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Відзначається щорічно 20 лютого згідно з
Указом Президента від 11 лютого 2015 року №
69/2015 "Про вшанування подвигу учасників
Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв
Небесної Сотні". Саме в ці дні три роки тому
під час Революції Гідності протистояння між
українським народом і тодішнім режимом
сягнуло свого піку. Протягом тижня були
проведені виховні години,
інформаційний дайджест, презентація книги
"Ангели Світла", виховний захід "Пам'яті
Небесної Сотні". Шкільна громада долучилася
до тихої акції "Ангели пам'яті" шкільна
громада Кременчуцької ЗОШ №24 з великою вдячністю та шаною згадують
Героїв Небесної Сотні, котрі стали символом утвердження прагнень до
європейських цінностей. Виготовлення паперових ангелів – це втілення
дитячого бачення про тих Героїв, які віддали своє життя в час Революції
Гідності, захищаючи ідеали демократії, права і свободи людини, та
європейське майбутнє України Під час заходів учні мали змогу бачити, кому
присвячено цей захід, адже на них герої дивилися із фотографій. Також дітям
демонструвались фільми, декламувались вірші, оформлено
виставку «Небесна сотня. Герої нашого часу». Хвилиною мовчання
вшанували пам’ять полеглих і на Майдані, і в зоні АТО.

День спонтанного прояву доброти це міжнародне свято, яке прийнято
святкувати усіма народами, в один
день, а саме 17 лютого кожного
року. Рішення відзначати це свято,
було прийнято 13 листопада 1998
року в місті Токіо. Поступово до
святкування цього чудово дня
приєднувалося все більше і більше
країн.

Свята та події у світі
2 лютого - День бабака;
6 лютого - День безпеки в інтернеті;
13 лютого - Всесвітній день радіо;
15 лютого - Стрітення Господнє;
День вшанування учасників бойових
дій на території інших держав;
17 лютого - День кота в Європі;
20 листопада - День пам'яті
Героїв Небесної Сотні;
21 лютого - Міжнародний день
рідної мови;
25 лютого - Прийнято Перший
офіційний Державний Герб України.

“Мови – це важливо!” – цей вислів
обрано ЮНЕСКО гаслом Міжнародного
дня
рідної мови.
Свято було започатковано у листопаді 1999
року на тридцятій сесії Генеральної
конференції ЮНЕСКО у Парижі. Про
«підтримку мовного та культурного
різноманіття та багатомовності» - звучало у
заголовку документа.

В Україні це свято відзначають
з 2002 року, коли для зміцнення
державотворчої функції
української мови та сприяння
вільному розвитку і
використанню інших мов
національних меншин України
було видане розпорядження
“Про відзначення
Міжнародного дня рідної
мови”.
Відтоді це свято стало ще
одним днем пошанування
рідної мови в кожному
освітньому закладі, у
бібліотеках, культурних
центрах, просвітницьких
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15 лютого - Стрітення

П'ятнадцятого лютого - свято
Стрітення, в народі
"Стрічання", "Громиця",
"Зимобор", яке відзначають через

40 днiв пiсля Рiздва Христового. 15
лютого у школі пройшло свято для
учнів початкової школи. Свято у
початковій школі пройшло весело
й цікаво.Учні розповідали легенди,
народні прикмети, співали пісні.
Зима і весна, як за давнім обрядом,
сперечались. Запалили стрітенську
свічку, щоб оберігала від біди і
лиха. Також діти розказували
прикмети, які потрібно
спостерігати в цей день. Стрітення
– свято християнське і народне, дві

зустрічі, дві філософії, дві мудрості.
Святкуйте Стрітення з новою весною в
серці.
Класний керівник 3-А класу

Хвиля добра
В рамках "Хвилі добра" в Кременчуцькій ЗОШ №24 були проведені акції:
«Монетки дітям» #монеткидіткам (до
Міжнародного дня онкохворих дітей), «Добрі
справи» (до Міжнародного дня прояву
доброти). Найактивнішими були учні 2 та 7-А
класу. Коли діти допомагають дітям — це
безцінно. Коли дорослі вчать дітей бути
відповідальними, щедрими, піклуватись про тих, хто поруч, і сприймати
благодійність як норму життя — це безцінно. Ми хочемо, щоб допомога нашим
підопічним об’єднала дітей і дорослих і показала дітлахам, що допомагати — це

Екскурсія до музею Голокосту
Учні 9 класу ЗОШ №24 побували у Кременчуцькому ВПУ №7, де мали змогу
ознайомитися з історією закладу, умовами вступу до училища, а також
побувати у музеї історії Голокосту та Другої Світової війни; почути розповідь
голови Громадської організації "Координаційний центр об'єднань ветеранів
АТО" Володимира Полякова про військові будні учасників АТО . В музеї АТО
зібрані унікальні експонати від снарядів, речей загиблих, похоронок до
світлин з передової та волонтерів.
Стіни кімнати прикрашають маскувальні сітки зроблені руками
кременчужан, манекени військових, які показують 2 спорядження, яке вдалося в короткі терміни організувати за
допомогою волонтерів та екіпіровка, яку за кілька років змогло забезпечити Міністерство оборони.
Є медичний куточок, на якомуможна ознайомитися з медичними ношами та побачити блакитну форму
волонтера й медика Ростислава Зауральського, на якій залишилися краплини крові тих військових, яким рятували
життя. Серед експонатів є як шеврони різних батальйонів, так і бойові трофеї: шеврони армії Російської Федерації
та елементи терористичних організацій «ЛДНР». Кременчук займає перше трагічне місце серед загиблих на
Полтавщині, більшість загиблих у Кременчуці - вихованці ВПУ №7: Дмитро Назаренко, Олексій Древаль, Євген
Садовничий, Дмитро Мовчан, Микола Вашура, Антон Кирилов, Володимир Шульга та безвісти зниклий Ігор

Олімпійське лелеченя
Команда "ЄвроДіти" Кременчуцької ЗОШ
№24 взяла участь у спортивних змаганнях
"Олімпійське лелеченя" серед учнів 5-6 класів
шкіл міста та посіла ІV місце. Вітаємо наших
спортсменів та їх наставника—
Шиндель А.О.!

