
Лагідна, загадкова, тендітна – усе це 
про весну, найпрекрасніший період року. 
Весна – пора щастя, любові та тепла. Ми 
так чекаємо її завжди, але приходить вона 
раптово, бурхливо, змінюючи все навкру-
ги, пробуджуючи природу та наші почуття. 
Не дивно, що саме навесні ми відзначає-
мо Міжнародний жіночий день. 

Восьме березня - це справжній початок 
весни. Ось уже котрий рік поспіль я помі-
тила, що після цього свята на вулиці теп-
лішає та сонечко починає радісно вигріва-
ти землю. Восьмого березня у всіх гарний 
настрій, усі жінки ходять по вулиці з вели-
кими букетами та щасливими посмішками. 
Ми вітаємо наших мам, бабусь, сестричок, 
подруг. 

Ненька... Це перше слово, яке з радістю 
та усмішкою вимовляє дитина. Матуся 
оберігає і плекає нас з першої миті існу-
вання. Ніхто і ніколи не зрозуміє кожного з 
нас так, як це вдається мамі. Вона завжди 
допоможе, дасть наймудріші поради та 
пишається нашими досягненнями. Мати 
любить нас понад усе і навіть більше. Я 
бажаю всім ненькам на світі терпіння у ви-
хованні своїх дітей, здоров'я, щастя. Не-
хай вони завжди залишаються молодими 
та красивими. 

Я не можу не згадати й про шкільне свя-
ткування цього важливого для жінок дня. 
Кожного року ми вітаємо улюблених вчи-
телів, дякуємо їм за важку працю, 
терпіння та справжню любов. 

8 Березня - чудове, веселе, ви-
тончене свято, яке дарує тільки 
усмішки та неперевершені вра-
ження. Саме тому я щороку з не-
терпінням чекаю приходу вес-
ни й мого улюбленого свята, 8 
Березня!  

Жолобнюк Вероніка, 10-А 

Нарешті весна… Пора відродження, 
процвітання та змін. За довгими, холодни-
ми місяцями ми вже й забули, як це чудо-
во - прокинутися рано-вранці, одягнути 
спортивний костюм і пробігтися рідними 
вулицями міста, дихаючи свіжим весняним 
повітрям. У цей період швидко поліпшу-
ється настрій, з’являється безліч нових 
ідей і планів на майбутнє. Ми готові вико-
нати ті завдання, які взимку здавалися 
зовсім неосяжними, а все тому, що з 
настанням весни в нас більше можливо-
стей і натхнення. 

А ще весна - прекрасна пора для само-
вдосконалення та навчання. Весняне теп-
ло додає сил та енергії. Здається, що в 
цієї пори немає жодних «мінусів», окрім 
річних контрольних та іспитів, проте навіть 
вони не псують тієї чудової квітучої атмос-
фери, яка кружляє у повітрі. Ну і, звісно ж, 
саме навесні потрібно закохуватися, а як-
що ви вже закохані, то кохати ще дужче. 
Тим більш, саме зараз вечори з кожним 
днем стають все більш романтичними та 
загадковими і навіть звичайна прогулянка 
парком у приємній компанії здатна зробити 
ваш день ідеальним. 

Саме навесні так і хочеться змінити 
щось у своїй зовнішності, у стилі, створити 
новий оригінальний проект, завести блог, 
вивчити іноземну мову та врешті решт - 
вийти із зимової депресії.  

Тож змінюйтесь, розвивайтесь, кохайте 
та любіть весну, 
тому що це спра-
вжня революція 
в нашому житті! І 
пам’ятайте: в 
цей час реально 
все, тому не гай-
те його, а беріть-
ся за справи! 
Смірнова Діана, 

11-А клас 

Прекрасним, як сама 
весна, присвячується… №

 



Упродовж історії роль жінки 

у суспільстві змінювалась 

незчисленну кількість разів. 

Представники прекрасної 

половини людства багато 

століть доводили, що вони 

не гірше за чоловіків, рівні з 

ними в усіх аспектах життя, і 

таки домоглися свого. На 

щастя, у наш час обидві ста-

ті мають однакові права, та 

чи означає це, що тепер 

ставлення до чоловіків та 

жінок однакове? Аж ніяк. 

Негативні риси гендерних 

стереотипів: фізична слаб-

кість жінок, їхня неспромож-

ність виконувати певну ро-

боту, слабкий характер – у 

більшості своїй зникли, і за-

лишились лише позитивні. 

Хлопчиків і досі вчать, що 

дівчатка – тендітні створін-

ня, яких потрібно захищати, 

пропускати їх уперед, посту-

патися місцем в транспорті 

та подавати руку. Жінка за-

лишається уособленням 

прекрасного в житті чолові-

ка, підтримкою для нього, 

стимулом до самовдоскона-

лення. 

Усе життя нас супроводжу-

ють жінки: мама, бабуся, 

вчительки, дружина, донька, 

сусідка з п’ятого поверху, 

НОСІЯМ ЖИТТЯ І СВІТЛА!  

яка завжди позичає цукор, 

продавчиня в магазині, яка 

якось зробила знижку на 

10 %, дівчина, яка щоразу 

посміхається, коли ви їде-

те зранку на роботу в мар-

шрутці… Без цих людей 

усім чоловікам, мабуть, 

важко уявити своє життя. 

Тож жінка – невіддільна 

частина життя будь-якого 

чоловіка, і кожен має розу-

міти, що вона має такі самі 

права, так само заслуго-

вує на повагу, як і він сам.  

Білозор Олег, 11-А клас 

різного віку, всі: від неслух-

няних і пустотливих хлопча-

ків до лисуватих дідусів, 

вмить перетворюємось в 

турботливих, ніжних, роман-

тичних і здатних на неймові-

рні вчинки лицарів, згадує-

мо, що все це в нас є! 

  Отже, чубате братство 6-го 

«А» класу, щиро вітає свою 

класну (з будь-якого погля-

ду) даму, сміливу 

і всетерплячу, красиву і ро-

зумну, Тетяну Олексіїв-

ну Кіслову з чудовим святом 

весни! Здоров'я Вам і бага-

то радощів звідусіль! Вітає-

мо наших чарівних, дівча-
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неможливо уявити світ без вас... 

Впевнений, мало хто з су-

часних дітей знає, що таке 

миле, очікуване, весняне 

свято є днем солідарності в 

боротьбі за мирне співісну-

вання людей і започаткува-

ла його німецька революці-

онерка Клара Цеткін у 1910 

році. А у 1977 році рішен-

ням ООН цей день отримав 

таку повну назву: 

«Міжнародний День боро-

тьби за права жінок і міжна-

родний мир». Та все це з 

роками тишком-нишком пе-

реросло у чудове весняно-

квітково-подарункове свято 

ВСІХ ЖІНОК! І ми, чоловіки 

ток; усіх жінок-учителів – 

креативних, творчих, гар-

них; усіх жінок, що стоять 

на варті здоров'я, чисто-

ти й порядку в нашій школі! 

Всім вам щирі побажання: 

Дай Вам, Боже, днів щасли-

вих, 

Дай добра, здоров'я, сили, 

Дай любові, згоди, втіхи, 

Змоги дай – життю раді-

ти, 

І ділитись словом щедрим, 

Теплим, радісним, правди-

вим. 

Слова вітання всім жінкам 

– Божої ласки бажаємо 

ВАМ!  

Пчєлінцев Даніелє, 

 6-А клас 
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Нечутною ходою завіта-

ла до нас панянка-весна. 

Зимовий пейзаж із вкрити-

ми снігом деревами зміни-

ла ніжна акварель берез-

ня. Як ми на тебе чекали, 

весно! Так хотілося поба-

чити твоє привітне облич-

чя, відчути приємний аро-

мат та просто радіти кож-

ній годині. Ти дозволяєш 

почати жити по-новому: не 

озираючись на минуле, 

без прикрощів і трудно-

щів.. 

Весна - романтичний 

час! Всі щасливі, усміхнені 

й закохані. Квіти в ніжних 

руках жінок і надзвичайне 

сяйво навколо. 

Не гріх порівняти жінку з 

весною... Вони схожі, не-

мов дві краплі води: одна-

ково вродливі, веселі та 

надихають на нові звер-

шення. Дві подруги, нероз-

дільна єдність, яка несе світо-

ві незбагненний шарм та пал-

ке захоплення. Деяким красу-

ням досить один раз пройти 

по вулиці, щоб залишитися в 

пам'яті чоловіка назавжди. 

Так і весна! Вона не залишає 

нікого байдужим. 

Я озираюсь навколо і бачу: 

стільки прекрасних жінок! Во-

ни виконують велику місію - 

роблять світ кращим. У буд-

нях сьогодення ми часто не 

помічаємо, скільки розумних, 

добросовісних, самовідданих 

жінок працює для нас.  

Зранку заходиш у клас і ба-

чиш її, вчительку. Вона скро-

мно заповнює журнал та ввіч-

ливо каже тобі: ”Добрий ра-

нок”. У класі приємний аро-

мат її ніжних парфумів… Ось 

вже розповідає новий матері-

ал лагідним голосом, дивить-

ся на нас глибокими очима. 

Як вона встигає робити все? 

Де береться її жіноча сила, 

аби встигнути підготувати 

уроки, приготувати вечерю 

та пограти з власною дити-

ною? Таке мистецтво дано 

не кожному! 

Учителі ЗШ №8! Дякуємо 

за вашу жіночність, за ваше 

материнське ставлення до 

учнів. Бажаємо вам міцного 

здоров’я, невичерпної твор-

чої енергії, добра й упевне-

ності у своїх силах, розумін-

ня, кохання та вірності ваших 

близьких. 

Нехай весна живе у вашо-

му серці. Щодня, за будь-якої 

погоди та за будь-якого на-

строю. А останній нехай вам 

забезпечують ті, хто поряд, 

хто любить вас і кого любите 

ви. Будьте щасливими жінка-

ми, бережіть себе!   

Мельник Вікторія,        

11-А клас 
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Дві подруги — весна і жінка 

письменниця, поетеса, перекладач і 

культурна діячка, твори якої визнано 

шедеврами світової літератури. 

8 березня - день, коли увесь світ 

вшановує та плекає жінрок. Цього дня 

слабка стать отримує безліч квітів, 

подарунків і приємних слів у свою ад-

ресу. На жаль, такий день буває лише 

раз на рік, але саме сьогодні, я хочу 

привітати усіх наших любих вчите-

льок, які  навчають нас і ведуть пра-

вильним шляхом. Дякую Вам! 

Безпалько Олена, 8-А клас 

Жінки…Матері, бабусі, сестри. Саме вони 

дарують усьому світові радість. Адже жінки - 

найрозумніші, найдобріші та найпрекрасніші 

створіння на усій планеті. 

Ніжні тендітні руки, ясні очі, губи, мов пе-

люстки найкращих троянд - краса жіноцтва 

вабить усіх чоловіків. 

Історія Батьківщини береже імена видат-

них українок, які протягом багатьох років про-

славляли наш рідний край. Серед них і княгиня 

Ольга, яка перша з усіх князів України-Русі оби-

рала дипломатію, а не військові конфлік-

ти. Роксолана - дружина султана Сулеймана 

Пишного. Леся Українка - видатна українська 
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  Незабаром наша країна буде 
відзначати Міжнародний жіно-
чий день, 8 березня. Усі жінки 
та дівчата прийматимуть 
вітання, а чоловіки та хлопці 
даруватимуть подарунки.  
Хочу розповісти вам про істо-
рію цього свята. Зв̕ явився він 
на початку минулого століт-
тя, в час коли жінки боролися 
за свої права. Тому цього дня 
треба згадати, як багато для 
нас, суспільства та всієї Ба-
тьківщини роблять жінки. 
Згадувати про це потрібно не 
лише у свята, а пам'ятати 
все життя.  
  Від імені 9-Б хочу подякува-
ти всім вчителькам за те, що 
мають такі сталеві нерви, 
дають знання та роблять із 
нас людей. Поклін низький на-
шим ненькам за те, що пода-
рували нам життя, виховали 
нас, дарують нам любов і те-
пло  і дбають, щоб ми виросли 
справжніми людьми . А вам, 
дівчатка, хочу відкрити таєм-
ницю: коли ви посміхаєтесь, 
то посміхається все навколо 
вас. Восьме березня - чудове 
свято. Але я вважаю, що пот-
рібно радувати жінок не тіль-
ки цього дня, варто частіше 

Нарешті прийшла весна – 
пора сонця, радості, квітів й 
надії. Тане сніг, течуть стру-
мки, природа наповнюється 
ароматом весняної свіжості. 
Ось і наближається прекра-
сне свято - Міжнародний 
жіночий День. 
Наш клас вітає вас, любі 
жінки, з початком весни та зі 
святом 8 Березня. 

Мені здається, що 8 Бере-
зня це справжній початок 
весни. Після цього свята на 
вулиці теплішає, і сонечко 
починає радісно пригрівати. 
В цей день у всіх гарний на-
стрій, жінки з букетами квітів 
і щасливими посмішками 
вражають своєю чарівніс-
тю.У школі й вдома нас ото-
чують жінки. Не забувайте їх 
привітати, адже так приємно 
усвідомлювати, що саме ви, 
добре слово, сказане вами, 
здатне примусити розпусти-
тися найдивовижнішу і най-
прекраснішу квітку – посміш-
ку жінки!  

Косовець Альбіна,  
6-Б клас 

 
 
 

говорити їм спасибі за все, 
що вони роблять для нас, 
та просто за те, що вони 
у нас є. 

Колесник Валерія,  
9-Б клас 
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8 березня – це найкраще свято, щоб привітати своїх рід-

них людей. 

У цей день хочеться усім дарувати радість. Кожного ро-

ку, я вітаю свою маму з 8 березням бажаю всього найкра-

щого та дарую подарунки, також вітаю усіх своїх подруг та 

дарую їм невеличкі подаруночки. 

Я вважаю, що у цей день потрібно якнайбільше приділя-

ти уваги своїм матусям, бабусям, сестричкам, подругам, 

авжеж ці люди багато, що означають у житті кожного нас. 

Дорогі мами бабусі та усі жінки, щиро вітаю вас з прийде-

шнім святом!!! 

Бажаєм щастя і тепла, весни, усмішок, сонця, 

Щоб доля світла увійшла до кожного віконця. 

Хай навкруги цвіте бузок, та небо буде ясним; 

І щоб життя було в жінок щасливим і прекрасним. 

Аби завжди в душі у вас горів вогонь кохання; 

І хай у цей весняний час здійсняться всі бажання!  

Куць Олена, 7-А клас 
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