
під керівництвом Шевчен-

ко І.С. Зі сцени лунали 

українські пісні та вірші у 

виконанні учнів 8-А класу.  

День Соборності - це нага-

дування про те, що сила 

нашої держави - в єдності 

українських земель. Щоро-

ку 22 січня в Україні свят-

кують День Соборності. 

Історичним підгрунтям 

цієї дати стало проголо-

шення Акту воз'єднан-

ня  Української Народної  

Республіки і Західноукра-

їнської Народної Республі-

ки, що відбулося у 1919 

році. У школі було прове-

дено захід "Україна - собо-

рна і незалежна держава" 

для учнів 8-11 

класів  

 

 

 

 

 

 

 

22 січня — День соборності України 

Свята та події у світі 

 22.01- День Соборності 

України (день Злуки ) 

рності — свя-

то України, яке відзнача-

ють щороку 22 січня 

в день проголошення Ак-

ту Злуки Української На-

родної Республіки й Захід-

ноукраїнської Народної 

Республіки, що відбулося в 

1919 році. Офіційно 

в Україні День соборнос-

ті відзначають з 1999 року.  

 

27.01- День пам’яті 

жертв Голокосту 

День пам’яті жертв Го-

локосту—пам'ятна дата, 

запроваджена рішен-

ням Генеральної Асамблеї 

ООН від 1 листопа-

да 2005 року 

(Резолюція № 60/7). Від-

значається щорічно — 27 

січня.  

29.01- День пам’яті Ге-

роїв Крут 

29 січня українці відзнача-

ють день пам'яті Героїв 

Крут 29 січня українці 

вшановують події кінця 

січня 1918 року, коли юні 

захисники Української 

Народної Республіки влас-

ною кров'ю вписали нову 

героїчну сторінку в істо-

рію українського визволь-

ного руху — бій 

під Крутами  

 

20 січня — 31 січня 

 Голос Козацької 
ради Сьогодні у 

випуску 

22 січня  -  День 
соборності України 

1 

Свята та події  
ижня 

1 

  

Пам'ятай про  
крути 

2 

ХХ  Міжрегіональ-
на спеціалізована 
виставка  

2 

  

  

Січень 2020 Випуск 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2005
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 січня Украї-

на вшановує 

студентів, які у 

1918 році на 

декілька днів 

ціною власних 

життів у нерів-

ному бою зупи-

нили наступ 

російської армії. 

Уже кілька  ро-

ків поспіль учні 

та учителі нашої 

школи вшановують відва-

гу, вічну пам’ять Героїв 

Крут, які загинули  бороня-

чі рідну землю.  29 січня 

під керівництвом Шиндель 

А.О., педагога-

організатора,  було прове-

дено виховний захід 

"Трагічна сторінка україн-

ської історії на шляху до 

незалежності України" для 

учнів 7-8 класів.  

льшовицькою армі-

єю Михайла Муравйо-

ва та загоном з київських 

студентів і бійців вільно-

го козацтва, що загалом 

нараховував близько чо-

тирьох сотень вояків. У 

перебігу військових дій 

бій вирішального зна-

чення не мав, та у свідо-

мості багатьох особливо-

Бій під Крутами — 

бій, що відбувся 16 (29) 

січня 1918 року на заліз-

ничній станції Крути під 

селищем Крути та поб-

лизу села Пам'ятне, за 

130 кілометрів на північ-

ний схід від Києва.  

Цей бій тривав 5 го-

дин між 4-тисячною бі-

го значення набув завдя-

ки героїзму української 

молоді.  

Особливо вразило су-

часників поховання юна-

ків, які потрапили після 

бою в полон до більшо-

виків і у кількості 27 лю-

дей були ними страчені.  

Пам'ятай про Крути    

ХХ  Міжрегіональна спеціалізована виставка  
"Освіта та кар`єра"  

29 січня — трагічна дата у історії нашої держави 

 

кременчуцької місь-

кої ради, Департа-

менту освіти викон-

кому кременчуцької 

міської ради, Відді-

лу освіти, сім`ї, мо-

лоді та спорту Кре-

менчуцької РДА.  

 

Учні 11 класу 26 люто-

го  мали нагоду відвідати 

виставку "Освіта та 

кар`єра". Організатором 

виставки виступило кре-

менчуцьке відділення 

Полтавської Торгово-

промислової палати за 

підтримки Виконкому  

 

Пам'яті тридцяти 

 

На Аскольдовій могилі  

Поховали їх - 

Тридцять мучнів - українців, 

Славних, молодих… 

 

На Аскольдовій могилі 

Український цвіт! — 

По кривавій по дорозі 

Нам іти у світ. 

 

На кого посміла знятись 

Зрадника рука? 

Квітне сонце, — грає вітер 

І Дніпро-ріка… 

 

П.Тичина  1918 рік 

Стр. 2 

Випуск  

З історії: 

 

Бій під Крутами відбувся  

29 січня 1918 року 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B9%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B9%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1918
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8_(%D0%9D%D1%96%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B5_(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2

