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П О Д І Ї   ГРОМАДИ 
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Осінній бал  
 
     В Явкинській ЗОШ І-ІІІ ст. о 18.00 год.  відбулося свято осені. На "Осінній 
бал" завітали батьки, дідусі, бабусі та жителі села. Свято пройшло у формі 
гри  "Хто зверху?",  за перемогу боролися команди "Дівчата" та "Пацани". 
 

Осінній бал, осінній бал! 
Сьогодні всіх він тут зібрав. 
Нудьгувати, сумувати не дамо, 
Зараз грати й танцювати почнемо...  
 

переможецем стала команда "Пацани" 

Свято пройшло у теплій атмосфері і залишило приємні враження надовго...  
 

Команда  «ПАЦАНИ»                        Команда  «ДІВЧАТА»  
 

   

 



Обладнання харчоблоку Явкинської школи поповнилося новою морозильною камерою  

  

ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ  
 

        До Дня украïнськоï писемностi та мови учнi та вчителi Явкинськоï загальноосвiтньоï школи 
прийняли участь у щорiчнiй акцiï "Всеукраïнський радiодиктант нацiональноï єдності" з метою 
єднання навколо мови. 
       Учні та вчителі написали диктант й перевірили, наскільки добре вони знають мову. А 
також визначили для себе, що писати грамотно і правильно - це ознака освіченості і культури!  
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Всіх  студентів  вітаємо  зі  святом! 

Бажаємо  успіхів у навчанні  
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День працівників сільського господарства   

 
Дорогі працівники ТОВ! Шановні сільгоспвиробники!  

    Від депутата, виконавчого комітету Баштанської міської  ради, т.в.о. старости Явкинського 
ТОВК прийміть щирі вітання  з нагоди Вашого професійного свята – Дня працівників сільського 
господарства.  

 

 



 

   Це свято справжніх трудівників та дбайливих господарів, які щодня розумом, серцем, 
невтомними руками, зберігають багато століть нашу благодатну ниву. 
Висловлюю шану і подяку всім, хто з року в рік забезпечує стабільне зростання агропромислового 
комплексу району – хліборобам, механізаторам, агрономам, тваринникам, майстрам овочівництва 
та садівництва – всім, чиє життя невід’ємно пов’язане із сільськогосподарським виробництвом. 
    Щиро дякую Вам, працівники сільського господарства, за любов до землі, мудрість і витримку. 
У ці святкові дні зичу Вам і Вашим родинам міцного здоров’я, благополуччя, злагоди, гарної погоди і наснаги на 
нові звершення. 
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      Україна відзначає День Гідності та Свободи, що об’єднав дві знакові події у новітній історії 
країни – Помаранчеву революцію 2004 року та Революцію Гідності 2013 року. 
             В Явкинській  ЗОШ  І-ІІІ ступенів  проведено  патріотичні  години  до  Дня  
Гідності  та  Свободи  
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В УКРАЇНІ ВШАНОВУЮТЬ ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ГОЛОДОМОРУ  

В  сільській  бібліотеці  проведена  виставка  до  Дня  пам’яті  жертв  Голодомору  і  політичних  
репресій  «Душа, як  свічка – тане й догора»    В  Україні оголошується 
загальнонаціональна хвилина мовчання, а ще у пам'ять про жертв 
геноциду не забудьте запалити свічку пам'яті  
 

 


