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Читайте разом з нами в цьому випуску: 

1. Місяць лютий вітрами дує... 
2. День святого Валентина: історія, сучасність та        
традиції. 
3.  Абетка здоров’я. Небезпечний коронавірус. 
3.   Весела і смачна Масляна. 

Місяць лютий вітрами дує... 
Зима набли-

жається до кі-

нця, уже на-

став і лютий – 

останній її мі-

сяць. Сьогодні 

він називаєть-

ся на римсь-

кий лад, а от 

у древніх сло-

в'ян його ве-

личали по-

іншому: сне-

жень, сечень, межень, бокогрей, лютень, ледіч. Наші 

предки пов'язували цей місяць з образом вовка. За на-

родними повір'ями, вовче виття в зимову пору віщує мо-

роз і заметіль. 

Найкоротший місяць лютий, він має всього 28 днів. Але у 

високосний рік днів у ньому стає 29. 

Мало хто знає, що в лютого просто вкрали один день – і зро-

бив це римський імператор Октавіан Авґуст. Справа в тому, що 

Юлій Цезар у свою честь назвав сьомий місяць року, який в 

українській мові функціонує як липень (латинська ж назва – 

Iulius). Пізніше цей крок повторив римський сенат, який теж 

хотів прославити імператора Октавіана Авґуста – і зробив це, 

назвавши восьмий місяць року ''Augustus'' (українською – сер-

пень). Але серпень у той час мав тільки 30 днів, а липень – 31. 

Такого приниження Октавіан Авґуст стерпіти не міг, тому й за-

брав один день у іншого місяця й приклеїв серпню. Забрав у 

найгіршого місяця, «бідного родича» – лютого, звісно. 

Під цю пору селяни вже готувалися до весни – лагодили тран-

спорт, реманент, вивозили на поля добрива, підготовляли посі-

вний матеріал. Відтак з лютим пов’язано чимало прикмет і за-

вбачень. Люди ретельно стежили за поведінкою погоди, аби 

передбачити, якими мають бути весна й літо. Адже в лютому 

сонце повертає на літо. День уже помітно збільшується. 

Це місяць особливий: в лютневі дні Баба-Зима зустрічається з 

Дівчиною-Весною і свариться-скаженіє, бо аж надто не хочеть-

ся їй втрачати своєї морозно-льодової влади над землею і во-

дами. Вона то сніжить, то хурделить, то тріщить морозами, щоб 

показати, що є ще в неї сили. Одночасно котрогось дня може 

допустити потепління і відлигу, щоб приспати пильність Весни, 

– і зненацька знову вдарити морозами. Однак, незважаючи на 

всі потуги, Бабі-Зимі після Стрітення вже не воскреснути, бо 

Сонце йде до Святого Воскресіння. 

Чим же примітний лютий з точки зору народного фольклору? 

Давайте разом зробимо уявну прогулянку і подивимося. 

По-перше, все-таки мова йде про зиму, тож без морозів ніяк не 

обійтися. «Лютий – місяць лютий, запитає, як озутий». З іншо-

го боку, погода мінлива: лютий однією рукою ніс гладить, а 

іншою по ньому клацає. Лютий мінливий: то січнем потягне, то 

березнем прогляне. І, звичайно ж, головна прикмета місяця – 

заметілі! «Лютий коли морозом не візьме, так всі дороги заме-

те». «Біжить хуртовина по снігу, а сліду нема». 

Ось ще один цікавий оборот про сильні лютневі хуртовини. Ко-

ли сніг замітає в кожну щілинку, яка відшукається, то відгуку-

валися так: «Зима дитя шукає». 

Лютневий сніг багато значив для селян: «Лютий багатий сні-

гом, квітень – водою», «Лютий воду підпустить, березень під-

бере». 

Народна мудрість, характеризуючи останній зимовий місяць, 

нагадує, що весна не за горами: «Лютий будує мости, а бере-

зень їх ламає». Адже саме на лютий, на його серединку припа-

дає Стрітення – зустріч зими з весною. Це коли «На Стрітення 

зима весну зустрічає, заморозити червону хоче, а сама, лихо-

дійка, від свого хотіння тільки потіє», «На Стрітення каптан з 

шубою зустрівся». Увечері ж на небо поглядали: «На Стрітення 

небо зоряне – не скоро зима плакати почне». 

Погоду примічали та прогнози будували й долад-

но їх висловлювали. Наприклад: початок лютого 

погожий – весну чекай ранню, гожу. 

Єлгазін Артем 
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Рожеві та червоні серденька, святкові кульки, купа тро-

янд, маленькі ангелики, розмаїття листівок… 

Ставлення до дня Валентина різниться. Дехто певен, що 

для справжнього кохання дивно призначати якийсь 

один день, дехто просто сприймає День закоханих як 

черговий привід до розваг, а дехто справді чекає на ди-

ва від святого. 

Незважаючи на цілковиту плутанину з походженням 

свята, воно має вже кількасотлітню історію. Тож, пропо-

нуємо розібратися, звідки бере початок святкування 

цього дня та які існують теорії походження свята. А їх є 

декілька. 

Версія перша 

Відомостей щодо Валентина, давшого назву святові, ли-

шилося обмаль. Подейкують, що він мешкав у ІІІ сторіч-

чі у римському місті Терні. Деякі перекази розповідають, 

що він був звичайним християнським священослужите-

лем, а за іншими даними ранг підвищено – до єпископа. 

Дослідники сходяться на погляді, що Валентин був лю-

диною молодою, симпатичною, доброю та чуйною. 

Окрім того, можна стверджувати, що Валентин займався 

природничими науками та медициною. 

У ті часи Римською імперією правив імператор Клавдій 

ІІ, котрий запам’ятався своєю шаною до військової до-

блесті римських легіонів та, натомість, недоброзичливіс-

тю до християн. Для підтримки бойового духу імператор 

видав наказ, що забороняв легіонерам одружуватися. 

Це пояснювалося тим, що одружені чоловіки надто бага-

то часу та уваги приділяють родині та зовсім не зайняті 

думками про благо імперії. 

Таємно, аби не накликати на себе гнів імператора, один 

молодий християнський священник продовжував обвін-

чувати закоханих легіонерів. Звали його Валентин. За 

деякими відомостями, його заступництво було ще шир-

шим – він мирив тих, хто перебував у сварці, писав лю-

бовні листи від імені недолугих легіонерів, дарував мо-

лодятам букети квітів. 

Довго так не могло тривати, адже загальновідомим є 

шанобливе ставлення у Римській імперії до законів. То-

му таємне ставало явним і хмари гніву збиралися над го-

ловою Валентина. Це завершилося взяттям священно-

служителя під варту у 269 році та підписанням наказу 

про його страту. 

Романтичний флер огортає й останні дні життя Валенти-

на у застінках. За першою версією, у нього закохалася 

сліпа дочка тюремного наглядача. Валентин давав обіт-

ницю безшлюбності, тому не міг відповісти на почуття 

дівчини, але напередодні страти, у ніч 13 лютого, він 

прислав їй зворушливого листа. Цей лист і став прототи-

пом валентинки. 

Версія друга 

За часів заснування Риму, в околицях міста бродило 

безліч вовків. Римляни просили одного зі своїх богів – 

Луперкуса, – щоб він заступився за мешканців та тримав 

вовків подалі від людей. На честь цього бога 15 лютого 

проводився фестиваль Lupercalia. Він був ознаменуван-

ням весни, адже стародавні римський календар відріз-

нявся від сучасного й лютий вважався початком весни. 

Під час свята, молодь розігрувала спектаклі-містерії, під 

час котрих у спеціально відведений ящик складалися 

записки. На кожному такому папірці було написано 

всього два слова: ім’я відправника та ім’я адресата. 

Минуло декілька сторіччь та наприкінці ІІІ століття, вже 

описаний нами імператор Клавдій ІІ, видав указ, що за-

бороняв молодим чоловікам одружуватися. Клавдій вів 

постійні війни, тому потребував сильної армії. А одруже-

ні солдати, як він вважав, були слабкими бійцями. Один 

з християнських єпископів Валентин насмілився пору-

шити імператорський наказ. Він таємно обвінчував мо-

лодят, що приходили до нього, за що і був страчений 14 

лютого 270 року. 

За 200 років потому церковні діячі помітили, що дата 

страти Валентина збігається зі святкуванням на честь 

бога Луперкуса. Папським указом Луперкарію було пе-

ретворено на День Усіх Закоханих, а Валентина зарахо-

вано до лику святих та призначено заступником цього 

свята. 

Традиції Дня закоханих 

Появі «валентинки» у сучасній інтерпретації завдячу-

ють Чарльзові, Герцогу Орлеанському (1415 рік), що си-

дів у одиночній камері в’язниці та вирішив боротися з 

сумом шляхом написання любовних листів своїй дружи-

ні.  

Найбільшого розповсюдження валентинки зазнали у 

ХVІІІ сторіччі. Наприклад, у Англії та Шотландії, у День 

закоханих молодь влаштовувала своєрідний розіграш, 

під час котрого парубки тягнули жереб, визначаючи, 

яка дівчина кому дістанеться у якості нареченої. Таким 

чином, бачимо, що впродовж віків цей день вважався не 

лише святом вже існуючих закоханих, а й днем надії на 

віднайдення своєї долі. 



Абетка здоров’я 
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Новий коронавірус 2019 року (SARS-CoV-2) — це новий вірус, 

який спричиняє розвиток респіраторних захворювань у людей 

та може передаватися від людини до людини. Цей вірус упер-

ше був ідентифікований під час розслідування спалаху в м. 

Ухань, Китай, у грудні 2019 року. 

Як передається вірус? 

Наразі відомо, що новий коронавірус передається краплинним 

та контактним шляхами. 

Вірус не циркулює у повітрі. Він не здатний переміщатись на 

далекі відстані. Він є тільки в крапельках, які людина видихає 

під час кашлю чи чханню. Відстань – це гарантія безпеки. Це 

фактор переривання епідемічного ланцюга. Тому, заразитись 

неможливо навіть від інфікованої людини, якщо ви не знаходи-

тесь безпосередньо поруч із інфікованим (нагадуємо, це мак-

симум – 1,5-2 м). 

На поверхнях вірус може жити близько 3 годин 

Симптоми 

У людини, інфікованої SARS-CoV-2, розвивається респіраторне 

захворювання різної тяжкості із такими основними симптома-

ми: 

гарячка; 

кашель; 

задишка (ускладнене дихання). 

Симптоми можуть проявитися через 2–14 днів після зараження 

новим коронавірусом. У багатьох пацієнтів SARS-CoV-2 спри-

чиняє запалення обох легень. 

Чи є вакцина? 

Наразі немає вакцини для захисту від SARS-CoV-2. Найкращий 

спосіб запобігти зараженню — уникнути впливу цього вірусу. 

Як захиститися від інфікування: 

уникайте близького контакту з тими, хто має гарячку або ка-

шель; 

не торкайтеся обличчя немитими руками; 

часто мийте руки з милом чи обробляйте дезінфекційними за-

собами; 

ретельно готуйте їжу, зокрема м’ясо і яйця; 

уникайте незахищеного контакту з дикими та свійськими тва-

ринами. 

Як запобігти поширенню інфекції: 

якщо відчуваєте симптоми респіраторного захворювання, об-

межте контакти з іншими людьми і використовуйте захисну ма-

ску для обличчя (її слід регулярно заміняти/знезаражувати); 

якщо ви контактували з хворим і протягом 2 тижнів після цього 

у вас виникли симптоми респіраторного захворювання, негай-

но зверніться по медичну допомогу; 

під час кашлю та чхання прикрийте рот і ніс зігнутим ліктем чи 

одноразовою серветкою, після чого викиньте серветку та ви-

мийте руки; 

необхідно дезинфікувати поверхні, яких торкалася інфікована 

людина. 
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Весела і смачна Масляна 
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 Масляний тиждень, 

що символізує прово-

ди зими і радісне очі-

кування весни, слу-

жить підготовкою 

до останньої неділі - 

Прощеної. Масляну 

також називають Си-

рним тижнем, Млин-

ницею, Колодієм, і 

припадає вона щоро-

ку на різні дати, в залежності від того, на який день ви-

падає Великдень. 

2020 року українці святкують давньослов’янське свято 

з 23 лютого по 1 березня. 

Масляний тиждень ділиться на два періоди: Вузька Мас-

ляна (з понеділка по середу) — коли можна займатися 

господарськими роботами, і Широка Масляна 

(з четверга по неділю) — коли починаються широкі гу-

ляння. 

У кожного дня Масляної є своє, особливе, значення: 

Понеділок — зустріч. Саме в цей день, у початок Вузь-

кою Масляної, прийнято зустрічати гостей, пекти пер-

ший млинець і споруджувати опудало Масляної з підру-

чних матеріалів, соломи і старих речей. Крім того, 

в понеділок було прийнято ходити в гості до сватів і об-

говорювати подробиці майбутнього святкування: час, 

місце і склад гостей. 

Вівторок — загравання. Для незаміжніх дівчат це день 

оглядин. Коли можна кликати незнайомих хлопців додо-

му або гуляти з ними. Саме масляні обряди зводилися 

до сватання, щоб після Великого посту зіграти весілля. 

Також існує повір'я, що якщо в цей день не з'їхати з гір-

ки на санях, то можна цим образити Масляну. 

Середа — ласунка. В цей день всі господині повинні на-

крити стіл з різних страв, і в першу чергу з млинців. 

А теща повинна запросити зятя, пригостити власноруч 

спеченими млинцями і показати свою прихильність 

до чоловіка доньки. 

Четвер — розгуляй. З цього дня починається Широка 

Масляна. Суть цього дня полягає в тому, щоб виплесну-

ти всю негативну енергію, накопичену за зиму, і вирі-

шити конфлікти, якщо вони є. 

П’ятниця — тещині вечірки. У цей день теща йде в гості 

до зятя на млинці. А зять повинен показувати свою по-

вагу матері дружини. Якщо дотримуватися цього ритуа-

лу, то стосунки між тещею і зятем налагодяться. 

Субота — посиденьки зовиці (зовиця — сестра чоловіка). 

За традицією в цей день ходять до всіх своїх рідних, 

друзів і сусідів, які повинні пригощати гостей млинцями. 

А молоді невістки запрошують в гості до себе сестер чо-

ловіка та інших родичів. 

Неділя — прощений день. У цей день серед близьких 

людей прийнято просити одне в одного пробачення 

за завдані образи і неприємності. А після цього спалю-

вати опудало Масляної, співати й танцювати. 

Не варто забувати, що протягом сирного тижня вірую-

чим, які збираються дотримуватися посту, можна вжи-

вати молочні продукти, але вже заборонено вживати 

м’ясні. 

У нашій школі Масляну святкували весело і смачно!  Був 

проведений святковий ярмарок, на якому кожен клас 

прикрашав  свій стіл, виставляв на нього смачні млинці 

з різними начинками, різноманітні смаколики. Яких 

млинців там тільки не було: з м’ясом, грибами, сиром, 

яблуками, варенням, згущеним молоком, медом! Крім 

того, столи ломилися від солодощів, вареників та солод-

ких напоїв..  

Ми ще раз вітаємо всіх викладачів та учнів із Масляною! 

Нехай зима забере з собою всі негаразди, а весна при-

несе тільки щастя, удачу, радість, сімейне благополуччя 

і достаток! 
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