
 

ВИПУСК №7                                                                              29 БЕРЕЗНЯ 2016 

ІскряночкаІскряночкаІскряночка    

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 голо-

сно били в порожні каструлі і вимагали 

підвищення зарплати, поліпшення умов 

праці і рівні права для жінок і чоловіків. 

Це так здивувало всіх, що подія стали на-

зивати Жіночим днем. 

Протягом багатьох років жінки влаш-

товували акції протестів. Вони вимагали 

виборчого голосу, виступили проти жах-

ливих умов праці. Особливо вони протес-

тували проти дитячої праці. Тоді було ви-

рішено обрати один загальний жіночий 

день для багатьох країн. Жінки різних 

країн домовилися, що саме в цей день бу-

дуть нагадувати чоловікам, що жінок тре-

ба поважати. 

Вперше Міжнародний жіночий день 

був проведений 19 березня 1911 року в 

Німеччині, Австрії, Данії і деяких інших 

європейських країнах. Ця дата була виб-

рана жінками Німеччини. У Радянському 

Союзі 8 березня довгий час був звичай-

ним робочим днем. Але 8 травня 1965 ро-

ку, напередодні 20-річчя Перемоги у Ве-

ликій Вітчизняній війні, Міжнародний 

жіночий день був оголошений святковим. 

У 1977 році ООН (Організація Об'єд-

наних Націй) оголосила 8 березня днем 

боротьби за жіночі права - Міжнародним 

жіночим днем. Цей день оголошений на-

ціональним вихідним в багатьох країнах. 

Тому мами і бабусі в цей день можуть 

трохи відпочити, сходити на святковий 

концерт, поспілкуватися зі своїми дітьми. 

8 березня ми завжди вітаємо мам, ба-

бусь, які так багато часу приділяють на-

шому вихованню, а також сестричок і 

знайомих дівчаток. В цей день папи віта-

ють своїх дружин і матерів, дарують їм 

квіти.  

ГАЗЕТА ДИТЯЧОГО ПАРЛАМЕНТУ ІСКРІВСЬКОЇ ЗШ І-ІІІ СТ. 

http://ped-kopilka.com.ua/shkolnye-prazdniki/8-marta-i-den-materi/krasivye-otkrytki-i-pozdravlenija-s-8-marta.html
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СВЯТКОВИЙ КОНЦЕРТ  

ТАРАСУ ГРИГОРОВИЧУ ШЕВЧЕНКУ– 202 РОКИ 

9 березня 2016 року український народ 

відзначає 202 роки від дня народження 

Т.Г.Шевченка.  

Шевченко залишив нам свої неоцінен-

ні духовні надбання — твори і світлу до-

бру пам'ять про себе. Він пробуджував 

любов до своєї Батьківщини, кликав си-

льних на подвиги, вселяв у слабких на-

дію і віру. Тому ми повинні завжди пам'я-

тати про генія українського народу! 

Шевченківський тиждень у Іскрівсь-

кий ЗШ розпочався загальношкільною 

лінійкою, яку підготувала вчитель украї-
нської мови та літератури, Костенко 

Ю.М., де було оголошено план роботи та 

роздано завдання учням. 

За тиждень був проведений позаклас-

ний захід для учнів початкових класів 

"Картинна галерея Т.Г.Шевченка", де учні 

мали змогу ознайомитися із життям і тво-

рчістю геніального письменника; гра 

"Розсипанка", "Видатний українець", що  

пробудили в дітей ще більшу цікавість до 

вивчення спадщини Т.Г.Шевченка 

Павловська Аліна  

Прийшла весна, а разом з нею — пер-

ше чарiвне свято — 8 беpезня. Свято 

жiнок, бабусь, мам, дiвчаток.  

5 березня в Іскрівській ЗШ І-ІІІ ступе-

нів став днем привiтань, сюрпризiв, по-

дарункiв красивим, чарiвним жiнкам, ма-

мам, та нiжним дiвчаткам. 

Вiтання дарували всi хлопцi школи на 

урочистiй лiнiйцi, підготовленiй учнями 

11 класу. 

Для мам, бабусь учнi пiдготували свят-

ковий концерт.  

                                       Луценко Василь 



 

ВОЛОНТЕРСЬКИЙ РУХ 

16 березня 2016 року  на базі волонтер-

ського центру відбулося засідання  коор-

динаційної ради  волонтерських загонів 

учнівської молоді. На засідання  виступи-

ла голова Петрівської районної ор-

ганізації «Допоможемо воїнам Петрівщи-

ни»  Горністова А. П., яка  ознайомила  з 

роботою волонтерського центру.  

Командири волонтерських загонів 

поділилися з інформацією про свою ро-

НОВИНИ 

НАГОРОДА ЗА БАГАТОРІЧНУ ПРАЦЮ 

боту і обговорили  умови проведення ак-

ції «Великдень разом». Також між район-

ним Парламентом і районною ор-

ганізацією дітей «Допоможемо воїнам 

Петрівщини» була  підписана  двосторон-

ня угода.  Волонтерський загін  Іскрівсь-

кої ЗШ І-ІІІ ст. «Милосердя»  був наго-

роджений  грамотою за активну участь у 

розвитку  волонтерського руху на Петрів-

щині.    

До свята весни в Петрівському районі 

відбувся урочистий захід.  

Голова райдержадміністрації Сергій 

Завалій  та  голова Петрівської  сільської 

ради Сакара привітали усіх працівників 

зі святом 8 березня.  

Серед почесних гостей був присутній 

учитель Іскрівської школи І-ІІІ ступенів, 

Бондарева Неля Петрівна, якій  було вру-

чено нагороду за багаторічну сумлінну 

працю, активну громадську позицію.   

У свою чергу, профспілка від  імені 

всього колективу, вітає Бондарєву Н.П. із 

врученням грамоти. Бажаємо міцного 

здоров’я, успіхів  у праці та мирного 

неба над головою. 

Колектив Іскрівської ЗШ 
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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 пере-

ходу 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, бензин 

тощо. 

7. Не підходьте до ліній електромереж, 

якщо провід обірваний, повідомте дорос-

лих. 

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 побутови-

ми електричними приладами: телевізо-

ром, 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 пе-

ред обідом. 

13. У вільний час грайтесь у дворі на 

дитячому майданчику. 

14. Дотримуйтесь відповідних правил 

поведінки в громадських місцях. 

15. Не використовуй піротехнічні засо-

би - це небезпечно! 

16. Для прогулянки вдягайся зручно і 

тепло, щоб не застудитися. 

- Скільки коштує бублик а великою 

діркою? - 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,- ска-

зав Іван, - то винайшов би таку машину: 

натиснув на кнопку - і уроки зроблені! 

- Ай-ай-ай-ай! Як не соромно,- похитала 

головою бабуся. - Так говорити можуть 

лише нероби. Он Віта, - вона ласкаво по-

дивилася на онучку, - зараз скаже, що б 

вона винайшла. 

- Що-небудь таке, щоб натискати цю 

кнопку,- відповіла Віта.  

Посміхнися 

ПАМ'ЯТКА ДЛЯ УЧНІВ НА ЧАС ВЕСНЯНИХ КАНІКУЛ 


