
Вітання з Днем фізичної культури і спорту в 
Україні! 

Найщиріші привітання колективу Відокремлений структурний підрозділ 

"МАСЛІВСЬКИЙ АГРАРНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ім. П.Х. ГАРКАВОГО 

БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ" 

з нагоди свята – Дня фізичної культури і спорту в Україні! 

 
  

 

В 2021 році День фізичної культури і спорту України припадає на 11 вересня. 

Щиро вітаємо викладачів та працівників коледжу, нашу молодь - студентів,  

всіх прихильників фізкультурно-спортивного руху та здорового способу 

життя. Ми переконані, що фізична культура та спорту – надійна опора 

прекрасного майбутнього нашої держави! 

Бажаємо усім міцного здоров’я, великої вдачі, наполегливості, наснаги, та 

перемог в усіх справах!  

День фізичної культури і спорту – це свято, яке уособлює велич сили духу, 

мужності і патріотизму наших людей, залучає до своїх лав прихильників 

здорового способу життя, сприяє його популяризації і розвитку, наслідує 

славні традиції українського народу. Сьогоднішнє зростання рядів 

сподвижників фізичної культури і спорту – добра ознака утвердження в 

суспільстві ідеалів людської краси і духовного здоров’я, одвічного прагнення 

людини до самовдосконалення. 



Важко переоцінити значення фізичної культури у повсякденному житті, адже 

школа спорту культивує в людині життєво необхідні якості – вміння чітко 

формулювати ціль та послідовно її досягати, шляхетність, ефективна 

співпраця в команді, вміння підкорювати власний інтерес загальній меті. 

Відрадно, що ряди прихильників фізичної культури і спорту в Україні невпинно 

зростають і стають запорукою гармонійного розвитку особистості. 

Зичимо високих здобутків та перемог у змаганнях на славу нашого коледжу та 

України. Нехай приклад наших олімпійських чемпіонів буде поштовхом для 

масового розвитку фізкультури і спорту у повсякденному житті українців та 

взірцем для підростаючого покоління нашої держави. 

В цей святковий день щиро бажаєм усім Нам міцного здоров’я, добра і щастя, 

великої наполегливості і наснаги, удачі та підкорення нових спортивних висот 

в ім’я процвітання нашого коледжу та України! 

З  святом Нас! Слава Україні! 

З повагою, Кафедра фізичного виховання  

 

 

Мій рідний вчитель фізкультури! 

Я дякую, кажу тобі 

За наші ще стрункі фігури, 

За те, що спокою ти не давав мені! 



За те, що влітку, восени і взимку 

Натхненно тренуватись заставляв! 

Я пам’ятаю всі твої поради! 

Ти розслаблятись й нудьгувать не дозволяв! 

Спортивний рідний зал, 

Я вдячний за здоров’я! 

Слабеньким підлітком до тебе я прийшов! 

Тут гартувалась і міцніла сила волі, 

Тут справжніх друзів я своїх знайшов! 

Здоров’я завжди щоб було у нормі, 

Щоб не хворіти, щоб не кашляти й не чхати, 

Потрібно бути у спортивній формі, 

На власний вік увагу не звертати! 

Здоров’я й спорт хай завжди будуть в моді! 

Його за гроші нам ніколи не купити! 

Я дякую тобі, мій вчитель фізкультури, 

За все, що зміг для мене ти зробити! 

 



 

 

 

 


