
  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК 

ЯВКИНСЬКОГО  ТЕРИТОРІАЛЬНОГО  ОРГАНУ 

виконавчого  комітету  Баштанської  міської  ради  

за  лютий  місяць 2020 року   

 

07 лютого 2020 року 

Увага! 

    IREX оголошує конкурсний відбір нових учасників проєкту «Вивчай і розрізняй: інфо-

медійна грамотність». 

     Ми шукаємо активні колективи шкіл, які бажають навчатися та викладати інфомедійну 
грамотність. У конкурсі можуть брати участь школи з усіх населених пунктів України, 
окрім обласних центрів.  
     Реєстрація триває з 7 до 25 лютого 2020 року.  
 

10 лютого 2020 року 

       У кінотеатрі БДЮТ «Юність» відбувся І етап обласного конкурсу читців-

декламаторів «Поетична пристань - 2020» серед вихованців закладів освіти Баштанської 
міської ради. 
     У конкурсі взяли участь 19 учнів з Баштанських ОЗЗСО №1, №2, Пісківської філії 
Баштанського ОЗЗСО №1, Новосергіївської філії Баштанського ОЗЗСО №2, 
Новоєгорівської, Новоіванівської, Явкинської, Добренської, Плющівської шкіл та БДЮТ. 
Юні майстри художнього слова демонстрували свою художню майстерність за 
тематиками: «Твори національно-патріотичного спрямування» та «Гумористичні твори». 
   У ІІ віковій категорії (15-18 років) переможцями стали:  

  

 



 

           І місце – Балабанова Анна (Баштанський ОЗЗСО №1, керівник К. Новосад); 
ІІ місце – Чухрай Анастасія (Явкинська ЗОШ, керівник К. Палій); 
          ІІІ місце - Сербін Діана (Новоєгорівська ЗОШ, керівник Н.Шевчук); 
          ІІІ місце - Чечулинська Олена (Плющівка ЗОШ, керівник В.Чумаченко).  
 

12 лютого 2020 року 

     У Баштанському Будинку культури відбувся обласний конкурс розмовного жанру 
«Барви надії»  
   У  віковій категорії (14-15 років) переможцем стала:  
ІІІ місце – Чухрай Анастасія (Явкинська ЗОШ, керівник К. Палій)  
 

 
 

 

15 лютого 2020 року 

 

     В Україні вшановують учасників бойових дій на території інших держав та 

відзначають  31  річницю виведення військ з Республіки Афганістан.  

 

      на території  Явкинського територіального органу виконавчого комітету 
Баштанської міської ради проживає ‒  2 воїна-інтернаціоналіста      

    В  Явкинській  ЗОШ  І-ІІІ ступенів до Дня  відзначення 31-ї річниці виведення військ з 
Республіки Афганістан проведено патріотичні години «Чорне крило Афгану» 

     Хвилиною мовчання вшанували пам’ять тих, хто не повернувся з поля бою чи помер у мирний час   

 

 



 

20 лютого 2020 року  
 

День Героїв Небесної Сотні  
 

        В  Явкинській  сільській бібліотеці вшанували Героїв Небесної Сотні, людей, які 
загинули за честь, за волю, за право бути українцями. Присутні низько схилили голову 
перед пам’яттю людей, які за покликом душі, боролися за вільну, демократичну, чесну 
Україну.  

      В школі проведені бесіди, години спілкування з вшанування подвигу учасників 
Революції Гідності та увічнення пам’яті Героям Небесної Сотні  

 

      Хай пам’ять про всіх невинно убитих в цей день людей, дає нам силу та волю, 

мудрість та наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. 
 

     Героям майдану, впавшими мертвими за світле майбутнє України, присвячено хвилину мовчання   

 

21 лютого 2020 року \

 

 

Ой, яка чудова українська мова! 

Ой, яка чудова українська мова! 
Де береться все це, звідкіля і як? 

Є в ній ліс - лісок - лісочок, 

https://v24.com.ua/uk/greeting/vitau/2050-%D0%BE%D0%B9-%D1%8F%D0%BA%D0%B0-%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0/


Пуща, гай, діброва, 
Бір, перелісок, чорноліс. 
Є іще й байрак! 
І така ж розкішна і гнучка, як мрія. 
Можна "звідкіля" і "звідки", можна і "звідкіль"; 
Є у ній хурделиця, віхола, завія, 
Завірюха, хуртовина, хуга, заметіль... 
 

        З нагоди свята Дня рідної мови  в кабінеті української мови та літератури відбулася 
книжкова виставка, підготовлена шкільним бібліотекарем Корнієнко І.І. та вчителем 
української мови та літератури Котовською В.В.  

        В  сільській  бібліотеці відбулася книжкова виставка на тему: «Рідна мова – серце 
мого роду», в якій прийняли участь 9 читачів 

       Українська мова – одне з найцінніших надбань народу. Бережімо рідне слово, бо в 
ньому не тільки гомін лісів, переливи струмків, шепіт трав, а й високий дух пращурів 
та сила нашого сьогодення 

 


