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   за величезний внесок у визволення України. 

Мітинг завершився, як і розпочався, гімном 

України. До підніжжя пам’ятника присутні 

поклали квіти. 

 

Художній керівник Пісківського СБК 

Колодзей Любов Степанівна 

                        

.                             

                             

 

Правила дорожнього руху знай - життя і 
здоров’я зберігай  

З метою поліпшення роботи із запобігання 

дитячому дорожньо-транспортному травматизму, 

формуванню навичок безпечної поведінки на 

вулицях і дорогах, удосконалення і узагальнення 

знань з безпеки дорожнього руху, правил 

пішоходів, безпечного поводження під час руху 

до школи і додому в Пісківської філії І-ІІ ст. 

Храмцова О.В. провела виховний захід з учнями  

на тему : «Правила дорожнього руху знай – життя 

і здоров’я зберігай !». Головною темою Тижня 

безпеки дорожнього руху стала безпека учнів на 

дорозі.   

Завдання Тижня 

безпеки  

дорожнього руху – 

нагадати учням про 

необхідність   

спільних дій у сфері 

дорожньої безпеки. 

Усі заходи мали на 

меті привернути увагу суспільства до проблеми 

травматизму та смертності на дорогах і 

поліпшення дорожньої безпеки. 

  

  

  
75 річниця визволення України від 

німецького нацизму 

 

В пам’ятний день, 28 жовтня, в День 

визволення України від німецьких загарбників 

жителі с. Піски зібралися біля пам’ятника 

загиблих воїнів, де поховані ті, що визволяли 

наше село в далекому 1944 році. Сюди прийшли 

вчителі та учні місцевої школи, вихователі, 

працівники та вихованці дитячого садочка 

«Краплинка». На мітингу були присутні 

працівники виконавчого органу громади. Свято 

бережуть пам’ять про героїв люди.  

Перед 

присутнім

и виступив 

виконуючи

й 

обов’язки 

старости 

села – 

Халабуда 

Олександр 

Васильович, який відзначив важливість 

збереження пам’яті про тих, хто приніс нам 

визволення. Він поздоровив усіх з Днем 

визволення. Детально зупинилася на визволенні 

України в своєму виступі історик місцевої 

школи Кравченко Лариса Вікторівна та 

поздоровила усіх з 75-ою річницею визволення 

від німецьких загарбників. Художній керівник 

Пісківського СБК Колодзей Любов Степанівна 

відзначила, що не згасає пам’ять про загиблих у 

тій війні, а ще ми низько схиляємо голову перед 

доблесними фронтовиками і працівниками тилу 

 

Там, де Інгул тихо воду несе, 

Де ніжно шепочуть тополі, берізки, 

Розкинулось світле і ніжне село, 

Найкраще у світі, село моє  Піски. 

ЦЦииккааллоо    ММииккооллаа  

  

 



  Учні збагачували і поглиблювали знання про 

дорожній рух і правила безпечної поведінки на 

дорогах, ознайомлювались з дорожніми 

знаками  та їх групами; розвивали увагу, 

спостережливість, мислення ; виявляли 

бажання краще знати правила дорожнього 

руху та дотримуватись їх. 

     Підсумком виховного заходу було 

виготовлено макет з дорожнього руху. 

Тиждень безпеки дорожнього руху  

Відомо, що найдорожчий скарб людини – це її 

власне життя і здоров'я. Незнання або невміння 

дотримуватися певних правил часто призводить 

до втрати не тільки здоров'я, а навіть життя. Як 

ми знаємо, що з кожним роком зростає 

інтенсивність автомобільного руху на дорогах. 

А це в свою чергу, підвищує відповідальність 

усіх учасників дорожнього руху: водіїв, 

пішоходів, пасажирів. Тому, щоб зберегти своє 

здоров'я та життя потрібно завжди чітко 

дотримуватись встановлених Правил 

дорожнього руху.З метою посилення 

профілактичної та роз’яснювальної роботи, 

підвищення рівня культури поведінки дітей на 

дорогах та закріплення знань Правил 

дорожнього руху у Пісківській філії І - ІІ 

ступенів  пройшов Тиждень безпеки 

дорожнього 

руху під гаслом 

«Твій друг – 

безпечний рух». 

Відповідно до 

тематики Тижня 

в школі 

проводилися ряд 

масштабних та 

інформативних 

заходів, 

націлених на підвищення обізнаності та 

усвідомлення найгостріших проблем безпеки 

дорожнього руху. 

    У шкільній бібліотеці була оформлена 

виставка інформаційних матеріалів «Правила 

дорожні знать повинен кожний». 

      Класні керівники 5-9 класів провели виховні  

години «Знай та виконуй Правила дорожнього 

руху» у формі інтерактивної бесіди із 

застосування фото та відеоматеріалів 

профілактичної роботи із безпеки дорожнього 

руху. Учні повторювали правила, розглядали 

ситуації на дорогах, ділилися своїми знаннями з 

однолітками, розгадували загадки, виконували 

завдання. 

     Велика увага приділяється вивченню Правил 

дорожнього руху з учнями початкових класів, 

адже саме вони найменше знають про безпечне 

поводження на дорозі. Протягом тижня 

проводились хвилинки безпеки, під час яких за 

допомогою бесід, перегляду ілюстрацій, ігор з 

розмальовками, читання художніх творів, 

створення ігрових ситуацій дітям початкової 

школи надавалась можливість запам’ятати та 

вивчити правила безпечних ігор поблизу дороги. 

Класоводи 2-4 класів підготували для дітей 

відеолекторій «Азбука безпеки з тітонькою 

Совою», який ознайомив школярів з історією 

виникнення та розвитку транспортних засобів, 

діти переконалися у необхідності дотримуватись 

Правил дорожнього руху. 

 Заходи, які були проведені з 11 по 15 листопада 

дали змогу дітям одержати достатньо знань щодо 

бережливого ставлення до свого здоров’я та 

оточуючих людей. 

Альона Луценко, заступник завідувача з НВР 

Свято мови  

 9 листопада – День української писемності та 

мови, а за православним календарем – це день 

вшанування пам’яті преподобного Нестора-

літописця – основоположника писемної 

українськ

ої мови.  

На 

передодні 

у 

Пісківськ

ій філії 

відбулися  

 



 

Т.В.О. старости с.Піски, с.Костянтинівка  О. Халабуда 

заходи спрямовані на вшанування української 

мови. Учні та вчителі дружно підготувалися до 

свята «Золоте серце української – батьківської і 

материнської…». 

   Учні всіх класів готували стіннівки, святкові 

виступи, інсценівки. Літературно-музична 
композиція не залишила байдужими ні 

учасників, ні глядачів. З дитячих уст лунали 

щирі слова любові до України, рідної мови, 

традицій та звичаїв, великої історії нашого 

народу… 

   Продовженням заходу була участь учнів та 

вчителів школи у написанні Всеураїнського 

диктанту національної єдності, адже 

«збереження рідної мови – це справа кожного, а 

не державна». 

 

 
 
 
 

ОГОЛОШЕННЯ 
До відома населення 

В листопаді місяці будуть проводитися 
сходки громадян по вулицях буде 

розглянуте питання про створення вуличних 
комітетів. 

 1.Обрання голів,  заступників голів 
вуличного комітету  

  2. Пропозиції щодо благоустрою по 
вулицях 

 
ВІТАЄМО ЮВІЛЯРІВ. 

 
Біденко Марину.  
Петренко Людмилу 
Середу Оксану 
Федорова Сергія  
Станкевич Ярославу 
Стовбу Сергія 
Малько Євдокію 

 
Ваш  ювілей - то мудрості пора. 

Хай буде вдосталь і в житті, і в домі 
Здоров'я, щастя, злагоди, добра, 

Добробуту та щирої любові! 

     БУДНІ ПІСКІВСЬКОГО ТОВК 

                                 * 
В ці  осінні  ще теплі дні проводяться роботи по 

ремонту Пісківського сільського будинку 

культури, який довгі роки стояв без ремонту. 

Даний об’єкт був побудований  колишнім 

колгоспом імені Шевченка, але не  зданий в  

експлуатацію,  як завершене будівництво.  Лише 

Пісківським ТОВК зроблено на будинок культури 

технічну документацію і тепер проводяться 

заплановані ремонтні роботи на 2019 рік – 

поточний ремонт покрівлі та заміна вікон  в 

даному приміщенні. 

                                    

* 

Закінчуються  

роботи по  

облицюванню стін 

Свято-Покровської 

церкви в с.Піски. 

Роботи виконують 

наймані працівники 

за   кошти спонсорів 

та кошти   від 

населення. 

 
 

ВІТАЄМО 
З професійним святом - Днем працівників сільського 
господарства: 
Щастя Вам, усмішок, щедрої долі, 
Серце хай гріє людська доброта, 
Втоми не знайте ні в чому й ніколи 
І будьте здорові на довгі літа. 
 

 

 
. 

 

 

З повагою і вірою в краще майбутнє.  


