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МІЖНАРОДНИЙ ЖІНОЧИЙ ДЕНЬ-8 БЕРЕЗНЯ 

     Чому Міжнародний жіночий день свят-

кують саме 8 березня? Яка історія 8 бере- 

зня? Раніше у багатьох країнах жінки не 

мали права голосу, не могли вчитися. Дів- 

чаткам не дозволяли ходити в школу. Зви- 

чайно, їх це ображало! Потім жінкам до- 

зволили працювати. Але умови праці бу- 

ли важкими. Тоді в Нью-Йорку (місто в 

Сполучених Штатах Америки) більше 150 

років тому, працівниці пройшли «маршем 

порожніх каструль». Вони голосно били в 

порожні каструлі і вимагали підвищення 

зарплати, поліпшення умов праці і рівні 

права для жінок і чоловіків. Це так здиву-

вало всіх, що подія стали називати Жіно-

чим днем.  

     Протягом багатьох років жінки влашто-

вували акції протестів. Вони вимагали ви-

борчого голосу, виступили проти жахли-

вих умов праці. Особливо вони протесту-

вали проти дитячої праці. Тоді було вирі-

шено обрати один загальний жіночий день 

для багатьох країн. Жінки різних країн 

домовилися, що саме в цей день будуть 

нагадувати чоловікам, що жінок треба 

поважати.  

     Вперше Міжнародний жіночий 

день був проведений 19 березня 1911 

року в Німеччині, Австрії, Данії і де-

яких інших європейських країнах. Ця 

дата була вибрана жінками Німеччи-

ни. У Радянському Союзі 8 березня 

довгий час був звичай- ним робочим 

днем. Але 8 травня 1965 ро- ку, напе-

редодні 20-річчя Перемоги у Великій 

Вітчизняній війні, Міжнародний жіно-

чий день був оголошений святковим.  

     У 1977 році ООН (Організація 

Об'єднаних Націй) оголосила 8 берез-

ня днем боротьби за жіночі права - 

Міжнародним жіночим днем. Цей 

день оголошений національним вихід-

ним в багатьох країнах. Тому мами і 

бабусі в цей день можуть трохи відпо-

чити, сходити на святковий концерт, 

поспілкуватися зі своїми дітьми.  

     8 березня ми завжди вітаємо мам, 

бабусь, які так багато часу приділяють 

нашому вихованню, а також сестри-

чок і знайомих дівчаток. В цей день 

папи вітають своїх дружин і матерів, 

дарують їм квіти.  



НОВИНИ 

СВЯТО 8 БЕРЕЗНЯ!!! 

 

За матеріалами Сімкович О.,  

учениці 9 класу  

 

. 

Прийшла весна, а разом з нею перше 

чарiвне свято - 8 беpезня. Свято жiнок, ба-

бусь, мам, дiвчаток. Тож 7 березня в нашiй 

школi став днем привiтань, сюрпризiв, по-

дарункiв красивим, чарiвним жiнкам, мама 

та нiжним дiвчаткам. 

Для мам, бабусь учнi пiдготували святко-

вий концерт. 

Для всих жiнок Iскрiвської школи було 

вiтання від Янишина В.М., директора шко-

ли та чоловіків нашої школи. 



НОВИНИ 

ТАРАСУ ГРИГОРОВИЧУ ШЕВЧЕНКУ – 204РОКИ 

     9 березня 2018 року Україна й світ свят-

кують 204-ту річницю від дня народження 

Тараса Шевченка. 

     В історії кожного народу, серед її вели-

ких творців, є люди, імена яких оповиті 

невмирущою любов’ю та славою. Таким 

самородком в українців є Тарас Григоро-

вич Шевченко, чия безсмертна спадщина – 

одна з найбільших вершин людського ду-

ху. Тарас Шевченко для України – не прос-

то народний поет, якого доля обдарувала 

багатьма талантами.  

     Національний пророк, апостол правди, 

заступник правди, заступник знедолених, 

провидець – так називають його українці. 

Святе ім’я Тараса не вмре повік, йому, як 

сонцю, вічно пламеніти.  

     Не забувають українці свого Великого 

Кобзаря.  

Його ім’я входить у наше життя з ди-

тинства, з маминих пісень, з наших 

перших книжок, а з роками Шевчен-

кове слово стає все ближчим, все до-

рожчим. «Кобзар» уже давно став на-

стільною книгою, оберегом кожної 

оселі. 

За матеріалами Прокопенко Л.П.,  

вчителя укр. мови та літератури  

“ІНГУЛЕЦЬКА РОСИНКА” 

     16 березня 2018 року відбувся районний 

фестиваль художньої самодіяльності серед 

учнівської молоді "Інгулецька росинка". 

Цього року він проходив на базі нашої Іск-

рівської ЗШ І-ІІІ ступенів. Фестиваль був 

проведенний серед таких закладів освіти Іск-

рівської ЗШ І-ІІІ ступенів, Ганнівської ЗШ І-

ІІІ ступенів, Володимирівської ЗШ І 

-ІІ ступенів, Петрівської ЗШ І-ІІІ ступенів та 

Зеленської ЗШ І-ІІІ ступенів. Прекрасна та-

лановита молодь продемонструвала свій та-

лант, креативність, любов до рідного краю. 

На завершення фестивалю кожен учасник 

отримав диплом та грамоту відділу освіти 

Петрівської райдержадміністрації. 

Вітаємо учасників фестивалю нашої школи 

за отримання нагород, а саме: 

Танець "ВАРЕНИЧКИ" у виконанні початко-

вих класів - диплом відділу освіти Петрівсь-

кої держадміністрації; 

Пісня "ВЕСНА" у виконанні Єфімової Тетя-

ни, учениці 8 класу - грамота відділу освіти 

Петрівської держадміністрації; 

Пісня "ОЙ, ЛЮБЛЮ Я МАМАЯ" у виконан-

ні гурту "Іскряночка" - грамота відділу осві-

ти Петрівської держадміністрації; 

Танець "ВАСИЛИНА" у виконанні гурту 

"Іскряночка" - грамота відділу освіти Петрів-

ської держадміністрації. 

 

 

За матеріалами Єфімової Тетяни.,  

учениці 8 класу  

ВІТАЄМО!!! 



НОВИНИ 

"ІМ*Я ШЕВЧЕНКА СТУКАЄ В СЕРЦЯХ" 

     З нагоди 204 - річниці від Дня народження 

Т.Г. Шевченка в нашій школі класними керівника-

ми та класоводами на класних годинах були про-

ведені заходи, а саме: класним керівником 11 кла-

су проведено вікторину "Сторінки великого коб-

заря", літературну вікторину "Знавці Шевченків-

ського слова", проведено класним керівником у 8 

класі, конкурс виразного читання "Якби ти нас, 

Тарасе, чув..." класовод 4 класу та ін. У бібліотеці 

оформлена книжкова виставка під назвою "Тарас 

За матеріалами Баранько Т.В.,  

Голови шкільного МО класних керів-

РАЙОННИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЮНИХ ПОЕТІВ ПЕТРІВЩИ-

НИ "ПОЕТИЧНА ПЕТРІВЩИНА - 2018" 

За матеріалами Баранько Т.В.,  

вчителя   історії 

14 березня 2018 року на базі Влодимирівської 

І-ІІ ст., філії Ганнівської ЗШ І-ІІІ ст. відбувся 

районний фестиваль юних поетів Петрівщини 

"Поетична Петрівщина - 2018", який був про-

ведений за підтримки агрофірма ТОВ 

П*ятихатська". 

Учасницею конкурсу була учениця 8 класу 

Єфімова Тетяна яка продекламувала свої два 

вірші під назвою "ПАМ*ЯТАЄШ" і 

"СОНЯЧНИЙ КРАЙ" і була нагороджена в 

номінації "ЛІРИК РОКУ". 

ВІТАЄМО!!!! МОЛОДЕЦЬ!!! 



НОВИНИ 

ПРИЄМНІ МОМЕНТИ!!! ЗНОВУ НАГОРОДЖЕННЯ!!! 

За матеріалами Єфімової Тетяни.,  

учениці 8 класу 

СНІГОВА ФЕЄРІЯ ДИТЯЧИХ ФАНТАЗІЙ - 2018 

За матеріалами Баранько В.,  

учня 8 класу 

ВІТАЄМО!!! 

   19 березня 2018 року в нашій школі на за-

гальношкільній лінійці відбулося нагоджен-

ня наших учнів за участь та перемоги у різ-

номанітних заходах, конкурсах та акціях, а 

саме: 

- ЄФІМОВА ТЕТЯНА, учениця 8 класу 

отримала серифікат, який засвідчує те, що 

вона є переможцем інтерне-квесту на краще 

знання історії української національної сим-

воліки, який був організованний і проведен-

ний Кафедрою історії України і правознавс-

твата кафедрою всесвітньої історії Криворі-

зького державного педагогічного універси-

тету. 

- БАРАНЬКО ВІТАЛІЙ, учень 8 класу отри-

мав ГРАМОТУ віддулу освіти Петрівської 

райдержадміністраці за зайняте ІІ місце в 

обласному фотоконкурсі "ТУРИЗМ НАС 

ЄДНАЄ"; 

- ЄФІМОВА ТЕТЯНА, учениця 8 класу 

отримала ПОДЯКУ ЦДЮТ за участь в обла-

сному фотоконкурсі "ТУРИЗМ НАС ЄД-

НАЄ"; 

- БАРАНЬКО ЯНА, учениця 11 класу отри-

мала ПОДЯКУ ЦДЮТ за участь в конкурсі 

"НОВОРІЧНА КОМПОЗИЦІЯ"; 

 

 

22 березня 2018 року учні школи під керів-

ництвом класних керівників прийняли участь 

у районному фестивалі-конкурсі снігових 

фігур «Снігова феєрія дитячих фантазій». Ді-

ти виліпили зі снігу символа року Собаку, сні-

говика та замок. Процес виготовлення фігур 

приніс учням задоволення, інтерес, прояв тво-

рчості та гарний настрій. 



ПАМ'ЯТКА ДЛЯ УЧНІВ НА ЧАС ВЕСНЯНИХ КАНІКУЛ  

До уваги учнів! 
     З метою попередження нещасних  

випадків, травматизму та недопущен- 

ня створення кримінальних ситуацій  

пропонуємо вам ознайомитись із пра- 

вилами техніки безпеки під час весня- 

них канікул та їх обов'язковим дотри- 

манням: 

1. Пам’ятайте і виконуйте правила 

переходу вулиць і доріг. 

2. Не грайтесь на тротуарі, біля доріг. 

3. Дотримуйтесь правил посадки в  

тролейбус, автобус. 

4. На зупинці не стійте близько біля  

дороги. 

5. Не беріть в руки вибухонебезпечні  

предмети, а у випадку їх виявлення,  

необхідно повідомити дорослих. 

6. Не можна розпалювати вогнища і  

кидати в вогонь карбід, солярку, бен-

зин тощо. 

7. Не підходьте до ліній електроме-

реж, якщо провід обірваний, повідом-

те дорослих. 

8. Не грайтесь біля залізничного по- 

лотна, не кладіть на рейки предмети, 

не кидайте нічого у вікна потягу. 

9. Не лазьте по ярках і на будівельних 

майданчиках. 

10. Обережно користуйтесь побутовими 

електричними приладами: телевізором, 

праскою, холодильником. 

11. Не відходьте далеко від будинку і  

не впускайте в квартиру незнайомих лю-

дей у відсутності дорослих. 

12. Не грайтеся з бродячими собаками  

і кішками. Мийте руки після ігор та перед 

обідом. 

13. У вільний час грайтесь у дворі на  

дитячому майданчику. 

14. Дотримуйтесь відповідних правил  

поведінки в громадських місцях. 

15. Не використовуй піротехнічні засоби - 

це небезпечно! 

16. Для прогулянки вдягайся зручно і  

тепло, щоб не застудитися. 

Головний редактор: Т.В. Баранько  

Редколегія (комісія інформації):  

Баранько В., Сімкович О., Єфімова Т. 

ПОСМІХНИСЯ  

Скільки коштує бублик а великою дір-

кою? питає хлопчик продавця.  

- П'ять копійок.  

- А з маленькою?  

- Три копійки.  

- Візьміть, будь ласка, копійку, дайте буб-

лик без дірочки, - каже хлопчик.  

От коли б я був винахідником, 

- сказав Іван,  

- то винайшов би таку машину: натис-

нув на кнопку - і уроки зроблені! 

Ай-ай-ай-ай!  

Як не соромно,- похитала головою ба-

буся.  

- Так говорити можуть лише нероби.  

Он Віта, - вона ласкаво подивилася на 

онучку, - зараз скаже, що б вона ви-

найшла.  


