
  3 травня у Кременчуці в рамках відзначення Дня 

пам’яті та примирення біля Братської могили 

захисників Дніпра відбувся урочистий захід «Свято, що 

об’єднує покоління». Участь у ньому взяли керівники 

міста, депутати міської ради, службовці військових 

підрозділів Кременчука, члени ветеранських 

організацій, учасники АТО та бойових дій, 

представники трудових і учнівських колективів закладів 
освіти Автозаводського району, пересічні 
кременчужани.  
 
Цього дня всі вони прийшли віддати данину пам’яті 

воїнам-визволителям і вклонитися 
ветеранам Другої Світової війни за ратний 
подвиг, здійснений ними у важкі воєнні та 
повоєнні роки минулого століття.  
Із вітальним словом з нагоди величного 
свята – Дня Перемоги над нацизмом до 
всієї громади звернувся секретар міської 
ради Юрій Гриценко. 
Особливо теплі слова він спрямував до 
представників старшого покоління 
кременчужан, які стали учасниками битви 
з нацизмом і які у важкі для нашої країни 
часи ціною надлюдських зусиль кували 
перемогу на фронтах, в тилу та у підпіллі.  
Хвилиною мовчання, військовим салютом 
та живими квітами, покладеними до підніжжя Братської могили захисників 
Дніпра, вшанували учасники урочистостей пам'ять полеглих на фронтах 
Другої світової війни.  
Із концертною програмою перед присутніми виступили самодіяльні артисти 
вокального ансамблю територіального центру соціального обслуговування 
Автозаводського району «Кременчужанка», юні таланти загальноосвітньої 
школи №24 і Кременчуцького льотного коледжу.  

Джерело:    https://www.facebook.com/profile.php?id=100012916202124&sk=allactivity 
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День пам'яті та примирення 

Свята та події у світі 

7 травня —                       

День радіо;  

8 травня  —                        

День пам'яті та                  

примирення ;  

 11 травня —                              

Міжнародний день 

астрономії;                                                                

12 травня —                              

День матері;  

 

 

15 травня  —                                 

День сім'ї;  

16 травня  —                      

День вишиванки ; 

18 травня—                      

День Європи в Україні; 

18 травня  —                                  

День пам'яті  жертв 

кримськотатарського 

народу; 

                                                                 

 

24 травня  —             

День слов'янської 

писемності і культури ; 

24  травня —                         

Свято Останнього  

дзвоника ; 

 

 

Травень 2019  

Голос Козацької ради 

Сьогодні у випуску: 

День пам'яті та 

примирення 

1 

Свята та події    1 

День Захисника 1 

Військово-

патріотична гра 

«Сокіл»(«Джура») 

2 

День вишиванки 2 

День Європи    

2 

 

 

 

  
Авторський  склад: 

Зайцева В.О. 

Бейкун Л.П.  
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Цього року І 

(міський) етап  

військово-

патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») 
стартував 15 травня. 

Рої 16 навчальних 

закладів міста та ГО 

«Гвардія» зібралися  

на таборове коло на 

подвір'ї нашої 

школи.  

лунали вірші та пісні про 

Кожного 

року у 

третій 

четвер 

травня  

весь світ 

традиційно відзначає день вишиванки. 

У цей день прийнято на навчання і на 

роботу приходити у вишиванці. Цого дня 

вишиванку,  учні 6 класу 

створили флеш-денс . 

Другокласники ЗОШ №24 

м.Кременчука працювали у 

творчій майстерні 

«Вишиванка». Дітлахи 

створювали дизайнерські                         

візерунки для сорочок та          

рушників.   

СТР .  2  

І етап гра  «Сокіл» («Джура») стартував 

День вишиванки 

Рій “Я УКР” взяв участь у І (міському) етапі 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 

Вихованці рою: Жуков Єгор (10 кл.), Івко Олександр 

(10 кл.), Пономаренко Ілля (10 кл.), Арсенюк артем

(10 кл.), Кузьменко Марія (10 кл.), Симоненко 

Владислав (9 кл.), Лехто Максим (9 кл.), Нестеренко 

Юлія (9 кл.),  виховники: Патерило А.І., Срібний С.Л., 

активістка Колотій Аліса стали активними                                                                

День Європи в Україні 

Цьогоріч уже традиційно наша шкільна спільнота влаштувала День 

Європи у нашій школі, який в Україні  офіційно відзначають у третю 

субботу травня. Кожен клас обрав собі європейську країну і протягом 

дня обмінювалися знаннями, ділилися враженнями, проводили 

вікторини, смакували традиційними стравами. Козацька республіка 

майоріла прапорами європейських держав  

Після урочистого відкриття  виховники роїв вирушили до місця призначення—табору 

«Супутник», де на них  будуть проведені різноманітні навчально-виховні заходи: рейд

-похід «Розвідники» (вишкіл). Перехід за маршрутом: ЗОШ №24 → с. Петренки → с. 

Щербаки → міст через р. Псел → СОК «Супутник», профілактична лекція ГО «Сім 

доріг»,майстер-класи з народної творчості, ватра «У колі друзів» (заліковий). Творчо-

мистецький звіт, представлення рою, вечірня збірка-закриття дня, виконання 

маршу Олеся Бабія «Зродились ми великої години», теренова гра «Пластун» ,заняття 

з поводження зі зброєю, гра «Відун», виставка «Янголи в камуфляжі», рятівник» 

змагання з надання першої долікарської допомоги та рятувальні роботи, снайпер» 

стрільба з пневматичної гвинтівки,туристсько-спортивна смуга перешкод, гутірка з 
ройовими «Система організації куреню у закладі загальної середньої освіти за 

новим Положенням про гру» , рофілактична лекція ГО «Сім доріг»,конкурс 

української поезії «Берегиня», виставка рятувальної техніки ДСНС, виставка 

озброєння та обмундирування військовослужбовців Національної Гвардії України, 

виставка озброєння та амуніції службовців Національної поліції України, конкурс 

строю та пісні «Впоряд»,«Козацькі герці» – змагання з фізичної підготовки та 

вправності з розбирання та збирання автомата АК-74,    козацька забава 

Рій «Я УКР» 


