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• (при кашлі та чханні прикривати рот і ніс 
серветкою або згином ліктя; відразу викидайте 
серветку в контейнер для сміття з кришкою і 
обробляйте руки спиртовмісним антисептиком або 
мийте їх водою з милом); 

користуватися одноразовими масками при 
необхідності, проводити їх заміну, як тільки вони 
стануть вологими чи забрудняться. Що можна 
зробити особисто: Залишайтеся вдома, якщо ви 
захворіли (це стосується лише легких форм 
захворювання, при погіршенні стану обов'язково 
зверніться до свого сімейного лікаря). Прикривайте 
рот під час кашлю чи чхання зігнутим ліктем, або 
краще одноразовою серветкою. Часто мийте руки з 
милом чи обробляйте антисептичними 
спиртовмісними засобами, уникайте близького 
контакту з тими, хто має гарячку або кашель. 

•  

 

 

 

новини громади 

7 жовтня 2020  з другокласниками 
проводилася виховна година до дня « 
Доброти» 

 на тему « 
Гуманне 
ставлення 
до тварин». 
За 
допомогою 
лялькового 
театру 
учнями 
було 

відтворено пригоди друзів наших менших.   

  

  

 

 

Рекомендації щодо 
профілактики захворювання 

на COVID-19 
• проводити наскрізне провітрювання 

приміщень та проведення вологих прибирань із 
використанням дезінфекційних засобів у 
приміщеннях; 

• не допускати до роботи осіб з ознаками 
інфекційного захворювання; 

• виділити приміщення для тимчасової 
ізоляції осіб з ознаками гострого респіраторного 
захворювання (в разі виявлення такої особи, 
вжити заходів для ізоляції від здорових осіб та 
негайно повідомити про випадок відповідний 
заклад охорони здоров'я); 

• обмежити масові заходи в закритих 
приміщеннях; 

• забезпечити необхідні умови для 
дотримання працівниками правил 
особистої гігієни (рукомийники, мило, одноразові 
рушники, серветки тощо); 

• проводити регулярну обробку рук 
спиртовмісним засобом та/або мити їх з милом; 

• забезпечити медичні пункти необхідними 
засобами та обладнанням (термометрами, 
бактерицидними випромінювачами, 
дезінфекційними та антисептичними засобами, 
засобами особистої гігієни та індивідуального 
захисту тощо); 

•  

 

Там, де Інгул тихо воду несе, 
Де ніжно шепочуть тополі, берізки, 
Розкинулось світле і ніжне село, 
Найкраще у світі, село моє  Піски. 

ЦЦииккааллоо    ММииккооллаа  

  



• . А також відбувся перегляд відео 
ролика « Впізнай домашнього улюбленця 

Також в  
Пісківській 
філії  
13жовтня 
2020  було 
проведено  
годину 
спілкування 
з учнями 2 
класу   
на тему « 
Ми діти 

козацького роду».  
• З другокласниками  проводилися 

конкурси : « Вершники», « Мисливці» , « 
Впізнай друга» та  був перегляд  відео 
презентації « Дітям  про козаків»  

14 жовтня  всі хлопчики, юнаки, чоловіки 
будуть  відзначати День захисника України. 

Урочисті заходи пройшли у  Пісківській філії І-
ІІ ступенів Баштанського опорного закладу ЗСО 
І-ІІІ ступенів №1. Учні та вчителі радо 
привітали воїнів-односельців, які воювали на 
Сході України, у шкільній бібліотеці було 
оформлено виставку «Герої не вмирають», 
педагог-організатор                    Костенюк Р.М. 
влаштувала цікавий конкурс для юнаків 7-9 

класів 
«Козацькі 

розваги».  

Класні 
керівники та 
класоводи 
провели 
виховні заходи 
«Ми вдячні 
воїнам 
України», 

чим   засвідчили свою повагу  всім, хто носить 
військову форму. Традиційно  це свято 
чоловіків, що присвятили себе захисту нашої 
держави, юнаків, які відслужили в армії  і тих 

 

хто про це тільки мріє.Ми свято віримо, що небо 
нашої неньки України – матері буде мирним, адже 
його  оберігають славні воїни, їм довіряють 
найдорожче, найсвітліше – оберігати мир! Зі 
святом Вас, дорогі  захисники України! 
                        

*********************************** 

Перший день жовтня визначний тим, що 
цей день людей поважного віку, людей які 
заслуговують на повагу та увагу від усіх 
громадян села. 

В цей день 
т.в.о.старо
сти 
Олександр 
Халабуда 
разом з 
фахівцем 
із 
соціальної 
роботи 
Оленою 
Іщенко 
привітали 

жителів даної категорії та вручили 33 
продовольчі пакети людям похилого віку. 

Баштанська міська рада виділили 3800грн 
на 19 пенсіонерів по 200 грн на один пайок 

Надал
и 
допом
огу в 
придб
ані 
пайків 
всі 
магази
ни які 
працю
ють на 
терито

рії сіл нашої громади( по 200 грн), фермер 
Микола Юрчик -400 грн. ВК « Прометей» - 



800 грн.одноосібники Олександр 
Новицький та Володимир Щербина по 
200грн. 

Пенсіонери дякували і говорили ,» що 

таких хороших пайків ще не було» 

Перехід на зимовий час 2020: 
коли треба перевести 

годинники 

Датою переходу на зимовий час в Україні 
є остання неділя жовтня. Таким чином, 
переведення часу в 2020 році відбудеться у ніч з 
суботи, 24 жовтня, на неділю, 25 жовтня. Цієї 
ночі о 4:00 українці перемістять стрілки 
годинників на одну годину назад. 
Для більшості людей, які не мають серйозних 

проблем зі здоров’ям, такий перехід не нестиме 
серйозної загрози. Втім все одно варто 
слідкувати за своїм організмом та уникати 
додаткових стресів та навантажень. 

Сонячне світло є одним з основних факторів, 
який керує добовими ритмами людини. 
Оскільки стійкість добових ритмів є важливим 
для багатьох біологічних процесів людини, 
дослідники виявили, що переведення 
годинника може мати певні негативні наслідки 
для здоров’я. 

Негативні наслідки переведення годинника 

порушення сну 

порушення серцево-судинної функції; 

• зміни в емоційному стані (в період 
переходу навіть зростає ймовірність трагічних 
випадків). 

Найбільшу загрозу від переходу на зимовий час 
мають люди з серцево-судинними хворобами. 
Дослідження вказують, що після зміни часу 
збільшується ймовірність настання серцевого 
нападу. 

    

                              ВІТАЄМО 

Педагогічний колектив Пісківської 
філії 

 

. Ми Вас з Днем вчителя вітаєм, 
Легкої праці вам бажаєм. 

Щоб гарний настрій був у вас 

Навіть у дуже скрутний час. 
 

Щоб все в житті було гладенько, 
І йшло щоб все завжди рівненько. 

Щоб всі вас учні поважали, 
Приємні спогади лишали 

 

Людей поважного віку. 

Бажаємо Вам найголовнішого – здоров’я, безхмарного 
неба, сил та наснаги і далі дарувати тепло ваших 

посмішок, щастя та благополуччя! Нехай всі проблеми 
та незгоди обходять стороною, а добро, що ви робите, 

повертається сторицею! 
 

РОСТАВЕЦЬКОГО ВІКТОРА 
МИХАЙЛОВИЧА 

Шістдесят – не привід для печалі, 
Шістдесят – це зрілість золота. 

Хай до ста, а може ще і далі 
 Йдуть, не озираючись, літа. 

 

Хоч було тривог в житті багато, 
Та не будем згадувать сумне, 
Бо горить в душі іще багаття, 

Ще вогонь горить. Це – головне! 
 

Здоров’я міцного зичимо щиро, 
Любові і радості, злагоди й миру, 
Ласки від Бога, добра – від людей 

На многії і благії літа. 
  



 


