
 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

             

 

 

 
                                                                          

 

 

                   
 
  Привітання міського голови з Днем 
працівників сільського господарства   

 

 

Шановні аграрії! Дорогі трудівники 
сільського господарства! 

  Сердечно вітаю вас з професійним святом – 

святом усіх селян, творців народного 
добробуту, опори української державності, 
усіх, хто зайнятий у цій нелегкій, але такій 
важливій сфері, що забезпечує країну 
продуктами харчування. 
  Всьому початок − плуг і борозна. У цих 
словах − загальнолюдська істина, якою під-

креслено особливе значення селянської праці. 
А для українця село означає щось ще більше, 
бо уособлює цілий світ. Наші предки, які, 
обробляючи землю, вважали її живою, 
одухотвореною, передали нам у спадок 
глибоку повагу до неї. Те, що йде від землі, 
зливається у нашій свідомості в одне ціле: 
краплина роси і молоді паростки пшениці, 
веселий струмок і колосиста нива, окраєць 
духмяного хліба і глечик свіжого молока, 
рідне слово і пісня. Усе це разом складається в 
малу батьківщину і виростає у Вітчизну. 
  Нинішнього року трудівники села, керівники 
та фахівці господарств, сільськогосподарських 
організацій, фермери доклали немало зусиль 
для того, щоб закріпити позитивні тенденції в 
розвитку сільськогосподарського виробництва 
нашої громади. 
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  З почуттям глибокої шани і поваги щиро 
дякую усім працівникам сільського господар-

ства за самовіддану працю, за розуміння і 
мудрість, за натруджені руки. 
  Нехай й надалі рясно колосяться щедрими 
врожаями ваші ниви, хай втілюються в життя 
ваші плани, задуми та сподівання. 
  Хай обходять вас стороною природні стихії, 
миру і злагоди вашим родинам, міцного здо-

ров’я, щедрих врожаїв та стабільного майбут-

нього! 

З повагою – голова об’єднаної громади Іван 
Рубський 

 

Патріотичний тиждень, присвячений Дню 
української писемності та мови, у 
Плющівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 

   Як море починається з річки, так україн-

ське слово – з писемності. Наше слово на-

бирало сили на пергаментах Нестора 
Літописця, шліфувалося у творах Григорія 
Сковороди, поглиблювалося під пером Іва-

на Котляревського, Тараса Шевченка, 
удосконалювалося І. Нечуєм-Левицьким, 
П. Мирним, М. Коцюбинським, Лесею 

Українкою і продовжує  дзвеніти палкою  



 

любов’ю до Батьківщини у слові Ліни Кос-

тенко, Юрія Андруховича, Василя Шкляра. 

Українська мова пройшла нелегкий шлях. 
Однак, попри всі перешкоди, для багатьох 
мільйонів людей вона була і є рідною, є 
мовою їхніх дідів, батьків і буде також мо-

вою їхніх дітей. Ми щиро віримо, що краса 
і сила української мови пригорне до себе 
серця мільйонів інших людей. Саме мова є 
душею нації, генетичним кодом, адже у її 
глибинах народилося культурне надбання, 
яким може пишатися наш народ. 
 

 

 

  В рамках патріотичного тижня, присвяче-

ного Дню української писемності та мови, 
в Плющівській школі пройшли тематичні 
години спілкування, мовні вікторини, де 
учні пояснювали значення фразеологізмів, 
добирали до іншомовних слів  відповідні 
українські,  читали вірші про рідну мову. 
Бажаємо, щоб Материнське Слово було 
для всіх нас духовним джерелом життя і 
оберегом. Щастя вам, добра, нових здо-

бутків в ім’я зміцнення нашої Батьків-

щини – України. 

*** 

Плющівська ЗОШ І-ІІІ взяла участь у 
Всеукраїнському радіодиктанті єдності 

 

 

 

Всеукраїнський радіодиктант національної 
єдності став щорічним традиційним святом 
для учнів Плющівської загальноосвітньої 
школи. кожного року старшокласники 
закладу беруть активну участь у його про-

веденні, долучаючись до наймасштабнішо-

го флешмобу, мета якого єднання навколо 
мови. 

 

 

  Цьогорічний ХХ ювілейний радіодиктант 
об’єднав навколо себе 53 учнів 7-11 класів 
та вчителів нашої школи із тисячами при-

хильників української мови по всьому 
світу. 
 

       Тиждень толерантності у школі 
Міжнародній День Толерантності відзначаєть-

ся 16 листопада в усіх країнах світу. Його за-

провадили у 1995 році за рішенням ЮНЕСКО, 
проголошеному в Декларації принципів тер-

пимості. У цій декларації йдеться про рівність 
усіх людей, незалежно від їхньої віри, етнічної 
належності чи кольору шкіри. Навчання почи-

нається з дітей, яких варто вчити не просто 
бути «такими як всі», а, поважаючи інших, ви-

словлювати свою точку зору та відстоювати 
власну позицію. Щороку у Плющівській ЗОШ 
відзначається Міжнародний День Толерантно-

сті. В цей день провели  інтерактивні вправи 
«Нетрадиційні привітання», «Усмішка по ко-

лу», «Абетка толерантності», «Я – індивідуа-

льність», «Як я ставлюсь до інших?». Лунали 
поетичні хвилинки. Діти із захопленням ство-

рювали «Квітку Толерантності». 
  Старшокласники підготували інформаційні 
стенди, дописуючи якості толерантної люди-

ни, які допомагають їм спілкуватися  з інши-

ми. Заходи всім сподобались та залишили свій 
слід у душі кожної дитини, допомогли зрозу-

міти, що тільки повага одне до одного, взаємо-

розуміння, дружба, взаємодопомога насправді 
врятують світ. 


