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   Вже стало традицією святкувати 

в школі Масляну. Зазвичай кожен 

клас в своєму кабінеті пригощався  

млинцями, чаєм та різноманітними 

смаколиками, приготовленими са-

мостійно або турботливими мату-

сями чи бабусями. Цього року ор-

ганізували масштабне дійство, в 

якому були задіяні всі класи, – мас-

ляний ярмарок. Спочатку продава-

ли смачні млинці,  а потім просто 

пригощали всіх бажаючих, тому 

наш стіл швидко спорожнів.  

     Масляний  тиждень святкують 

всі, а чи всі знають  традиції, пов'я-

зані з цим святом? 

   Як же святкували наші пращурі 

Масляну? 

  Виявляється, у кожного дня Мас-

ляної є своє, особливе, значення: 

Понеділок — зустріч. Саме в цей 

день, у початок Вузькою Масляної, 

прийнято зустрічати гостей, пекти 

перший млинець і споруджувати 

опудало Масляної з підручних ма-

теріалів, соломи і старих речей. 

Крім того, в понеділок було прийн-

ято ходити в гості до сватів і обго-

ворювати подробиці майбутнього 

святкування: час, місце і склад гос-

тей. 

 

Вівторок — загравання. Для незамі-

жніх дівчат це день оглядин. Коли 

можна кликати незнайомих хлопців 

додому або гуляти з ними. Саме мас-

ляні обряди зводилися до сватання, 

щоб після Великого посту зіграти ве-

сілля. Також існує повір'я, що якщо 

в цей день не з'їхати з гірки на санях, 

то можна цим образити Масляну. 

Середа — ласунка. В цей день всі 

господині повинні накрити стіл з різ-

них страв, і в першу чергу з млинців. 

А теща повинна запросити зятя, при-

гостити власноруч спеченими млин-

цями і показати свою прихильність 

до чоловіка доньки. 

Четвер — розгуляй. З цього дня по-

чинається Широка Масляна. Суть 

цього дня полягає в тому, щоб випле-

снути всю негативну енергію, нако-

пичену за зиму, і вирішити конфлік-

ти, якщо вони є. 

П’ятниця — тещині вечірки. У цей 

день теща йде в гості до зятя 

на млинці. А зять повинен показува-

ти свою повагу матері дружини. Як-

що дотримуватися цього ритуалу, 

то стосунки між тещею і зятем нала-

годяться. 

  

Субота — посиденьки зови-

ці (зовиця — сестра чолові-

ка). За традицією в цей день ходять  

до всіх своїх рідних, друзів і сусідів, 

які повинні пригощати гостей млин-

цями. А молоді невістки запрошують 

в гості до себе сестер чоловіка та ін-

ших родичів. 

 Неділя — прощений день. У цей 

день серед близьких людей прийнято 

просити одне в одного пробачення 

за завдані образи і неприємності. А 

після цього спалювати опудало Мас-

ляної, співати й танцювати. 
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  Всі ми з нетерпінням чекали 14 

лютого—Дня закоханих, вже дав-

но символом цього свята стали ва-

лентинки-сердечка. 

всім святковий настрій,  

виготовивши величезну кількість 

кольорових сердечок та квіточок, і 

прикрасили ними коридор. 

Тож нехай кожна дівчинка чи жі-

нка усміхнеться, дивлячись на ці 

прикраси, адже вони зроблені з 

любов'ю, а тому нестимуть тільки 

позитивні емоції.  

 

      Даша Литовченко 

  

 

 

 

На 

жаль, через карантин 

святкування довелося 

відмінити, але зараз при-

ємно, проходячи коридо-

ром, милуватися робо-

тою наших одноклас-

ниць. Тим більше, дуже 

скоро буде ще одне свя-

то—  8 Березня.  

 

 

 

 

Чому треба знати рідну мову? 
   Українська поетеса Ліна Костенко 

влучно відмітила, що нації вмирають не 

від інфаркту, спочатку їм відбирає мо-

ву. Всяка мова бідніє від того, що нею 

не користуються на державному рівні й 

не спілкуються у побуті. Тому, аби при-

множити й зберегти рідну мову, нею 

треба спілкуватися починаючи від коли-

скових і завершувати виступами з висо-

ких трибун. Нею варто думати та мрія-

ти, дивуватись і любити. Недарма ж 

учені довели, що наша генетична па-

м’ять тісно пов’язана із мовою, яка мо-

же прокинутись у генах навіть через кі-

лька поколінь. 

             Валерія Корнієнко 

МАТУСИН ЗАПОВІТ� �  

Раз казала мені мати: 

«Можеш мов багато знати, 

Кожну мову шанувати, 

Та одну із мов усіх 

Щоб у серці ти зберіг». 

В серці ніжну і погідну 

Збережу я мову рідну!✨ 

М. Хоросницька 

   21 лютого  - Міжнародний 

день рідної мови. Саме цій темі 

ми присвятили виховну годину. 

Для нашої країни це свято особ-

ливо актуальне, оскільки Украї-

на є рідною не лише для україн-

ців, а й великої кількості людей 

інших національностей та  

народностей. Саме тому, пев-

ний відсоток тих, хто живе в 

Україні, рідною мовою вважає 

російську, кримськотатарську, 

угорську, польську, молдавсь-

ку, болгарську, вірменську то-

що. 

Доля кожної мови чимось схожа 

на людську долю — мова наро-

джується, розвивається і зникає. 

Одні слова стають архаїчними, 

інші безпідставно замінюють на 

глобально-інтернетні, а замість 

живих емоцій використовують 

комп’ютерні символи. 

 

Школа до свята готова! 
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    02 лютого  - день бабака. Зви-

чай прогнозувати прихід весни за 

поведінкою бабака існує вже по-

над 130 років. Щороку це відбу-

вається на початку лютого. День 

бабака 2020 в США та Україні – 

традиційне народне свято в США 

і Канаді, яке відзначається щоріч-

но 2 лютого. По-іншому це веселе 

й улюблене серед американців і 

канадців свято ще можна назвати 

днем чотириногих та пухнастих 

метеорологів. Так, ґрунтуючись на 

поведінці бабака, цього дня скла-

дають прогноз щодо настання вес-

ни.  

     Зародилася традиція прогно-

зувати погоду за поведінкою 

звірятка понад 130 років тому. 

Так, у 1886 році в штаті Пенсіль-

ванія вперше розбудили сплячого 

взимку бабака, змусивши його 

зробити прогноз погоди. Святку-

вання прижилося і перетворилося 

на народне свято, а Пенсільванія 

стала місцем, куди 2 лютого стіка-

ються натовпи туристів.  

    Найперший і найбільш знаме-

нитий офіційний бабак-

метеоролог Філ мешкає в містечку 

Панксатоні на Індичій Гірці (штат 

Пенсільванія). Вважається, що 

Філ робить прогнози з 1886 року, 

хоча жити тварини в неволі мо-

жуть не більш як 10-15 років. Чле-

ни Клубу бабака стверджують, що 

секрет його довголіття у спеціаль-

ному еліксирі. У наші дні загалом 

налічується семеро найбільш відо-

мих у світі бабаків-метеорологів: 

Філ, Віллі, Чак, Сем, Біллі, Джим-

мі та Генерал Лі. Як святкують 

День бабака?  Головні заходи про-

ходять, звісно ж, у невеличкому 

місті Панксатоні в штаті Пенсіль-

ванія, де живе офіційний бабак-

метеоролог. Святкування трива-

ють зазвичай 3 дні.  

   Рано-вранці 2 лютого на цю Гірку 

приходять джентльмени в смокінгах і 

циліндрах – члени Клубу бабака. Один 

із них має здійснити головний ритуал – 

розбудити бабака Філа й витягти його з 

нірки, аби той своєю поведінкою спро-

гнозував, коли прийде весна. Згідно із 

повір’ям, якщо тварина залишила свою 

нору – зима невдовзі закінчиться і вар-

то чекати ранню весну. Якщо ж бабак 

ховається назад у нору – значить попе-

реду ще 6 тижнів зими. На честь цієї 

події в штаті проводиться щорічний 

фестиваль. Ве-

селі й святкові 

гуляння відбу-

ваються у міс-

цях проживан-

ня всіх най-

більш відомих 

бабаків-

метеорологів і 

є дуже приваб-

ливими для ту-

ристів. Цікаво, 

що про День 

бабака в усьо-

му світі дізна-

лися після ви-

ходу в 1993 

році одноймен-

ного фільму з 

Біллом Мюрре-

єм у головній 

ролі. У кінострічці події відбуваються 

в місті Панксатоні 2 лютого під час 

святкування Дня бабака. 

    За всю історію існування свята про-

гнози не завжди були правдивими. Ча-

сто трапляються також ситуації, що 

тварини з різних міст роблять різні 

прогнози. Однак, незважаючи на це, всі 

американці та канадці, щороку обов’яз-

ково стежать за поведінкою природно-

го синоптика. За підрахунками амери-

канських кліматологів, точність про-

гнозів Філа становить 39 %. Проте йо-

го шанувальники і деякі дослідники 

свята стверджують про точність від 

   Ви здивуєтеся, але 

зараз на цю подію 

звертають увагу 

навіть представни-

ки Гідрометцентру. 

Не перебільшуючи 

можна відзначити, 

що від знання і ро-

зуміння майбутніх 

погодних умов за-

лежить не так вже й 

мало. Для жителів 

міст, але скоріше 

для жителів сільсь-

кої місцевості точні 

дані про погоду ду-

же важливі. 

    «Все це умовнос-

ті», - скажуть скеп-

тики. Може бути. Однак багаторіч-

ні спостереження і підштовхнули 

людей до формування своєрідних 

народних «закономірностей» - 

прикмет,  за якими  

людям вдавалося з максимальною 

точністю визначати настання тих 

чи інших подій. Ще треба врахову-

вати, що все це виходило за рамки 

строгих наукових технологій з од-

нієї простої причини - елементар-

ну відсутність таких. Навіть зараз 

офіційна гідрометеорологія не бе-

реться робити такі довготривалі 

прогнози, які демонструє хороший 

і перевірений бабак. 

   Нам, людям, властиво помиляти-

ся. Тварини менш схильні до при-

таманної нам амбітності. Раціона-

льність, прагматичність і відсут-

ність «зайвого» - для тваринного 

світу запорука виживання.  

  Історія виникнення цього народ-

ного свята сягає своїм корінням 

ще у часи Стародавнього Риму. В 

Америку День бабака був привезе-

ний переселенцями з німецьких 

земель у XVIII столітті. У народну 

традицію святкування цього дня 

увійшло безліч звичаїв.  

  

Це і фестивалі, і народні 

гуляння, ярмарки та просто 

ще один спосіб підняття 

настрою в період гострих 

лютневих морозів. 

  День бабака в 

Україні 

   Свої бабаки-синоптики є 

також і в Україні. Їх тут 

двоє – у Харкові та Львові.  

  Так, на Слобожанщині 

популярним є чотирилапий 

синоптик – бабак Тимко. 

Він мешкає у Харкові. 

Свій прогноз на весну Тим-

ко III зробив напередодні, 1 

лютого. Чотирилапий сино-

птик, зокрема, спрогнозу-

вав, що весна прийде через 

6 тижнів.  Другий пухнас-

тий синоптик – галицька 

бабачиха Маруся – живе у 

Львівському дитячому еко-

лого-натуралістичному 

центрі. Свої обов’язки Ма-

руся виконує з 2016 року 

після того, як замінила на 

цій "посаді" попередників. 

Однак, на відміну від Тим-

ка, Марусю будять 15 лю-

того – на Стрітення Госпо-

днє. 

   Тож будемо сподіватися, 

що весна  не забариться, і 

дуже скоро яскраве сонеч-

ко зробить наші дні тепли-

ми і привітними, і ми, лю-

ди,  будемо насолоджува-

тися ними та  дякувати тва-

ринкам—метеорологам. 

   

          З Інтернету 

 

Незвичайні метеорологи 
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Ти - ЖІНКА!  
 

Ти - ЖІНКА! Значить дуже ніжна! 

Ти гармонійна, дивна і п'янка, 

Ти дуже вишукана, дивовижна, 

Для когось в світі ти одна така! 

Ти - ЖІНКА! Значить духом сильна, 

Ти знаєш, чого хочеш від життя, 

Водночас і проста, і дуже стильна, 

І загадкова, як саме буття... 

Ти - ЖІНКА! Значить ти - кохана! 

Хоч раз в житті ти відчувала це. 

Для когось ти - найкраща і жадана, 

Для когось лик святий - твоє лице... 

Ти - ЖІНКА! Пам'ятай це всюди! 

І як би там не склалось майбуття, 

А справжня ЖІНКА завжди в шані 

буде, 

Бо ЖІНКА - це і є творець життя!..  

     Любов Ігнатова 

 

 

 

   Тому бажаємо  Вам завжди бути 

музами для своїх чоловіків, найкра-

щими мамами для своїх дітей і прос-

то  щасливими людьми. 

   Нехай кожну із вас вважають най-

величнішою таємницею Всесвіту, 

яку не може розкрити жоден чоловік, 

який живе на планеті Земля. 

   Коли Бог створював жінку, він 

працював пізно на шостий день. До 

нього зайшов Янгол і запитав:  

- Навіщо Ти витрачаєш так багато 

часу на це? 

Творець відповів:  

- Вона має легко митися, але не бути 

виготовленою з пластику, мати по-

над 200 рухомих частин і водночас 

граціозно рухатися. Повинна виліко-

вувати себе, коли хвора. Працювати 

по 18 годин на добу. У неї має бути 

тільки дві руки, але вона повинна 

вміти обійняти одразу кілька дітей, і 

вміти обійняти так, щоб минув будь

-який біль — чи то поранене коліно, 

чи то душа. 

Янгол був вражений:  

- Це ж неможливо! Занадто багато 

роботи на один день. Відклади її на 

потім . 

- Ні, — сказав Творець, — Я завер-

шу її сьогодні, і вона буде моєю 

улюбленицею. 

Янгол підійшов ближче і доторкнув-

ся до жінки:  

- Господь, але вона така м'яка! 

- Так, вона м'яка, але я водночас зро-

бив її дуже сильною. Ти й уявити 

собі не можеш, що вона може ви-

тримати і подолати. Вона виглядає 

тендітною, але в ній закладено вели-

чезну міць. 

- А думати вона може? — запитав 

Янгол. 

 - Вона може не тільки думати, 

але й переконувати. 

Янгол доторкнувся до щоки жін-

ки:  

- Господи, здається, вона у тебе 

вийшла бракованою — вона про-

тікає. 

 - Ні, вона не бракована, — ви-

правив Янгола Бог, — це сльози. 

 - Для чого вони? — запитав Ян-

гол. 

- Вони висловлюють її смуток, її 

кохання, її самотність, її страж-

дання й її гордість. 

Янгол був по-справжньому вра-

жений.  

 -Господи, жінка і справді дивна! 

- О, так, — сказав Бог. — У неї є 

сили, які можуть здивувати чоло-

віка. Вона може сміятися, коли їй 

хочеться плакати. Вона може пос-

міхатися, коли їй лячно. Вона до-

помагатиме іншому, коли їй са-

мій потрібна допомога. Один ли-

ше її погляд здатен зробити те, 

що чоловікові не під силу... 

Янгол не міг вимовити ані слова і 

стояв зачарований. 

Потім Творець зітхнув:  

- Але є в ній один недолік, який, 

якщо вона сама його не випра-

вить, може зіпсувати їй життя. 

- Що ж це таке? 

- Вона не знає про 

свою цінність... 

 

Зі святом вас, 

ЖІНКИ! 

   Незабаром улюблене всіма, а особливо жі-

ночою половиною людства, свято—8 Берез-

ня.  

   А чи знаєте ви, що міжнародний жіночий 

день має давні традиції. Виявляється, що 

його відзначали ще у стародавньому Римі як 

матрони, так і їхні рабині. Перші отримува-

ли подарунки від чоловіків, а інші — вихід-

ний. І ті, і інші вирушали  до храму Весни — 

хранительки домашнього вогнища. А згодом  

ці традиції увійшли в минуле. 

   І тільки пізніше—8 березня 1857 року кі-

лька сотень робітниць текстильних і взуттє-

вих фабрик Нью-Йорка провели страйк і де-

монстрацію — вони вимагали 10-годинного 

робочого дня, поліпшення умов праці й од-

накової з чоловіками заробітної платні. Як і 

передбачалося, поліція розігнала демонстра-

нток. Однак страйкарі й не збиралися здава-

тись, а об’єдналися в одну профспілку. 

   На честь цих подій на міжнародній конфе-

ренції  жінок-соціалісток у Копенгагені 1910 

року виступила Клара Цеткін і запропонува-

ла відзначати щороку в цей день 

«Міжнародний день жінок». 

З того часу вже стало традицією вітати жі-

нок з цим святом. Саме цього дня представ-

ники чоловічої статі зранку спішать на кух-

ню, щоб приготувати улюблену страву коха-

ній, мамі, сестрі,  дарують квіти. Саме цього 

дня жінка почуває себе королевою. Шкода, 

що таке свято лише раз на рік. 

   Микола Реріх казав: “Коли у домі важко, тоді звертають-

ся до жінки. Коли більше не допомагають розрахунки та 

обчислення, коли ворожнеча та взаємне руйнування сяга-

ють межі, тоді приходять до жінки. Коли злі сили беруть 

гору, тоді кличуть жінку». 

Так, жінки можуть усе. Але ким би не були вони, які б ре-

корди не встановлювали, вони завжди залишаються жінка-

ми. 

   

Його величність—ЖІНКА 

 

Цінуйте жінку!  

 
Ведуть у даль життя стежки, 

Красу його пізнавши, 

Цінуйте нас, чоловіки, 

Бо ми – сумління ваше. 

Як з неба падають зірки, 

Бажання загадавши, 

Цінуйте нас, чоловіки, 

Бо ми – підтримка ваша. 

На пульсі мужньої руки, 

Спіткнувшись і не впавши, 

Цінуйте нас, чоловіки,  

Бо ми – підтримка ваша. 

За довгі пройдені роки, 

Усе в житті прощавши, 

Цінуйте нас, чоловіки, 

Бо ми – кохання ваше. 

Немає в всесвіті таких, 

Що гинуть, все віддавши. 

Цінуйте нас, чоловіки, 

Бо ми – майбутнє ваше!  
      

                Ірина Жук 

 

Легенда про жінку 


