
 

 Хто ж насправді започаткував свято  

8 Березня? 

 

  У 1913 році  Міжнародний жіночий день 8-го Березня вперше відзначили в Росії. Сталося це в    Петербурзі під 
лозунгом боротьби за економічну й політичну рівноправність жінок з чоловіками.  
  Зараз День 8-го березня ми відзначаємо як свято радості і весни, забувши про історію його                    виникнен-
ня.  
  Навряд чи ви будете заперечувати той факт, що свято 8 березня є одним із найулюбленіших свят нашої країни. 
Чого варте хоча б те, що цей день ми відзначаємо на початку весни! Та, мабуть, мало хто обізнаний  з історією свя-
та.  

  А вона починається в далекому 1910 році, коли член соціал-демократичної партії Німеччини комуністка Клара Цет-
кін на Міжнародній конференції жінок в Копенгагені запропонувала щорічно 8 березня святкувати міжнародний 
день жінок.   
  Існують дві версії, чому саме цей день обрала велика феміністка.  
  Одні джерела стверджують, що це пов„язано з демонстраціями 1857 року в Нью-Йорку, коли американські тексти-
льниці вийшли на вулиці, протестуючи проти низьких заробітків та поганих умов праці. А через півстоліття, у 1908 
році вже їхні онучки в той же день вимагали заборону дитячої праці та надання жінкам права голосу на виборах.  
  Проте інші джерела з наполегливістю переконують нас у тому, що Клара Цеткін запропонувала цю дату на честь 
єврейського свята пурім, який у 1910 році як раз припадав на 8 березня. А, як відомо, за національністю Цеткін 
належала саме до єврейського народу.  
  Яка з цих версій вам до вподоби більше,  вирішуйте самі!  
  А взагалі Клара Цеткін була дуже цікавою особистістю.  Усе своє життя вона поклала на боротьбу за права жінок:        
організовувала різні акції, маніфестації, конференції, і навіть видавала журнал “Рівність”. Наприклад, вона боролася 
проти   лінгвістичної дискримінації слабкої статі, бо слова на кшталт “вчителька” чи “робітниця” вона вважала обра-
зливими для жінок, та вимагала, щоб представниць такої професії називали виключно “вчитель” та “робітник” від-
повідно.  

Земля зітхає ледве чутно 

І прокидається від сну... 

І березень дарує чудо, 

      Розпочинаючи весну. 

Це чудо – в усмішках чарівних, 

У морі квітів навкруги. 

Ми Вас вітаємо, царівни, 

Найкращі, милі, дорогі! 

   Весна… Скільки чудових миттєвостей поєдну-
ються у цій прекрасній порі року: прорізаютья 
перші паростки, пробиваються з-під землі 
перші струмочки, які радісно шепочуть про те, 
що незабаром чудовий день… День, з ким по-
в’язані найкращі емоції, мрії, радість та поба-
жання –  це Міжнародний жіночий день  8 

Березня. 
   Усе, що було зимою – залишається в        
минулому, а з приходом цього дня найпрекрас-
ніша половина людства починає жити по-
новому!  
   Жінка – це перш за все берегиня роду, люб-
ляча мати або найкоханіше створіння, що на-
повнює життя радістю, чарівністю та любов’ю. 
Ваша посмішка завжди піднімає настрій, а Ви 
даруєте доброту та лагідність своїм близьким. 
Тому прийміть  у цей день найкращі весняні 
побажання. Міцного здоров’я Вам, здійснення 
всіх Ваших мрій, кар’єрного росту та незліченну 
кількість квітів, посмішок та поцілунків ! 

                                     Редколегія  

  Вітаємо    з   Днем    весни 
                               8 березня 2012 р. 



   Коли чоловік торкається 
рукою руки жінки, обидва 
вони торкаються серця   
вічності  

         Джебран Халіль Джебран   

   Нині жінка відіграє важливу роль 
у  соціумі. «Кохати жінку всією ду-
шею не варто. А не кохати - не 
виходить», –  казав відомий худо-
жник Сальвадор Далі.  
  Ми, репортери газети «Юнікс»,  
вирішили дізнатися,  яке місце 
займає жінка в житті наших чолові-
ків та українського суспільства 
загалом. Ми запропонували випус-
кникам нашої школи дати відповіді 
на кілька питань: хтось соромився 
відповідати, хтось намагався при-
гадати те, що вже давно забуте на 
шляху вже дорослого, нешкільного 
життя. 
   Ми познайомилися із Павлом 
Євтушенком, випускником 2001 
року, який відвідав школу разом із 
своєю вагітною дружиною. Було 
дуже цікаво спостерігати за тим, 
як він ставиться до своєї дружини. 
Пригадує, що кохання починалося 
ще в школі зі свята Святого Вале-
нтина: всюди були сердечка, зіз-
нання в коханні; на першому пове-
рсі школи була скринька для листі-
вок, влаштовували ігри, а особли-
во цікавою вважали гру «Кохання з 
першого погляду».  Павло виявив-
ся надзвичайно чуйним до своєї 
дружини,а любов для нього – це 
високі почуття і самопожертва. 
«Кохання – , говорить він, –  це 
стан, коли тобі доводиться проки-
датися уночі для того, щоб потур-

буватися про дружину, і ти робиш це 
із задоволенням…». Павло – неорди-
нарна людина, тому формулу кохан-
ня вбачає у Святому Письмі: «Що я 
скажу? Біблія: 1-е до коринтян, роз-

діл 13». 
Таїсія Ткаченко, 
випускниця 2008 
року вірить у 
справжнє кохан-
ня  А саме понят-
тя про  нього 
після випуску зі 
школи дуже змі-
нилося, як і вона 
сама, адже зник 
юнацький макси-
малізм та праг-
матизм. Згадує, 
як ще у школі на 
прохання     дру-
зів скласти фор-
мулу кохання  
відповіла не дов-

го думаючи: «Тут має бути декілька 
складових, адже любов – це складна 
хімія. Усе має базуватися на довірі та 
взаємоповазі». 
 
  Олена Нянько,  ви-
пускниця 1994 року 
впевнена, що найкра-
щі подарунки для жі-
нок – це коштовності, 
а ідеальні побачення 
бачить у романтичній 
атмосфері в ресторані 
з коханим чоловіком. 
Олена - мама 2ох ді-
тей, тому вже напевне 
переконалась в тому, 
що любов – це серйоз-
не почуття, а зрозумі-
ла це лише після того, 
як зустріла свого чоло-
віка. У формулу свого 
кохання вона включила вірність, від-
даність, терпимість один до одного 
та чарівну паличку, яка б знищувала 
всі проблеми. Згадує: «У школі також 
активно святкували День Святого 
Валентина, адже склалося так, що 
майже кожного року до нас приходив 
новий молодий класний керівник, що 
вносив свою родзинку у традиційне 
святкування». 
 
Цікаво було спілкуватися із Анною 
(на жаль, не хотіла назвати свого 
прізвища), випускницею     1999 року. 
Вона стверджує, що  сучасні чоловіки 

придивляються не тільки до того, 
чи вродлива дівчина, а й  до того, 
наскільки вона хазяйновита. Анна 
вірить у справжнє кохання та па-
м’ятає букет троянд, загадково 
залишений на робочому місці її 
шанувальником. У формулу кохан-
ня вписує щастя та увагу і бажає 
усім знайти споріднену душу. 
 
   Відомий журналіст каналу 1+1, 
випускник школи 1993 року,       
Сергій Швець упевнено говорить, 
що до жінок ставиться прекрасно, 
а кохання прийшло до нього ще в 
школі, та сьогодні розуміння цього 
почуття у нашому суспільстві зна-
чно  змінилося.     
 
   Очевидно й те, що більшість 
випускниць нашої школи – це  
сильні особистості, які навчилися 
бути мудрими у такий складний 
час.  Щодо формули кохання, то 
відмінностей між уявленнями чо-
ловіків і жінок ми не знайшли, бо 
кожен  очікує  довіри, взаємності 
почуттів, підтримки, уваги; а ко-

хання сприймають, як щось дуже 
високе, але в той  же час дуже 
серйозне.  
    Шкільна газета вітає представ-
ниць слабкої статі із прекрасним 
Святом жінок і бажає вам пізнати 
справжню любов з усіма її радо-
щами та емоціями. Кохайте і    
будьте коханими, адже за слова-
ми Г. Флобера: «Жінка молода 
доти, доки вона кохана».    
 
З випускниками вели розмову  
Митренко А., Белінська А., 

Глизь Т. 

     Вона в душі моїй бринить…  

2  



каміння і хутра. 

Кожний телефоний апарат 

був би забезпечений при-
строєм, що перериває 
зв'язок через 30 секунд  
розмови. 

Серветки так і залишилися 

б не винайденими.  

8 Березня перенесли б на 

29 лютого, раз на чотири 
роки це можна витримати.  

Усіх жінок звали   б    од-

наково – для простоти в 
спілкуванні. 

Усі жінки мали б надли-

шок золота, коштовного 

 

 

 

 

На початку «Новин» дик-

тори розказували б усі 
свіжі анекдоти про фут-
бол і риболовлю. 

 Якби чоловіки були господарями життя... 
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                                                                     Посміхніться 

Жінка – найпрекрасніше та найзагадковіше творіння природи. Тому чоловікам   іноді тяжко зрозу-
міти, чого ж насправді вона хоче. Тож ми вирішили трохи допомогти їм у вирішенні цього питання. 

Сім’я – це найголовніше в житті кожного. Для жінки дуже важливими є спокій, єдність сім’ї, щастя 
й добробут в ній. Тож не дивно, що жінки приділяють багато уваги та сил саме сім’ї. Увага та підтримка 
з її боку особливо важливі для жінки. 

Сучасна жінка змушена проводити багато часу на роботі. Якщо не вдається знайти достатньо 
часу для повноцінного відпочинку, жінки відновлюють свою енергію за короткою бесідою з друзями за 
чашечкою кави. Учителі нашої школи дуже енергійні, тому найкращий відпочинок для них –  на приро-
ді. Коли ж хочеться чогось більш спокійного, вони перечитують свої улюблені книжки чи дивляться 
улюблені фільми(хто занурюється у відносини головних героїв, хто подорожує в часі у фантастичних 
фільмах). Або ж, це напевне слабкість кожного, смакують різні солодощі. Особливо популярний шоко-
лад. 

Звісно, кожен любить різноманітність.  І найкращий спосіб урізноманітнити життя – це подорожі. 
Найкращим подарунком у цьому випадку – буде подорож до столиці кохання –  Парижу.    

Та ніщо  не замінить турботу. Найдавніший  і   найприємніший спосіб  – подарувати жінці квіти. 
Особливо приємно, коли це відбувається не тільки на свята. А чи знаєте ви, що кожна квітка має пев-
не значення? Наприклад, найпопулярніша червона троянда так і промовляє: «я кохаю тебе».  Ромашки 

– романтичність. Вишукані лілії – благородність,захоплення красою жінки. Лотос – таємниця. Тож, усе, 
що ви не можете сказати словами, ви можете висловити мовою квітів. 
      
    Ми, кореспонденти цієї  газети, поцікавилися в наших учителів,  що   для   них   є           
улюбленим? 
 
Людмила Петрівна : дощ, кава, спокій 
Людмила Олександрівна: солодощі,  природа,  мистецтво, подорожі 
Надія Сергіївна: читання, кава, чорний шоколад, квіти, перевіряти творчі роботи, спілкування з 
дітьми 
Людмила Терентіївна : сім’я, онук, кава, гарна погода, приємне оточення 
Rachel: чорний шоколад, літній пляж, подорожі в екзотичні місця, фруктовий салат, картопля фрі 
Тетяна Юріївна: усі квіти, спілкування з друзями, чорний шоколад 
Ніна Іванівна: чорний шоколад, чорний чай, горішки(особливо лісові), фільми про відносини, ак-
тивний відпочинок 
Ірина Володимирівна: квіти, друзі, волейбол, подорожі, французькі парфуми 
Оксана Миколаївна: дочка, троянди, молочний шоколад, літній дощ, усамітнення 
Валентина Прокопівна: діаманти, тварини(особливо собаки),  дивитися фантастику(фільми), чи-
тати філософські книги, Париж 
Марія Володимирівна: читати книги, квіти, прогулянки,хороша музика, крилаті вислови 
Тетяна Володимирівна: чорний шоколад, квіти, книги, документальні фільми, відпочинок 
Ярослава Вікторівна: родина, кішка, сон, відпочинок, кава, солодощі 
Ольга Іванівна: кіно, читати, море, шашлик в лісі, в’язання 
Валентина Миколаївна: діти, подорожі, друзі, кава, тепле  море, 10-А 

             Що люблять  жінки?... 



                     І все-таки ми різні 
Кожна людина унікальна й неповторна. Немає у світі двох однакових каменів, а 

тим більше людей, особливо це стосується   чоловіків і жінок. І вони  виявляються не 
тільки у зовнішніх відмінних ознаках статі.   

Між чоловіком і жінкою існує ряд фізіологічних та психологічних відмінностей. 
Оскільки ролі в родині у чоловіка і жінки різні, отже, і влаштовані вони мають бути по-
різному.   

Будова організму у чоловіків і у жінок не однакова. 
ГОЛОВНИЙ МОЗОК. Перші дослідження відмінностей будови головного мозку 

чоловіків і жінок проводилися ще в 1882 році. Чоловічий мозок на 10-15% більший за 
жіночий і більше на 4 мільйони клітин. Згідно тестів, жінки на 3% розумово більш обда-
ровані за своїх обранців. Хоча, досить дивно ставити вирішення питання про обдарова-
ність чоловіка і жінки в залежність від анатомічних висновків. У чоловіків набагато кра-
ще розвинені математичні таланти і логічне мислення, об'ємне сприйняття. У чоловіків 
на порядок вище здатність орієнтуватися у просторі. 

Жіночий мозок працює як єдине ціле і запрограмований на одночасне керуван-
ня кількома справами. Одночасно вона може готувати, прати, прибирати і встигати уро-
ки у дітей перевірити, накрутити бігуді й накласти на обличчя маску, щоб до приходу 
коханого бути у всеозброєнні. Чоловічий тип організації - робити все по черзі. Не пору-
шувати наступної справі, не закінчивши попередньої. 

ЗІР у чоловіків –  «тунельний». Вони здатні бачити лише те, що знаходиться 
прямо перед ними, ефект бінокля. Така чітка концентрація була необхідна мисливцям. 

У жінок - «периферійний» –  здатність чітко бачити предмети в секторі від 90° до 180°. 
Тому жінкам не складає труднощів, дивлячись як би в одну точку, докладно розглянути 
всіх людей, присутніх у великій кімнаті. 

СЛУХ. Жіночий мозок надчуттєвий до високих частот, він запрограмований на 
дитячий крик, у той час як чоловіки можуть навіть не прокинутися від цього. А ось низь-
кий звук, до якого жінки байдужі, здатний викликати у чоловіків тривогу. Кроки вночі, 
тихий стук, хрускіт гілок за вікном пробуджують інстинкт захисника. 

СМАК І ЗАПАХ. Жінки чутливіші за чоловіків у вісім разів. Розпізнання запаху 
відбувається за 3 секунди. 

Увесь цей фізіологічний комплекс має великий вплив на поведінку і почуття 
жінки. У формуванні більш рухомої психіки у жінок бере участь щитовидна залоза, що 
робить жіночі емоції такими рухомими в порівнянні з чоловічими. Її здатність до миттє-
вого перевтілення перевершує здатність чоловіка. Сукупність усіх зазначених особли-
востей призводить у результаті до того, що жінки краще пристосовуються до обставин, 
що змінюються. 

                                                Підготувала психолог Гойдало С. А. 
 

 

ВИДАННЯ   
 ЧЕРКАСЬКОЇ 

СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ 
 ШКОЛИ   І-ІІІ СТУПЕНІВ №28  
ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ    
 
 
 
 
 
 ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:  
СКОРИК Т. А. 
 
 
ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА ВИПУСК:   
ЮЩЕНКО Л. О. 
 
 
КОМАНДА 
ЮНИХ ЖУРНАЛІСТІВ: 
 
МИТРЕНКО АННА,  
БЕЛІНСЬКА АННА, 
ГЛИЗЬ ТАМІЛА, ГУДЗЬ ЯНА,  
ЧЕРНЕЦЬКА ДАР’Я 
 
 
 
 ФОТОКОРЕСПОНДЕНТ: 
 
САВЕНКО ОЛЕКСАНДР 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Зернини   творчості 

  
В моєму холодному світі 
Немає місця для тебе. 
Висотні будинки у квіті, 
Весна прожирає небо. 
А люди снують невпинно, 
Кричать, що кохати треба. 
Весна не для мене. Дивно –  
Вона завітала до тебе. 
Коріння пустило серце. 
Дарма що світи холодні. 
Рідини утворюють Гц. 
Сьогодні чи завтра? Сьогодні. 
Дахи вже пропили кисень, 
Я з ними гублю печінку. 
Від тебе лишилася криза 
І відданість мандаринкам. 
А неба емаль стікала 
І плакала якось хибно. 
Весна… я ж колись кохала. 
Тепер не для мене – дивно. 
 

*** 
Ловила думки кавою 
І в ковдру о - пів на дванадцяту 
Ховала себе зламану, 
Пускаючи сни крізь пальці. 
Ловила в пробірки ноти 
Й кидала в пухнасті книги. 
Життя – це твої банкноти. 
Любов – це мої крила. 
(а чи все ж любов?) 
 
 

Митренко Анна, 10-А клас 
 

     
Царство жінки   —   це царство ніжності, тендітності, терпимості  (Жан Жак Руссо ) 

 Потрібно уміти підкорятися жінці,  щоб мати право  іноді  їй веліти (Віктор Гюго ) 

Природа сказала жінці: будь прекрасною, якщо можеш, мудрою, якщо хочеш, але розсуд-
ливою ти повинна бути неодмінно (П'єр Огюстен Бомарше). 

Без жінок зоря і вечір життя були б безпомічні, а її полудень – без радості (П’єр Буаст). 

Всі докази чоловіків не варті думки однієї жінки  (Вольтер)  

Права жінок — це обов’язки чоловіків  (Карл Краус ) 

Жінка — велика вихователька чоловіка  ( Анатоль Франс )  
 
Від кохання до жінки народилося все прекрасне на землі. (М.Горький) 
 
Всяке кохання справжнє і прекрасне по-своєму, тільки б воно було в серці, а не в голові.   
(В. Бєлінський) 
 
Зряче лише одне серце: найголовнішого очима не побачиш.   (Антуан де Сент-Екзюпері.) 
                                                                                               

                                                                              Підібрала   Чернецька  Д.  

 Найголовнішого  очима    

 не  побачиш 
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