
15  жовтня  Козацька республі-

ка  зібралася  на майдані з на-

годи свята Покрови Пресвятої 

Богородиці, Дня українського 

козацтва та Дня захисника 

України . На свято завітали 

Вся школа, від самих менших 

до найстарших. З вітальним 

словом до всіх присутніх   

ВИПУСК  2  

День українського козацтва 

Свята та події у світі 

 

02.10 – Міжнародний 

день ненасильства 

30.09 – Всеукраїнсь-

кий день бібліотек                                                                                                       

04.10 – Всесвітній 

день тварин 

01.10 – День ветера-

на                                                                                                                                    

05.10 – День праців-

ників освіти 

 

05.10 – Міжнародний 

день людей похилого 

віку 

05.10 – Міжнародний 

день музики 

13.10 – День художни-

ка                                                                                                                                                              

13.10 – Тиждень коза-

цької слави 

14.10 – День захисни-

ка України 

 

14.10 –  День Україн-

ського козацтва.  

14.10 – День святої 

Покрови Пресвятої  

Богородиці   

18.10 - Міжнародний 

день боротьби з торгів-

лею людьми 

28.10 - День визволен-

ня України від фашист-

ських загарбників 

Жовтень 2019 
 

Голос Козацької ради 

 звернувся директор школи Фофанов В.А.  

Відбулася урочисте родино-шкільне свято 

з піснями та оповідками у козацьких тра-

диціях під  прапорами держави і Козаць-

кої   республіки.  Козачата та козаки  дали 

обітницю бути гідними нащадками коза-

цького   роду.   На майдані лунали вірші 

та пісні про   славну Січ, про нашу неньку 

— Україну.   

 Рій “Я УКР” виступив із мистецькою    

композицією “Непереможний дух                 

козацького народу”.                                            

Проведений захід став втіленням духов-

ності, моральності, шанобливого ставлен-

ня до національних надбань Українського 

народу, наслідування найкращих прикла-

дів мужності та звитяги борців за свободу 

Авторський  склад: 

Зайцева В.О. 

Нестеренко Л.П.  
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Ядрич Катерина 

Сьогодні у випуску: 

День українського козац-

тва  

1 

Свята та події    1 

ВІЙСЬКОВО -

ПАТРІОТИЧНА ГРА 

«СОКІЛ»(«ДЖУРА»)  

2 

Всеукраїнська акція "Нарру 

Гав для Сірка” 
2 

Віче шкільної громади 2 

 

Акція «Від душі з любо-

вью» 

2 

  



Випуск  2 

 

11 жовтня у школі № 20, у рамках              

проведення першого (міського) етапу 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), відбу-

вся конкурс художньо-мистецьких компози-

цій «З відданістю Україні в серці».                             

 Історія нашої державності – це боротьба за 

територію, мову, національну самобутність.  

В роботі директора, як і кожного педагога, най безціннішим є безпосереднє 

спілкування з учнями, партнерські стосунки з ними, прагнення почути їх поба-

жання або зауваження. Це дозволяє у відкритому спілкуванні на віче шкільної 

громади з'ясувати окремі непорозуміння, внести корективи до плану роботи 

закладу, окреслити коротко- та довгострокові завдання шкільного життя, зро-

бити взаємовідносини щирішими, відвертішими , зрозумілішими для сторін, 

одночасно формуючи навички громадянської активності, уміння відстоювати 

власну позицію, брати на себе відповідальність, відмовлятись від споживаць-

ких поглядів “мені повинні дати, зробити…”. Однією з таких форм співпраці у 

школі є “Директорська скринька”. До неї діти вкладають свої нотатки з поба-

жаннями або зауваженнями. Директор дає відповіді на ВСІ питання. Тут також ухвалюються рішення щодо жит-

тя шкільної громади. 

С ТР.  2 

Всеукраїнська акція "Нарру Гав для Сірка"  

Військово-патріотична гра «Сокіл»(«Джура») 

Віче шкільної громади 

М.В.Кожушко разом з воло-

нтерами зустрілася з учнями 

3-4 класів, розповіла про 

свою роботу з безпритуль-

ними  тваринами. Чарівні 

песики у святкових костю-

мах не залишилися без уваги 

школярів. Дякуємо нашим 

гостям за цікаву та пізнава-

льну зустріч, сподіваємося. 

що передана нами допомога 

буде корисною чотирила-

пим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головне пам'ятати: робити добро разом легко! 

Всеукраїнська акція 

"Нарру Гав для Сірка" Учні 

1-11 класів долучилися до 

акції «Happy Гав для Сір-

ка» і активно збирали їжу 

та речі для тварин. Крім 

того учні збирали каштани, 

а на виручені кошти прид-

бали ліки, необхідні для 

лікування тварин, які пере-

бувають у КП 

"СПЕЦСЕРВІС КРЕМЕН-

ЧУК"  

Акція "Від душі з любов’ю” до Між-
народного дня людей похилого віку 
об’єднала учнів початкової школи .1 
жовтня весь світ відзначає Міжнаро-

дний день людей похилого віку - 
свято, яке покликане звернути увагу 
вього людства на потреби старшого 
покоління. День літньої людини - це 

чисте і світле свято.  

Свято наших батьків, бабусь та діду-
сів, день, коли ми віддаємо їм свою  

любов і повагу . 

  

                                      

 

Акція "Від душі з любов’ю”  


