
  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК 

ЯВКИНСЬКОГО  ТЕРИТОРІАЛЬНОГО  ОРГАНУ 

виконавчого  комітету  Баштанської  міської  ради 

за  лютий - березень  місяць 2019 року  
 

П О Д І Ї   ГРОМАДИ 

27 - 28 лютого 

      У Миколаєві відбулися фінальні обласні змагання юнаків з волейболу. Баштанську 

ОТГ представляла команда юнаків Явкинської ЗОШ І-ІІІ ступенів. В запеклій боротьбі 

наші хлопці посіли IV місце. 

   

1 березня 

    В Явкинській ЗОШ І-ІІІ ступенів вчителем вищої категорії Коверзнєвою Лідією 

Павлівною була проведена математична гра "Щасливий випадок", в якій прийняли участь 

три команди 5-9 класів. Гра була цікавою, змістовною, захоплюючою. Вітаємо з 

перемогою команду "Розумники" на чолі з капітаном Чухрай Анастасією!  



                                                                           

ЗІ  СВЯТОМ 8 Березня 

    З поривом весняного вітру і з ароматами пролісків оживають мрії і надії, і 

все чоловіче населення спалахує до вас, милі жінки, полум’яними почуттями. Зі 

святом Вас, з 8 Березня! Нехай будуть квітами встелені ваші життєві 

шляхи-доріжки, нехай радістю світяться чарівні ваші очі, а гарячі серця 

завжди переповнює кохання. Учнi 3 класу також вiдсвяткували 8 Березня!  

      
 

 
 



     Щороку в березневі дні усе свідоме українство вшановує невмирущого генія 
слова, національного пророка, художника, борця за ідеали справедливості та 
добра, за кращу долю України та українського народу, який став символом 
України, – Тараса Григоровича Шевченка. 

Сповнені любов’ю до рідної землі, прагненням зробити життя українців гідним і 
достойним з натхненням звучать слова Тараса і сьогодні, коли Україна будує 
власний дім – незалежну, демократичну, суверенну державу.  

14 березня 

75 річниця визволення с. Явкине 

від німецько-фашистських загарбників 

 
  Явкинська ЗОШ була ініціатором проведення заходів, присвячених цій знаменній даті. 

Адміністрація школи, педагогічний та учнівський колективи взяли участь у мітингу-реквіємі 

«Слава волі України повік не загине» та урочистому покладанні квітів загиблим солдатам. 

Для учнів школи було проведено ряд бесід, хвилинок спілкування та виховних годин на тему 

«Шана за подвиг, вдячність за мир!», екскурсія до шкільного музею «Історія одного подвигу».  

Для учнів старшої ланки було організовано похід до місця подвигу героїв танкістів П. 

Крестьянінова та В. Сивкова «Збережемо пам'ять про подвиг!» та покладання квітів. 
                                          

                        

                     

 



15 березня 
 

       Учнівство Явкинської школи неабияк перейнялося проблемами навколишнього 

середовища, свого закладу освіти. За підтримки в.о.старости с.Явкине Воловича О.В., 

були проведені заходи з озеленення школи та прилеглої до неї території.  

                 


