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Чи вірите ви у забобони? Учасники English Club, який відбувся 24 січня у ХОБД, змогли
поспілкуватись на цю тему у дружній товариській атмосфері. «Good Luck – Bad Luck» під такою назвою пройшов захід, організований волонтером Корпусу Миру Деборою
Горофало та бібліотекарями СЛІМ.

Перш ніж дізнатися про забобони у різних країнах світу, члени клубу привітали один
одного, пригадавши традиційні етикетні формули. Увагу дітей особливо привернуло
створення Дерева Року, на яке учасники змогли «посадовити»

Пташок з власними іменами та датою народження. Та найцікавішою під час проведення
клубу виявилася бесіда про різноманітні забобони, поширені як в Україні, так і в США.
Учасники клубу змогли порівняти власні вірування з прикметами американців, дізналися,
що тлумачення окремих з них кардинально відрізняються. Так, наприклад, якщо в Україні
чухання лівої долоні очначає покращення фінансового стану, то в Америці навпаки –
грошові витрати. Незвичними та цікавими для дітей стали забобони-прикмети, про які
розповідала Дебора. Так, якщо метелик, якого ви вперше помітите навесні, виявиться
білим, то весь рік вас супроводжуватиме щастя. День, коли ви побачите перші весняні
квіти, теж має символічне значення. Цікаву інформацію почули дівчата – майбутні
наречені. Кожна з них, без сумніву, тримала колись у руках жучка-сонечка. Виявляється,
напрямок, у якому відлітає жучок, є тим, звідки слід чекати нареченого. Ще багато
незвичних прикмет та забобонів дізналися учасники англійського клубу від Дебори
Горофало. Свою фантазію та креативність діти мали змогу втілити у яскравих малюнках;
лексико-граматичні знання й уміння члени клубу удосконалювали під час складання
речень-пазлів.

Ключовим питанням заходу стало наступне: чи слід нам сліпо вірити у забобони? Члени
клубу дійшли висновку, що прикмети лише тоді приносять гармонію в життя, коли
стосуються чогось гарного. Тож цінувати треба гумор, веселощі та оптимізм, який
приносять у наше життя забобони!

Ірина Мазунова, бібліотекар СЛІМ
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