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Наші вітання 

Любі жінки та дівчата! Щиро вітаємо Вас із весняним святом –  
8 Березня! Нехай кожен ваш день буде сонячним і радісним, нехай до-
вкола вас панують любов і гармонія, а на вашу честь розквітають 
квіти й звучить музика. Будьте завжди усміхнені, сповнені надій та 
оптимізму. Бажаємо Вам щастя, успіху, міцного здоров’я, здійснення 
всіх мрій та бажань, щоб чоловіки завжди йшли на подвиги заради 
Вас!  

Хай пролісок перший дарує вам ніжність,  
А сонце весняне дарує тепло. 

У березні вітер несе хай надію 
І щастя, і радість, і тільки добро! 

Тетяна Телев’як,  
Ольга Рябова 

 
Дороги наші матусі, бабусі, сестрички, подружки! Вітаю Вас з чу-

довим святом весни, краси та любові. Напевно, не дарма ми святкує-
мо день всіх жінок навесні, адже весна — це перші квіти, дзюрчання 
струмків, спів птахів, що повернулись з вирію, це пробудження чогось 
прекрасного, початок нового життя... Саме Ви даруєте кожному кра-
су, світло, щиру усмішку, наповнюєте серця любов`ю. 

Тож нехай в житті кожної з Вас завжди буде все найгарніше, най-
тендітніше, найщиріше, Вас ніколи не покине любов та гарний на-
стрій і ви будете дарувати тепло своєї душі оточуючим щодня. 

Світлана Ковальчук 

Календар свят 
 

1 березня — Всесвітній день кішок 

1 березня — Початок весни 

3 березня — Всесвітній день  

письменника 

8 березня — Міжнародний жіночий 

день 

9 березня — Міжнародний  

день ді-джея 

11 березня — Масляна 

14 березня — Міжнародний день 

числа «Пі» 

15 березня — Міжнародний день 

сну 

20 березня — Всесвітній день Землі 

20 березня — День весняного  

рівнодення 

21 березня — Всесвітній день поезії 

21 березня — Міжнародний день 

лялькаря 

22 березня — Всесвітній день  

водних ресурсів 

27 березня — Міжнародний день 

театру 

30 березня — Година Землі 

31 березня — Перехід на літній час 

— Як ви вважаєте, весна скоро почнеться? 
— Думаю, 1 березня. 

Фільм “День бабака” 
 

Хтось любить осінь, хтось – літо, а я завжди чекаю на весну.  
І... завжди пропускаю той момент, коли вона приходить. Ніби 
ввечері ще зима, а вранці виходжу на вулицю і розумію, що при-
йшла весна. Птахи співають, сонце сяє, сніг геть почорнів, де-не-
де зелена травичка, а люди посміхаються. 

Незабаром 1 березня. Приходить перший місяць весни. Голов-
не, щоб він не забув прийти, адже набридли вже морози, сніжні 
кучугури на дорогах, сіре небо і сірі люди. Так, сірі!.. Бо чомусь 
взимку кияни одягаються в похмуре. А так хочеться яскравих ко-
льорів, веселих посмішок. Хочеться позитиву! 

Мені завжди здавалося, що Березень – серйозний чоловік, 
який приходить та оглядає землю і людей: якими ж вони стали 
взимку. Саме він виправляє всі недоліки в природі, змінює на-
стрій людей. А в перший свій робочий день Березень одягає яск-
равий костюм, щоб менше темних барв було у цьому світі...  

Алла Кравчук 
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В’єтнам. У цій країні жінок прийнято вітати вже 

дві тисячі років. Тільки раніше це свято називалося 

День пам’яті сестер Чинг. Це були хоробрі дівчата, 

які очолили визвольну війну в’єтнамського народу 

проти китайської агресії. Коли їх військо потрапи-

ло в оточення, дівчата кинулися в річку, щоб не 

здаватися в полон. Після перемоги соціалізму у В’є-

тнамі День пам’яті сестер Чинг плавно перейшов в 

8 Березня. 

Франція. 8 березня у Франції широко не відзна-

чається. Хоча і згадується в засобах масової інфор-

мації як Міжнародний жіночий день. Відзначають 

це свято тільки комуністи та інші ліві. Вшановува-

тимуть ж жінок французи в травні, в День матері. 

Цікаво, що до молодих дівчат це свято не має ні-

якого відношення. Їх вітають у 

День святого Валентина. 

Італія. Італійці але відносяться до 

8 Березня так само, як і ми. Але, 

вихідного в цей день у них немає. 

Цікаво, що італійки спільно з чо-

ловіками 8 Березня не відзнача-

ють. Вони збираються жіночими 

компаніями і йдуть в ресторан 

або кафе. 

 
Наталя Бовкун, 

Марія Свиридова 

У 1913 році жіночий день був вперше відзначений 

в Росії (точніше - лише в Санкт-Петербурзі). Дату 

його проведення, так само як і прізвища організаторів 

досі не відомі. 

І тільки в 1914 році - в перший і останній раз! - Жі-

ночий день відзначався 8 березня одночасно в шести 

країнах: Австрії, Данії, Німеччині, Нідерландах, Росії 

і Швейцарії. 

Перша світова війна змусила Європу надовго забути 

про будь-які свята. Але після приходу до влади в Росії 

більшовиків про Міжнародний жіночий день знову 

пригадали і додали йому офіційний статус.  

У 1975 році в СРСР свято отримало офіційний ста-

тус "Міжнародного жіночого дня ", оскільки цей рік 

був оголошений ООН “Міжнародним роком жінки”. 

Німеччина. У цій країні 8 бере-

зня не є вихідним днем. Тут свято 

має соціалістичні коріння. Вшано-

вують жінок у Німеччині в День 

матері, який відзначається у травні.  

Польща. В цей день чоловіки, 

юнаки і хлопчики не забувають 

про жінок, дівчат і дівчаток. У 

продажу з’являються перші весня-

ні квіти - тюльпани, нарциси.  

Литва. Сьогодні в цій країні 8 

березня відзначають тільки там, де 

багато російськомовного населен-

ня. Статусу ж офіційного держав-

ного свята Міжнародний жіночий 

день в Литві не має. 

ІСТОРІЯ СВЯТА 

 

Чудове свято  

 
Промінчик по стіні гуляє, 

На календар він поглядає. 

День який в календарі 

Кожен рік о цій порі? 

Дівчатка знають і хлоп’ята: 

Це — весни чудове свято, 

Восьме березня вітає, 

Усіх мам поздоровляє. 
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Весна завжди приносить 
якісь нові враження, відчут-
тя, емоції. Природа вражає 
своєю неповторністю, кра-
сою. Вершиною доскона-
лості весни є квіти. Їх немо-
жливо описати словами, на 
них хочеться дивитися... 

Нарцис. Навесні, коли 
серце жадає тепла після до-
вгої зими, раніше за інші 
рослини розквітає нарцис. 
Промениста квітка чарує 
своєю чудовою красою і 
неповторною грацією.  

Звідки ж виникла ця квіт-
ка? Появу квітки на землі 
тлумачить давньогрецький міф про Нарцис. Ко-
лись прекрасний юнак — син річкового божест-
ва Кефісса і німфи Ліріопи був перетворений на 
квітку. У дитинстві віщун пророчив Нарцису, що 
він щасливо доживе до глибокої старості, якщо 
ніколи не побачить свого віддзеркалення. Нар-
цис, незвичайно красивий, та з бездушним, недо-
брим серцем жив легко і безтурботно, захоплю-
вався полюванням і вдавався до розваг, мимохідь 
чаруючи німф. Одна з них, Ехо, пристрасно по-
любила юнака, та Нарцис безжалісно відкинув її 
почуття. Нещасна німфа розтала від кохання так, 
що від неї залишився лише голос. Боги виріши-
ли покарати жорстокого юнака. Одного дня, по-
вертаючись з полювання, Нарцис захотів пити. 
Він схилився над прозорим струмком — і в тихій 
воді побачив своє віддзерка-
лення. Невтамована і безвихід-
на любов до самого себе охо-
пила юнака. Він став чахнути 
від серцевої туги і помер. А на 
березі струмка з’явилася краси-
ва квітка, яку назвали нарци-
сом. 

Тюльпан. Перші згадки про цю 
квітку відносяться до 9-12 століть. 
Названа вона була «дюльбаш», 
що в перекладі з арабської озна-
чає тюрбан, що носять на Сході. 
Тюльпан був улюбленою квіт-
кою турецьких султанів, які мали 
бажання мати в своїх палацах ки-
лими живих квітів. 
Існує така легенда про тюльпан. 
Щастя було ув’язнене в бутоні 
жовтого тюльпану, і ніхто не міг 
до нього доторкнутися. Але якось 
маленький хлопчик узяв у руки 
квітку, і бутон сам розкрився, під-
давшись безтурботному очару-
ванню і чистій душі. 
Гіацинт. З назвою цієї квітки по-
в’язана грецька легенда. Улюбле-

нцем бога Аполлона був юнак на ім’я Гіацинт. Не-
рідко Гіацинт з Аполлоном влаштовували спорти-
вні змагання. Якось, під час спортивних змагань, 
Аполлон кидав диск і випадково кинув важкий 
диск на Гіацинта. Краплі крові бризнули на зелену 
траву, і через деякий час на ній виросли ароматні 
лілово-червоні квіти. Ніби багато мініатюрних лі-
лій було зібрано в одне суцвіття (султан), а на їхніх 
пелюстках було написано гіркий вигук Аполлона. 

Крокус (шафран). Легенда розповідає про те, 
що житель Олімпу бог Гермес якось раз, змагаю-
чись зі своїм другом Кроком, випадково вбив його. 
Оплакуючи, Гермес перетворив краплі його крові 
в прекрасні квіти Крокуси – такі ж красиві, яким 
був його друг. 

Згідно з іншою версією, Крокус був закоханий у 
німфу, і вони ніколи не розлуча-
лися. Коли богам набридло спо-
стерігати за ними, вони перетво-
рили німфу в кущ, а юнака – в 
прекрасну рослину, яке згодом 
стало називатися шафраном. 
 

Ганна Драгунова 

 

ВЕСНЯНІ КВІТИ 
 

Весна чарівниця, 
Неначе цариця, 
Наказ свій послала, 
Щоб краса вставала. 
І проліски, і травка, 
Й зелена муравка, 
І кульбаба рясна, 
Й фіалочка ясна — 
Всі квіти весняні, 
Веселі, кохані, 
З-під листя виходять, 
Голівки підводять 
Од сну зимового 
До сонця ясного! 
Ті квіти дрібненькі, 
Мов дітки маленькі, 
Розбіглись у гаю, 
Я їх позбираю 
В пучечок докупки — 
Для мами-голубки! 

Олена Пчілка 
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МОДНА СТОРІНКА 

Подарунки жінці – одна з найскладніших про-
блем для чоловіків. Що вибрати, де купити, скільки 
грошей виділити, як догодити своїй примхливій 
принцесі – усі ці питання виснажують чоловіків. 

Ще гірше справи, якщо вибір подарунка відкла-
дається на останній день. 

Подарунковий сертифікат на фотосесію вхо-
дить до трійки лідерів найбажаніших подарунків 
серед жінок, – стверджує ресурс «ФактNews». Опи-
тування проводилося серед представниць прекрас-
ної статі віком від 20 до 50 років. І більшість респо-
нденток, звісно, віддали перевагу квітам. Втім тре-
тина з них зауважила, що фотосесія у подарунок 
порадувала б їх більше. 

Квіти – один із найкращих подарунків на кожен 
день. А 8 Березня – не звичайний день, тому й да-
рувати потрібно щось виняткове, значуще. Напри-
клад, мільйон троянд або більйон фіалок. Слабо? 
Не знаєш, де взяти стільки грошей? Тоді пісня тобі 
в допомогу!  

А романтичну вечерю влаштовувати? Можна, 
звісно. Ну насмажиш ти котлет і картопельки, на-
рубаєш салатик. Вона, звісно, оцінить твою само-
віддану працю. І спробує з’їсти твою “смакоту” А 
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чи не краще влаштувати справжню пригоду? На-
приклад, організувати політ на літаку, стрибок у 
тандемі з парашутом. Повір, вражень у дівчини бу-
де набагато більше, а головного болю у тебе – зна-
чно менше. 

Про що ще мріють дівчата? 
Часом чоловікам зовсім невтямки, що дівчина 

мріє не про столовий сервіз або чергові парфуми, 
а про черговий сучасний гаджет. Повірте, дорогі 
чоловіки, айфони і айпади не чужі ніжним жіно-
чим душам. Тому не даруйте дурничок, а збирайте 
гроші на хороші сучасні винаходи. 

Хоча весна вже почалася, ну принаймні номіна-
льно, дівчата все одно не перестають мріяти про 
хутро. Шуба – цілком доречний подарунок навіть 
влітку, як не смішно це звучить. 

Для деяких дам є гарним подарунком й книги: 
ще є дівчата, які мріють про зібрання творів улюб-
леного письменника. Головне, дорогі чоловіки, 
точно знати прізвище цього самого письменника. 

Анастасія Сербіна 
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