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П О Д І Ї   ГРОМАДИ  

2 жовтня 

 

       Дорогі вчителі! Вітаємо Вас з вашим професійним святом: Днем працівників освіти. Нехай 
Вам завжди всміхається доля, дарує Вам міцне здоров'я та довголіття. Бажаємо Вам 
здійснення найзаповітніших мрій, а також щоб у ваших родинах завжди панували тепло, 
радість та затишок. Пам'ятайте, що без Вас цей світ буде набагато гіршим, адже саме освітяни 
дають надію людству на подальший розвиток!  
 

                 

 

        Анна Бігун – вчитель Явкинської школи 

        Це свято, ДЕНЬ ВЧИТЕЛЯ, я святкую вже 16 рік, і кожного разу хвилююся, наче воно 
вперше. І хоча його завжди проводять нам діти, а все одно хвилююся і чекаю від них чогось 
новенького. Так було і цього разу: прекрасна фотозона, сценка "Про що мріє вчитель", ворожка, а 
відео про дитинство моїх колег - це було щось... Висловлюю велику подяку за чудовий день 
педагогу-організатору Ковіці Любові Володимирівні, учням 11 класу Чухрай Анастасії, Новіковій 
Яні, Пісарцовій Анастасії, президенту школи Пісарцову Владу, діджею Баланюку Євгену, учням 6 
класу. ДЯКУЮ! 
 



      

 

14 жовтня  
 

ДЕНЬ ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ 

ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА  

ДЕНЬ Покрови Пресвятої Богородиці 
 

                                  

Шановні мешканці Явкинської громади! 

      В день Покрови Пресвятої Богородиці, водночас з Днем Українського козацтва в нашій 
державі відзначається День Захисника України!  

     Щиро й сердечно хочу привітати Вас із Днем захисника України – святом, що увібрало в 
себе багаті і славні козацькі традиції, уособлює мужність і героїзм оборонців та визволителів 
рідної землі впродовж всієї багатовікової української історії. 
     В це світле свято бажаю Вам козацького здоров’я, родинного щастя, сімейного затишку, 
невичерпної енергії, оптимізму і миру! Нехай це свято в усі роки буде мирним і радісним! У 
свято Покрови нехай Божа Матір буде прихильною до кожної новопсковської родини, до 
нашої рідної України! 
     За традицією, напередодні Дня КОЗАЦТВА в Явкинській школі пройшов ряд заходів: квест 
"У пошуках козацької булави ", змагання хлопців з футболу, естафета між старшокласницями 
та вчительками, святкові привітання АТОвців. 
     В 2 класі відбулася пізнавально-ігрова програма "Козацька слава не поляже, а про себе 
розкаже". Учні мали змогу ознайомитися з героїчним минулим свого народу від часів 
козаччини до сьогодення. А також із задоволенням продемонстрували свою спритність, 
швидкість, силу, кмітливість і довели, що сучасні дітки є гідними нащадками своїх славних 
предків, і пишаються, що вони - українці. 



    

         

   Напередодні свята на Пагорбі Слави було покладено квіти захисникам України 

            

16 жовтня   
 

         Відбулася зустріч з кандидатами в депутати Баштанської міської ради по виборчому 
округу № 3 Баштанської районної ради та кандидатом на посаду міського голови від  партії 
«Європейська солідарність» 


