidznachayut-u-riznyh-krayinah


 

  О 9 годині ранку в с.Новогеоргіївка т.в.о. 

старости М.Луценко разом з  учнями  Плю- 

щівської ЗОШ виступили зі словами приві-

тань до жителів села.        

 Наприкінці урочистостей всі присутні 

поклали квіти до підніжжя пам»ятника 

солдату. 

 

 
 

 

 

Привітання міського голови з 
Днем матері 

 

 
 

  Кожна друга неділя квітучого травня в 

українських родинах прославляється 

вшануванням  Матері. 

  Материнство – безцінний дар Божий, віч-

не джерело буття людського, основа сім'ї, 

роду і народу. Саме уроки матері є голов-

ним дороговказом на життєвому шляху, а 

її любов – найнадійнішим оберегом. 

  Доземний уклін Вам, наші матері, за 

Ваше велике серце, за ніжність і ласку, за 

безмежне терпіння і щоденну копітку пра-

цю. 

Давайте ж цього дня вклонимося низенько 

до землі і благаймо Бога, щоб послав на-

шим Матерям міцне здоров’я, свою ми-

лість і многії літа. 

 

Дорогі наші матусі! Прийміть найщиріші 

вітання з нагоди цього святого дня. Нехай 

Ваша праця і старання будуть завжди оці-

нені. Нехай здоровими і щасливими зрос-

тають Ваші дітки. Поваги Вам і шани від 

людей, а від Всевишнього – благословення 

Вам і Вашим родинам. 

З повагою ‒ голова об’єднаної громади Іван 

Рубський 

День вишиванки у Плющівській  

школі     
                                                                         

  Всесвітній день вишиванки — міжнарод-

не свято, яке покликане зберегти споконві-

чні народні традиції створення та носіння 

етнічного вишитого українського одягу. 

  Дата проведення - щороку в третій  чет-

вер травня. У цей день кожен охочий може 

долучитись до свята, одягнувши вишиван-

ку на роботу, до школи чи садочка. 

  Вже стало традицією у школі проводити в 

цей день різні цікаві конкурси: «Найкраща 

вишиванка», «Найкраще фото» у виши-

ванці. Учні та педагоги нашої школи долу-

чилися до проведення музичного флешмо-

бу «Вишиванка об’єднує всіх».  

 

  Молодому поколінню випало відповіда-

льне завдання – відродження української 

державності, мови, нації, будувати євро-

пейську Україну, стати частиною європей-

ської спільноти. За нас ніхто цього не зро-

бить. «Кожна людина народжується для 

якоїсь справи» – писав Е. Хеменгуей. 

Справа сучасної молоді – це відродження 

не тільки незалежної гуманної держави, а й 

держави щасливих і успішних людей. 
 



 

 

                          

 

  
 

 

 

 

 

 

 


