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П О Д І Ї   ГРОМАДИ  

28 листопада 2020 року  

День пам’яті жертв голодомору 

     

      В приміщенні Явкинського ТОВК відбулася тематична година, присвячена Дню пам’яті 
жертв голодомору та політичних репресій 

01 грудня 2020 року  

     Сьогодні ми з вчителями, учнями, батьками та техпрацівниками школи зробили чергову 

добру справу. На зібрані кошти придбані солодощі, діти виготовили обереги, написали щирі 
листи та побажання, зробили малюнки. Це все буде відправлено на Схід для воїнів ООС з 
привітаннями до Дня Збройних сил України. Висловлюю щиру вдячність за милосердя та 
небайдужість всім , хто долучився до цієї акції. 



            

03 грудня 2020 року  

Міжнародний День інвалідів  

      З нагоди Міжнародного Дня людей з інвалідністю І групи (3 чол.) та діти-інваліди І гр. (4 
чол.) отримали продовольчі набори на суму 1400 грн. за рахунок коштів міського бюджету в 
рамках виконання Комплексної програми соціального захисту населення «Турбота»  

06 грудня 2020 року 

    Україна відзначає День Збройних Сил України. Другокласники вшановували бійців, які 
стоять на варті державного суверенітету і цілісності нашої держави. А також, за підтримки 
батьків, відбулося чудове свято, на якому дівчатка вітали хлопчиків і бажали їм стати 
сильними, мужніми та вірними своїй Батьківщині.  
 

        
 

07  грудня 2020 року  

   Відзначається Всесвітній день української хустки.  

Дівчатка 3 класу Явкинської СЗОШ приміряли цю, незвичну в наш час, прикрасу і залишились 
дуже задоволені. 

В кожного народу є своя святиня, 
А для України - вишита хустина. 



Світлий символ щастя й ніжності в серцях, 
Мов весна квітуча хусточка ось ця.  

 

                                        
 

     Чемним – подарунки, нечемним – різочки під подушки. Завтра українці відзначають день 
Святого Миколая. Ми в цьому році були дуже чемними, старанними, відмінно вчилися, тому 
Миколай завітав до нас вже сьогодні. Нехай світяться щастям дитячі очі, а маленькі сердця 
наповнюються вірою в добро!  
 

    
 

 

19  грудня 2020 року  

ДЕНЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ 

     До Дня Святого Миколая 21 сім’я отримала новорічні подарунки (16 багатодітних сімей, 2 
сім’ї опікунів та 3 сім’ям дітей-інвалідів) 

                   

    Ось-ось розпочнуться новорічні вогники. Їх з нетерпінням чекають (як і всі дітлахи) учні 
нашої школи. Чекають святкових веселощів, розваг, конкурсів, подарунків. Велика подяка 

власникам крамниці "Ведо" Пастушенкам Валентині та Євгенію за фінансову допомогу у 
придбанні солодких сюрпризів для дітей.  
 



  

        Новий рік- одне із найулюбленіших свят для малечі. Адже саме Новорічне свято дарує 
здійснення найзаповітніших дитячих бажань, чудові подарунки та справжнісіньких Діда 
Мороза із Снігуронькою. А головне - особливу неповторну атмосферу чарівної казки. 
      Саме в такій чарівній казці опинилися вихованці Явкинського закладу дошкільної освіти 
"Калинонька" під час святкування Новорічної ялинки. Гарно прикрашена зала та білий сніжок 
за вікном додавали дітям святкового настрою, а Дід Мороз із Снігуронькою, які завітали на 
свято, подарували маленьким артистам солодкі подарунки.  
     Колектив та вихованці дитячого закладу бажає усім гарних Новорічних свят!  
 

                              


