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Найпрекрасніший  
Чому саме 

8 березня – «Міжнародний 

жіночий день», свято весни і уваги до 

жінки. У цей день ми звільняємося від 

роботи, а наші «прекрасні половинки» 

очікують від нас знаків уваги, квітів і 

подарунків. Така традиція. Ми радіємо 

святу, не особливо вникаючи в його 

зміст. Проходить час, зміст свята 

остаточно вивітрюється, і ми іноді 

запитуємо себе: що, власне, і навіщо 

ми святкуємо? 

Свято 8 березня було задумане не 

як день прославляння Прекрасної 

Дами, але жінки-революціонерки. Це 

свято на зорі революції газета 

«Правда» називала «Днем жіночого 

Робочого Інтернаціоналу», це свято 

жінок, які прагнуть бути рівними в 

правах з чоловіками, це день 

емансипації. Сьогодні свято втратило 

своє історичне призначення. Хоча в 

цей день у багатьох країнах все ще 

проходять масові акції феміністок, і 

день цей багато хто вважає днем 

боротьби з сильною статтю... 8 березня 

1857 року в Нью-Йорку зібралися на 

маніфестацію робітниці швейних та 

взуттєвих фабрик. Вони вимагали 

скорочення робочого дня, поліпшення 

умов роботи, рівну з чоловіками 

заробітну плату.  

 

 
 

 

день весни… 
8 березня? 

Працювали в той час жінки 

до 16 годин на добу, отримуючи 

за свій труд копійки... 

Чоловікам після рішучих 

виступів вдалося добитися 

введення 10-ти годинного 

робочого дня. На багатьох 

підприємствах у США виникли 

профспілкові організації. І ось 

після 8 березня 1857 року 

з'явилася ще одна - вперше її 

членами стали жінки. У цей день у 

багатьох містах Америки сотні 

жінок вийшли на демонстрацію, 

вимагаючи надання їм виборчого 

права. 

Історію 

цього свята 

ми 

традиційно 

пов'язуємо з 

Кларою 

Цеткін, яка 

створила 

революційний 

загін, що 

складається з жінок, так би 

мовити, вирішила включити 

нестримну енергію жінок у 

боротьбу з експлуататорами.  



 
 

Хоча створення його було 

справою не одного дня, вирішено було 

вибрати день, який можна було б 

вважати Днем Народження «жіночого 

пролетаріату». У 1910 році в 

Копенгагені на 2-ій Міжнародній 

конференції жінок-соціалісток у 

Копенгагені за пропозицією Клари 

Цеткін про заснування «дня боротьби 

за права жінок» була прийнята 

резолюція про те, щоб щорічно 

проводити жіночий день, «який в 

першу чергу служить агітації за 

надання жінкам виборчого права». Це 

прозвучало як заклик до всіх жінок 

світу піднятися на боротьбу за 

рівноправ'я. Відгукуючись на цей 

заклик, жінки багатьох країн 

долучаються до боротьби проти 

злиденності, за право на працю, повагу 

до своєї гідності, за мир.   

Датою Міжнародного 

жіночого дня за пропозицією 

члена ЦК соціал-демократичної 

партії Олени Грінберг було 

затверджено 19 березня. І перший 

Міжнародний жіночий день 

відзначався в 1911 році в 

Німеччині, Австрії, Данії і 

Швейцарії саме 19 березня. У 

1912-му він проходив у тих же 

країнах, але 12 травня. У 1913-му 

через організаційні труднощі 

вийшов повний різнобій: у 

Німеччині відзначали 12 березня, 

в Австрії, Чехії, Угорщини, 

Швейцарії, Голландії - 9 березня, 

у Франції та Росії - 2 березня. І 

тільки в 1914 році вперше 

повсюдно Міжнародний жіночий 

день провели 8 березня, тому що 

він збігся з неділею, тобто, з 

неробочим днем. Та так і 

закріпився на цій даті.  

Пурім (свято 8 березня), не 

відноситься до релігійних свят, 

він рідний брат нашої Масниці, 

європейського Карнавалу, 

грецьких Діонісій (або 

вакханалія), болгарського Кукер, 

перського Новруз-Байрама. Це 

свято на честь побиття ворогів і 

сходить до 480 році до Різдва 

Христового, коли старозавітний 

народ, народ «твердошиїй», з 

допомогою хитрості Есфірі 

звільнився від влади персів. 

Історія цариці Естер докладно 

описана в однойменній книзі, що 

входить до складу Біблії. 
 

Рубрику підготували  

Ярослава Салогуб, 

 Ярослав Яковенко та  

Кузюра Олексій 

 



Вчитель – жінка  

 
 

Вчитель... Як багато сказано цим 

словом! Адже в уяві одразу ж 

вимальовується добра, розумна і чуйна 

людина, що замінює дітям інколи 

навіть рідну матір. Це чудова професія, 

яка потребує надати якомога більше 

знань та любові учням. Учитель своїм 

підданим віддає свою любов, турботу, 

підтримку – частинку самого себе. 

Так і вчителі рідного ліцею 

дарують нам безцінні знання, глибоке 

розуміння та пізнання життя. Хоча 

слово «вчитель» чоловічого роду, 

проте, дивлячись на викладацький 

склад нашого ліцею, можна зробити 

висновок, що це далеко не так, адже 

наш заклад завжди оточений жіночою 

увагою. Проте наші серйозні, розумні 

й переконливі вчителі, завжди 

залишаються чуйними, ніжними і 

турботливими жінками.  

Варто лише поглянути в сяючі очі 

наших жінок-вчителів, коли їм даруєм 

квіти в такий прекрасний день, і стає 

зрозумілим, що для щастя потрібно 

зовсім мало!  

Вже майже на порозі 

найулюбленіше свято всіх жінок – 8 

березня, тож давайте гідно привітаємо 

прекрасну половину людства з цим 

святом весни!   
Рубрику підготувала  

Харлан Тетяна 

 

 
 

 

Вітаємо вас зі святом! 

Нехай життя буде багатим: 

На здоров’я і на силу, 

Весна барвистим рушником 

Протерла зимове віконце, 

І знов пташиний лине спів, 

І яскравіше світить сонце. 

І молодіють знов жінки, 

Як проліски, на жовтолисті, 

А усмішки, немов квітки, 

Цвітуть грайливо на обличчях. 

В цей день, а також в день  

майбутній, 

Нехай ці квіти не зів’януть, 

А незабудкою, коханням,  

Провісником щасливим стануть!  
 



Що подарувати? 
Приближається  довгоочікуване 

свято й виникає важливе питання – 

«Що подарувати?». Кожен з нас 

задумується над цим, бо зараз є 

великий вибір сувенірів, але вибрати 

саме той подарунок, який би 

сподобався дуже складно. 

Подарунок слід вибирати з 

урахуванням смаку, характеру, потреб, 

зацікавлень та темпу життя того кому  

цей подарунок даруєш. Перед усім в 

подарунок потрібно вкласти всю душу, 

бо інакше він буде не вартим уваги 

людини. Адже кожен тонко відчуває, з 

якими емоціями цей подарунок 

вручаєш. Оскільки приближается 

Восьме березня і подарунки 

отримують жінки, як наслідок, слід 

докласти особливих зусиль:))) 

Є така традиція – всі дорують 

парфуми, але це є стереотипом і дуже 

великою помилкою. У кожної жінки 

особистий смак і те, що сподобалось 

вам не обовязково сподобается іншому 

(точніше іншій, свято все ж таки 

жіноче). Також не варто дарувати 

гроші, бо це вказує на неповагу та на 

брак часу для вибору доречного 

подарунку.  

Якщо ви збираєтесь зробити 

приємне близькій людині чи другу, то 

подарунок вбрати не важко, знаючи 

смаки та побажання, а от малознайомій 

жінці можна подарувати квіти й 

коробку цукерок. 

А ось деякі поради закоханим. 

Чоловікам не слід дарувати дуже 

дорогий подарунок, адже він може 

поставити жінку в незручне 

становище, відчувати залежність від 

коханого чоловіка й бути йому 

зобовязаним. Запамятайте, тільки 

близькі родичі можуть дарувати 

інтимні подарунки. 

Але звісно подарунук перед 

усім не річ, не данина моді, а 

увага й вираження ставлення до 

людини. 

І не забувайте, коли даруєте 

иподарунки є важливими слова, 

які ви при цьму кажете. 
 

Рубрику підготувала  

Валуйська Катерина 

 

 

 

 

11 березня 2011 року 

в актовому залі  

нового корпусу  

НДУ ім. М.Гоголя відбудеться  

«Міс і Містер ліцею»!!!!!!!!!! 

Запрошуємо всіх на конкурс!!! 
 

 
 

 

Відповідальні  

за випуск газети  

учні І курсу  

історико-правознавчого класу 


