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Чому Міжнародний жіночий день  
святкують саме 8 Березня?

ІСТОРИЧНА СТОРІНКА

Федун Олег, 9 клас

Історія Міжнародного жіночого дня 
починається з "маршу порожніх ка-
струль", який влаштували 8 березня 1857 
нью-йоркські текстильниці по Манхете-
ну. Вони вимагали підвищення зарплати, 
поліпшення умов праці та рівні права для  
жінок. Цю подію стали називатися Жіночим 
днем.

У 1909 році жіночий день знов був від-
значений жіночими маршами і страйками 
в Нью-Йорку, в 1910 році вони відбулися 
вже по всій країні. 

Тоді ж делегатки американських со-
ціалістичних і феміністичних організацій 
вирушили до Копенгагена на II Міжнарод-
ну конференцію жінок-соціалісток, учас-
ницею якої була активістка міжнародного 
соціал-демократичного руху Клара Цеткін. 
Вивчивши досвід американських колег у 
боротьбі за жіноче рівноправ'я, Цеткін за-
пропонувала жінкам всього світу обрати 
день, коли вони привертатимуть увагу пла-
нети до своїх вимог.

Конференція (100 жінок з 17 країн) під-
тримали цю пропозицію. 18 березня 1911 
Міжнародний жіночий день був відсвят-
кований перший раз. У святкуванні взяли 

участь більше мільйона людей в Австрії, 
Данії, Німеччині та Швейцарії. 

В СРСР в 1965 році  8 березня був оголо-
шений святковим днем!!! Міжнародний жі-
ночий день - це офіційне свято в багатьох 
країнах світу. З часом сенс цього свята змі-
нився, втратив своє політичне забарвлен-
ня і став просто святом жінок. Цього дня 
чоловіки вітають жінок - матерів, дружин, 
подруг, доньок, колег  - і дарують їм квіти й 
невеликі подарунки.

Кажуть: без верби і калини – нема 
України. Як нема її без мелодійної пісні, 
якої вчить свою дитину ненька, без ма-
теринської щирої ласки, яка так властива 
жінкам-українкам, без маленьких чарівних 
україночок, які символізують красу всього 
українського жіноцтва, бо ж щічки у них 
- калинові, вуста – малинові, а коси – від 
вербиченьки – ніжно кучеряві. Всіх-всіх 
україночок - з 8 Березня. 

Земля зітхає ледве чутно
І прокидається від сну...
І березень дарує чудо,
Розпочинаючи весну.
Це чудо-в усмішках чарівних
У морі квітів навкруги.
Ми Вас вітаємо, царівни,
Найкращі, милі, дорогі!
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4 березня у стінах нашої гімназії пройшов 
концерт до Міжнародного жіночого дня. 
Учні школи мистецтв, гімназисти, гості шоу 
приготували чудову програму, яка складалася 
з пісень, танцювальних композицій, віршів, 
гумористичних виступів.  Радість, емоції, 
посмішки – все це надовго залишилося у наших 
серцях.

На початку концертної програми директор 
облкомплексу та його заступники привітали 
всіх жінок із цим весняним святом. Нам було 
приємно чути від них кумедну історію створення 
жінки та її роль у житті чоловіків.

Порадував прекрасну половину гімназії 
маленький Володимир, який змусив усіх 
танцювати під пісню «О Боже, мама, я схожу с 
ума!». Уже традиційним став сольний виступ 
коменданта гімназії Коваленка Володимира 
Степановича, який виконав зворушливу пісню 
для своєї дружини – Наталії Михайлівни. 
Органічним доповненням концертної програми 

був виступ гостя шоу Гасенка Артема, який своїм 
чистим  виконанням української пісні полонив 
серця глядачів.

Але, звичайно, для нас, учениць 
гімназії, найцікавішими були виступи наших 
однокласників – наших хлопців!

8 березня – день, коли усі жінки і дівчата 
відчувають себе особливими. Хлопці 5 класу, 
як і всі чоловіки, привітали дівчат нашої 
гімназії з цим святом. Хоча п’ятикласники 
робили це вперше, їхній дебют був вражаючим. 
Гумористичний і навіть дещо екзотичний 
танець у виконанні хлопчиків був запальним, 
веселим і дуже сподобався глядачам.

Святковий концерт, присвячений першому 
весняному святу - 8 Березня - відбувся і у нашій  
школі. Учні 5-11 класів облкомплексу привітали 
своїх найдорожчих жінок. Саме для них 
відбувся чудовий концерт, де діти 6 класу своїм 
запальним танцем висловили всю свою любов 
та вдячність вчителям і однокласницям. Своїми 
чарівними виступами діти засвітили посмішки 

8 березня в облкомплексі
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на устах жінок, а їх очі засяяли гордістю та 
любов’ю. 

Не шкодуючи теплоти і ніжності, хлопці у 
жартівливій формі прославляли жінку. Вони 
дуже зворушливо звернулися із привітаннями 
і побажаннями до жінок та довели, що вірна 
ознака справжнього чоловіка - це шанобливе 
ставлення до прекрасної половини людства.

Концерт пройшов в чудовій атмосфері 
добра і любові. Величезне спасибі усім артистам, 
які підготували і провели  святкове дійство, де 
учні 6 класу не тільки брали участь у привітанні 
жінок, але й з великим задоволенням були 
глядачами усього святкового заходу. 

Поки на землі є жінка – будуть звучати 
слова любові, дзвеніти весілля, підростати діти. 
Поки на землі є жінка – життя триватиме!

Дорогі жінки, ви такі різні, і кожна з вас 
по-своєму прекрасна. Зустрічайте весну з 
посмішкою, і нехай відчуття радості завжди 
буде Вашим супутником.

Нарешті прийшла весна! Теплі ласкаві 
сонячні промінчики, усміхнені перехожі – це все 

її ознаки. Подих весни відчувається не тільки у 
природі, а й у просторі нашого закладу. Всі жінки 
та дівчата в очікуванні одного з найулюбленіших 
свят – 8 Березня. І це прекрасне весняне свято 
сильна половина людства дарує чарівним, 
тендітним, коханим жінкам та дівчатам свою 
увагу, турботу і, звичайно, подарунки.

Хлопці 7 класу не залишились осторонь. 
Раптом бешкетники і пустуни перетворились 
на елегантних, чарівних джентльменів, що 
кружляють у мелодійному вальсі, який і 
розпочав свято – весняну казку!

Особливий настрій буває тільки на початку 
весни, коли ми радіємо сонцю, його такому ще 
не частому теплу. Але найважливішою весняною 
подією, на яку чекають дівчата, мами і бабусі, є 
Міжнародний жіночий день - 8 березня. 

Завітало свято і до нашої гімназії. У цей 
день кожна представниця прекрасної статі 
відчула себе королевою! Незабутнім танцем 
здивували хлопці 8 класу та Жанталай Катерина. 
Під феєричну мелодію вони передали 
атмосферу справжньої вечірки. Глядачі були 
просто у захваті і залишилися вдячними за ці 
хвилини радості і сміху. А ми, учениці 8 класу, 
пишаємося тим, що наші однокласники можуть 
влаштувати таке прекрасне й незабутнє свято.  
ДЯКУЄМО ВАМ!

Учні 9 класу порадували дівчат 
гімназії приголомшливим виступом – 
хореографічною композицією «Моряки». Вони 
продемонстрували свої артистичні здібності 
та досягнення з народно-сценічного танцю, 
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майстерно виконавши величезну кількість 
різноманітних трюків. Особливо всім сподобався 
Stand-Up Дмитра Верещака з влучними жартам 
про дружбу і Всесвітній День жінок. Тож нам, 
дівчатам хотілося б висловити величезну 
подяку нашим хлопцям за яскраві привітання до 
Дня 8 Березня, у які вони вложили всю щирість 
своїх душ!

Чи є у гімназії артисти, кращі за хлопців – 
учнів 10-А класу? Безсумнівно, «принцеси» із 
10-А дадуть однозначну відповідь на це зовсім 
не складне для них запитання: «Ні! Ні! Ні! І ще 
раз ні! Наші «принци» - найкращі!». І справді, 
ніби граючи, ніби не прикладаючи жодних 
зусиль, десятикласники своїм ефектним та 
вражаючим виступом змусили усіх присутніх у 
залі поринути у справжню казку!

Весна вступає у свої права: природа 
прокидається від сну, ясніше світить сонце, 
досягає своїм промінням наших сердець. І з 
весною розквітає прекрасна половина людства, 
адже на початку березня всі святкують свято 

жінок – Восьме березня. Ось і хлопці 10-Б 
класу напередодні Міжнародного жіночого дня 
привітали дівчат зі святом. Окрім привітання зі 
сцени, а саме вітальних композицій від Волкова 
Антона на саксофоні та Амброса Всеволода 
на акордеоні, не забули вони і про вітання 
на словах. Звісно, привітали і класних мам, 
Берлін Ольгу Анатоліївну та Корніченко Ірину 
Сергіївну. У цілому цей день приніс приємні 
враження, гарний настрій та незабутню купу 
емоцій! Нарешті, весна почесно зайняла місце 
у наших душах!

Кожного року жіноча половина людства 
чекає весни та свят, які вона нам приносить. У 
більшості весна асоціюється з пробудженням, і 
не даремно, адже саме у цю пору вся природа 
прокидається від зимового сну. У цей час 
кожна жінка чекає чудового свята – 8 березня. 
У цей день чоловіки намагаються якнайбільше 
розфарбувати різноманітними фарбами день 
своїх коханих жінок.
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 Щороку у нашій гімназії проводиться 

концерт на честь цього свята. Хлопці вражають 
дівчат своїми талантами та неймовірно цікавими 
номерами. Було дуже приємно спостерігати, 
як вони готуютувалися та нервували перед 
виступом, боялися не розчарувати дівчат. 
В кожному номері відчувалася своєрідна 
індивідуальність та родзинка. Усі аплодували, 
не шкодуючи своїх долонь, адже кожен з 
хлопців вклав велику кількість старань і 
заслуговував бурхливих оплесків. Звичайно, 
мені дуже сподобався виступ наших красунчиків 
Віталі та Олеся. Їх виступ був креативним та 
позитивним!!! Найбільш вражаючим було те, 
що кожна дівчина нашого класу могла побачити 
себе на екрані. Ми дуже вдячні нашим хлопцям 
за чудові привітання та надзвичайну атмосферу 
свята.

Весна… Березень… З приходом весни 
змінюються думки, обличчя, посмішки. Яскраво 
світяться очі, сяють усмішки. Це свято жінки: 
доньки, матері, коханої, дружини. На всій землі, 
для всіх людей весна і жінка дуже схожі.

В облкомплексі з приходом весни відбулося 
свято, під час якого юнаки вітали прекрасну 
частину гімназії. Привітання по-справжньому 
було теплим і чарівним, час пролетів 
непомітно. А кожен виступ був цікавим, щирим, 
захоплюючим. Зал веселився, підтанцьовував і 
підспівував більше години.

Дівчата 10-Г класу були приємно вражені 
виступом хлопців. Порада хлопців 16-річним 
дівчатам дочекатися свого принца дуже 

сподобалась усім. Емоційність і задор, з якими 
вони виступали, залишили в наших душах 
чудову іскорку радості.

Наостанок хочеться побажати всій частині 
прекрасної статі кохання, мирного неба над 
головою і хорошої опори поряд!  Нехай лагідна 
посмішка весняного сонця дарує Вам красу та 
чарівність, родинне тепло та затишок.

Ось і минуло останнє Восьме березня 
в нашому шкільному житті… 11-А вдалося 
перетворити цей день на чуттєве, ніжне 
свято, сповнене кохання і доброти. Спочатку 
Ада Середня й Андрій Башинський разом з 
дівчатами-однокласницями станцювали трохи 
сумний, проте світлий та оптимістичний танець 
«Лебедина вірність». Глядачі мали можливість 
відчути, наскільки сильною може бути любов, 
і вкотре переконалися, що без неї життя 
нічого не варте. Наші однокласники показали 
всій глядацькій залі, що вони – справжні 
професіонали: коли хлопці виходять на сцену, 
то роблять все синхронно, точно, сильно, і в 
той самий час - плавно, ніжно. А кульки, які 
вони випустили наприкінці танцю, подарували 
усій жіночій частині гімназії радість і віру в 
світле майбутнє. Щиро дякуємо вам, наші любі, 
за прекрасний день. Пам’ятайте: ви – найкращі!

8 Березня всі жінки та дівчата відчувають 
себе особливо привабливими й бажаними й 
очікують на сюрпризи від сильної половини 
людства. Подарунки для дівчат у цей час 
викликають особливе захоплення і радість. Щоб 
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приємно здивувати викладачів та дівчат, хлопці 
11-Б класу, не посоромившись, вийшли на сцену 
у дівочих сукнях та перуках. Вони підготували 
інсценування пісні Єгора Крида «Бігуді» із 
запальним танком, продемонструвавши 
свою винахідливість та артистизм. Виступ 
був сповнений веселості та драйву. Увесь зал 
дивився на сцену із захопленням та сміхом. 
Дівчата нашого класу дуже вдячні хлопцям за 
такий чудовий та кумедний подарунок.

Весна –  це початок тепла, краси, кохання. 
4 березня наша гімназія відсвяткувала чарівне 
свято –  Міжнародний день жінок. Хлопці 
та чоловіки гімназії подарували прекрасній 
половині колективу незабутній концерт. Перше 

слово було надане директору, який з теплотою 
привітав усіх, а також його заступникам, які з 
любов’ю розповіли легенду створення жінки. 
Початок був запальний, тому всі миттєво 
поринули у атмосферу дійства. Ніхто навіть не 
сподівався, що наші чоловіки на таке здатні: 

вони грали на музичних інструментах, співали, 
читали вірші та гуморески, зачаровували 
своїми хореографічними композиціями. Всі 
представниці жіночої статі 11-В отримали море 
емоцій та задоволення.

Найприємнішим для дівчат 11-Г класу став 
виступ їхніх хлопців, які виконали ліричний вірш 
«Для милих дам». Всі оцінили старання хлопців, 
а також почуття, з якими вони виступали.

Усі присутні раділи і просто відпочивали. 
Кожен неодмінно довго пам’ятатиме цей 
концерт і згадуватиме його з посмішкою, 
адже їм подарували яскравий букет емоцій та 
відчуттів.

Феєричним завершенням святкового 
концерту стала хореографічна композиція 
хлопців 11-А на пісню «Вечная любовь» - ще 
одна робота викладача Сергія Сергійовича 
Твердохліба (так само, як і «Лебедина вірність»). 
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приміряти бронежилети та захисні 
шоломи, а також потримати в руках 
справжні гумові кийки, наручники та 
пістолет. На штрафмайданчику змогли 
проїхатися в новому електричному ав-
томобілі поліції.

Ми хорошо провели час та багато 
дізнались про  поліцію.

ГІМНАЗІЙНЕ ЖИТТЯ

25 березня 2016 року учні 10-Б кла-
су відвідали  Кіровоградський відділ 
поліції ГУНП з метою ознайомлення з 
їх діяльністю.

Ми відвідали відділ обслуговування 
викликів, кімнату відпочинку інспек-
торів та камеру для затриманих. Були 
приємно вражені умовами роботи пра-
цівників відділу, а також умовами пере-
бування затриманих. 

Нам показали новітні засоби зв`яз-
ку для патрулювання, електронні 
браслети та ін.

Десятикласники мали змогу 

Зустріч  із представниками  
Кіровоградського відділу поліції

Сухоярська Ольга, 10-Б клас
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личчя, радіти сонячному дню, дивитися по те-
левізору пригоди веселих та кумедних героїв, 
проглядати старі кінофільми, в яких ніхто і не 
чув про насильство! Хочеться жити серед до-
брих душею людей, жити в злагоді та любові. 
Відчувати себе потрібним, робити важливі 
справи, від яких стає легко на душі. Мати чисте 
серце, в якому немає місця заздрощам, кохати і 
бути коханим. Мені здається, що про це мріють 
усі люди, але чомусь, намагаючись щось наздо-
гнати, якусь примарну Пташку Щастя, забувають 
про це і живуть за вовчими законами.

Такою поведінкою і вчинками ми знищуємо 
нашу планету і людство в цілому. Ми повинні 
дбати про все, що у нас є, про те, де ми живемо, 
про наші життя, про майбутнє покоління. Ніх-
то ж не хоче, щоб існування людини, як виду, 
закінчилося на нас! А на завершення хотілося 
б поставити риторичне запитання, яке колись 
сформулював американський письменник Ай-
зек Азімов : «Коли наші нащадки побачать пу-
стелю, на яку ми перетворили Землю, яке ви-
правдання вони знайдуть для нас?».

ОСОБЛИВА ДУМКА

Редколегія 9 класу

Чи можливий сучасний свiт без вiйни?
З давніх давен чоловіки воювали. Та й тепер 

нічого не змінилося. Стають усе жорстокішими 
серця, страшнішою зброя. Люди прагнуть бути 
володарями світу, забуваючи про любов, спра-
ведливість, добро. А взагалі чи можливо жити 
за законами добра, даруючи любов усім людям, 
а найбільше дітям та убогим, знедоленим?

Війни були зумовлені дуже багатьма при-
чинами. Більшість з них не були достойні про-
литої крові. Людина в своєму роді дуже дивна 
істота, вона здатна заради влади, матеріально-
го достатку чи своїх безглуздих ідей знищувати 
тисячами таких, як вона сама. На мою думку, 
виправдання  має лише та війна, яка почалася 
за свободу, рівність в правах та незалежність 
певної групи осіб. Але ж ці часи вже давно ми-
нули, кожна країна в наш час вільна та незалеж-
на, всі люди рівні в правах. Так чому ж війни 
мають своє місце в світі й досі? Адже кожна 
людина боїться! Хтось боїться темряви, хтось 
самотності, хтось висоти, але, погодьтесь, най-
більший страх присутній у кожного з нас – це 
страх перед смертю, а війна – та ж сама смерть! 
Смерть сина й батька, бо саме вони йдуть в бій 
за наказом. Я думаю, найважливіші слова з цьо-
го приводу сказав французький письменник 
Анрі Барбюс: «Війна буде повторюватися до тих 
пір, поки питання про неї буде вирішуватися не 
тими, хто помирає на полі бою».

А як хочеться бачити скрізь усміхнені об-
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ОСОБЛИВА ДУМКАОСОБЛИВА ДУМКА

Я дуже люблю зиму! 
Особливо казкову і 
надзвичайно красиву. Саме  
таку  казкову зиму я побачила, 
подорожуючи з батьками 
найгарнішими місцями нашої 
України, зокрема побувала в 
Закарпатті. Зустріли нас своєю 
величчю засніжені Карпати. 
Мальовнича хвиляста дорога 
вела поміж гір все далі і далі, 
немов у казку.  Привітно і 
радісно зустріла  гірська ріка, 
що має назву Чорна Тиса. 
Хвиляста гірська Тиса, немов господиня, 
супроводжувала нас, своїх гостей, аж до 
маленького села Кваси Закарпатської 
області Рахівського району, що знаходиться 
на відстані 14 кілометрів від районного 
центру м. Рахова і за 26 кілометрів від 
Географічного Центру Європи.  Краса 
тієї місцевості вражає: прозоре чисте 
гірське  повітря, пухнасті засніжені ялинки, 
бурхлива річка, величні гори…

Вразили добрі, щирі і привітні 
люди, завжди усміхнені і готові прийти 

на допомогу. Погода у цій 
місцевості різноманітна і 
непередбачувана: бувають 
заметілі, хуртовини, великі 
паводки. Тож люди звикли йти 
на поміч один одному  і, дійсно, 
живуть дружно, як одна велика 
родина. Чи то радісна подія,  
чи то сумна, чи хто захворів 
– всі разом поспішають на 
допомогу.

Назва села, де ми 
побували, походить від слова 
«квасна (кисла) вода», так на 

Гуцульщині називають мінеральну воду. 
У селі і справді є мінеральні джерела, 
вода з яких належить до типу «Арзні» і 
«Єсентуки». Першу водолікарню та купелі 
«Буркут» (інша назва мінеральної води 
гуцульською говіркою) на базі мінеральних 
джерел було збудовано за часів Австро-
Угорської імперії у середині XIX ст. У роки 
іноземного панування до 1944 року село 
мало назви Боркут, Тисаборкут.  Сьогодні в 
селі Кваси знаходиться санаторій  «Гірська 
Тиса», який має столітній досвід лікування 

Моя незабутня подорож до 
привітного Закарпаття

Катерина Агліуліна, 6 клас
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ОСОБЛИВА ДУМКАОСОБЛИВА ДУМКА

цілющими мінеральними водами  Квасів.
Село Кваси називають столицею 

ліжникарства, тобто виробництва ліжників 
— одного з невід’ємних елементів 
гуцульської культури. Він завжди 
супроводжував гуцула протягом життя і 
був не тільки ковдрою, але й символом 
добробуту та багатства, використовувався 
у народній медицині і навіть у шлюбному 
обряді. Сьогодні він знов набуває 
популярності, і ткалям закарпатської 
Гуцульщини не бракує роботи.

Приємною несподіванкою стало для 
мене й те, що у Квасах мешканці села 
зберігають давні українські традиції. Всі 
радісні, щасливі, співають і танцюють, 
прославляють нашу матінку землю, нашу 
Україну. 

Також я відвідала церкву у місті Рахові. 
Коли знаходишся в такій добрій і щирій 
атмосфері, то відчуваєш у душі спокій і 
щастя.

Поверталась я додому у прекрасному 
настрої. Краса Закарпаття, щирість його 
мешканців заряджають такою позитивною 
енергією, що віриш всім серцем, що у нас, 
українців, буде все добре! Бог завжди буде 
з нами!
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ОСОБЛИВА ДУМКА
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працювати, виховувати своїх дітей. Ми будемо 
докладати всі зусилля для процвітання нашої 

землі. І тоді вона зможе міцно стати на ноги і 
дати відсіч усім своїм кривдникам.

Сьогодні Україна переживає важкі часи. Іде 
справжня війна, гинуть люди, справжні патріоти 
нашої країни, плачуть матері, та я вірю, що 
наступить у нашій країні мир і спокій. Україна 
нарешті стане розвиненою країною з великими 
можливостями. Для цього зараз необхідно 
вирішити багато важливих проблем в сфері 
політики та економіки. Необхідно забезпечити 
людей робочими місцями, підготувати молоді 
кадри та забезпечити гідну старість старшому 
поколінню. Ми маємо все для того, щоб 
зробити свою Батьківщину процвітаючою – 
прекрасне географічне положення, родючі 
землі, повноводні ріки, корисні копалини і, 
найголовніше, відданих своїй  державі розумних 
людей.

Бішанов Дмитро, 6 клас

Кожного з нас із дитинства вчать любити 
свою Батьківщину, вклонятися землі, на якій ти 
народився і яка, як мати, оберігала і ростила 
тебе. Україна – наша Батьківщина! Вона довгий 
час мужньо долала найважчі випробовування. 
Це держава, яка має своє історію, героїв, власні 
традиції та культуру. Неодноразово її намагалися 
знищити, але вона знову і знову відроджувалася, 
підіймалася з колін, виховувала нові покоління 
сильних і мужніх синів своїх, які ставали 
справжніми патріотами своєї Батьківщини. Ми 
можемо з гордістю згадувати своїх предків, 
які щиро любили Україну і захищали її від 
загарбників, не дозволяли поневолити її іншим 
народам. Захищали і від далеких та близьких 
сусідів, які намагалися скорити і знищити її.

Ми – справжні сини України, український 
народ. Ми ніколи в житті не забудемо, як 
страждала Україна і скільки випробовувань 
їй довелося винести на своїх плечах. Ми тут 
народилися, тут навчаємось, тут будемо жити, 

Любити свою Батьківщину


