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березні-квітні організували декілька акцій по 

впорядкуванню пришкільної території, підбілюванню 

бордюрів, клумб,дерев, обрізці кущів, трояндової алеї. 

   Традиційно, до 

Великодніх свят, 

учні допомагають у 

впорядкуванні  

території місцевого 

Храму Покрови 

Божої Матері, за що 

їм тепло вдячні 

прихожани та 

настоятель Павло 

Прокопчук. 

 Всі ми любимо 

спостерігати за 

красою природи: буйним цвітінням дерев, кущів, гарними 

запашними квітами. Але, щоб милуватися цією красою, 

потрібно, щоб кожен з нас зробив свій власний посильний 

внесок у загальну добру справу. І от, сьогодні, 19 квітня, у 

День Довкілля, учні Пісківської школи вийшли, щоб 

прикрасити  свою «другу домівку». Дякуючи керівникові 

Христофорівського лісгоспу Новицькому В.Я., помічнику 

сільського старости Стовбі Н.О., які посприяли у 

забезпеченні саджанців каштанів, лісової груші та 

декоративних кущів,пришкільна земельна ділянка вже 

наступного року буде радувати всіх своїми пишними 

кронами і прикрашати нашу рідну школу. 

                                    ***** 

                       ПОДІЇ ТА СВЯТА В ШКОЛІ 

Свято бантика у Пісківській філії 

 Дитинство-найщасливіша пора у житті кожної людини. 

Дорослі мають усвідомити, що від них залежить майбутнє 

наших дітей. Хочеться, щоб сьогодні діти частіше 

усміхалися і раділи кожному новому дню. Саме з цією 

метою у Пісківській філії був запланований та проведений 

виховний захід «Свято 

бантика» для учнів1-5 

класів. 

   До актової зали 

поспішали хлопчики та 

дівчатка з 

різнокольоровими 

бантиками. Діти разом 

із наставниками 

проявляли неабияку 

творчість: заколки, 

бантики прикрашали  

їхній одяг. Не лише 

дівчатка, а й хлопчики 

залюбки долучилися до створення дизайнерського одягу. На 

дітей чекали сюрпризи від клоуна Кльопи та його сестрички  

  

  

  
 

Новини громади 

ТРИВАЄ ВСЕУКРАЇНСЬКА 

АКЦІЯ « ЗА ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ» 

Пісківці долучилися до акції 

«За чисте довкілля» 

                                  
Сьогодні 19 квітня 2019 року мешканці с.Піски, 

школярі Пісківської філії 1-11ст. на чолі директора школи 

Т.Кураси, працівники сільського будинку культури з 

В.Щербиною,працівники відділення зв’язку, 

територіального органу,працівники соцзахисту, 

фельдшерського пункту під керівництвом помічника 

старости Н.Стовби долучилися до акції «За чисте 

довкілля».  В цей день впорядковано територію парку 

ім..Т.Г.Шевченка біля 

адмінбудівлі,школярі 

впорядкували клумби, 

посаджено біля школи, 

будинку культури, в 

парку, біля відділення 

зв’язку, зупинки- 

садженці дерев каштана, 

в’язя,клена,лісової груші, 

які придбано за підтримки 

лісничого 

Христофорівського 

лісництва ДП 

«Баштанське лісове господарство» Новицького Валерія 

Ярославовича.Валерій Новицький виділив дерева і сам 

приймав активну участь у їх посадці. За що, ми всі дуже 

йому вдячні. 

Наш девіз був, є і буде: чистота, порядок та 

благоустрій наших сіл залежить від кожного  з нас. 

 

Помічник т.в.о.старости Н.Стовба 

 

****** 

 

Акція  «За чисте довкілля» в 

Пісківській школі» 

 
Учасники освітнього процесу Пісківської філії 

активно підтримали ідею чистого довкілля «Де працюємо 

й живемо, там порядок наведемо». Дружно та злагоджено 

працівники школи, учні та їх наставники-вчителі у 

 

Там, де Інгул тихо воду несе, 

Де ніжно шепочуть тополі, берізки, 

Розкинулось світле і ніжне село, 

Найкраще у світі, село моє  Піски. 

ЦЦииккааллоо    ММииккооллаа  

  

 



. Капризульки  у вигляді веселих ігор та конкурсів. 

Хлопчики вітали дівчаток, які по-особливому були 

сьогодні гарні. 

 Вчителі музичного мистецтва підготували гарні пісні про 

весну та бантики. Свято вдалося на славу. Артисти та 

глядачі дійства відчули хорошу атмосферу творчості, 

грайливості, гарного настрою. Гарні  емоції панували 

упродовж всього дійства. 

   Хай на світі живе краса 

   Хай на світі живе любов 

   Хай на всі голубі небеса 

Сонце світить нам знов і знов… 

Хай на світі живе доброта. 

                   Педагог-організатор Пісківської філії 1-11ст.                               

                   Р.Костенюк            

 

 

 

              ***** 

Здорові діти – здорова нація 

 Напевно, кожен погодиться із твердженням, що 

найцінніше, що має людина – здоров’я. 

 З метою популяризації серед учнів здорового 

способу життя, виховання культури  безпечної 

життєдіяльності, профілактики травматизму, а також 

з метою з метою формування  свідомого та 

відповідальног

о ставлення до 

особистої 

колективної 

безпеки в 

Пісківській 

філії 1-11 ст. 

було 

проведено 

Тиждень 

сприяння 

здорового 

способу життя 

та безпеки 

життєдіяльності на тему «Зроби свій вибір  на 

користь здоров’я». В приміщенні бібліотеки на учнів 

та вчителів чекала виставка –огляд літератури, 

 яку підготувала  бібліотекар Карпенко Т. Протягом 

тижня класоводи 1-1 класів провели конкурс-

вікторину «Абетка здоров’я».Також відбулися 

спортивні змагання між учнями 4-6 класів,які провела 

Храмцова О. «Здорові діти – здорова держава»  Між 

учнями 7 та 9 класів на спортивному майданчику 

відбулася товариська зустріч з футболу, яку провів 

вчитель фізкультури Щербина О. 

Школярі здобули нові знання та навички безпеки 

життєдіяльності. А найголовніше - розуміння 

необхідності вести здоровий спосіб життя, 

відповідально ставитися до власного фізичного та 

психічного здоров’я. 

  Заступник завідувача Пісківської філії 1-11ст. 

А.Луценко 

 

 

 

Проведено профілактичні заходи для 
попередження розповсюдження 

африканської чуми 

  9 квітня 2019року був здійснений виїзд працівників 

Баштанської міської ради в села Піски, Плющівка, 

Костянтинівка.Під час виїзду у населені пункти було 

розвішено попередження про появу африканської чуми 

поголів’я свиней, здійснено рейдові обходи магазинів та 

вилучено з прилавків м’ясну продукцію. Комісією будо 

здійснено обхід з метою встановлення кількості поголів’я 

свиней. На території с. Піски знаходиться 21 поголів’я 

свиней. Було обстежено місце загибелі двох свиней, рештки 

спалені повністю. Баштанська міська рада закупила у 

магазині «Веселка» матеріали, а саме: дерев’яний брус в 

кількості 10м., цвяхи, арматура, мішки 10 шт. На даний час 

встановлено дезбар’єр при вході до території ферми,  

продовжується спалення ще трьох свиней. До 19.00 години 

 вечора роботи по спаленню будуть завершені. Дану 

ситуацію тримає на контролі Баштанська міська рада. 

 

Великдень 2019 — традиції, звичаї, 

прикмети. Що не можна робити 

 
Великдень — дуже важливе свято, чия історія сягає сивої 
давнини. Існують численні традиції, звичаї та прикмети на 
Великдень. Цього року православні християни святкують 
воскресіння Христа 28 квітня. До православного Великодня 
готуються протягом 7 тижнів, які також називають 
Седмицями, і супроводжуються вони Великим Постом. Саме 
стільки часу, згідно Біблії, Ісус провів у пустелі. Останній 
тиждень перед Великоднем — найурочистіший, і 
знаменується багатьма древніми традиціями. Його називають 
Страсною Седмицею або Великим тижнем. Кожен із 7 днів тут 

чимось вирізняється, і найбільш важливими перед неділею є 
Чистий четвер та Страсна п’ятниця. Чистим четвер зветься 
через те, що православні християни прагнуть духовного 
очищення, аби бути готовими прийняти таїнство, встановлене 
Христом. Символічна та духовна чистота проявляється й 
через фізичну. Також цей день пов’язаний із древніми 
слов’янськими обрядами купання, що побутували іще за 
язичництва. В Чистий четвер був розповсюджений народний 
звичай купання в ополонці, озері, річці чи бані, так зване 
очищення водою. В наші дні більшість християн обмежуються 
купанням у комфортних домашніх умовах, за народним 
віруванням слід провести ритуал до світанку. Також цього 
дня прибирають оселю від і до. 
У Страсну п’ятницю традиційно в церквах виносять 
плащаницю (символічну тканину, щоб в  неї було загорнути 
тіло Ісуса, зняте с хреста). Це — день скорботи, коли не 
можна розважатися і бажано навіть не їсти та не пити. У ніч 
Воскресіння Христа після богослужіння віруючі святять 
паски, яйця та решту традиційних страв, отримуючи таким 
чином від церкви дозвіл на споживання скоромних блюд. Що 
можна і не можна робити на Великдень Великдень або 
Воскресіння Христове, Паска — святковий день. Тож усі 
обмеження Страсної Седмиці втрачають силу. Ті, хто 
постував, можуть розговлятися (перша скоромна трапеза 
після посту) одразу після Літургії та причастя. Немає також 
суворої заборони на прибирання хати та роботу. Звісно, 
бажано цей день присвятити радості та відпочинку з приводу 
великого свята, але якщо праця є необхідною, вона не 
заборонена. Цього дня не можна перебувати в печалі, 
злитися, ображатися чи сваритися з близькими. Слід від душі 
вітати людей та запрошувати в гості — одним словом, 

приносити радість 
ближньому. 

  

 
З повагою і вірою в краще 

майбутнє. 

Т.в.о старости с.Піски, 

с.Костянтинівка  

О.Халабуда 
 



  

 

 


