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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 

ШКІЛЬНІ ЗМАГАННЯ З ВОЛЕЙБОЛУ 

2 березня  та 9 березня 2017 року в рам-

ках Тижня фізичної культури відбулися 

шкільні змагання з волейболу серед ко-

манд 7—8 та 9 - 10 класів. У запеклій та 

не легкій, але цікавій боротьбі перемогу 

здобули команди учнів 7 та 10 класу. 

Вітаємо переможців!!!  

За матеріалами Сивківа Д.,  

учня 10 класу  

СВЯТКОВИЙ КОНЦЕРТ  

    Прийшла весна, а разом з нею — пер-

ше чарiвне свято — 8 беpезня.  

    Свято жiнок, бабусь, мам, дiвчаток.  

7 березня в Іскрівській ЗШ І-ІІІ ступе- 

нів став днем привiтань, сюрпризiв, по- 

дарункiв красивим, чарiвним жiнкам, 

мамам, та нiжним дiвчаткам. 

    Вiтання дарували всi хлопцi школи 

на урочистiй лiнiйцi. 

    Для мам, бабусь учнi пiдготували 

святковий концерт. 

За матеріалами Баранько Я.,  

учениці 10 класу  



НОВИНИ 

ТАРАСУ ГРИГОРОВИЧУ ШЕВЧЕНКУ – 203 РОКИ 

     9 березня 2017 року Україна й світ свят-

кують 203-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 Костенко Ю.М.,  

вчителя укр. мови та літератури  

“ІНГУЛЕЦЬКА РОСИНКА” 

     10 березня 2017 року на базі Петрівської 

ЗШ І-ІІІ ступенів відбувся районний фести-

валь художньої самодіяльності серед учнів-

ської молоді "Інгулецька росинка" в якому 

приймали участь талановиті учні нашої 

школи.  

     За підсумками журі гурт "Калинонька" з 

піснею "Вишиваночка" були нагороджені 

грамотою відділу освіти, всі інші учасники 

нагоджені дипломами. Вітаємо!!!!  

ТИЖДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ,  

ПРИСВЯЧЕНИЙ 203-ТІЙ РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ НАРДЖЕННЯ 

Т.Г.ШЕВЧЕНКА 

На загальношкільній лінійці відбулося відк-

риття Тижня, де учитель української мови та 

літератури, Костенко Ю.М., ознайомила з 

основними заходами, конкурсними програ-

мами. 

 

 

Мова українська – то Шевченка слово, 

Лесі Українки і Марка Вовчка. 

Мова українська – то дарунок Бога. 

Це барвисте слово генія Франка. 

За матеріалами Сімкович О.,  

учениці 8 класу  

За матеріалами Костенко Ю.М.,  

вчителя укр. мови та літератури  



НОВИНИ 

ВІДКРИТИЙ УРОК З МАТЕМАТИКИ 

     15 березня 2017 року вчитель математики, 

спеціаліст вищої категорії, Дусмурадова Люд-

мила Григорівна провела відкритий урок-

подорож з математики для учнів 6 класу, те-

мою якого була: "Розв'язування вправ на ви-

конання додавання і віднімання раціональних 

чисел". 

     Подорож виявилася захоплюючою і ціка-

вою, а найголовніше діти з бажанням відвіда-

ли країну "Раціональних чисел". 

За матеріалами Дусмурадової Л.Г.,  

вчителя  математики 

ВІДКРИТИЙ УРОК З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У 5 КЛАСІ 

     16 березня 2017 року вчитель історії, Ба-

ранько Тетяна Валентинівна провела відкри-

тий урок-подорож  для учнів 5 класу.  Темою 

якого була: ―Замки і палаци. Генуезька і Ка-

м'янець-Подільська фортеці, Бахчисарайсь-

кий та Маріїнський палаци.‖ 

     Всі присутні на уроці здійснили захоплю-

ючу подорож мальовничими куточками на-

шої України. 

За матеріалами Баранько Т.В.,  

вчителя   історії 



НОВИНИ 

МІЖНАРОДНИЙ МАТЕМАТИЧНИЙ КОНКУРС 

“КЕНГУРУ” 

За матеріалами Павловської А.,  

учениці 8 класу 

ТРУДОВИЙ ДЕСАНТ 

За матеріалами Баранько В.,  

учня 7 класу 

     Міжнародний математичний кон-

курс «Кенгуру» проводиться з метою 

зацікавлення школярів математикою.  

     16 березня 2017 року в нашій школі 

також був проведений міжнародний 

математичний конкурс "Кенгуру" в яко-

му активно взяли учні нашої школи під 

керівництвом вчителя математики, Дус-

мурадової Л.Г. 

     З метою забезпечення належного санітар-

ного стану земельної ділянки школи та спри-

ятливих умов безпеки життєдіяльності учас-

ників навчально-виховного процесу 24 берез-

ня 2017 року  в школі відбувся "Трудовий де-

сант". В якому взяли участь учні старших кла-

сів, вчителі і працівники школи, які вийшли 

на прибирання території школи та села.  



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. 
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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.  


