
 

Після затяжної паузи оновлений творчий колектив шкільної газети «PARTA» знову запро-

шує Вас поринути разом із нами у цікаву літературно-пізнавальну подорож і перегорнути 

сторінки нашого «творіння». Вир сучасного життя змушує швидко реагувати на всі події, 

аналізувати факти, робити висновки. Ми будемо вчитися це робити на сторінках нашої га-

зети знову… Кореспондентський колектив «молодий», однак амбітний, тому працювати не 

покладаючи рук готовий. Ми намагатимемося тримати Вас у курсі всіх подій і сподіває-

мося на підтримку та «здорову» критику! Читайте нас онлайн на шкільному сайті в розділі 

«Шкільна газета http://www.nsirogozy-zosh.edukit.kherson.ua/shkiljne_samovryaduvannya/

_shkiljna_gazeta_parta/ та у фойє школи. Кожен наступний номер газети виходитиме в 

світ у першу декаду місяця. Тож про свої ідеї сповіщайте заздалегідь!  

 
  



З ледь відчутним весняним подихом приходить до 

нас чудове жіноче свято – 8 Березня. Цей день несе у 

світ ніжність і красу. Адже усе найдорожче, що є у 

нашому житті – щастя, радість, надія, кохання, по-

в’язане з жінкою. 

 

Без вас, дорогі дівчата, не було б стільки світла, лю-

бові і тепла. Ви наповнюєте будні яскравими фарба-

ми, спонукаєте до шляхетних вчинків і добрих 

справ. Нехай вас ніколи не оминає турбота чо-

ловіків, а прекрасні почуття дарують натхнення 

для нових творчих успіхів і життєвих перемог.  

Що ви знаєте про Міжнародний жіночий день?   

8 березня – це, перш за все, Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний 

мир. 

А почалося все з того, що 8 березня 1875 році в Нью-Йорку жіноча частина працівників 

швейних і взуттєвих підприємств міста вийшла на демонстрацію з вимогами покращення умов 

праці та збільшення заробітної плати. В результаті було створено профспілкову організацію, 

членами якої вперше в історії США стали жінки, а усі вимоги, які вони висували на демонстра-

ції, були задоволені. 

Але? як відомо, апетит приходить під час їжі? І ось вже за традицією 8 березня 1908 року 

на демонстрацію вийшли працівниці текстильної промисловості. Цього разу вони вимагали від 

влади заборони на експлуатацію дитячої праці, отримання права голосу, а також поліпшення 

існуючих умов роботи та гідної оплати праці. 

Ось такою була передісторія Міжнародного жіночого дня – усім відомого, як свято          

Восьмого березня. 

Приклад з американок у 1910 році взяла німецька активістка Клара Цеткін, яка закликала 

своїх співвітчизниць до боротьби за рівноправність. Тисячі жінок вийшли на вулиці в єдиному 

прагненні об’єднатися для того, щоб бути нарівні з чоловіками, мати однакові з ними умови 

праці та оплати й просто бути шанованими 

Уже через рік 8 березня почали активно відзначати в Данії, Австрії, Швейцарії та Німеч-

чині. Причому, на демонстраціях і мітингах з’являлося все більше не тільки жінок, але й чо-

ловіків. Свято 8 березня ставало все більш популярним в різних країнах.  

       Сьогодні Міжнародний жіночий день 8 березня є не лише святом усіх жінок – це ще й 

свято весни, любові та краси. 

Оголошення!!! 

Запрошуємо стати частиною творчого колективу шкільної газети PARTA, тих, 

хто має літературні здібності та креативні ідеї. Спробуй свої сили—подавай ма-

теріали до редакції газети і вони можуть увійти вже до наступного номера      

PARTA.  

З нетерпінням чекаємо на відкриття нових талантів. 



Щовесни, коли тануть сніги 

І на рясті просяє веселка 

Повні сили й живої снаги 

Ми вшановуємо свято Шевченка! 
 

Щороку в березні в Україні проходять "Шевченківські дні". День народження Кобзаря 

відзначають тисячі шанувальників творчості поета, філософа і просвітителя. 

 

          Шевченківські дні в 2016 році Україна відзначить 202 річницю з дня народження видатно-

го українського поета Тараса Шевченка. Щорічно "Шевченнковские дні" проходять по всій 

країні 9 березня, у день народження поета, і 10 березня, в день його смерті.  

Тарас Шевченко народився в сім’ї кріпосного селянина 9 березня 1814 року (в сімї було 5 

дітей). Дитинство Шевченка пройшло в його рідному селі Моринці Київської губернії. Тарас 

дуже рано осиротів і сповна відчув на собі всю гіркоту кріпосного життя. Освіту Шевченко от-

римав у сільського дяка.  

У 1828 році він почав служити у поміщика Енгельгардта. В цей час юнак почав проявляти 

непогані здібності до малювання, тому пан зробив з нього свого особистого живописця і навіть 

відправив Тараса на навчання до художника В. Ширяєва.  

У 1836 році відбулося знайомство Тараса Шевченка з такими видатними людьми того ча-

су, як Брюллов, Григорович, Жуковський. Вони задалися метою звільнити юного художника від 

кріпацтва.  

У 1838 році Брюллов написав портрет Жуковського і продав його за 2500 рублів. За ці 

гроші і був викуплений Шевченко. Здобувши свободу, Тарас Григорович вступив до Академії 

мистецтв. У 1840 році вийшов його перший збірник віршів «Кобзар».  

У 1846 році Тарас Шевченко став членом таємного політичного товариства, за що в 1847 

році був засланий в Орську фортецю. Його амністували після смерті Миколи I.  

10 березня 1861 року Шевченко помер.  

Вклад Тараса Шевченка в розвиток української літератури і мови вважається одним з най-

більш цінних за всю історію України.  

Українському поетові Тарасу Шевченко встановлено близько 1200 пам’ятників по всьому 

світу. Більшість із них знаходиться на західній Україні. 



25 та 26 лютого на базі Нижньосірогозької ЗОШ І-ІІІ ступенів  відбувся шкільний огляд- кон-

курс « Ярмарок професій». 

У конкурсній програмі класні колективи 2-4 класу в оригінальній формі представляли профе-

сію своїх батьків і, навіть, цілу професійну династію. Форми презентації  були різними: комп'ю-

терна, плакатна, пісенно-віршована.   Обов'язковою умовою конкурса була  «жива» розповідь 

самого учасника.  

Для учнів старших 

класів програма була   

складнішою. Вони 

презентували профе-

сію у вигляді агітб-

ригад. На розсуд жу-

рі були представлені 

такі професії: тракто-

рист, повар, водій, 

овочівник , продавець тощо. Учні показали свою ком-

петентність у сфері професій, артистизм, виконавську майстерність, почуття гумору , творчий 

підхід, командну роботу,  використовуючи  костюми та  атрибутику професії. Усі класи добре 

справилися із завданням , а оцінили це журі, до складу якого входили   заступник директора , 

начальник відділу надання соціальних послуг  Нижньосірогозького центру зайнятості Дем’янен-

ко   Є.В., голова шкільного батьківського комітету Кузнєцова В.В. та голова профкому школи, 

вчитель початкових класів, Гаврилова О.М.   

І місце серед учнів 2-4 класів зайняли учні 3-Б класу ( кл. кер. Полєжаєва Н.В.), а серед учнів 

6-10 класів – команда учнів 7-Б класу ( кл. кер. Габаідзе Г.Г.).  

Олена Морозова , заступник директора  

з ВР Нижньосірогозької ЗОШ І-ІІІ ступенів 

1Б кл. 

Колеснік Г. 18.03. 

2А кл.  

Кишкань Є. 10.03 

Лобанова С. 11.03 

Мозейчук Є. 11.03 

Глишко Ю. 29.03 

Бородай Д. 25.03 

Романенко М. 25.03 

2Б кл.  

Овраменко К 06.03 

3А кл.  

Бойко С. 01.03 

3Б кл.  

Тросковець Д. 14.03 

Черняк В. 27.03 

Щербань В. 29.03 

4А кл.  
Каліновський В 07.03 

Пачев О. 29.03 

5 кл. 

Перепросов І. 04.03 

Новітня А. 12.03 

6А кл. 

Шокарєва В. 01.03 

Угорчук Д. 04.03 

6Б кл.  

Петрова Д. 17.03 

7Б кл.  

Колеснік Я. 02.03 

Шкарупа М 26.03 

8А кл.  

Грабован О. 01.03 

Паскару К. 31.03 

8Б кл.  

Дутчак А. 04.03 

9А кл.  

Качкарова Ю. 05.03 

9Б кл. 

Гаврилова А. 06.03 

Шокарєва Ю. 10.03 

10А кл.  

Гашпан А. 09.03.16  

10Б кл.  

Гармаш М. 07.03 



Масляна вважається одним з найвеселіших 

свят у році. Триває сім днів, і протягом 

млинцевої тижня люди веселяться, влашто-

вують гуляння, ходять в гості по домах, і 

їдять млинці.  

У 2016 році Масляна розпочнеться           

7 березня і закінчиться 13 березня.  

Масляну відзначають з понеділка по неділю, і кожен день цього тижня прийнято проводити по

-особливому, дотримуючись традиції свята. 

Понеділок (7 березня) називається «Зустріч Масляної». В цей день господині починали пекти 

млинці, причому, перший млинець обов'язково віддавали нужденним, бідним людям. Ще в понеді-

лок готували опудало Масниці, яке виставляли на головній вулиці. І воно, одягнені в лахміття, по-

винно було простояти до воскресіння. 

Вівторок (8 березня) в народі називали «Загравання». Цей день повністю присвячували моло-

дятам. У цей день влаштовувались народні гуляння: катання на санках, на каруселях і крижаних 

гірках. 

Середа (9 березня) - «Лакомка». У цей день прийнято було скликати в будинок гостей 

(сусідів, друзів, рідних) і пригощати їх смачними млинцями, пирогами, медовими пряниками. Та-

кож у середу тещі пригощали млинцями своїх зятів, звідси і пішло вираження «Прийшов зять, де 

сметани взяти?». В цей день популярними були кулачні бої і кінні перегони. 

Четвер (10 березня) в народі нарекли «Розгуляй». Саме з цього дня починалася Широка Мас-

ляна, яка супроводжувалася катанням на санках, ігри в сніжки, веселими піснями та хороводами. 

П'ятниця (11 березня). Цей день позначили як «Тещині вечірки», тому що саме в п'ятницю 

зяті запрошували в свій будинок тещу і пригощали млинцями. При цьому чоловік їх дочки, напере-

додні, повинен прийти в будинок до тещі і покликати її в гості. 

Субота (12 березня) називається в народі «Зовичні посиденьки». Молоді невістки запрошува-

ли до себе сестер чоловіка, вели з ними розмови, пригощали різними смаколиками і дарували по-

дарунки. Якщо зовиця ще не встигла вийти заміж, то невістка кликала своїх незаміжніх подруг, а 

якщо сестра чоловіка перебувала у шлюбі, то запрошувалися тільки заміжні родички. 

Неділю (13 березня) є апофеозом Масляної і має назву «Прощена неділя». Саме в цей день 

проводжали Масляну, прощалися взимку і символічно спалювали опудало. Ще в неділю прийнято 

просити у рідних і знайомих вибачення за ті образи, які накопичилися за весь рік. 

Символ Масляної - млинці 
Вважається, що сучасні млинці - 

«предки» вівсяного киселю, який 

хтось вирішив запекти на вогні. Тро-

хи пізніше люди почали пекти млин-

ці не тільки з вівсяної муки, але і з 

житнього, пшеничного, гречаного. 

Традиційна кухня знає безліч рецеп-

тів млинців з начинкою.  

Масляний тиждень воістину народне свято зустрічі весни. Перед тим, як увійти у Великий 

піст, люди прощаються з зимою, радіють першим погожим днинкам, випікаючи традиційні млин-

ці, і готуються до очищення душі і тіла.  



Редакція шкільної газети PARTA оголошує 

конкурс на кращий коментарій до фотографії. 

Участь в конкурсі може прийняти будь хто. Ви-

гадай коментарій, надішли на адресу редакції 

та перемагай. Найкращий коментарій та його 

автор буде надруковано у наступному номері 

газети.  

Коментарії до фотографії  Ви можете принести 

особисто в кабінет педагога-організатора, або 

надіслати на електрону пошту                            

artem.fox09@yandex.ru  

ПРИЙМАЙ УЧАСТЬ І ПЕРЕМАГАЙ!!! 

Наша адреса: 

смт. Нижні Сірогози, вул. Височина, 6 

Сайт: www.nsirogozy-zosh.edukit.rherson.ua 

Редакція газети: 

Номер підготували: Артеменко О.С.  

                                                 Степанов Д. 10 Б клас.  

 

- Сподіваюся, Вовочка, що 

на уроці я не побачу, як ти 

контрольну роботу спи-

суєш? - Я, до речі, теж на це 

сильно сподіваюся. 

На зборах: - Федір Михайло-
вич, Ви допускаєте у себе 

вдома тілесні покарання або 

фізичну силу при вихованні 
сина? - Взагалі - то я його б'ю 

лише в цілях самозахисту.  

Марія Іванівна: - Вовочка, 
признайся - хто за тебе вчора 

вирішив цю задачу? - Бог його 

знає, я рано вчора ліг спати.  

Вовочка: - Мамо, сьогодні 
директор школи запитала, 

чи є у мене брати і сестри, і 

я сказав, що я - єдина дити-
на в сім'ї. - І що ж вона від-

повіла? - Вона сказала: 

"Слава Богу!"  
 

Вчителька: - Діти, скільки буде 

п'ять помножити на п'ять? Діти 

хором: - Сімдесят! - Ну, що ви, 

діти! П'ятьма на п'ять буде 25 ... 

ну 26, ну 27, ну в крайньому 

випадку 28, але ніяк не 70!  

 


