
Стало вже доброю традицією у нашій школі 

відзначати День української писемності. 9 

листопада  у  нашій державі відзначають День 

української мови та писемності. Його встанов-

лено указом Президента України 6 листопада 

1997 року «на підтримку ініціативи громадсь-

ких організацій... в день вшанування пам'яті 

Преподобного Нестора-Літописця». До урочис-

тостей 

присвя-

чених Дню української мови долучилися 

учні Кременчуцької ЗОШ 24. Команди уч-

нів 5—9 класів стали учасниками мовозна-

вчої гри “Усьому початок — слово”. Учні 4-

Б класу весело пізнавально провели День 

мови та писемності. Дівчата  прочитали 

свої вірші про Україну та нашу солов’їну 

українську мову . Дякуємо всім, хто долучи-

вся до організації та проведення заходу . 

       Ми щиро вдячні. 
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День української мови та писемності 

9 листопада                                                                                                  

у Кременчуці стартувала благодійна ак-

ція  СВЯТИЙ МИКОЛАЙ –ДІТЯМ . У нашій 

школі розпочав роботу офіс Святого Ми-

колая. Запрошуємо усіх бажаючих долу-

читися до благодійності  і стати помічни-

ком Миколая  у новорічні свята! 

Офіс Святого Миколая у нашій школі 

буде працювати 

 з 12.11 по 10.12. 2019 р. 

 

Листопад 2019 
КОЗАЦЬКА РЕСПУБЛІКА  

Голос Козацької ради 

Сьогодні у випуску: 

День української писемності 1 

Свята та події  листопада  1 

Бути грамотним  1 

Змагання з тенісу 2 

130 років від  дня народжен-

ня Остапа Вишні 

2 

 

 

Тиждень безпеки дорожньго 

руху  

   2 

 

Екскурсія до пожежно-

рятувальної частини  № 14 

2 
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07.11 – 130 р. від дня народження 

Нестора Махна                                                         

Місячник правової культури та пропа-

ганди правових знань 

09.11 – День української писемності 

та мови            Міжнародний день 

боротьби проти фашизму 

13.11 – Всесвітній день доброти 

             130 р. від дня народження 

Остапа Вишні 

 

16.11 – Міжнародний день толерантно-

сті 20.11 – Всесвітній день дитини 

21.11 – День Гідності та Свободи 

21.11 – Міжнародний день відмови від 

паління23.11 – День пам'яті жертв Го-

лодоморів в Україні 

30.11 – Міжнародний день захисту ін-

формації                                                                                             

Тиждень сприяння здоровому способу 

життя 

01.12 – Всесвітній день боротьби зі 

СНІДом 

Свята та події у світі  
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Команда у складі учнів нашої школи: 
Квітка Богдана (11 клас), Пшінік Влади 

(9 клас), Сімченка Вадима (9 клас) посіла 

ІІ місце у змаганнях з настільного тенісу 
серед збірних команд ( І група) закладів 
загальної середньої освіти в залік Гімна-

зіади міста Кременчука.  

знань з безпеки дорожнього руху, пра 

вил пішоходів, безпечного поводження  

під час руху до школи і додому у нашій  

школі з 11 по 15 листопада тривав Тиж 

день безпеки дорожнього руху.  

 

З метою поліпшення роботи  

із запобігання дитячому  

дорожньо-транспортному  

травматизму, формуванню  

навичок безпечноїповедінки  

на вулицях і дорогах, удо 

сконалення і узагальнення 

С Т Р.  2 

130 років від дня народження Остапа Вишні  

Вітаємо команду з ІІ місцем у змаганнях з настільного тенісу  

Тиждень безпеки дорожнього руху  

Завідувач бібліотеки Хілобок Людмила Петрівна  

провела літературну годину присвячену  

                130-річчю від дня народження 

 українського письменника, класика сатиричної  

прози ХХ ст. Остапа Вишні 

Учні 7-8 класів із 

захопленням  слуха-

ли усмішки 

 у виконанні наших 

учнів, біографію 

письменника   

Екскурсія до пожежно-рятувальної частини №14  
Школярі побували у гостях у рятувальників. Під час екскурсії 
учні 6-7 класів мали змогу ознайомитися з правилами пожежної 
безпеки, розширити уявлення про роботу рятувальників, про 
способи гасіння пожеж та транспорт спеціального призначення. 
Працівники рятувальної частини №14 розповіли, як оперативно

-рятувальні загони реагу-
ють на сигнал тривоги, як 
від їх швидкості і злаго-
джених дій залежить жит-
тя людей. Найбільше уч-
ням запам’яталися відві-
дини гаража з технікою та 
устаткуванням. Школярі 
фотографувались поруч з технікою та мали змогу роздивитись кос-
тюми, в яких працюють рятувальники.  

Змагання з настільного тенісу про-

водилися у два тури. У першому 

турі усі учасники поділялися на 

рівні групи шляхом сліпого жереб-

кування. У другому турі змагалися 

переможці груп у першому турі, з-

поміж яких і визначали перемож-

ців турніру. 


