
   18 березня 
виповнилося 
15 років з 
дня затвер-
дження гер-
ба нашого 
міста. У 
1998 році 
було остато-
чно визначе-
но геральди-

ку Кривого Рогу.  
   Передували цьому рішен-
ню довгі дискусії та аналіз 
багатьох ескізів місцевих ху-
дожників. Прийняття офі-
ційного геральдичного сим-
волу стало важливою подією 
для нашого міста. 
   Сьогодні елементи герба 
можна побачити на прапорі 
Кривого Рогу, стендах свят-
кового оформлення під час 
урочистих церемоній та свят, 

на дипломах Почесних гро-
мадян міста, вітальних лис-
тах та – на важливих істори-
чних документах. 15 років 
тому, в перші роки незалеж-
ності, фахівці спеціальної 
комісії вирішили втілити в 
геральдиці нагадування са-
ме про славетне минуле на-
шого краю. До складу автор-
ської групи, яка працювала 
над створенням криворізько-
го герба увійшли заступник 
міського голови з питань 
освіти та культури Микола 
Дабіжа, архітектор Володи-
мир Бакальцев, член Спілки 
художників України Світла-
на Сєднєва і художник Вік-
тор Токар. 
   Кольори герба мають вели-
ке значення: зелений симво-
лізує волю та надію, черво-
ний – хоробрість і мужність, 
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Стежинками знань до океану мудрості 

   Було помічено, що 
під дією життєдайно-
го со-нячного тепла 
саме в цей час після 
весняного рівноден-
ня, оживають берези, 
повняться солодким 
соком і прикраша-
ються «сережками». 
Можливо саме тому 
мудреці сивої давни-
ни нарекли перший 
місяць весни іменем 
«БЕРЕЗИ» - найяск-
равішого символу 
приходу весни і чу-
дового індикатора 
змін, які настають в 
природі. Почався рух 
березового соку - це і 
вітамінізована сма-
кота, і сигнал госпо-
дареві про те, що зе-

   Ось і на-
став березень - пер-
ший місяць весни. А 
колись він вважався 
ще й першим міся-
цем року. Історичні 
дані свід-чать, що 
саме з березня почи-
нався новий рік у 
стародавніх єгиптян, 
персів, греків, рим-
лян і багатьох інших 
народів давни-ни. У 
Київській Русі бере-
зень був першим мі-
сяцем року аж до 
1492-го року, коли 
цей термін було пе-
ренесено на вере-
сень. А у 1700-му ро-
ці цар Петро І своїм 
указом «зміс-тив» по-
чаток року на січень. 

мля відтанула на 
всю глибину вкорі-
нення берези. «Вики-
нула» береза зелені 
листочки - ґрунт про-
грівся до поверхні. 
   Народні прикмети 
свідчать: березень 
має сім погод - кру-
тить, мутить, припі-
кає, сіє, віє, розли-
ває, з неба щедро по-
ливає. Та як тільки 
почуєш жайворона, 
знай - це на стійке 
тепло  
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золотий – багатство, срібло – 
чистоту помислів.  
   Перевагу віддали символі-
ці з центральною фігурою 
козацького рогу, котрий уо-
собив не лише назву міста, а 
й гордість запорізької воль-
ниці, адже саме січовики за-
снували колись Кривий Ріг. 
Геральдична комісія у 1998 
році визнала Криворізький 
герб одним із найкращих в 
Україні, і сьогодні мешканці 
вже не уявляють собі іншого. 
Адже він увібрав і славу кри-
ворізьких степів, і найсвітлі-
ші прагнення тих, хто протя-
гом десятиліть розбудовував 
Кривий Ріг та примножує 
зараз його славу. 
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вих холодів, сніговіїв: щоб не 
вертались більше. 
   На цей тиждень припадає 
багато прикмет. Кажуть: «Яка 
погода у сиропустну неділю, 
така й на Великдень буде», 
«Як сонце сходить рано, то й 
весна рання буде». 
   Неділя, якою закінчувалась 
масляна, називалась ще й 
«прощеною неділею». Готую-
чись до посту, люди поспіша-
ли очиститись морально, 
прохаючи одне в одного про-
бачення за заподіяні крив-
ди: «Прости мене!» – «Бог 
простить!»  
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На крилах лелечих 
Вона прилетіла, 
По рідних дібровах 
Потоки розлила. 
Ступає поволі, 
Розбуджує трави 
І в лісі, і в полі 
Не ради забави. 
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Стежинками народознавства 

Масляна 

   М а с л я н а 
(сирний тиж-
день, Масниця 
або Сиропуст) – 
це останній тиж-
день перед Ве-
ликим постом, – 
колись велике 

язичницьке свято проводів 
зими.  
   Подекуди в Україні напри-
кінці масляної спалювали 
опудало зими – Кострубонь-
ка. Великий, розкудланий 
вітром і від того кострубатий 
сніп, який ставили взимку 
на роздоріжжі, урочисто спа-
лювали як уособлення зимо-

Історичними стежинками 

Весняне свято 

   У перші дні березня, 
а саме 8 березня, усі 
міста та села розквіта-
ють. А винні у цьому 
чарівні жінки з букета-
ми квітів. Бо 8 березня 
усі чоловіки поздоров-

ляють своїх матерів, 
коханих, донечок. 

   Рішення про святку-
вання 8 березня як дня 
міжнародної солідарно-
сті жінок у боротьбі за 
економічну, соціальну 
та політичну рівноправ-
ність було прийнято у 
1910 році на 2-ій Між-
народній конференції 
жінок-соціалісток у Ко-
пенгагені за пропозиці-
єю Клари Цеткін. 

   У багатьох країнах 
Європи це свято поча-
ли відзначати з 1911 
року. 

Вітаємо зі святом! 
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         Щедра Масляна у 2-А  
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"Просимо, гості милі, 
вітаємо!" 
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