
   Природа дає нам все необ-
хідне, воду і повітря. Ми по-
винні оберігати її. Я теж роб-
лю вклад у цю справу. 
   Взимку, перед новорічни-
ми святами, моя родина ви-
рішила виростити ялинку в 
домашніх умовах, щоб хоч 
трохи захистити від безжалі-
сного звичаю вирубки моло-
дих дерев. 
   Ми купили маленьку яли-
нку в контейнері і поставили 
на балконі. Там я її обприс-
кую водичкою і підкормлюю. 
   На Новий рік наряджали 
ялинку всією родиною. А че-
рез два роки, коли маленька 
ялинка підросте, ми здамо її 
назад до магазину. 

Бородіна А, 2-А кл. 

Пригощайсь, синичко 

Сніг пухнастий:рип-рип-рип, 
В мене під ногами. 
Дуже я люблю ходить 
Білими стежками. 
Шапка біла й білий сніг, 
Й білі рукавиці. 
Зайчик взимку білий теж… 
Ось, дивись, синиці! 
Я для них зернят насиплю 
Жменьку в годівничку. 
Помилуюсь і скажу: 
«Пригощайсь, синичко!» 

Снісаренко А., 3-Б кл 
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В цьому випуску: 

Зимові стежинки 

Місяць січень 
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Крокуємо стежинками знань 

до океану мудрості 

ний перший день сі-
чня. Січня впрова-
джено як один із мі-
сяців у Стародавньо-
му Римі близько 700 
до н. е.., в 46 до н. е.. 
Юлієм Цезарем по-
чаток року було вста-
новлено 1 січня. 
   Один з семи міся-
ців, довжиною в 31 
день. Це, в середньо-
му, найхолодніший 
місяць року на біль-
шій частині Північ-
ної півкулі Землі (де 
січень є другим міся-

  Січень (лат. «Янус 
місяць») - перший 
місяць року в юліан-
ському і григоріансь-
кому календарях, 
отримав, за перека-
зами, своє ім'я від 
римського царя Ну-
ми Помпілія на 
честь римського бога 
Януса, який уособ-
лює початок дволи-
кого бога, який од-
ним ликом дивиться 
в минуле, іншим в 
майбутнє. Янусу та-
кож був присвяче-

цем зими), і самий 
теплий місяць року 
на більшій частині 
Південної півкулі (де 
січень - другий мі-
сяць літа). 
У к р а ї н с ь к і 

народні прислів’я. 

Січень – року поча-
ток, а зими середина. 

Січень не так січе, 
як у вуха пече. 

 
Алексєєнко А, 3-В кл. 

Екологічна стежинка 

Буду я природі другом 

Початкова школа  
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Місяць січень найгарніший 
Серед лютої зими. 
В ньому свята щонеділі, 
Подарунки, співи, сміх, 
І насамперед ялинка  
І яскраво-білий сніг. 
Місяць січень дуже щедрий 
На веселощі та гру 
Кожен день і в сніг, і в стужу 
Він збирає дітвору! 

Полієва В., 3-В кл 

Стежинками творчості 

Січень 



Адреса: 
м. Кривий Ріг, 

вул. Незалежності 
України, 12 

шукачів пригод та золота 
потяглися на Північ. На пі-
вострів Аляска, де дуже хо-
лодні суворі зими,  єдиною 
тягловою силою для людини 
були їздові собаки. В рома-
нах відомого письменника 
Джека Лондона розповіда-
ється про жителів Аляски та 
собак, дуже схожих на вов-
ків. Ці собаки виділялись 
особливим розумом, вірністю 
людині, стійкістю в подолан-
ні перешкод. Кожен шукач 
пригод хотів мати поруч із 
собою вірного чотириногого 
товариша, справжнього пів-
нічного пса. 

  Я хочу розповісти  вам про 
собаку, яка ста-
ла легендою на 
Алясці, та за-
воювала вели-
чезну популяр-
ність і визнан-
ня у всьому сві-
ті. 

   Ця порода собак назива-
ється аляскінський мала-
мут. Довгий час про цих чу-
дових собак було відомо 
тільки індіанцям племені 
маламутів, яким собаки слу-
жили вірою і правдою. Але у 
1896 році в Клондайку було 
знайдено золото, і тисячі 
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Стежинками перемог 

Наші переможці 

V Міжнародний екологічний конкурс 
“У кого бджоли—у того й мед” 

І м.—Кармаш А., 4-В кл. 
 

Обласний тур конкурсу ім. П. Яцика 
І м.—Бойко А, 3-Б кл 
 

Міський конкурс “Відгук на сучасну дитячу прозу” 
І м.—Біденко О., 4-А кл. 
 

Районний тур конкурсу “Первоцвіт”: 
І м.—Снісаренко А., 3-Б кл., 
І м.—Біденко О., 4-А кл., 
ІІ та ІІІ м.—Полієва В., 3-Вкл 
ІІІ—Дугінова А., 4-Г кл. 

Стежинками народознавства 

Народний календар січня. Різдво 

Січневий календар 

6 січня – Святий вечір. 
Кутя. Колядування. 

7 січня - Різдво Христо-
ве. 

14 січня - Новий Рік . 
Свято Меланії - 13 січ-
ня . Свято   Василя 14 
січня . 

19 січня – Водохреща . 
Освячення води . Голо-
дна кутя . Закінчення 
колядок і щедрівок. 

  Різдво - це свято ку-
льту родинного жит-
тя й святкувалося во-
но завжди тільки в 
колі сім’ї. 
На покуті обов’язково 
ставили сніп жита 
або пшениці; що 
зветься Дідух або Ко-
ляда . У переддень 
свята вносили плуг і 
клали під святковий 
стіл. А на щедрий ве-
чір (в день народжен-
ня Місяця) ходили з 

плугом імі-
туючи ора-
нку й спі-
вали від-
повідних 
колядок . 
Так само символічно 
засівали й грали в 
щедровечірні весільні 
пари . Вважалося, що 
все розпочате в день 
народження Місяця, 
завершиться щасли-
во.    

Матяш М., 3-В кл. 

Толі в класі не сидиться, 
Непосида все крутиться. 
То щипа свого сусіда 
І поглядує навколо. 
То під партою обіда, 
То на парті ловить мух… 
- Ти завжди крутько такий? 
- Ні, не кожен день я в школі. 
У неділю і в суботу-вихідний. 
 

Кузьменко О., 3–Г кл 

   Маламути дуже люблять 
дітей, люблять з ними гра-
тися і дуже ласкаві до них. 
Але сама велика радість для 
цієї суворої північної собаки- 
сісти поряд з господарем, 
тісно притиснутись до нього 
та покласти голову йому на 
коліна. 
Ось такий він, аляскінський 
маламут - собака, яка вписана 
в історію Півночі, яка стала 
частиною його легенди, надій-
на та любляча душа, що про-
живає поряд з нами. 
 

Омельченко К., 3-В кл 

Стежинками сміху 

Крутько 

Молодці! 


