
Перший дзвоник пролу-

нав  для школярі в най-

старшої школи міста і 

запросив на перший урок 

2019-2020 н.р. Школа  

знову наповнилася дитя-

чими голосами та шелес-

том зошитів. 

Свято «Ми  - одна роди-

на» зібрало шкільну гро-

маду  134 раз на історич-
ному  подвір'ї , яке є сво-

єрідним символом єд-

нання поколінь від коза-

цької епохи до  

сьогодення.   

В ИПУС К  1  

Перший дзвоник—2019 

Свята та події у світі 

 

02.09 – 

День закінчення Другої 

світової війни 

05.09 - 

Міжнародний день благо-

дійності 

08.09 – 

Міжнародний день 

грамотності,  День 

пам'яті жертв фашизм  

 

 

14.09 – 

День фізичної культури і 

спорту України 

14.09 - 

День українського кіно 

15.09 – 

День батька 

17.09 – 

День рятівника України 

 

 

21.09 – 

Міжнародний день Миру 

22.09 –  

День партизанської слави 

України 

27.09 – 

Всесвітній День туризму 

29.09 – 

День пам'яті жертв Бабино-

го Яру 

29.09 – 

День міста 

Вересень 2019 
 

Голос Козацької ради 
Сьогодні у випуску: 
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Бабин Яр 2 

 

Незабут-

ньо і зво-

рушливо 

звучали 

вірші з 

уст мале-

ньких 

першокласників, які  вперше у сво-

єму житті 

завітали на 

шкільне свя-

то. Для них - 

це новий 

етап,  поча-

ток шляху у 

країні знань. На завершення уро-

чистої  части-

ни , хвилюю-

че  пролунав 

дзвінок,  який 

покликав уч-

нів 1-11  кла-

сів на перший урок у  

2019-2020 н.р. 
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Випуск  1 

День здоров'я у нашій школі проходить у 

форматі козацьких розваг. Цього року,   

ми всі зібралися, щоб ще раз запевнити 

всіх, що козацькому роду нема переводу.  

Початком стала лінійка “Козацький 

клич”,де бунчужний Козацької республі-

ки,Жуков Єгор, провів перекличку куре-

нів. Далі  курені поділилися на групи  для 

участі у квесті “ Козацькі мандри”.  

Команда 
нашої 
школи 
подолала 
успішно 
всі етапи: 
біг на 
п’ятдесят 
метрів у 
бронежилеті з автоматом в руці та 
каскою на голові,одягання протигазу, 
військово-патріотичну естафету, ві-

14 вересня, на 
стадіоні спор-
тивного ком-
плексу 
«Політехнік» 
відбулася  
військово-
спортивна гра 

«Патріот». Цей захід приурочено до 447 
річниці заснування Кременчука та 75 річ-
ниці визволення його від фашистських 
загарбників. 

джимання, метання гра-
нати на                   даль-
ність, підтягування на 
перекладені,  розбирання 
та збирання автомату, 
стрільба з  пневматичної 
зброї,  налаштування  
радіостанції, тест на  ува-
жність,визначення магні-
тного азимуту,               
перетягування канату. 

С ТР.  2 

День працівника освіти 

Тждень фізичної культури 

Військово-спортивна гра “ПАТРІОТ” 

Щиро і сердечно діти вітали працівників школи із професійним святом –  Днем праців-

ників освіти, яке об'єднує всіх тих, хто відкриває нам двері у квітучий сад знань, нау-

ки, мудрості.  

У день свята щиро дякую вам за добросовісне служіння обраній справі, невтомний 

творчий пошук, самовідданість, високий професіоналізм 

та життєву мудрість.  

Всі учні школи бажають Вам, дорогі освітяни, успіхів у 

вашій благородній педагогічній діяльності, нових твор-

чих знахідок, міцного здоров’я, творчої енергії та людсь-

кої поваги.  

Бабин Яр 

День пам’яті жертв Бабиного Яру традиційно проводиться 

у школі № 24 наприкінці вересня – у дні, коли почалися 

масові розстріли, і присвячується всім загиблим в роки 

окупації Києва, людям різних національностей та конфе-

сій, військовополоненим, українським патріотам, мирним 

жителям міста. Під час німецької окупації Києва у 1941–

1943 роках Бабин Яр став місцем масових розстрілів наци-

стськими окупантами мирного населення і радянських 

військовополонених, євреїв та ромів за етнічною ознакою.  

І ми нині вклоняємося їм, щоб ще раз згадати страхіття 

жорстокої війни, свавілля і більшовицького, і фашистсько-

го режимів. Це нас надихає на дії – не допустити повто-


