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Події

Мої батьки мов голуби сивенькі,
Воркуючи очікують дітей,
Не забувайте діти батька й неньку,
Що моляться за вас серед ночей!
У переповненій, святково прикрашеній
залі ДПТНЗ «Острозьке ВПУ» панувала
святкова атмосфера, яку створили учні
училища. Вони організували надзвичайно
чудове, емоційне і хвилююче свято,
присвячене найдорожчому, що ми маємо у нашому житті – батькам.
Лише мати і батько можуть зрозуміти, поспівчувати, підтримати і полюбити свою
дитину не за якісь заслуги чи вигоду. Тільки материнське лагідне серце, завше
болить і хвилюється за рідну кровиночку. І тато який завжди серйозний, мужній і
справедливий може віддати все за те, щоб його дитя було щасливим. Тому всі
вірші, всі пісні і приказки були адресовані нашим рідненьким батькам. Ведучі
вечора (Зелемська О., Тимощук Є.) розповіли глядачам багато цікавих історій,
приказок про батьків, закликали поважати та цінувати рідну матір і батька. Серце
стискалося у грудях під час виконання пісень Добровольської Ю. «Мої батьки»,
Тимощука Є., ансамблю ДПТНЗ «Острозьке ВПУ» «Батьківська хата».
Прозвучали ніжні слова подяки нашим батькам з уст Мальчук Таїсії, Зелемської
Ольги та інших учасників святкового вечора. Діти та дорослі з цікавістю і
хвилюванням вслухалися у кожен рядочок
пісень та віршів. Вечір завершився, але
любов до наших батьків залишиться на все
життя.
Дорогі наші батьки! Дякуємо вам за наші
життя! Вибачте за недоспані ночі, виплакані
сльози, зіпсовані нерви. Бажаємо Вам
міцного здоров’я і довгих літ життя!!!

Історія виникнення свята 8 березня бере свій початок ще у Древньому Римі. Саме
тоді і там вже існував день, який відзначали жінки. Цього дня заміжні жінки, що
знаходяться в шлюбі, отримували від своїх чоловіків подарунки, були оточені
любов’ю та увагою. Навіть рабині також отримували подарунки і їхня господиня
дозволяла невільницям цього дня відпочивати.
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фабрик по пошиттю одягу в Нью-Йорку на знак протесту проти жахливих умов
праці і низької заробітної плати. Їх вимогами були: 10-годинний робочий день,
сухі та світлі робочі приміщення, рівну з чоловіками заробітну плату. Працювали
в той час жінки по 16 годин на добу, утримуючи за свою працю гріш. На багатьох
підприємствах в США виникли профспілкові організації. І ось після 8 березня
1857 року утворився ще одна – вперше її членами стали жінки. В багатьох
районах Нью-Йорка сотні жінок
вийшли
на
демонстрацію,
вимагаючи надати їм виборного
права.
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Так, 8 березня 1908 року в НьюЙорку 15 тисяч жінок вийшли
на демонстрацію, вимагаючи
підвищення
зарплатні
та
надання виборного права.
У 1910 році на Міжнародній конференції жінок соціалістів в Копенгагені
Клара Цеткін виступила з пропозицією про святкування Міжнародного жіночого

дня – 8 березня, яке прозвучало як заклик всіх жінок світу включитися в боротьбу
за рівноправ’я. Відгукуючись на цей заклик, жінки багатьох країн включаються в
боротьбу проти убогості, за право на працю, пошану своєї гідності, за мир. У 1911
році це свято вперше святкували 19 березня в Австралії, Данії, Германії і
Швейцарії. Тоді більше мільйона чоловіків та жінок взяли участь в маніфестаціях.
Окрім права обирати і займати керівні пости, жінки добивалися рівних виборчих
прав з чоловіками.
Жіночі демонстрації 23 лютого (8 березня за новим стилем) 1917 року
стали початком лютневої революції.
З часом свято втрачає своє політичне забарвлення і стає одним з небагатьох
неполітичних свят. З 1966 року відповідно до Указу Президії Верховної Ради
УРСР від 8 травня Міжнародний жіночий день став святом і неробочим днем.
Цікаво, що православна церква не визнає свято 8 березня з огляду на його
політичне походження. Є версія, згідно з якою попередником МЖД умовно
можна назвати єврейське свято „ТУРІМ”, що було встановлено в пам’ять про
спасіння перських євреїв від знищення Амахом, улюбленцем перського царя
Втавшерона, уславленого жінкою Естер, яке святкують на початку березня. Клара
Цеткін була єврейкою, і за деякими даними, вибір дати 8 березня був пов’язаний з
цим стародавнім єврейським святом. Святкують Міжнародний жіночий день і в
країнах СНД: у Росії, Грузії, Туркменії, Казахстані, Киргизії, Молдавії,
Таджикистані, Азейбаржані, Україні, Білорусії. У Вірменії його відзначають 7
квітня як день материнства і краси. В Узбекистані як День матері.
Яка б з цих версій не була вірною, ідея святкування дня жінки – чудова.

Минулого місяця у стінах ДПТНЗ «Острозьке ВПУ» відбувся

Сталася ця вагома подія для любителів волейболу.
Відкритий чемпіонат району з волейболу
серед аматорів, ігри якого проходили у
спортивних залах НаУ «Острозька
Академія»
та
в
нашому
ДПТНЗ
«Острозьке ВПУ». У турнірі брали участь
10 команд. А саме: гравці с. Мощаниці, с.
Оженина, с. Вельбівно, с. Плоски, с.
Межирича, Оженинської ДЮСШ (
випускники різних років), команди міста
Острога,
студентська
збірна
НаУ
«Острозька Академія» та гості з міст Нетішина і Славути. Волейбольні колективи
були поділені на три групи. Найбільш запеклі бої були в групі «В»: чотири команди
з’ясовували, хто ж найкращий у стінах профтехучилища. Фаворити тут були
острожани та славутчани. Однак, спортсмени з Межирича і Мощаниці склали їм
серйозну конкуренцію. У групі «А» перемогли гравці НаУ «Острозька Академія». У
фіналі серед трьох груп не було рівних оженинцям. Вони з легкістю обіграли
„академіків” з рахунком 2:0 (аналогічна ситуація вийшла з острожанами). Отже,
«золото» здобула команда ДЮСШ с. Оженина на чолі з тренером Аллою Штундер.
Команда нашого училища здобула „бронзу”.
Вітаємо переможців!

Неосяжний спорт.
В Україні та й взагалі в усьому світі існує дуже багато цікавих, маловідомих видів
спорту, про які багато хто навіть не здогадуються. Прикладом цього є джампінг.
«Джампінг» (англ.)- jampeng – стрибки. Це затяжні стрибки – польоти з парашутом
або еластичним канатом з високих об’єктів – будівель (хмарочосів), башт, мостів,
гірських скель тощо. Розрізняють підвид джампінгу – роупджампінг. Це стрибки з
мотузкою з мостів, стель, труб, антен та вишок. Хочу застерегти всіх, що
незважаючи на цікавість та велику кількість адреналіну, що виділяється під час
цих стрибків, цей спорт дуже небезпечний для життя і здоров’я. Тому будьте
обережні!!!

Привіт мої любі!!!
Ще зовсім недавно всі жінки бігали по крамницях, продуктових магазинах,
сувенірних лавках у пошуках подарунків для наших сильних, мужніх чоловіків. Та
пройшло декілька тижнів і доля засмутила чоловіків, заставила їх «поламати
голову» над дуже важким питанням «Що подарувати на міжнародний жіночий
день?» Тому я, Ваша Теревеня, вирішила допомогти чоловікам і склала рейтинг
найбажаніших і найочікуваніших подарунків по версії жінок.
Отже:
Перше місце – Квіти! Так, так! Саме квіти! І не просто якийсь там кактус у горщику,
а троянди, орхідеї, та тюльпани (Ох, і спорожняться чиїсь гаманці!).
Друге місце – м’які іграшки! Ведмежат, зайченят та інших «милих звірят»
доведеться шукати Вам, чоловікам, дуже довго, адже ми, жінки, панянки
вибагливі!
Третє місце – Ювелірні прикраси! Любі наші чоловіки! Якщо жінка натякає Вам на
те, що в неї гарні пальчики, шийка або вушка (я теж так роблю), біжіть стрімголов
в ювелірний магазин і купуйте прикраси, бо буде Вам непереливки!
Четверте місце – Солодощі! Я, Теревеня, та й напевне більшість жінок
обожнюють «солоденьке», та все ж таки, любі мужчини, якщо Ваша обраниця
активно займається спортом, «сидить на дієті» і хвилюється за свою фігуру,
тверде: Ні солодощам!
Висновок: Якщо Ви хочете, щоб Ваша струнка красуня з Вами розмовляла,
замість солодощів купіть їй дзеркало. Нехай любується своєю ідеальною фігурою,
про яку завжди робіть їй компліменти.
П’яте місце – Парфуми! Найбільше часу жінки приділяють вибору
парфумів. Тому Вам прийдеться попотіти, щоб вибрати щось путнє, а головне
догодити. Моя Вам порада: запитайте краще, які парфуми любить Ваша пані і тоді
вже купуйте, бо будете пахнути ними самі!
Теревеня бажає Вам удачі, а головне
терпіння і великого гаманця для правильного вибору
нам подарунків!
Ваша Теревеня.

Найкращі вітання і побажання з нагоди Міжнародного жіночого дня линуть для
всього жіночого колективу (вчителям, майстрам, вихователям та іншим
працівницям) ДПТНЗ «Острозьке ВПУ»
Хай посмішка пробудженої природи і тепла додадуть вам сил.
Хай будуть святковими ваші будні і завжди квітне сад у душі
Міцного здоров’я Вам і Вашим родинам.
Щасливої Вам жіночої долі!
З любов’ю та повагою
Рада учнівського самоврядування
Щирі вітання до Міжнародного
жіночого дня адресується мудрому
керівнику, хорошій людині і красивій
жінці.

Пізнюр Галині Петрівні
Найщиріші слова у світі
Прозвучать хай сьогодні для Вас,
Нехай доля щаслива та світла
Береже Вас завжди в добрий час
Хай не зраджують друзі й удача,
Теплим березнем хай буде зима
Тільки з радості очі хай плачуть
І збудуться мрії й дива.
З повагою
президент РУС Погонець
Алла група №11.
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Найкращі вітання і побажання з
нагоди дня народження надсилаємо
наші любій і дорогій подрузі.
Лесі Шулейко
Хай сміються оченята, сонечко радіє,
В день народження, у свято,
Всі здійсняться мрії.
Щастям стелиться стежина
У краї казкові,
Друзів, радості, усмішки
Сонечка й любові.
З найкращими побажаннями друзі.

