
Лісові прикмети 

Одного разу ми разом з однокласниками вирішили піти в ліс. Була весна, і ми сподівалися
в найближчу суботу зробити похід. 
Залишилися  після уроків у школі і довго обговорювали, як підготуватися до походу:  що
вдягнути, які продукти взяти з собою, хто візьме намет, хто -  казанок, хто - спальні
мішки. 
І тут Катя, староста нашого класу, запитала: «Хлопці, а якщо погода нас підведе? 
»

  

Питання застав нас зненацька. Захоплені підготовкою, ми зовсім забули, що погода
незалежно від нашого бажання може бути вітряної, дощовою, ясної чи хмарної. 
Ми стали згадувати, які прикмети можуть підказати нам зміну погоди, сперечатися. 
Хтось стверджував, що буде ясна, сонячна погода, хтось сумнівався, обіцяв дощ. 
Вирішили йти і сподіватися на краще. 
А заодно і перевіримо, хто виявиться правий у своїх прогнозах.

  

Виявляється, для того щоб за прикметами зробити прогноз погоди, слід враховувати
безліч ознак. Коли  знаходишся в лісі, потрібно уважно спостерігати за поведінкою
тварин і  рослин, тому що багато з них відчувають зміну атмосферного тиску або 
вологості повітря. Ми вирішили перевірити наші знання і припущення на
практиці.

  

Вирушили в дорогу ми рано вранці. Погода була ясна, купчастих хмар на небі не було,
значить, поганої погоди не передбачається. А якби
вони з'явилися і пливли по напрямку вітру і до вечора зникли - це теж не страшно. 
Того дня на небі були дуже високі подерті перисті хмари химерної форми. 
Здавалося, вони висять на одному місці - значить, хороша погода збережеться. 
До полудня з'явився вітер, потім він посилився, а ввечері затих, і дощ не пішов - значить,
це хороша прикмета.

  

Коли ми готували сніданок, подивилися на дим від багаття. Якби він йшов донизу або
стелився по землі, нас би чекало погіршення погоди. 
Але дим піднімався вгору, і ми заспокоїлися. 
Ранок наступного дня теж було ясним, в м'якій траві назустріч сонечку розкрилися
віночки польової берізки. 
Якби  намічався дощ, то перед ним квітки берізки і червоного лугового  конюшини
згорнулися, а квіти мокриці і кульбаб не розкривалися б  взагалі. 
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Лісові прикмети 

Вдень ми ходили до річки. 
У цей час вітер дув з боку річки (а ввечері навпаки) - це ознака збереження гарної
погоди. 
Хлопці збирали гербарій, фотографувалися. 
Було спекотно, але не душно. 
Якби  парило і на листі кінського каштана виступили крапельки соку -  «сльози», а з
листя осокора стікали краплі води, то це означало б, що  погода погіршиться. 
Але цього не було. 
Ластівки і стрижі літали високо над землею. 
Якби вологість повітря була підвищена, вони ловили б комах низько над землею. 
Ця прикмета каже про близьку дощ. 
А  наша відмінниця Олена сказала, що якщо після дощу з'являється веселка, в  якій різко
виділяється зелений колір, то це до поліпшення погоди.

  

До вечора другого дня вітер затих. Зоря була  золотиста при заході сонця, а після його
заходу на зовсім ясному небі  на заході дуже довго було видно сріблясте сяйво з
плавними переходами -  це до стійкої гарної погоди.

  

У балці недалеко від нашого табору ввечері і вночі був  туман, але на наступний ранок
після сходу сонця він розійшовся, і день  був ясним і чудесним. Вночі було тихо і
прохолодно, але набагато тепліше, ніж у полі, яке знаходилося поряд. 
Місяць яскраво світив в чистому небі, і її яскраве світло віщував хороший теплий день.

  

Всі ці прикмети гарні в теплу пору року. Цікаво, а якими прикметами керуються взимку? І 
хоча наш учитель географії запевнив нас, що більшість прийме на основі  різних
природних явищ дійсні і влітку, і взимку, і восени, і навесні, ми  твердо вирішили
відправитися в зимовий ліс і перевірити.
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