
  Лариса Петрівна Косач 
народилася 25 лютого 1871 

р. в м. Новог-
раді—Волин-
ському, тепер 
Житомирської 
області, в сім'ї 
юриста Петра 
А н т о н о в и ч а 
Косача та відо-
мої української 

письменниці, громадської ді-
ячки Олени Пчілки, сестри 
Михайла Драгоманова. 
   Через хворобу до школи ді-
вчина не ходила, та завдяки 
самоосвіті, феноменальним 
здібностям до мов, літератур, 
історії стала високоерудова-
ною у цих галузях знань. Ле-
ся, грала на фортепіано, ма-
лювала, знала майже всі ос-
новні європейські мови, а та-
кож старогрецьку й латинсь-

ку — всього понад десять 
мов, у 19 років написала для 
своєї молодшої сестри книж-
ку «Стародавня історія схід-
них народів», видану в 1918 
році як підручник для націо-
нальної школи. 
   У 1884 р. у львівському жу-
рналі «Зоря» були опубліко-
вані два вірші 13-річної пое-
теси «Конвалія» і «Сафо». 
   У 1899 р. виходить збірка 
«Думи і мрії». У 1902р. ви-
йшла й збірка «Відгуки». 
   Лесина доля була незвич-
на. Щедро обдарована тала-
нтом, наділена ніжним чут-
ливим серцем, сповненим 
палкої любові до людей, пое-
теса закликає земляків боро-
тися за кращу долю, палко 
любити свій народ і батьків-
щину. 

Смірнова А., 3-В кл 

Місяць лютий 1ст

Цікавинки лютого 1ст 

День доброти 2ст 

Твори добро 2ст 

Розважимось 2ст 

Міжнародний день 
полярного ведмедя 

2ст 

Леся Українка 1ст 

В цьому випуску: 

Зимові стежинки 

Місяць лютий 
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Стежинками знань до океану мудрості 

ті завірюхи й заметілі 
лютий величали та-
кож «вітродуєм» та 
«лютнем». В лютому 
бувають великі моро-
зи, які відповідно на-
зиваються: тимофіїв-
ські (4 лютого), стре-
тенські (15 лютого), 
власевські (24 люто-
го). 
   З останнім місяцем 
зими у хліборобів за-
вершувавсь і тради-
ційний зимовий від-
починок. Селяни по-
чинали готуватися до 
нового хліборобського 
сезону – вивозили на 
поля гній, перевіряли 
на схожість зерно, ла-
штували сільськогос-
подарський реманент. 
Тому з лютим пов'яза-

   Лютий – другий мі-
сяць року в григоріан-
ському календарі, він 
має 29 днів в високос-
ні і 28 днів у звичайні 
 роки.  
У багатьох народів, 
зокрема і в нас до 
прийняття християнс-
тва, останній місяць 
зими завершував річ-
ний цикл. Оскільки 
лютий вважався заве-
ршальним місяцем 
року, то його назва 
означала „очищення”. 
Нею й досі користу-
ється більшість євро-
пейців. 
   В Київську Русь на-
зва місяця – лютий – 
прийшла з Візантії. 
Вітри в лютому холо-
дом січуть. Через час-

ні природні передба-
чення погоди – які 
будуть весна й літо, 
чи защедрить врожа-
єм рік майбутній? 
Народні прикмети 
*Дощовий лютий обі-
цяє такі ж весну і лі-
то. 
*Теплий лютий обду-
рить і принесе холод-
ну весну із заморозка-
ми. 
*Лютий холодний і 
сухий - серпень жар-
кий. 
*Вранці сорока стри-
бає з гілки на гілку - 
на відлигу. 
*Рано-вранці поба-
чиш самотнього крука 
високо в небі - чекай 
лютого морозу. 

Смірнова А., 3-В кл. 

Стежинками дат 

Леся Українка 

Початкова школа  

КЗШ № 130 

 
Лютий починається в той 
же день тижня як березень 
і листопад у невисокосні ро-
ки, і починається в той же 
день тижня як і серпень у 
високосні роки. У невисоко-
сний рік лютий закінчуєть-
ся в той же день тижня як 
січень і жовтень. 
   Маючи лише 28 днів у 
звичайному році, це єдиний 
місяць у році, що може 
пройти без єдиного повного 
місяця. Крім того, лютий є 
єдиним місяцем, який один 
раз на шість років і два ра-
зи кожні 11 років, буде ма-
ти чотири повних семиден-
них тижня. 
 

Полієва В., 3-В кл.. 

Стежинками спостережень 

Цікавинки лютого 



Ти усміхнися небу,  
усім, хто біля тебе:  
і братику й сестричці,  
і сонечку й травичці.  
Люби усіх довкола,  
удома та у школі,  
і ця любов із Неба  
повернеться до тебе.  
 
Прощай дрібні образи  
і помирись одразу.  
Хто вміє всім прощати,  
сильнішим здатен стати.  
Твори добро, дитино,  
і у твоїй родині  
воно знайде домівку  
віднині і довіку. !  

Леся Вознюк 

Адреса: 
м. Кривий Ріг, 

вул. Незалежності 
України, 12 

го бурого родича, що мешкає 
на землі, полярний ведмідь 
чудово адаптувався до життя 
на Крайній Півночі, серед 
морських льодів. 
   За приблизними оцінками 
вчених, сьогодні у світі налі-
чується приблизно 20-25 ти-
сяч особин білого ведмедя. 
   Цікаво, що полярним вед-
медям дуже комфортно при 
температурі навколишнього 
середовища мінус 45 градусів 
і нижче. Тепло зберігається 
завдяки двом шарам хутра 
та товстому шару підшкірно-
го жиру. Крім того, завдяки 
невеликим розмірам вух і 
хвоста також запобігається 

   27 лютого у світі відзнача-
ється Міжнародний день 
полярного ведмедя  
Міжнародний день полярно-
го ведмедя знаменний для 
п'яти країн, на території 
яких мешкають популяції 
білого ведмедя, - Росії, Нор-
вегії, Канади, Гренландії та 
Сполучених Штатів Америки 
(Аляска). 
   Білих ведмедів можна зу-
стріти тільки в Арктичних 
широтах, поблизу Північного 
полюса. В Антарктиді, поб-
лизу Південного полюса, білі 
ведмеді не мешкають. 
Його предком був бурий вед-
мідь. Але, на відміну від сво-

Газета випускається 

учнями 3-В класу. 

Головний редактор 

Рибаковська Н.В. 

Стежинками Червоної книги 
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Стежинками розваг 

Знайди 10 відмінностей 

Стежинками вихованості 

День доброти 

   17 лютого — День 
спонтанного прояву 
доброти. Це свято має 
досить нетривалу істо-
рію. Його поява пов'я-
зана з ініціативою мі-
жнародних благодій-
них організацій, які 
вирішили об'єднати 
під гаслами доброти 
всіх людей планети — 
незалежно від їх гро-
мадянства, віроспові-
дання та національної 
приналежності. 
   Святкування Дня 
спонтанного вияву до-
броти в Україні поки 
проводиться практич-

но непомітно, оскільки 
про нього мало хто 
знає. Суть свята поля-
гає в безкорисливому і 
безмежному прояві до-
броти по відношенню 
до всіх оточуючих. 
Справжня доброта, на 
думку організаторів 
цього свята, не повин-
на чекати похвали або 
подяки. Головна наго-
рода за доброту — ра-
дість інших людей. 
   День спонтанного 
прояву доброти — це 
привід згадати про 
справжні цінності на-
шого життя і про те, 

що доброта здатна зці-
лити від душевних 
мук і недуг кожного, 
хто її виявляє. Тому 
проявляти добрі намі-
ри у всіх своїх діях по-
винна постаратися ко-
жна людина. 
 

Батайкіна В.., 3-В кл. 

втрата тепла. Білі ведмеді 
більше страждають від пере-
гріву організму, особливо під 
час бігу за здобиччю. 
   Звичайно дорослі особини 
полярних ведмедів важать 
від 350 до 550 кілограмів. Са-
мий великий самець поляр-
ного ведмедя важив одну 
тонну.  Зазвичай у самиць 
полярних ведмедів народжу-
ються по двоє дитинчат. Ди-
тинчата залишаються з маті-
р'ю до двох з половиною ро-
ків, навчаючись полюванню і 
набуваючи навички вижи-
вання в суворому арктично-
му середовищі. 
 

Поліщук Т., 3-В кл 

Стежинками поезії 

Твори добро 


