
Тоді більше мільйону чоловіків і 
жінок взяло участь в маніфестаці-
ях. Окрім права обирати і займати 
керівні пости, жінки добивалися 
рівних виробничих прав з чолові-

ками. 

 
Жіночі демонстрації 23 лютого (8 
березня за новим стилем) 1917 
року стали початком Лютневої 

революції.  

 
З часом свято втрачає політичне 
забарвлення і стає одним з неба-
гатьох неполітичних свят. З 1966 
року, відповідно до Указу Президії 
Верховної Ради СРСР від 8 трав-
ня 1965 року, Міжнародний жіно-
чий день став святом і неробочим 

днем.  

 
Цікаво, що православна церква 

У 1910 році на Міжнародній конфере-
нції жінок соціалістів в Копенгагені 
Клара Цеткін виступила з пропозицією 
про святкування Міжнародного жіно-
чого дня 8 березня, яке прозвучало, 
як заклик до всіх жінок світу включити-

ся в боротьбу за рівноправ'я. Відгуку-
ючись на цей заклик, жінки багатьох 
країн включаються в боротьбу проти 
убогості, за право на працю, пошану 
своєї гідності, за мир. У 1911 році це 
свято вперше святкували 19 березня 

в Австрії, Данії, Германії і Швейцарії.  

не визнає свята 8 березня з огляду 
на його політичне походження. 
 
Святкують Міжнародний жіночий 
день і в країнах СНД: у Росії,   Гру-
зії, Туркменії,Казахстані, Киргизії, 
Молдавії, Таджикистані, Азербай-
джані, Україні, Білорусії як Міжна-
родний жіночий день; у Вірменії 
його відзначають 7 квітня як День 
материнства і краси. у Узбекистані 

як День матері.  

Прийміть щирі вітання з прекрасним 
жіночім святом Весни! 
Нехай лагідна посмішка весняного 
сонця дарує Вам міцного здоро-
в’я,красу та чарівність, родинне теп-
ло та затишок. 
Нехай Ваша доброта, ніжність, жіно-
чність завжди сповнюють серця ра-

дістю і любов’ю, будуть запо- рукою 
миру та злагоди, 
здійснення кращих мрій і сподівань, а Ва-
ша праця йде на користь справі, дає на-
снагу, для здійснення всіх Ваших задумів. 
Щасливої Вам жіночої долі, надійного чо-

ловічого крила, квітів – ніжних і духмяних.  
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В цьому номері: 

 Історія виникнення 

свята 8 березня; 

 Вітання зі святом  

шкільного міністерст-

ва; 

 День пам’яті           

Т.Г. Шевченка; 

 Весняний відпочинок 



в Львівській обл.  м. Труска-
вець.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учениця 
6 класу, Олексюк Богдана, відві-
дала одне із  духовних місць на-
шої області – Зимненський мо-
настир. Де мала змогу оглянути 
підземні печери, криницю, хра-
ми, та ще багато цікавого. 

Цієї весни, учні нашої 
школи мали змогу відпочити 
в різних куточках нашої обла-
сті і поза її межами. Вони на-
бирались сил, зміцнювали 
своє здоров’я, знайомились  з 
однолітками і просто гарно 
проводили час. Наприклад, 
учениця 10 класу – Сухацька 
Ю. мала змогу відпочити в 
санаторії «Дачному», який 
знаходиться поблизу Луцька 
в с. Жабка. 

Учень 11 класу, П’явка 

Сергій відпочивав в санаторії 
«Джерело» , який знаходить-
ся  

А ще, наші учні не тільки від-
почивали, але й трудились. Учні 
11 класу, неодноразово, дружньо 
їздили садити ліс. Вони не тільки 
провели час разом, поспілкува-
лись, ще більше здружились, але 
й внесли вагомий вклад в еколо-
гію нашої місцевості. Адже ліс – 
це свіже повітря, притулок бага-
тьох тварин, чудове місце відпо-
чинку і просто мальовничий ку-
точок нашої природи. 

Наз

Цього року, в березні, вся 
Україна відзначала надзвичай-
ну подію -  200 років з дня на-
родження видатного поета та 

художника, Т.Г. Шевченка.  В 
нашій школі теж відбувся захід 
приурочений цій даті. Свято 
було наповнене віршами та пі-
снями великого творця. В ат-

мосфері панувало відчуття гор-
дості за те, що саме в нашій 
країні, ріс і творив відомий на 
весь світ Т.Г. Шевченко. Усі 
читачі, коли декламували його 
віші, дуже ніжно передавали 
настрій і думки поета через 
безсмертні твори. Також усіх 
зачарував спів завідувача сіль-
ського будинку культури – Фе-
дейко М. М., яка доклала нема-
ло сил для організації цього 
свята. 

Допомогла в організації ви-
ставки та презентації до свята і 
сільський бібліотекар  Прокоп-
чук Н.Й. 

Зважаючи на останні події в 
нашій країні, на святі було зга-
дано пам'ять загиблих україн-
ців, «небесної сотні». Кожен 
присутній був зворушений жа-
лем та печаллю за загиблими, у 
кожного на очах бриніла сльо-

за скорботи. 


