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      Новини громади 
 

  Мандрівка до Миколаєва 

 

  Житель нашого села Анатолій Баранніков 

подарував безкоштовну поїздку в місто 

Миколаїв 7 вересня вихованцям гуртка « 

Фольклорне мистецтво» Будинку дитячої та 

юнацької творчості. Початком мандрівки 

став Миколаївський обласний краєзнавчий 

музей. Із великим захопленням учні 

слухали тематичну розповідь екскурсовода 

« Місто Миколаїв від дня заснування до 

кінця ХІХ ст.» Зустріч проходила в цікавій 

формі, тема розкривалася на основі 

документів, фотографій, книг, особистих 

речей видатних діячів того часу. Учні та 

вчителі 

насолоджувалися просторими залами, 

цікавими експонатами музею, відчувалося, 

що все зроблено працівниками музею з 

великою любов’ю. 

     Мандрівка по місту продовжилася. Ну і 

як не завітати до найкращого 

Миколаївського зоопарку! Щасливі діти 

поверталися додому сповнені цікавих 

вражень.  

         Вони щиро подякували Анатолію 

Бараннікову за таку можливість, яка 

здійснилася завдяки небайдужій людині. 

        

    Заступник завідувача Пісківської філії 

Луценко Альона Миколаївна. 

   МИ – проти булінгу 
 

         19 вересня 2019 року в Пісківській філії І- ІІ 

ст. в рамках Всеукраїнського тижня з протидії 

булінгу, практичним психологом – Храмцовою О. 
В. було проведено заняття з учнями 8 класу на 

тему: «Протидіємо шкільному насиллю». На 

занятті учні 8 класу обговорювали шляхи 
уникнення шкільного насилля, причини та ознаки 

булінгу та відповідальність за свої вчинки. 

Підсумком обговорень стала інформаційна газета  
« Ми проти булінгу».  

 
 

          Ми - за мир! 
    21 вересня в Пісківській філії І-ІІ 

ступенів Баштанського ОЗ ЗСО І-ІІ 

ступенів №1 проведено акцію « Ми- за 

мир!», головною метою якої було 

наголосити всім , що господарями 

планети, і, зокрема, нашої держави, є 

діти і дорослі, і всі вони хочуть 

зберегти мир , єдність країни і 

забезпечити подальший розвиток і 

процвітання. 

    Учні школи прикрасили подвір’я 

жовтими кульками, дружно виготовили 

паперового голуба миру, завзято  

готували програму тематичного заходу. 

Всі учасники масової акції вшанували 

пам’ять Героїв Небесної Сотні та всіх, 

хто став невинними жертвами страшної 

війни, хвилиною мовчання.  

             

Хай буде мир віднині і довіку!        

Хай буде мир й замовкнуть війни злі! 

Хай у міцних обіймах всі народи 

Ідуть у майбуття через віки.  

 

 Міжнародний день миру встановлений  

резолюцією Генеральної Асамблеї 

   

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

ООН від 7 вересня 2001 року про 

відзначення Всесвітнього дня миру 21 

вересня.  

   Урочисто лунали з дитячих вуст 

вірші про мир, рідний край, нашу 

неповторну Україну! За традицією учні 

та педагоги взяли участь у символічній 

Ході Миру, під час якої вітали жителів 

села з цим урочистим днем. 

 
 

День села!                   
Настала золота осіння пора. 

Зібравши урожай, вирощений на 

городах та гектарах, жителі села 

Піски Баштанського району 

готувалися до свята села, яке 

відзначають восени кожного року. 

Ця подія відбулася 29 вересня, 

відзначали 237 річницю 

заснування села. З самого ранку в 

центрі села вирував ярмарок. О 10 

годині ранку в Пісківському 

сільському Будинку культури 

розпочалася святкова концертна 

програма.Привітали жителів, 

перший заступник міського голови 

Луценко Людмила Іванівна, т.в.о. 

старости Халабуда О., та Безпалько  

Любов Борисівна. 

День  

З повагою і вірою в краще 

майбутнє. 

Т.В.О. старости с.Піски, 

с.Костянтинівка  О.В.Халабуда. 

б

Там, де Інгул тихо воду несе, 

Де ніжно шепочуть тополі, берізки, 

Розкинулось світле і ніжне село, 

Найкраще у світі, село моє  Піски. 

ЦЦииккааллоо    ММииккооллаа 


