
 

 

 

 

 

                                                                                                                

             

 

 
                                                                          

 

 

 
                   
 

 

Привітання міського голови з Днем  

Збройних Сил України 
 

 
 

Шановні військовослужбовці та ветерани 

військової служби! Дорогі захисники 

України! 

   6 грудня особливо хочеться привітати 

тих, хто виконує військовий обов’язок пе-

ред державою у лавах української армії. 

   Найцінніше в нашому житті – мир, спо-

кій і стабільність, тому немає вищої честі, 

ніж бути захисником рідної країни. Тому 

ми сильніше завдячуємо та поважаємо тих, 

хто носив і носить військову форму, хто 

охороняє спокій матерів і дітей, людей 

похилого віку. Вшановуємо пам’ять воїнів, 

які віддали найцінніше – своє життя – за 

кожну п’ядь української землі. 

   Бажаю всім військовослужбовцям родин-

ної злагоди, міцного здоров’я, щастя, но-

вих подвигів у благородній справі служін-

ня Україні та її народові! 

З повагою ‒ голова об’єднаної громади Іван 

Рубський 
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День Збройних Сил України в 

 Плющівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 
 

  Це свято є нагодою ще раз зазирнути до 

сторінок історії та згадати про звитягу 

предків, які славетними звершеннями 

здобували й відстоювали українську сво-

боду і незалежність. На їхніх подвигах ми, 

українці, відроджуємо власну гідність і на-

ціональну свідомість на справжніх патріо-

тичних цінностях, які є основою нашої 

перемоги над будь-якими ворогами. 

 

  З нагоди відзначення Дня Збройних Сил 

України в Плющівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 

серед учнівської молоді проведені заходи, 

спрямовані на виховання патріотичних по-

чуттів, формування активної громадянсь-

кої позиції щодо єдиної цілісної держави 

та захисту її кордонів. 

  Цікаво та змістовно пройшли тематичні 

години спілкування у 5-11 класах: «Є така 

професія – Батьківщину захищати», «Ми-

нуле і сьогодення української армії», 

«Збройні сили України», військово-спор-

тивні змагання на тему «Майбутні захис-

ники України». Весело й завзято пройшли 

конкурсні програми для хлопчиків 1-7 кла-

сів: «Веселі козачата», «Зростаймо мужні-

ми», «А ну-мо, хлопці!». Естафети були ці- 

 



 

каві і різноманітні. Хлопчаки позмагалися 

у силі, спритності, кмітливості, винахідли-

вості. 

 

                     

Вшанування воїнів АТО «Сини-герої, борці 

за вільну Україну» 

  14 грудня 2019 року в Плющівській ЗОШ 

І-ІІІ ступенів відбувся турнір з волейболу 

пам’яті воїнів-героїв Баштанщини, що 

загинули, захищаючи східний кордон 

України. Участь у змаганнях взяли 

команди сіл: Плющівка, Новоєгорівка, 

Явкине, команда Баштанської міської ради 

і збірна «Баштанка». 

  Учасників турніру урочисто зустріли учні 

школи. Прозвучали імена учасників АТО 

Плющівської територіальної громади. 

 14 грудня, вранці, в їх честь було 

висаджено 27 саджанців сосен в місцевому 

парку Слави. З глибокою скорботою і 

шаною школярі назвали імена загиблих 

воїнів-героїв Баштанщини і пом’янули їх 

пам'ять хвилиною мовчання. Декла-

мування «Балади про дві душі» одинад-

цятикласницею Юлією Кремендюк, зво-

рушила серця всіх присутніх, змусивши 

стримувати сльози. 
 

 

 

 

Загибель бійців – це велика кривава рана, 

яка залишиться назавжди в нашій пам’яті, 

в історії України. Ми всі мріємо, щоб війна 

залишилася в минулому, щоб всі воїни по-

вернулися до рідних домівок з перемогою. 

Тим героям, які показують свій патріотизм, 

безмежну любов до України та її людей, 

перебуваючи на бойових позиціях, наша 

безмежна вдячність і шана. 

  За результатами турніру з волейболу 

пам’яті воїнів-героїв Баштанщини І місце 

посіла команда с. Явкине, ІІ місце – коман-

да с. Плющівка, ІІІ місце – збірна команда 

м. Баштанки. 

 

День відкритих дверей  
  18 грудня в Плющівському дитсадку 

«Пролісок»  пройшов  День відкритих дверей. 

Для гостей підготували надзвичайно цікаву та 

насичену програму. Із самого ранку всіх 

відвідувачів зустрічав Сніговик з ласощами.  

  Цей  незвичний день батьки змогли прожити 

разом з дитиною, зрозуміти, як проходить час 

в дитячому садку, в якому режимі, в якому 

ритмі. Відвідали різні заходи, грали з дітьми в 

рухливі ігри, перевтілювалися в казкових 

героїв, стали активними учасниками  майстер-

класу.   

 

 

 Гарні спогади у батьків  залишились від 

перегляду розваги  «Подарунок Святому 

Миколаю», яку підготували для них діти. 

  Можна стверджувати, що даний захід 

пройшов на високому рівні, про що свідчили 

посмішки на обличчях у присутніх. 

  Захід завершився та двері нашого закладу 

завжди залишаються відчиненими заради 

щасливого сміху плющівської  дітвори. 

 

            Завідуюча Плющівським ЗДО Л.Кодак 


