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П О Д І Ї   ГРОМАДИ 

9  травня  ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ 

        Страшна і кривава була Друга світова війна – найжорстокіша з війн в усій історії людства. 

Втягнувши у свій кривавий мир майже всі народи світу, вона принесла на нашу землю страшні 

руїни, знищила неоцінені скарби, які людство накопичувало багато століть. 

        9 травня – День Перемоги – свято і світле, і сумне одночасно. З одного боку, наша армія 

здобула перемогу, звільнила нашу країну. Але все це дуже дорогою ціною – мільйонів життів, 

річок сліз і безліччю покалічених доль. Подякувати ветеранам – живим і померлим – за їхній 

подвиг у день 9 травня – найменше, що ми можемо зробити. 

Учнівський та педагогічний колектив Явкинської ЗОШ вшанували пам'ять кожного, хто боровся 

з нацизмом, уроком мужності "Пам'ятаємо! Перемагаємо!"  

Усі присутні взяли участь у покладанні квітів до Меморіалу на честь загиблих у війні та 

вшанували пам’ять хвилиною мовчання.   

                 

6-19  травня 

Явкинська громада приймає участь у проектах бюджет міських ініціатив  



«Я в кино» Проект передбачає створення кінематографічного простору, частиною якого є обладнаний 

кінозал, який дозволить молоді якісно проводити дозвілля, а вчителям надасть широкі можливості для 

навчально-виховної роботи. Реалізація проекту включає в себе обладнання шкільної актової зали сучасною 

кіноапаратурою, організацією відео показів для учнів та молоді, а також створення кінематографічного 

гуртка  

«Фітнес-центр «RURAL FITNES» В рамках реалізації проекту пропонується створити у селі фітнес центр 

при молодіжному ХАБі – це буде місце для заняття спортом, відпочинку та спілкування молоді, старших за 

віком, чоловіків і жінок, усіх тих, хто хоче підтримувати своє фізичне та психічне здоров’я. За рахунок 

коштів від бюджету участі пропонується реалізувати один з аспектів Молодіжного ХАБу – це фітнес клуб  

«Тепла школа – здорові діти» Цей проект передбачає заміну фізично зношених дерев’яних вікон та дверей, 

що були встановлені під час будівництва школи, енергозберігаючими метало пластиковими вікнами на 

сходових клітинах та у коридорі ІІ поверху школи, а також вхідних дверей.  

Вітаємо громаду з перемогою проекту  «Фітнес-центр «RURAL FITNES» 

11  травня 

В Явкинській ЗОШ відбувся майстер-клас з фітнесу 

            «Кращий спосіб почати робити - перестати говорити і почати робити » 

Ось і ми сьогодні плідно попрацювали, маючи можливість відвідати майстер-клас з фітнесу від Катерини 

Леванец. Дуже вдячні фітнес-тренеру за корисну, цікаву і продуктивну роботу, вдале поєднання теоретичної 

і практичної частини заняття. Багато взяли для себе нового, свіжо глянули на все відоме. Дуже раді бачити 

задоволених дітей і мати таку можливість для розвитку.  

                  

16  травня 

       Учні та вчителі Явкинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів відзначили День вишиванки – 

свято національної єдності, покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння 

національного вишитого одягу та об’єднати українців. 

Ще з сивої давнини відомо, що вишита сорочка є символом здоров’я та краси, оберегом щасливої долі 

та родової пам’яті. За традицією, вишита сорочка передавалася з покоління в покоління, із роду в рід як 

родинна реліквія. Цей український оберіг пройшов крізь віки й нині символізує чистоту почуттів, 

глибину безмежної любові до Батьківщини. 

     Учні та вчителі нашої школи, цього дня вдягнули вишиванку – національний український одяг – 

як символ єдності українського народу.  

 



21  травня 

         Замість традиційного свята "Прощавай, початкова школо" ми обрали активний відпочинок. Гра 

називається "Лень в пень" (рос.) Місце проведення - лісові насадження поблизу села Мішково-Погорілове. 

Команди "Небесные пираты" (рос.) та "Мокрые тельняшки" (рос.) змагалися у пошуках скарбів. Скарб 

знайшли спільними зусиллями. Звісно, перемогла дружба. Вона і є найбільшим нашим скарбом. 

Прощавайте, мої любі четвертокласники!!!!!! 

             

 


