16.05.2017р. Святкування Дня матері.
Щороку другої неділі травня, коли розцвітають яскраві квіти і дзвенить
пташиний спів, теплий весняний вітер приносить до нас Cвято матері. Це триєдине
свято, бо цього дня ми вшановуємо Божу Матір, Діву Марію та свою Батьківщину —
Україну. 15 та 16 травня в Тячівському професійому ліцеї класним керівником групи
№8 Геревич О.В., викладачами української мови та літератури Ташликович М.М. та
Ледней Н.П. були проведені виховні заходи, приурочені до цього свята. Мета цих
заходів - виховувати почуття любові й щирої поваги дітей до своїх матерів,
відповідальності за свої вчинки, підвищувати духовний рівень і моральні цінності
сім’ї, зміцнювати її роль у житті суспільства. Під час пізнавально-розважальної
години «Моя мама найкраща в світі» учасники заходу дізналися про історію свята,
традиції та звичаї святкування Дня Матері у кожній родині, про те, коли і як
відзначають це свято українці, росіяни, греки, італійці, англійці, американці. Присутні
дізнались, як лунає слово «мама» мовами світу: іспанською та італійською «мадре»,
французькою «маман», грузинською «деда», вірменською «майрик», японською
«хаха», швецькою «мур», корейською «омма», литовською «мамите», єгипетською
«омак» тощо. А українською...: Мати, матінка, матуся.
У виконанні учнів Дудли Д., Сошнікової Т., Корнути Є., Банк М.(на фото)
пролунали вірші про маму. Увазі аудиторії була представлена презентація «Ти у мене
на світі одна», основу якої складали українські народні прислів'я, приказки, також
уривки з віршів українських письменників про маму. А учні групи №4 філії ліцею
(професія електромонтажники силових мереж та електроустаткування) Дудла Дарина
та Ткачук Мирослав, разом з викладачами філії М.В.Цимбалістою та В.М.
Цимбалістим взяли участь у святкуванні Дня матері в смт. Тересва, яку організували
громадська організація «Злагода» разом з місцевою владою. Наші учні цікаво
розповідали присутнім історію виникнення свята Матері, і традиції святкування в
різних країнах світу. Напередодні свята учні відвідали багатодітних матерів та
роздали пам’ятні подарунки від організаторів свята Як чудово, що в Україні є День
Матері, матері, яка береже звичаї своїх попередниць, встановлює власні родинні
традиції, творить неписане законодавство стосунків у своїй маленькій державі, ім'я
якій - родина.

