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7 лютого  
 

       На базі Баштанської гімназії відбувся фестиваль педагогічної майстерності. Явкинську 

ЗОШ І-ІІІ ст. представляв учитель фізичної культури Кучер Анатолій Григорович, який у 

2018-2019 н.р. претендує на присвоєння педагогічного звання "вчитель-методист".   



  
 

7 лютого  
   в 4 класі відбувся урок-ярмарок захисту проектів "Цікавий світ материка, на який хочу 

потрапити". Усі учні ретельно готувалися до нього. Планували свої дії, розподіляли 

обов'язки, збирали необхідні матеріали, підключали до роботи батьків, малювали і т.д. 

Працювали творчо та натхненно. Отримані навички групової та колективної роботи  діти 

активно використовуватимуть у подальшому житті.  

 

 
 

15 лютого 2019 року 

 
     15 лютого в Україні вшановують учасників бойових дій на території інших держав 
та відзначають 30  річницю виведення військ з Республіки Афганістан. 

  Війна в Афганістані – це трагедія сотень тисяч людей, мужність, доблесть і героїзм, 

кров і біль, душевні страждання і втрати… Це не лише незагоєна рана, біль її учасників, 

це – застереження на майбутнє.   

 

     Сьогодні на території  Явкинського територіального органу виконавчого комітету 

Баштанської міської ради проживає ‒  2 воїна-інтернаціоналіста      



    В  Явкинській  ЗОШ  І-ІІІ ступенів до Дня  відзначення 30-ї річниці виведення військ з 

Республіки Афганістан проведено патріотичні години «Чорне крило Афгану» 

    Схиляємо голови перед тими, хто пролив свою кров заради забезпечення миру. Ми завжди 
будемо пам’ятати всіх тих, хто не повернувся  

Спасибі вам, шановні учасники бойових дій, за мужність і героїзм, за високу 

громадянську відповідальність 

     Хвилиною мовчання вшанували пам’ять тих, хто не повернувся з поля бою чи помер у 

мирний час   

20 лютого 2019 року  

 

День Героїв Небесної Сотні  
 

        В  Явкинській  сільській бібліотеці вшанували Героїв Небесної Сотні, людей, які 

загинули за честь, за волю, за право бути українцями. Присутні низько схилили голову 

перед пам’яттю людей, які за покликом душі, боролися за вільну, демократичну, чесну 

Україну.  

      В школі проведені бесіди, години спілкування з вшанування подвигу учасників 

Революції Гідності та увічнення пам’яті Героям Небесної Сотні 

      Хай пам’ять про всіх невинно убитих в цей день людей, дає нам силу та волю, мудрость та 
наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. 
     Героям майдану, впавшими мертвими за світле майбутнє України, присвячено хвилину 
мовчання   

 

     З нагоди свята Дня рідної мови  в кабінеті української мови та літератури відбулася 

книжкова виставка, підготовлена шкільним бібліотекарем Корнієнко І.І. та вчителем 

української мови та літератури Котовською В.В.  

    В  сільській  бібліотеці відбулася книжкова виставка на тему: «Рідна мова – серце мого 

роду», в якій прийняли участь 9 читачів 

  Українська мова – одне з найцінніших надбань народу. Бережімо рідне слово, бо в 

ньому не тільки гомін лісів, переливи струмків, шепіт трав, а й високий дух пращурів 

та сила нашого сьогодення 

 

 


