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Читайте разом з нами в цьому випуску: 

1. Вересень—перший місяць осені. 

2. Осінні народні традиції та вірування. 
3.  З Днем знань! 

3.   Крок до зірок. Наші перемоги. 

4.  Пам’ятні та ювілейні дати у вересні. 

Вересень—перший місяць осені 
Назва першого гінця осені пов'язана з вересом — росли-

ною, вельми поширеною на всьому ареалі Полісся. Цей 

вічнозелений кущ квітує з серпня і до кінця жовтня. Але 

найпишніше рожево-бузкове суцвіття вкриває соснові бо-

ри, торф'яники та піщані пагорби саме у вересні.  

Отже, на думку філологів, назва початкового місяця осені 

безпосередньо пов'язана з буйним цвітінням вересу. Це ж 

спостерігаємо і в інших слов'янських народів: у білорусів 

— «верасєнь», поляків — «вжесєнь»; в перекладі з ли-

товської мови вересень означає «місяць вересу», в ла-

тиській — «місяць цвітіння вересу». 

Сучасна назва вересня в нашому календарі закріпилася 

відносно недавно — на початку нинішнього (ХХ ст. – 

прим. ред.) століття. До цього в кожному регіоні були свої 

«домашні» наклички. В давньоруській мові зустрічаємо 

«офіційну» назву «руєн», а по-народному — «ревун». 

Подібні терміни і дотепер збереглися в сербів («руян») та 

чехів «рієн» (щоправда, останній стосується жовтня).  

Паралельно з «руєном» уживалася й інша назва — 

«зарев». Ті й ті наклички, за твердженням мовознавців, 

походять од жовтого кольору (саме о цій порі починає 

жовтіти листя) та «руєнієм» оленів і лосів, котрі влашто-

вували шлюбні герці.  

Книжна мова періоду Київської Русі фіксує також назву 

«варєснець». Дехто вважає, що його походження пов'я-

зане з першими заморозками, які характерні для вересня. 

Одначе це твердження малоймовірне. Вочевидь у даному 

випадку мова йде також про верес.  

На західноукраїнських землях відомі назви 

«маїк» (починають «маятися», тобто зеленіти ранні сходи 

озимини) і «сівень» — пора масового висівання збіжжя. 

Із середини вересня відлітають у вирій птахи. Наші пра-

щури, побачивши в небі ключ журавлів, приказували: «Із 

чужої сторононьки повертайтесь додомоньку!» При цьому 

годилося загорнути в хустину грудочку землі й тримати її 

до весни. Помітивши перший журавлиний ключ, що по-

вертався з вирію, ту грудочку одразу закопували в полі 

чи городі. Це означало, що весна буде щедрою і буйною. 

 

ПРИСЛІВ'Я ПРО ВЕРЕСЕНЬ 

 

Вересень — рум'янець року.  

Вересень без перевесла.  

Садок у вересні, що кожух у січні.  

Вересень весіллями багатий. Вересень каже: «Посієш жи-
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Осінній цикл свят замикає річне календар-

но-обрядове коло. Він не становить цілісної 

системи, а ввібрав окремі звичаї та обряди, 

характер яких визначався станом засинан-

ня природи та приготуваннями до зими і 

зимових свят. В сучасній інтерпретації рам-

ки осіннього циклу охоплюють період від 

перших серпневих днів (день пророка Іллі) 

до дня святого Пилипа (27 листопада), піс-

ля якого настає зимовий піст — Пилипівка, 

що триває аж до Різдва. Він включає такі 

основні свята та обряди: Спаса, Семена, 

Успіння та Різдва Пресвятої Богородиці, 

Покрови, св. Дмитра, Кузьми та Дем'яна, 

Михайла Архистратига. 

Головними моментами осіннього циклу бу-

ли звичаї, приурочені до завершення збору 

врожаю чи повернення худоби з літніх па-

совищ. У них, як і в попередніх циклах, ві-

дображена головна селянська турбота - за-

безпечення родючості полів, плодючості 

худоби, продовження людського роду. 

Це - основна ідея осіннього обрядового ци-

клу. Більшість обрядів осіннього циклу в 

тому вигляді, в якому вони збереглися, по-

в'язані не із конкретною датою чи святко-

вим днем, а із виконанням певного виду 

землеробських робіт в окремого господаря 

- початок збору врожаю, час завершення 

жнив та період косовиці. Кожен із них мав 

свої звичаї, які супроводжували процес 

праці. Обряди осіннього циклу також були 

спрямовані на родинне життя: з Покрови 

починалися весілля, а на Введення, Кате-

рини та Андрія ворожили на обранців. Об-

рядові дії переважно переносилися у при-

міщення, набуваючи форми вечорниць. 

В осінньому циклі знову повторюються всі 

мотиви, властиві для інших циклів - так 

формувалося безперервне циклічне обря-

дове коло святкових дат із різними атрибу-

тами і символами, але одними і тими ж мо-

тивами. 

Осінній обрядовий цикл свят: 

2 серпня - День Пророка Іллі 

9 серпня - День святого Палія 

14 серпня - Маковія (Маковея). Свято 

«Першого Спаса», «Спаса на воді», 

«Медового Спаса» 

19 серпня - Великий Спас  

28 серпня - "Перша Пречиста" 

11 вересня - "Головосіка" 

14 вересня - "Семена" 

21 вересня - "Друга Пречиста" 

27 вересня - "Здвиження Чесного Хреста" 



 З Днем знань! 
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Радісний осінній день, наповнений посмішками та квіта-

ми, свято для всіх дітей. Вітаємо з днем знань, з новим 

навчальним роком! Нехай цей рік принесе безліч нових 

відкриттів. Нехай кожен день буде яскравим, незабутнім, 

плідним і наповниться тільки позитивними результатами, 

новим досвідом та відмінним настроєм. 

*** 

Нехай у школі лине срібний дзвін, 

Про новий рік навчальний сповіщає. 

Переплелись і сум, і радість в нім, 

Він, наче птах, у небеса злітає! 

*** 

Навчатись на відмінно 

Бажаєм вам віднині. 

Батькам своїм на радість, 

На славу Україні! 

*** 

Новий навчальний рік вже на порозі школи! 

До знань свій шлях вести ви всі уже готові? 

Бажаємо ми вам розкритися по-новому, 

Сприйняти вчителів розумне кожне слово! 

Здолати труднощі і досвід свій створити, 

Щоб далі теж цікаво, легко було жити! 

*** 

Н е - має 

у сві-

т і н і -

чого 

пре-

краснішого, ніж пізнавати нове, вчитися, читати і запа-

м'ятовувати на все життя мудрі рядки!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Єл-

газін 

Ар-

тем 

 

У ве- р е с н і 

м и м а л и 

м о ж -

ливість продемонструвати свої нагороди, похвалитися 

своїми досягненнями! Ми не сидимо на місці, а постійно 

розвиваємось, крокуємо цікави-

ми шляхами, здобуваємо знання, розвиваємо свої здібно-

сті. Нам є чим пишатися! 

Наші зірочки: 

Глибченко Архип, Крупеня Володимир — переможці та 

Крок до зірок. Наші премоги. 



Пам’ятні та ювілейні дати у вересні 2019 
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1 вересня, неділя 

День Знань 

День підприємця України 

(відзначається у першу неділю вересня) 

День пам'яті з нагоди 80-х роковин початку Другої 

світової війни  

2 вересня, понеділок 

День закінчення Другої світової війни 

День міста Одеса 

День міста Суми 

 

5 вересня, четвер 

Міжнародний день благодійності 

7 вересня, субота 

День військової розвідки України 

День українського кіно 

День фізичної культури і спорту України 

День міста Вінниця 

8 вересня, неділя 

День працівників нафтової, газової та нафтопере-

робної промисловості України 

День танкіста 

День пам’яті жертв фашизму 

Міжнародний день грамотності (Міжнародний день 

письменності) 

День міста Дніпро 

9 вересня, понеділок 

Міжнародний день краси 

250 років від дня народження Івана Петровича Кот-

ляревського (1769–1838) 

10 вересня, вівторок 

Всесвітній день запобігання самогубствам 

125 років від дня народження Олександра Петрови-

ча Довженка (1894–1956) 

11 вересня, середа 

Тиждень освіти дорослих 

14 вересня, субота 

Всесвітній день надання першої медичної допомоги 

(World First Aid Day) 

(проводиться щорічно з 2000 року у другу суботу 

вересня) 

День міста Житомир 

15 вересня, неділя 

День працівників лісу 

Всенародний День Батька 

Міжнародний день демократії 

День міста Миколаїв 

День народження Google 

 

16 вересня, понеділок 

Міжнародний день охорони озонового шару 

 

17 вересня, вівторок 

День працівників цивільного захисту України (День 

рятівника) 

 

19 вересня, четвер 

День народження смайла 

 

21 вересня, субота 

Міжнародний день миру 

День миру в Україні 

День фармацевтичного працівника України 

День міста Кропивницький 

День міста Херсон 

День міста Чернігів 

 

22 вересня, неділя 

День без автомобілів 

День машинобудівника України 

День партизанської слави України 

 

23 вересня, понеділок 

День осіннього рівнодення. Астрономічний початок 

осені. 

День міста Полтава 

 

26 вересня, четвер 

Європейський день мов 

Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію 

ядерної зброї 

Всесвітній день моря 

 

27 вересня, п'ятниця 

Всесвітній день туризму 

 

28 вересня, субота 

Всесвітній день боротьби проти сказу 

День міста Хмельницький 

 

29 вересня, неділя 

Всеук-

раїнський день дошкілля 
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