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ДЛЯ ТЕБЕ,
НИТАЙЛИКУ!
- ■' ■ ... _ .■.
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У цій книжці вміщено найкращі твори для дітей добре
відомих тобі авторів і менш знаних. Зміст книжки — твоя
домашня читальня. А ти — читач, який має свою книжку,
знає свої права й обов’язки.
Виявляється, що у світі книголюби склали й обговорю
ють
. З-поміж них є і такі:
читати тоді, коли є бажання;
читати там, де тобі зручно;
читати в будь-який час;
читати й перечитувати книжку
в такій послідовності, як підказує твій
інтерес;
* читати й уявляти, що ти говориш
з автором і його героями.
Які з цих прав тобі сподобались? Які інші права ти б
запропонував своїм друзям-читайликам?

А які
? Поки поміркуй над цим.
Читаючи розділ «Мова і кн и га — на й кр а щ і в инаходи
людства», ми до цього повернемося.

и

Сповнена таємниць і краси, природа захоплює нас
у різні пори року. Та не слід забувати, що вона чекає від
людей захисту і піклування.
Прислухайся до заклику поетеси Ліни Костенко:
«Любіть травинку і тваринку, і сонце завтрашнього дня...»
Анатолій Камінчук

БАТЬКІВЩИНА
Он повзе мурашка,
ось хлюпоче річка.
Не зривай ромашку,
не топчи травичку.
В зелені діброва,
в китицях ліщина. —
Глянь, яка чудова
наша Україна.
Журавлі над лугом
крилять* рівним клином.
Будь природі другом,
будь природі сином.
Крилять — летять.

Ілюстрації
Вікторії Ковальчук
до збірки віршів
Анатолія Камінчука
«Дятлик школу відкриває»

Марія Хороснйцька
ОСІНЬ
Н аря д ил а сь о с ін ь
в д о р о ге н а м и с то ,
з о л о те во л о сся
р о зп л е л а над м істо м .
К о л ь о р о в і ф арби
вийнял а з ки ш е н і,
і м ал ю є о с ін ь
ж о в тім по з е л е н ім ...
З д о га д а т и с ь м о ж н а
в п а р ку по д е р е ва х:

є ч е р в о н а ф арба
в не ї і р о ж е ва ...
Щ е й в ід тін ків р ізн и х
безліч о с ін ь має,
а с тр у н кі ял ини
б о ко м о б м и н а є ...
їй не ш ко д а ф арби
й ч а су ні хв и л и н и , —
ко л ю ть ся не чем ні
с о с н и та ял ини.

Якими фарбами малює осінь? Які відтінки кольорів можна
побачити осінньої пори?
П о р івн я й , я ко ю з о б р а ж е н о о с ін ь у в ір ш і й на м а л ю н ку.

а.
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За Михайлом Стельмахом

У ЛІСІ
Я опинився в діброві, що зверху кутається небом, а
знизу туманцем. А як гарно тут блакитніє поміж кленами!
А самі клени зараз такими наполоханими стали — от-от
кинуться навтіки або ще, гляди, й полетять за перелітними
птахами. Біля їхніх ніг схл и пує і схл ипує дж ерельце, а
якась пташина розважає його. Вона перескакує з листка
на листок, виспівує собі і не турбується, що десь за лісами
синіє холод. Він уже погнав на південь щуриків, журавлів
і лебедів, а гуси й качки тільки починають переліт.
Розмірковую, куди ж гайнути по гриби...
Ой гайку, гайку,
дай мені бабку.
І гай, не довго думаючи, дає мені бабку. Вона примос
тилася під розтрісканим кореневищем берези. Але це
місце не грибне. Підемо далі.
І от уже низом стало срібно-срібно, вище — золотаво,
а вгорі — блакитно. Це березняк, що побратався з п о 
лохливою осй чи ною . Чи є вітер, чи нема його, а вона,
позеленівши, тремтить і тремтить, наче холод і переляк
увійшли в кожний її листок.
Я присідаю навпочіпки і тихенько придивляюсь, що ро
биться довкола. Раптом моє серце тенькнуло, опустилось
трохи вниз і радісно завмерло: неподалік од отруйного
стебла воронячого ока красуються два близнюки-красноголовці. Вони такі молоденькі, що їхні зрошені
туманом картузики не встигли відліпитись од міцних
товстеньких ніжок.
— Добрий день, хлопці-красноголовці! — кажу я до них, а вони мовчать.

Ш апка на ньому перебакйрилась. Завбільш ки вона буде
не менш е полумиска. А ніжка завтовш ки з мою руку. Та
кого ще ніколи не бачив! Я підбігаю до нього, пр им іряю 
ся з усіх боків, милуюся, далі бережно зрізаю і кладу на
бриль, бо в бриль його шапка не влазить. Буде тепер чим
похвалитися дома!
А он т іл ь -т іл ь п р о к л ю н у в с я гр и б о ч о к , у нього ще й
ніжки нема, а шапочка навіть не встигла почервоніти. Ну,
це маля хай ще росте і розуму й тіла набирається. За ним
можна прийти й завтра.
Якими здалися хлопчикові клени в діброві?
Зверни увагу на виділені вислови. Що вони означають?
З чого видно, що хлопчик любить природу?
Микола Вінграновський
***
Сама собою річка ця тече,
маленька річечка, вузенька, як долоня.
Ця річечка — Д ніпра тихенька синя доня,
маленька донечка без імені іще.
Вона тече в городі в нас під кленом,
і наша хата пахне їй борщ ем.
Цвіте над нею небо здоровенно
солодкими хмаринами з дощ ем.
Ця річечка тече для клена і для мене,
її й тоді я бачу, коли сплю.
Я річечку оцю в городі в нас під кленом
як тата й маму і як мед люблю.
Як ти вважаєш, від чийого імені ведеться розповідь у вірші?
З чим поет порівнює річечку, а з чим — свою любов до неї?
Чи є в тебе улюблені річка, стежка, ставок?
чи можна точно сказати, скільки в Україні
річок? Чому?

-
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Євген Гуцало

РЯТІВНИК
Уже підстаркуватий чоловік ішов через зимовий ліс.
Це був лісник, котрий подався в обхід, щоб оглянути своє
господарство. Був початок березня, але весною ще й не
пахло. Залежачий сніг порипував під валянками, тугенький
морозець обпікав щоки.
Підстаркуватий лісник минув гурт молодих ялин,
вийшов до засніженої річечки і завмер... Він угледів, що
неподалік на березі лежить, упавши на бік, великий рогатий
лось, а йому в шию вчепився вовк. Мабуть, попадали вони
щойно, а перед цим у них кипіла боротьба.
Обоє — лось і вовк, помітили людину, тому на мить
позавмирали, стежачи за нею. Тоді лісник підніс угору
дубову палицю, яку тримав у руках, і, погрозливо замірив
шись, пішов уперед. Вовк іще якусь мить тримався зубами
за лосеву шию, далі відпустив її і прожогом метнувся на
лісника. Не встиг той навіть опустити палицю вовкові на
голову, як вовк важким ударом свого тіла звалив його на
сніг і вже б учепився зубами, та лісникові пощастило обо
ма руками вхопити вовка за шию.
Намагався здушити звіра якомога сильніше, але вовк
дряпав його пазурами, викручувався. Це був дужий і хижий
звір. Лісник відчув, що сила полишає його, що за митьдругу вже не зможе боротися з напасником.
Та ось із лісникових рук щось миттєво вирвало вовка.
Отетерілий* лісник звівся, думаючи, що вовк, мабуть,
знову кинеться на нього, й побачив лося, що підскочив до
вовка, вдарив його рогами й знов підкинув угору.
«Так ось хто м ене врятував, — по дум ав л іс н и к. —
Я вступився за нього, а він за мене».
А лось, який убив вовка й таким чином віддячив
лісникові за свій порятунок, прудко побіг уздовж берега
~
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Лісник підібрав на снігу свою палицю, І все ще
побоюючись, сторожко підійшов до вовка. Торкнув його
палицею — мертвий.
— Що ж, сіроманцю, важив на чуже життя — позбувся
свого...

І

Отетерілий — украй розгублений, переляканий.
Що тебе особливо вразило в цьому оповіданні?
Що передають виділені речення?
Як ти зрозумів, про кого можна сказати «рятівник»?

<9^

М ихайло Ф едотович СЛАБОПИЦЬКИ народився в 1946 році на
Черкащині. Письменник залюблений у
рідну природу і вміє передати своє за
хоплення читачам. Він написав чимало
оповідань і казок для дітей, у яких про
відною темою є людина серед природи.
ЧУДАСІЯ НА БАЛКОНІ

Ми живемо аж на дев’ятому поверсі
білого будинку, що стоїть над самісінькою
Русанівською затокою. Вийду я на балкон,
гляну ліворуч, гляну праворуч — і там, і
там бачу, як купаються хлопці, як ловлять
рибу, і геть усю затоку бачу. А ще видно
острів на Дніпрі, укритий деревами, а
далі, за Дніпром, — червоні дахи будин
ків, трамваї, автобуси і лінію метро, яка
вискакує з-під землі, і по ній пропливають
поїзди...
М абуть, у всьом у Києві ніде нем ає кр а щ о го м ісця, аніж
це, де виріс наш будинок. Як до б р е , що м и сам е в ньом у
одерж али квартиру!

іи
Отже, живемо ми в цьому будинку, у цій квартирі, і в
іас на балконі завжди хтось живе. То голуби поселяться
цілими днями про щось між собою туркотять. То зграя
оробців вицвірінькує. А то довго хрупотів морквою в
[літці кролик, якого мені подарували в бабусиному селі.
Привіз його зовсім маленького, а коли вже осінь настала і
іовелося віддавати кролика назад у село, бо взимку буде
юлодно йому тут, то став він великий, мов кіт.
А цієї весни почалася на нашому балконі справжня
іудасія. Стояв там у нас фанерний ящик із землею. Мама
ібиралася в нього квіти посадити.
Якось вона вийшла на балкон, щоб поприбирати після
іими. Коли, чую, гукає мене.
— Це твоя робота? — запитує і не каже про що.
— Яка?.. Де?..— дивуюся я, бо цього року ще й не
іиходив туди — то морози, то дощі; що я там робив би?
А мама показує в ящику, у землі, ямку. І де вона могла
ізятися? А в тій ямці — справжнісіньке яйце. Тільки
іа куряче й трохи не схоже. Бо крапелинками всіяне
менше, аніж ті, що ми купуємо на базарі.
— То це хіба не ти його сюди поклав? — ніяк не могла
овірити мама.
— Та, звичайно ж, не я! —хотів навіть було розсердитися.
Але ту сердитість мою уже перебила цікавість: а й
правді, звідки воно?
І не голубине, і не горобине. Таж і ніколи голуби з
оробцями в нас на балконі не неслися.
А вже ввечері ми все знали. То — дика качка.
Справжнісінька дика качка! Вона сиділа в ящику і зовсім
е боялася того, що ми дивимося у вікно на неї. Коли я
ідчинив двері і вийшов на балкон, качка не полетіла, а
покійнісінько глянула на мене. Я хотів доторкнутися до
еї, але мама не дозволила.
— Не чіпай, — каже, — хай вона звикає до нас...
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Отож я й не чіпав качку. Тільки заглядав у ямку, коли її не
було в ящику. Там насподі* вона настелила сухого листя.
А на ньому вже з ’явилося друге яйце, третє, четверте...
Потім їх стало аж дев’ятеро. Попритулялися одне до
одного, мов живі істоти.
Щ о ж вона з ними робитиме? Мабуть, каченят
висиджуватиме... Невже в нас на балконі будуть живі
каченята?
Даремно я сумнівався. Так воно й сталося. Одного ранку
ми почули з балкона писк і вереск. Глянули туди — аж там
повзають пухнасті жовті каченятка. Такі гарні й кумедні. Та
все тицяються дзьобиками то в ящик, то в стінку, то у свою
маму. Мовби шукають чогось.
Коли ми відчинили двері, каченята полізли до кімнати.
А качка з балкона сердито засичала на них, щоб верталися
назад. Та вони її не слухалися. Мабуть, вона їх ще встигне
виховати.
Ми стали годувати каченят крихтами хліба й дрібно
нарізаними шматочками яблук. Вони глитали* все підряд.
— Мов із голодного краю вирвалися, — сміялася мама.
Качка дозволяла нам годувати своїх дітей, тільки
сичала сердито, якщо ми брали котресь на руки. Мабуть,
боялася, щоб ми їх не забрали в неї назовсім. Начебто ми
не розуміємо, що такого робити не можна!
А каченята росли та й росли і стали такими голосними,
що всі сусіди знали тепер про них і часто приходили до нас
подивитися на жителів балкона. їхня мати зовсім спокійно
терпіла людей. Ніхто із сусідів ще не знав такої чудасії. А я
пишався: не випадково качка вибрала саме наш балкон.
Онде їх скільки в будинку, є і вище, й нижче за нас, а їй
захотілося саме тут гніздо мати.
Каченята ж, мама любить так казати, росли як з води.
З води — бо воно й справді так: ми ставили на балконі
великий тазок з водою, і вони хлюпалися там скільки
хотіли. Отоді вереск здіймався! Ніби ціла птахоферма в
нас на балконі. А їх же — тільки дев'ятеро та ще мати їхня.
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От уже наші каченята підросли і стали зовсім не схожі
іа тих, які вилупилися на світ.
— Скоро вони нас покинуть, — сказала мама. —
к восени полетять у теплі краї...
— І ніколи на наш балкон не повернуться? — запитав я.
- Ніколи-ніколи?
— Мабуть, ні...
— От шкода! — вигукнув я.
— Навіщо ж їм повертатися? Вони ж будуть зовсім
щрослі...
А потім наші каченята вирушили в перволіт. їхня мати
ючала спихати каченят з балкона. І кожне ставало в повітрі
іа крило.
— Прощавайте, — журно сказав я їм. — І не забувайте
пене!
і

^

Насподі — на дні, нанизу, у нижній частині.
Гпитали — жадібно, квапливо ковтали.

Щ
ь

Де відбувався описуваний випадок? Із чого видно, що
між мешканцями квартири і дикою качкою встановилися
довірливі стосунки?
Хто головний герой оповідання?
Як довго тривала описана подія?
Олександр ГІархоменко

***
Піраміду муравлі звели, —
що вже беручкі та заповзяті!
Ти не руш її, не розвали,
не покривдь мурах у їхній хаті!
Не вважай, що то лиш комашва,
до якої байдуже людині.
Санітарна служба лісова, —
кажемо про с ім ’ї муравлині.

Часом котрась вкусить — ти не злись,
трошки перетерпіти не важко.
Ради нас з тобою чистий ліс
зберегти силкується мурашка.

Дощові води, стікаючи в яр, вирили у схилі глибоку
канаву, яка зяяла жовтими глинистими боками. Понад
нею ми й спиналися на гору. Майже на вершині донька
зупинила мене, стривожено гукаючи:
— Ой!.. Татку, поглянь, кленок помирає!
-Д е ?
— Ось, ось...
Кленок був крихітний. З трави визирала тільки голівка
жовто-червоного листка. Я оглянув пагонець і запитав:
— А чому ти гадаєш, що кленок помирає?
— Листочок пожовтів.
— Пожовтів? Це його осінь забарвила у свій улюблений
колір.
— А ще — кленок скоро впаде, бачиш?
— Це вже інш а справа.

І

Кленок ріс на самісінькому краєчку канави, і, схиливиись, ми побачили, що й корінчики його визирають з-під
іемлі, вже присохлі. Весною, коли побіжать талі води,
юни підмиють землю, берег осунеться — деревце за
гине. Зваживши все це, ми пішли додому, взяли заступа,
ііикопали кленка разом із грудкою чорнозему. Викопали
й замислились — де ж його посадити?
— Татку, — звернулася до мене донька, — а давай
юсадимо його на галявинці нашій!
— Давай.
— І на ній ростйме кленок... Наш кленок, якого ми
зрятували.
— Правильно, доню.
Так розмірковуючи, ми прийшли на галявинку, знайшли
на ній крихітного ясенка, що ріс неподалік своїх батьків,
сремезних та дужих, і посадили кленка поруч ясена, щоб
посли вони в парі, не заважали один одному і були шири
ни друзями.
— Кленок і ясенок — братики. Еге ж, татку?
— Братики.
— А давай ще й сестричку до них поселимо?
— Сестричку? Це думка... Буде в них дружна сімейка.

Ми відшукали в низині маленьку берізку і посадили її
поруч з кленом та ясенем. ...Весною деревця дружно за
зеленіли. Ростуть вони весело, міцні й гінкі.
ЯБЛУНЯ
(Народна притча*)
Син спостерігав за стареньким батьком, котрий що
дня багато трудився, а врешті навесні взявся садити сад.
Юнак підійшов до батька, поглянув на маленьку яблуньку,
яку той старанно обкопував, і запитав: «Батьку, я бажаю
Вам ще багато літ життя, але невже Ви ще сподіваєтесь
їсти плоди з цієї яблуньки?»
— Я завжди з великою насолодою їв яблука із дерев,
яких не садив, — відповів батько. — Так я намагаюся від
дячити усім тим, хто садив сад для мене.
$

Притча — маленька повчальна оповідь.

-----------------Прислів’я

---------------------------— — ----------

«- На дерево дивись, як родить, а на людину, як робить.
Марія Познанська

•к * к
Спасибі людям, що зростили ліс:
за всі дуби, ялини в пишнім гіллі
і за красу отих зелених кіс,
в яких стоять гнучкі берізки білі.
Коли б не ліс, не знали б ми про те,
що є фіалка й пролісок на світі...
Як у маю конвалія цвіте —
найкраща, найніжніша поміж квітів.
Від суховіїв сохнула б земля,
була б вона подібна до пустелі.
А ліс накличе хмару на поля —
дощі проллються весняні, веселі.

Поглянь на поле — красень урож ай!
А ліс — немов стіна понад рікою.
В зелене клечання* убравсь наш край,
радіє серце від краси й спокою .

§

Клечання — тут: зелена рослинність, зелень.
Кому дякує поетеса? Чи знаєш ти, за скільки років вирос
тає ліс?
До чого спонукає читачів цей вірш?

Розпаяє«.
Як ти розумієш прислів’я «Л/с — не школа, а всіх навчає»?
У яких творах ти прочитав про ставлення до птахів?
З яким почуттям Микола Вінграновський пише про річку
свого дитинства?
Яку думку передає читачам словацький поет Павло
Гнездослав?
Я зірвав квітку —і вона зів ’яла.
Я зловив метелика — і він
помер у мене на долоні.
І тоді я зрозумів, що доторкнутися
до краси можна лише серцем.
Від чого тебе застерігають ці слова?
Як ти можеш продовжити речення
Щоб бути другом природи, треба...?
Про яке деревце ця загадка?
Стрімко вибігли на гору
дві подружки білокорі.
Дощик їм полоще кіски
звуть тих подружок . . . .
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Спасибі ж людям, що зростили ліс:
за всі дуби, ялини в пиш нім гіллі
і за красу отих зелених кіс,
в яких стоять гнучкі берізки білі.

Прекрасним знавцем і захисником
української мови і природи є визнаний
майстер слова — поет Д м и т р о
і >Риьич Б ІЛ О У С (1 9 20-20 04).
Саме йому належать слова: народу
мова — дивна дивина; будьмо з мовою
обачні. Книжки поета «Диво калинове»
і «Чари барвінкові» знають не лише учні
та вчителі. В народі добре відомі крилаті
вислови з його творів.
Конкурс малюнків «Диво калинове — чари барвінкові»
було проведено у Сорокотязькій ЗОШ Жашківського району
Черкаської області під час Тижня української мови.

Малюнок
Тані Савчук (3 клас)

ЧАРИ БАРВІНКОВІ
У мові — чари барвінкові,
аж сяють барви веселкові:
разки, вінки словосполучень,
прислів’їв, висловів і фраз —
і знаєш їх, вживав не раз,
але береш, як вічний учень,
і слухаєш рядки пісенні,
а бачиш все, немов на сцені.
«Несе Галя воду,
коромисло гнеться.
За нею Іванко
як барвінок в’ється».
Ілюстрація
Олександра Кошеля
до збірки
«Диво калинове»

У мові — чари барвінкові:
печаль і радість в ріднім слові.
Із ним і в пеклі ти і в раї.
І просто серце завмирає.

З якими почуттями пише поет про рідну мову? Чому саме
з барвінком він порівнює ії чари?

БРАТИ НОГИ НА ПЛЕЧІ
В літню пору медову
у шкільному саду
я розмову про мову
з дітворою веду.
«От, — кажу я малечі, —
мовний вираз візьміть —
брати ноги на плечі,
як його розуміть?»
Стихли всі з настороги,
і хитринки в очах:
«Як це м о ж н а , щ о б н о ги
та були на плечах?»
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Оля згадує вечір:
«В нас гімнастка одна
брала ноги на плечі —
майстер спорту вона!»
«Добре, приклад чудовий, —
я втручаюсь на мить, —
вислів нашої мови
тут буквально звучить,
А стосовно до втечі?
Всі ж ви чули, мабуть;
кажуть — ноги на плечі —
споминай, як зовуть!»
Гриць задумався трохи:
«Е-е, немає дурних:
то на плечі не ноги,
а взуття, що на них!»
Бачив діда він змалку:
у путі припече —
черевики на палку —
і завдасть на плече.

ілюстрація
Олександра Кошеля
до збірки
«Диво калинове»

Коментуємо жваво
цей дотепний зворот.
Прислухайтесь: цікаво,
як говорить народ!
Мовна загадка

V?

Хоч в усній мові нас немає,
а на папері мовчимо,
та все, що ти читаєш, друже,
сприймати правильно вчимо.
Хто ми?
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Ти вже читав розповіді
і вин КО В/
про мову. ВІДОМИЙ
мовознавець цікаво розповідає про по
ходження слів, якими давно користуються
українці. Прочитай, як мандрують слова, як
вони змінюються в різних мовах.
СІДАЙМО СНІДАТИ!
Розпочнемо з хліба. Адже хліб — усьому голова. Хліб...
Таке м ’яке, пахуче, тепле слово, а ще й яке таємниче!
Є воно лише у слов’янських мовах, а колись було ще в
готській мові (вимовлялося «гляйф») і в давньонімецькій
мові («хлейб»). У давнину ці народи були нашими сусідами
по Дніпру та Віслі. Проте вчені вважають, що всі ці народи
запозичили назву хліба з якоїсь ще більш давньої і ще
більш таємничої мови. Може, від неї тільки це слово й
залишилося.
Як давно люди печуть хліб? Розкопки свідчать, що
7 тисяч років тому люди вже пекли в попелі коржі з ледьледь змеленого, а точніше — розтовченого в ступі зерна.
У стародавньому світі — в Єгипті, Греції, Римі — вже
користувалися дріжджами, які робили хліб пухким і м’яким.
У Римі, наприклад, було триста пекарень, де випікали різні
сорти хліба — і для багатих, і для бідних.
Кажуть, що мистецтво випікання хліба піднялося
до небачених досі висот у середні віки — між п ’ятим і
чотирнадцятим століттями. Спочатку цим займалися
монастирі, а пізніше спеціальні організації пекарів — цехи.
З того часу хліб в Європі майже не змінився ні за смаком,
ні за формою. Змінювалася лише техніка його випікання.
Давайте пригадаємо, яке слово йде поряд зі словом
«хліб». Сіль, правда? Адже недарма кажуть: «зустрічати
хлібом-сіллю»; «піднести гостям хліб і сіль»; «подякувати
за хліб, за сіль». І завжди ці два слова в парі. Але між хлі
бом і сіллю існує значно глибший зв ’язок, тільки люди вже
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давно про нього забули. Протягом
д овгого часу стародавні люди,
приручивш и тварин, розводили
худобу і їли м ’ясо та пили молоко.
Сільїм не дуже була потрібна, бо в
м ’ясі вона є, а до молока її зовсім
не треба. Про сіль тодішні люди ще
не знали. Та ось люди осідають на одному місці, почина
ють сіяти хліб, розводити городину. Рослинна їжа була
прісною, несмачною; на сцену виходить сіль — приправа
до їжі.
У ті віддалені від нас часи, про які ми оце розмовляємо,
існувало одне цікаве слово, щось на зразок с о л ь д (тут:
корінь соль- і суфікс -д-). Спочатку воно означало
«з сіллю», «солоний», потім — «приправлений» {чимось),
а далі просто «смачний». Звідси вже один крок лишився
до «смачний, бо солодкий», а потім і просто «солодкий».
Дивно, правда? З одного кореня виросло два слова,
протилежних за значенням.
•З

Що нового ти дізнався з розповіді?
Оповідання, що ти прочитав, належить до науковохудожніх. А чому?

Про те, як вирощували хліб у давнину, можна дізнатися
у Музеї хліба в Пepeяcлaвi-Xмeльниuькoмv їКиївг.ькя п бп я гто
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У ШКОЛІ ВСЕ ТАКЕ ЗНАЙОМЕ
Спочатку виберемо слово, яке трапляється у школі
найчастіше. Ви скажете: «Це ко р и д о р » . В основі цього
слова заховалося слово з латинської мови* із значенням
«бігати». Дивно. Невже коридори споконвіку* існували для
того, щоб ними бігали? Виявляється, що ті перші коридори,
від яких пішли всі інші, були не в звичайних домівках, а в
укріпленнях, у замках. Так звалися вузькі галереї'* навколо
укріплення, закриті переходи з однієї башти в іншу, якими
й перебігали захисники укріплення під час боїв.
Коли ви кажете «мій клас», то це в одному випадку
класна кімната, в іншому — учні вашого класу.
А тепер спробуємо відповісти на запитання: «Що від
чого пішло?» Учнів почали звати класом, бо вони вчаться
у класній кімнаті? А може, класну кімнату так назвали
тому, що в ній вчиться 3 -А ч и 4 -В клас? Подумали? Готові?
Правильно. На першому місці клас — група учнів, а вже від
них — класна кімната, в якій вчаться ці учні.
Та ось, нарешті, й р ід н а п а р та . Може, хоч вона ви
явиться своєю , не чужйнкою? Ні, вона теж чужинка,
мандрівниця. Розповідають, що давніше учні сиділи на
довгих лавах біля столу. Та ось їх розділили, розсадили
по два: а п а р а т — збоку, окремо. Слово це є і в німецькій,
і у французькій мовах.
Уявіть собі, що навіть ім ’я к л а с н о ї д о ш к и — і те
мандрівнд. Українське слово дош ка й російське доска
походять від грецького слова д іско с. Це слово у греків
означало і металевий круг, диск — знаряддя для метання,
кидання, і підставку, піднос для їжі. Далі це слово йшло
вже знайомим нам шляхом. У германців воно спочатку
означало блюдо, а пізніше — стіл. Від них це слово
потрапило до слов’ян. Але в наших предків уже було слово
стіл, тому слово дошка стало означати дерев'яний кружок
afin квалоат. на якому оізали та подавали м ’ясо і хліб.

А ще у вас у класі є та бл иці. Слово таблиця походить з
давньоїі шанованої родини. «Предок» у нього — латинське
слово та бул а — означає «дошка, список, таблиця». У нас
відомі два члени цієї родини: старенька тітонька — таблиця
(їй уже понад 200 років) і молода її племінниця — табло.
Це слово з ’явилося порівняно недавно. Ним називають
сигнальний щит, на якому можна бачити хід змагань і їх
результат.
Тепер ви знаєте, звідки прийшли предмети, які вас
оточують у школі, знаєте, які слова і звідки ці предмети
принесли з собою.
Споконвіку — з давніх-давен, здавна.
Латинська мова — мова, якою користувалися стародавні
римляни.
Галерея — довгий балкон уздовж будівлі.
Щ о нового ти дізнався про «знайомих незнайомців» —
предмети, які тебе оточують? Щ о тебе здивувало?
Розкажи про походження слів коридор, клас, парта своїм
однокласникам. Які інші слова-«чужинці» ти знаєш?

К ол и т а к го во р ять?
• Аби день д о вечора.
• Високо літав, та низько сів.
• І кози ситі, і сіно ціле.
—

Прислів’я і приказки —

Умій сказати, умій і змовчати.
• Слово — не горобець, вилетить — не спіймаєш.

)
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М О ВН І Ц ІКА В И Н КИ

УТВОРИ ТРИ СЛОВА
Як почнете з букви
—
буде велетень гаїв;
як почнете з букви —
було в славних козаків;
як почнете з букви —
то, дай Бог, щоб не болів!
Чим схожі ці три слова?
Любов Ярошенко
*

*

*

З — дерева захищає,
і на них вона завжди;

з — звірятко заховає,
коли треба увійти;

з — з-за хмари виглядає,
шапку сніжну не скидає.
Анатолій Качан
***
Затих наш клас, бо на урок
прийш ов до нас к о з а к з к а зо к.
Козак з казок нам бив чолом,
а кінь — копитом за вікном.
ігор Січовик
** *
Я зробила піну з м ил а ,
та її водичка зм и л а .
**
Цапик кізочці п ід ніс,
запаш ний букет п ід н іс .
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А* *
Всі ми будемо іти :
тато, мама, я і ти .
іг * *
Бери груш ки, п о к и д а ю ,
бо я в кущі п о ки д а ю .

Чи зможеш сам придумати подібні мовні цікавинки?

Микола Грицёнко

«* *
Кажи гоп, як перескочиш,
а не то в халепу вскочиш,
як отой хвалько Гусак,
що на вигадки мастак...
Ґелґотав на цілий двір,
що злітає на Памір,
що нарве там ананасів,

що провіда папуасів,
що йому на тім Памірі
не страшні ніякі звірі...
Наш Гусак не політав —
розігнався — та й упав!...
Коли буть таким не хочеш —
кажи гоп, як перескочиш.

З науково-художнього оповідання, що його далі
прочитаєш, ти зможеш визначити, які
домашньої та дитячої бібліотеки. А може, і допов
нити прочитане.
За Олександром Єфімовим

ТВОЯ БІБЛІОТЕЧКА
Бібліотека, хай і домашня, створюється не за один
день. І не за один рік. Вам дарують книжки родичі, батьки,
товариші. Купуєте книги в книгарнях. А буває, батько чи
мати або старші брати і сестри привезуть хорошу книжку
з іншого міста.
Ну, а коли вже вдома збираються книжки, їм необхідно
виділити спеціальне місце в шафі або поличку.
Радимо ставити книжки не абияк, а в певному поряд
ку. Окремо — художні (вірші, казки, оповідання, повісті),
окремо — науково-пізнавальні (про природу, техніку, тва
рин тощо). І в кожному з цих підрозділів зручно розставити
книжки за абеткою. Приміром, спочатку поставимо твори
Андерсена, Білоуса, Близнеця, а далі — Вишні, Воронька,
Гончара, Гуцала і т. д.
У кожного з вас є книжки, які особливо подобаються.
Одному до вподоби казки, іншому — твори про сміливих

ї
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людей, третій полюбляє веселі вірші та оповідання. Ясна
річ, що улюблених книжок і на полиці у вас вдома буде
більше. І все ж радимо, щоб бібліотечка була різноманіт
ною.
Добре, коли під рукою будуть і словники, і збірники
загадок, приказок, прислів'їв, народних пісень. І вся ця
довідкова частина бібліотеки теж зберігається разом.
Це дуже зручно.
І ще кілька порад власникам домашніх бібліотечок.
Під час користування книгою не слід робити поміток на
її сторінках, загинати по корінцю. І від загинання самих
сторінок книжка також псується. Краще користуватися
спеціальною закладинкою чи листівкою. Не слід вкладати
між сторінками зайві предмети.
Пам’ятайте, що пил, сирість і во
лога — запеклі вороги книги. Тому не
рідше двох разів на рік книжки треба
протирати сухою ганчіркою або чис
тити пилососом.
Згубно діє на книжки і сонячне
проміння: вицвітає текст, блякнуть
малюнки, руйнується папір. Не забу
вайте про це.
Якщо з якоїсь причини книжки намокли, їх треба од
разу висушити. Для цього між мокрими сторінками добре
покласти аркушики паперу — вони вберуть вологу. Потім
доцільно просушити книжки на повітрі. Для цього їх став
лять відкритими віялом. Згодом висушені сторінки треба
вирівняти: випрасувати їх через папір теплою праскою.
На полиці книжки мають стояти вільно, щоб залиша
лося місце для проникнення повітря.
Які поради щодо вибору і розміщення книжок дає автор?
Як треба доглядати за книжками?
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ЦІКАВО ЗНАТИ!
Перша в Україні спеціалізована бібліотека для
дітей була заснована 1909 року в Києві бібліотекаремпедагогом Іо р о ю ДО
(сьогодні це Київська
обласна бібліотека для дітей).
*■а ціональна бібліотека України для дітей — скарб
ниця дитячої літератури — заснована 1967 року. Зараз
у ній зберігається понад 500 тисяч примірників книг.
Юлій Ванаг

КНИГИ
Книги, книги на полицях,
завше тихо поміж книг.
Та яку ти не розгорнеш —
то й легенда в кожній з них.
То в одній синіє море,
в іншій криється тайга.
А ось в тій — Північний полюс,
де морози і пурга...
Все, що серце і що розум
вік творили не один,
повизбирувало людство
в книги — перли із перлйн.
Прислів’я
Книга не пряник,
а до себе манить.
У домі без книги,
як без вікон, темно.
Життя без книжок —
весна без квітів.
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Олександра Савченко

ЗАВІТАЙ ДО БІБЛІОТЕКИ
Ось ти увійшов до бібліотеки.
А як знайти потрібну книжку? Якщо знаєш прізвище
автора, тобі допоможе алф авітний каталог, — у ньому
зазначено всі книги, що є в бібліотеці. Варто також ско
ристатися тем атичним и по ка ж чика м и — списками книг
з різних тем, які бібліотекарі рекомендують прочитати.
Скажімо, про спорт, світ тварин, шкільні справи, пригоди.
Вибрати книгу тобі допоможе анотація. Це короткий
опис книги, який вміщено на її початку чи наприкінці.
Прочитай анотацію до книги М арії Чумарної «Цокає
годинничок».
«Книжка “ Цокає годинничок” —
захоплююча мандрівка у світ укра
їнського звичаєвого* календаря.
Вона насичена віршами, загадками,
прислів’ями, народними іграми,
розповідає про життя рослин,
тварин, людей у різні пори року.
Книжку адресовано дітям мо
лодшого та середнього шкільного
віку, вчителям для використання
на уроках мови, природознавства,
літератури».
У деяких бібліотеках для дітей є електронний каталог.
Як ним користуватися, тобі порадить бібліотекар.
Звичаєвий — тут: народний.
Підготуй для уроку позакласного читання анотацію на
книгу, яку ти порадиш прочитати своїм однокласникам.
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Бібліотекар радить <,<,
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Щоб вибрати книгу, яка тебе цікавить:
уважно розглянь обкладинку;
зверни увагу на заголовок (про що він говорить
читачам);
прочитай анотацію;
чи знайомий тобі автор? На які теми він пише?
погортай книжку: які в ній малюнки, які імена, назви?
Василь Сухомлинський

СПЛЯЧА КНИГА
На полйці, серед книг про далекі країни й небачених
звірів, стояла велика цікава Книга. У ній розповідалося про
могутнього богатиря. Букви в цій Книзі яріли*, як розпе
чене залізо. Вона мала дивну властивість: як тільки до
торкнеться вогненне слово до людського серця, в ньому
займеться вогник. І людина, в якої у грудях б’ється серце
з цим вогником, стає могутньою і непереможною.
Але минув уже не один рік, як Книгу читали. Щотижня
Господиня знімала її з полйці, обережно витирала
обкладинку й знову ставила на полицю. Книга чекала —
ось-ось її прочитають, та ніхто її навіть не розгортав.
Часто до господаря приходили гості. Господар
любив показувати книги: дивіться, які в моїх книг красиві
палітурки.
Стали вогненні букви меркнути. Потемніли палкі сло
ва. Могутній богатир, про якого розповідалося в книзі,
заснув. Тепер уже на полиці стояла не Вогненна, а Спляча
Книга.
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Яріли — яскраво світилися.
Меркнути — гаснути.
Якою була Книга спочатку? Чому заснув могутній богатир?

І

І
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З^б'лЗКа бдааайа
Чи погоджуєшся ти з назвою розділу? Як можна пояснити
цей вислів?
Щ о нового ти відкрив для себе в науково-художніх
оповіданнях Алли Коваль?
Які мовні цікавинки ти запам ’ятав?
Продовж прислів’я.

Умій сказати,

_____

Слово —не горобець, вилетить _
■' > У

Які поради щодо догляду за книгами ти знаєш? А які
використовуєш?
Які прислів’я про книжку ти запам’ятав? Які малюнки
привернули твою увагу?
Чи подобається тобі відвідувати бібліотеку? Якти обираєш
книжки для читання?

Бібліотека в американському місті Канзас
побудована у формі книжкової полиці.
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З НАРОДНОЇ
СКАРБНИЦІ
, - ^ Ти вже знаєш, що кожен народ творить свою мову.
З давніх-давен доходять до нових поколінь колискові,
пісні, ігри, казки, легенди, перекази, прислів’я, загадки.
У цих творах народ передає свої уявлення про на
вколишній світ, ставлення до природи, родини, праці.
УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ КОЛИСКОВІ
ОЙ СПИ, ДИТЯ, БЕЗ СПОВИТТЯ
Ой спи, дитя, без сповиття,
поки мати з поля прийде
та принесе три квіточки.
Одна буде дрімливая,
друга буде сонливая,
третя буде щасливая.
Ой щоб спало, щастя мало
та щоб росло, не боліло,
на серденько не скорбіло*,
ой рісточки у кісточки,
здоров’ячко на серденько,
добрий розум в головоньку,
соньки-дрімки у віченьки,
а в росточок говорушки,
а в ніженьки ходусіньки,
а в рученьки ладусіньки.
шшашшь ,

Наталя Курій-Максимів.
Колискова

Не скорбіло — тут: не хворіти, бути здоровим.

*

*

*

Ой ну, люлі, люлі,
прилинули гулі,
сіли на колисці
в червонім намисті.
Стали думать і гадать,
чим дитинку забавлять...
Люлі-люлі, баю-бай...
ОЙ ТИ, КОТЕ-КОТОЧОК
(Українська народна дитяча пісенька)
Ой ти, коте-коточок,
не йди рано в садочок,
не полохай діточок,
нехай зів’ ють віночок.
А ти, коте сірий,
та вимети сіни.
— Хоч вимету, та не я —
єсть у мене котеня.
Котеня не хоче,
ніжками дрібоче
та й по хаті скаче,
віничка не баче!
— Хай вимете бабуся,
бо я пилу боюся:
в мене шкурка біленька,
вилизана,чистенька.
Краще з дітьми пограюсь
та в куточку сховаюсь,
а ввечері прийду спати,
дитиночку колихати.

ОЙ ХВАЛИЛАСЯ БЕРЕЗОНЬКА
(Українська народна пісня)
Ой, хвалилася та березонька:
— На мені кора та білесенька,
на мені листя та широке,
на мені гілля та високе.
Ой, як обізвався зелений дубочок:
— Ой, не хвалися та березонько,
не ти свою кору вибілила,
не ти своє листя широчила,
не ти своє гілля та височила.
Вибілило кору та яснеє сонце,
широчив листя та буйний вітер,
височив гілля та дрібен дощик.
т

Зверни увагу, як сказано в пісні про сонце, вітер і дощик.
Дощику, дощику,
наваримо борщику
у зеленому горщику!
Поставимо на горі —
виїдять комарі;

Закличка
залишиться трошки —
виїдять мошки;
залишиться крапля —
виїсть чапля;
залишиться кришка —
виїсть мишка.

ВЕЧІРНИК, ПОЛУНОЧНИК І СВІТАНОК
(Українська народна казка)

Жили колись давно чоловік і жінка. І народився в них
перший син, якому батьки дали ім’я Вечірник (бо саме
ввечері родила його мати). Минув рік, і однієї полуночі
порадувала жінка чоловіка другим сином — Полуночником.
А потім, через рік, народився й третій син — Світанок.
Пішли сини у світ. Перший син приходив завжди до
батьків увечері, другий — у полуніч, а найменший, що
Світанком звався,— на світанку.

А саме в тому царстві-государстві пропала раптом у
царя дочка. Що вже не шукали її всі придворні й слуги — та
даремно: не найшли ніде й сліду. Тут міністри і порадили
цареві попитати про царівну хлопців — Вечірника,
Полуночника й Світанка, що кожен день ходять по світу.
Прийшли царські слуги до господаря, принесли
дарунки, питають:
— Де ваші сини?
— Сини мої в дорозі,— каже батько. — Але ви почекай
те. Скоро вже Вечірник прийде, ви його і попитаєте.
Прийшов Вечірник. Розпитали його царські слуги про
цареву дочку.
— Ні, не бачив і не чув ніде я про царівну,— одказав
Вечірник.
— Попитайте Полуночника іще, — каже царським
слугам батько.
Стали царські слуги чекать Полуночника. Не забарився
і той прийти.
— Ні, не стрічав ніде царевої дочки,— одказав Полу
ночник.
— Що ж, попитайте ще Світанка,— знову каже батько
царським слугам.
Стали ті чекати третього сина. Незабаром прийшов
і Світанок. Та і він не знав нічого про цареву дочку.
Аж тепер Вечірник, Полуночник і Світанок дізналися,
що вони брати. Порадилися і вирішили всі троє іти у світ
шукати царську дочку.
Як вирішили, так і зробили. Попрощалися сини з
батьками, вирушили гуртом у світ.
Йшли полями, йшли лісами. Та все марно. Уже хотіли
й вертатися, та ось найменший брат Світанок запримітив
гору, а в ній діру. І вона, ця діра, у саме підземелля.
Зсукали брати шнура, та ні Вечірник, ні П олуночник
не захотіли опускаться в провалля.
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— Опускайся, брате, ти,— мовили старші брати Світан
кові. — А ми тут посторожуемо, почекаємо.
Схопив хлопець за край шнура, поліз у підземелля. Ліз,
ліз і враз побачив унизу галявину, а на ній — хатку, що
стояла посередині галявини. Зайшов Світанок у хату: дід
з бабою саме вечеряли.
Узяв хлопець ложку, став і собі їсти з ними.
Дід каже.
— Давай, бабо, ще...
Баба ще налила. Дід поїв, а далі каже:
— Я голодний... хтось з нами вечеряє. Ти бери, бабо,
коцюбу і ставай у дверях. Будемо ловити.
Так дід і баба зловили хлопця. Той і розказав, чого
прийшов сюди.
— А чого ви сліпі? — запитав хлопець.
Дід з бабою стали оповідати:
— Коли ми пасли корову, прийшли злі русалки і пови
пікали нам горючою водою очі. З тих пір ми і невидющі.
Помогти нам може тільки жива вода.
Попросивсь хлопець у діда і баби пасти корову. Вивів
її в поле, а сам заховався в тернину. Прийшли русалки.
Вискочив хлопець із тернини — та й половив їх. Пообіцяв:
— Якщо одна з вас принесе цілющу воду, то й одпущу.
Згодилася одна русалка принести цілющу воду.
Одпустив її хлопець. Незабаром принесла вона воду.
Полив хлопець на дерево — воно загорілося. Тоді дала
русалка цілющу воду. Полив хлопець знову на дерево —
воно зажило.
Узяв хлопець живу воду, поніс дідові і бабі. Змочив їм
очі — вони й стали видючими.
Настав час прощатися з дідом і бабою.
Виніс дід чарівного меча, віддав хлопцеві, баба ще
порадила:
— Коли будеш вилазити звідтіля на світ, то спершу
почепи до шнура каменя.
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Попрощався хлопець з дідом і бабою, пішов шукати
царівни. Йшов не довго, не коротко, аж побачив у скелі
печеру. Зайшов, а там сидить у кутку красива дівчина.
Побачила вона хлопця та й каже:
— Тікай, бо скоро змій прилетить. Як побачить він тебе,
то зжере.
— А хто ти така? — питається хлопець.
Тут і розказала дівчина, що вона царева дочка, а украв
її з царського саду, куди вона вийшла погуляти, великий
семиголовий змій.
Узяв Світанок дівчину і — в дорогу. Аж чує: земля
двигтить, за ними летить, женеться семиголовий змій.
Замахнувся хлопець дідовим мечем — зрубав змієві
шість голів, а сьомої не може. Довго билися, рубалися, аж
хлопець упав знесилений. Тоді царівна хлюпнула на нього
цілющою водою, він ожив, одрубав змієві сьому голову.
Скоро казка мовиться, та не скоро діло робиться.
Набрів хлопець на діру у скелі, де чекали на нього старші
брати. Узяв кінець шнура, прив’язав до нього царівну.
А вона зняла з руки перстень, переламала: одну половину
взяла собі, а другу дала хлопцеві.
Витягли старші брати царівну, знов опустили шнура, а
хлопець згадав бабину пораду, почепив до нього каменя.
Дотягнули брати до половини його і кинули.
Задумався Світанок, пішов у ліс. Побачив орлине
гніздо: велика сова саме хотіла з ’їсти маленьких орлят.
Замахнувся хлопець мечем, одігнав сову, захистив
од смерті орлиних дітей. Тут надлетів орел і каже:
— За те, що ти врятував моїх дітей, я стану тобі в
допомозі.
— Допоможи мені, орле, вибратися звідтіля наверх.
— Добре... Тільки на запас візьми багато м ’яса
і живучої води.
Вернувся хлопець до діда і баби, випросив у них вола,
зарізав його.

37 А ,
М ’ясо і живучу воду приладнав до спини орла, сам сів
на нього. Полетіли.
Що пролетять трохи — і дає хлопець орлові з ’їсти м ’яса,
що пролетять — знов дає м ’яса. Та під самим верхом
орлові забракло м'яса. Тоді хлопець одрізав і дав йому
свою литку, а на рану полив живучою водою. Вона зажила.
Питається орел:
— Щ о ти давав мені їсти в останній раз?
А хлопець:
— Давав своє м ’ясо.
Так вибрався молодший брат наверх. Пішов він до царя,
а там весілля: його старший брат жениться з царівною.
Вона ж нікому не хоче казати правди, бо брати настрахали.
Світанок — одразу ж до царя. Розказав, як його старші
брати обманули, показав половину персня, а царівна —
свою половину.
Тут же цар наказав гнати геть за брехню старш ого
і середнього братів. А наймолодший брат оженився з
царевою дочкою. На тому й казці кінець.
Як утворились імена синів?
У які пригоди потрапляв наймолодший син — Світанок?
Завдяки яким якостям характеру він здобув перемогу?
Зверни увагу, як казка починається, а як закінчується.

Головна сторінка сайту
«Українська казка»
(ідея, впорядкування,
художнє оформлення
Тараса Канущака).

Тут можна прочитати
багато цікавих казок.

Ї8
ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ ПЕРЕЯСЛАВ
(Народна легенда)

Пішов Володимир на хорватів*. Коли ж він повернувся
ійни хорватської, печеніги прийшли тим боком Дніпра
і Сули. Володимир пішов навпроти них і зустрів їх
Трубежі* коло броду, де тепер Переяслав. І став
»лодимир на цій стороні, а печеніги на тій, і не наважулись ні він на ту сторону, ні вони на цю сторону.
І під’їхав князь печенізький до ріки, і покликав
їлодимира, і сказав йому:
— Випусти ти свого мужа*, а я свого, хай поборються.
<що твій муж ударить об землю моїм, то не воюємо три
ки; а якщо ж наш муж ударить, то воюємо три роки.
І розійшлися в різні сторони.
Володимир же, вернувшись у стан свій, послав по
бору глашатая* зі словами:
— Чи нема такого мужа, який би взявся боротися з
ченіжином?
Не знайшлося ніде.
На ранок приїхали печеніги і свого мужа привели, а в
ших не було. І почав тужити Володимир, звертаючись
всіх воїнів, і прийшов один старий муж до князя і сказав
му:
— Княже! Є в мене один менший син дома, бо з чотирма
іи й ш о в , а він дома залишився. У нього з дитинства не
ло такого, щоб хтось ударив ним. Одного ж разу, як
їварйв його, а він м’яв шкуру, то розгнівався на мене
оздер шкуру руками.
Князь же, це почувши, зрадів і послав за ним, і привели
го до князя, і князь розповів йому все. Він же сказав:
— Княже, не знаю чи здолаю його, спробуй-но мене:
нема бика великого і сильного?
І знайшли бика великого й сильного, і велів він
здражнювати бика; поклав на нього залізо гаряче

о д

і пустив бика. І побіг бик мимо нього, і схопив він бик
рукою за бік, і вирвав стільки шкури з м ’ясом, скільк
його рука захопила. І сказав йому Володимир:
— Можеш з ним боротися!
А назавтра прийшли печеніги, стали кликати:
— Чи є муж? Наш уже готовий!
Володимир же наказав тієї ночі воїнам одягти зброк
і зійшлися обидва стани*. Випустили печеніги свого муже
був-бо він дуже превеликий і страшний. І виступив му;
Володимира. Поглянув на нього печеніжин і засміявся
бо був він середнього зросту. І розмірявши відстань мі;
обома військами, пустили їх один до одного. Схопили
ся вони і стали міцно держати один одного, і здавив наї.
печеніжина руками до смерті, і вдарив ним об землю
І вигукнули руси, а печеніги побігли, і Русь погнала з
ними, рубаючи їх, і прогнала їх.
Володимир же на радощах заклав город на броду, том
і назвав його Переяслав, бо ж перейняв славу юнак той
Володимир великими мужами зробив* і його, і батьк
його. ! повернувся Володимир у Київ з перем огою т
славою великою.
Хорвати —народ, який здавна жив і живе в Європі.
Трубіж — річка на Київщині.
Гпашатай — той, хто голосно оповіщав волю князя.
Стани — тут: війська.
Муж — тут: сильний 80ЇН.
Великими мужами зробив —
тут: добре їх відзначив, наго
родив чимось.

9

Коротко розкажи, як утвори
лася назва міста Переяслав.
Пам’ятник
князю Володимиру
в Переяславі
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/-— ~ ----------------Загадки
-- ------ -------------------ПРО НЕБО, ЗЕМЛЮ, ЯВИЩА ПРИРОДИ
• Торох, торох, розсипався горох, почало світати,
нема що збирати.
- Що світить по всьому світі?
.> Поле не міряне, вівці не злічені, пастух рогатий.
• Усі його люблять, усі його чекають, а хто
подивиться — кожен скривиться.
Що сходить без насіння?
Що у світі найбагатше?
Що у світі найситніше?
Кругом вода, а з питвом біда. Хто знає—де це буває?
Без ніг, а біжить, без рук, а рукави має.
Біле, а не цукор, м’яке, а не вата, без ніг, а йде.
• Спершу блиск, за блиском тріск, за тріском плеск.

Зелвнчєнко.
Пори року
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Загадки
--------------------------ПРО РОСЛИНИ І ТВАРИН
• На городі молода пишні коси розпліта.
У зелені хустинки золоті хова зернинки.
• Без рук, без ніг, а пнеться на батіг.
• Під землею птиця кубло звела і яєць нанесла.
• Латка на латці без голок зшита.
• Сидить баба на грядках, вся закутана в хустках.
» Повна хата людей, а без вікон і дверей.
• Стоїть хлопчик під пеньком, накрив голову брильком.
• Один важку роботу робить, другий молоком поїть,
третій хату стереже.
• Хто їсть без ложки?
—

— -

Прислів’я та приказки

—

• Спільна праця гори верне.
• Зробив діло — гуляй сміло.
• Хочеш більше знати, треба менше спати.
• Без охоти нема роботи.
• Не женися за двома зайцями, бо й одного не
спіймаєш.
• Не бери, де не поклав.
• Краще змовчати, ніж брехати.
• Грамоти вчиться — завжди знадобиться.
---------------------

Народні прикмети

------------ -------------

« Вологе літо й тепла осінь — на довгу зйму.
• Журавлі довго не відлітають — чекай снігу.
• Пізній листопад — буде сувора зима.
• Сильно рипить сніг — буде сильний мороз.
• Яскраві зірки на зимовому небі — на мороз._______
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еЙй&аЗКа $ Ш М М .
Як ти вважаєш, чому в колискових пісеньках матері
часто звертаються до котика, квітки, пташечки?
Ч Г Які чарівні перетворення відбулися у прочитаній казці?
Які речі допомагали Світанку перемогти?
Чому про одне явище природи, про одну рослину може
бути кілька загадок? Наведи приклади.
З’єднай
частини прислів'їв:
цГ
і

Зробив діло—

вода не тече.

Ц

Під лежачий камінь ;
Краще змовчати,
:'
ч г

Не бери,

ніж брехати.

>

де не поклав.

|Ц}Е-

£

■ї

гуляй сміло.

Подивись разом із дорослими багатосерійний пластиліно
вий мультфільм «Моя країна — Україна», в якому розповіда
ється про різні куточки нашої країни.

Кадр із серії «Мелітополь». Подивившись її, ти дізнаєшся,
як бvлo засноване не місто.

ЧИТАЄМО
В РІДНОМУ
КОЛІ...
Читай якомога частіше із братиком, сестричкою,
мамою чи татом, бабусею та дідусем.
Малюй за прочитаним, записуй свої враження.
Пройдуть роки, прочитані разом книжки, веселі або
щемливі розмови ти будеш згадувати із вдячністю.
Лідія Компанієць

ЗИМОВИЙ ВЕЧІР
Вечірній час... Метелиця мете.
Вітрисько дме в шибки та у причілок*
Татусь читає, мама щось плете, —
зима для хлібороба — відпочинок.
Під завірюхи нескінченний спів
вмикаєм телевізор — я і тато,—
а на екрані «Танець лебедів»,
танцюють молоденькі лебедята.
Я музику сполохати боюсь,
вона прекрасна, ніби дивне диво.
Заслухавсь, зачарований, татусь,
і мама посміхається мрійливо...
Шкода, не чує музики-краси,
не бачить лебедят сестра Оленка:
вона у нас завжди у ці часи
вже міцно спить,
бо зовсім ще маленька.

І

Причілок — бокова стіна будинку.
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3 яким почуттям хлопчик розповідає про свою сім’ю?
Прочитай рядки, що найвиразніше передають його став
лення до рідних. Читаючи вірш уголос, передай свої
почуття.

---------------------- Прислів’я
* Нащо клад, якщо в сім ’ї лад.
►Шануй батька й неньку, та й буде тобі скрізь гладенько.
Степан Чернецький

***
Не хилися, червона калино,
маєш білий цвіт.
Не журися, наша Україно,
маєш славний рід.
За Зінаїдою Сергійчук

РОДОВІДНЕ ДЕРЕВО
У далеку давнину виник звйчай вести літописи, хроноогії роду.
Кожне покоління розповідало про себе, про свої доягнення, свої відкриття. І це був цінний матеріал не тільки
ля вивчення роду, а й життя держави, людей. За допомоЖ) літопису можна було охопити всю історію роду. Предгавники знаменитих родин часто замовляли художникам,
завёрам наочно зобразити свій рід. Так виникла традиція
одовідних дерев.
Родовідні дерева в Україні з ’явилися кілька століть
ому. Це втілення в образі дерева поняття про людський
ід. Родина зображувалась у вигляді гілок, а члени цих роин — листочки, плоди, галузки. Дерева найчастіше зоражалися у вигляді лавра, дуба, пальми, куща винограду
и троянди. Ці дерева цінуються за довговічність, красу
рони, деревини, плоду, квітки, що символічно переносиося на представників певного роду.

Наші пращури уявляли життя всіх людей на землі я
велетенське Дерево, що починалося від Адама і Єви, як
за легендами, дали життя всьому людському родові. Дa^
на дереві відгалужувались гілки дітей, онуків, правнукіЕ
праправнуків — і так аж до нашого часу.
Немає такого народу, який би не мав на дереві род
своєї гілки. Люди завжди берегли пам’ять про своїх роди
чів. Багато хто з нас і сьогодні знає сім колін свого род^
«Коліно» — це одне покоління.
ц'З!*} Будь д о с л ід н и ко м ! Розпитай рідних, як можи
створити дерево свого роду. Фотографії, записи, спога
ди, речі, що зберігаються в родині, будуть тобі надійним
помічниками.
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Алла Потапова

АРХІВ
У кожній сім'ї є альбом, де зберігаються фотографії,
іколи їх дістають з полиці, і бабуся каже тобі: «Дивись,
це ти, коли тобі було півроку!» А ти дивишся і думаєш: «Та
эвже оце мале та беззубе — я?» А ще є старі малюнки, які
/і накарлякав, коли трохи підріс. А от і клаптик паперу, де
а вперше написав «мама», «тато». Усе це зберігається в
кремому місці і дуже цінне для родини. Як і старі листи,
нижки, ще щось, майже не потрібне сьогодні.
Усі речі, листи, фотографії минулих літ мають назву:
<\рхів», що в перекладі з грецької означає «старовинне,
іо зберігається».
Ти сам можеш зібрати дуже цікавий архів. І хтозна-яку
оль він може відіграти у твоєму житті.
За Василем Скуратівським

ОДВІЧНІ СЙМВОЛИ
Рушник на стіні. Давній наш звичай. Не було, здається,
Україні жодноїоселі, котрої не прикрашали б рушниками.
Хай то буде одинока хатина вдови чи тісна багатодітз оселя — всюди палахкотіли багатством барв рушники,
ата без рушників, — казали в народі, — що родина без
ітей.
По тому, скільки і які були рушники, створювалася
умка про жінку, її дочок. Ніщо так не говорило про жіночу
[правність, працьовитість, як ці вимережені рушники.
Хліб і рушник — одвічні людські символи.
Хліб-сіль на вишитому рушникові були високою ознаою гостинності українського народу. Кожному, хто
риходив із чистими помислами, підносили цю давню
лов’янську святиню.
Прийняти рушник, поцілувати хліб — символізувало
іошану тим, хто підніс або виростив хліб. Цей звичай
іройшов віки і став доброю тра д иц ією і в наш час.

4/
Іван Білий

ДЕНЬ МАТЕРІ
Це свято вперше почали відзначати американці в
1914 році. Отож воно має давню історію. А почалося все з
того, що дівчинка Аня Джервіс рано втратила свою маму
і на все життя була позбавлена найщирішої любові. Коли
вона підросла, то звернулася до уряду США встановити
День Матері, який би нагадував не тільки дітям, а й дорос
лим, хто їм подарував життя.
Для цього було обрано другу неділю травня — весня
ний день, коли все оживає в природі, тягнеться до сонця
й тепла, як немовля до матусі. Незабаром свято Матері
стало всенародним, його стали відзначати в багатьох
країнах світу.
Україна протягом довгих десятиліть не мала своєї
державності, і тому це свято прийшло до нас з великим
запізненням. Але наш народ завжди пам’ятав про те, що
Бог заповідав шанувати батька і матір свою. Любов до
батьків допомагає долати труднощі й лихо, сповнює наше
життя найбільшим щастям.
Дмитро Павлйчко

ДВА КОЛЬОРИ
(Уривок)

Як я малим збирався навесні
піти у світ незнаними шляхами, —
сорочку мати вишила мені
червоними і чорними нитками.
Два кольори мої, два кольори,
оба на полотні, в душі моїй оба,
два кольори мої, два кольори:
червоне — то любов, а чорне — то журба.
Вірш «Два кольори» покладено на музику. Це одна з
улюблених пісень нашого народу. Чи співають її у твоїй
родині? Навчись її співати.
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Віра Багірова

БАБЦЯ СПИТЬ
Ходить тиша в теплих капцях,
задрімала в кріслі бабця.
А годинник цокотить:
бабця спить, бабця спить.
Я навшпйньки вийду з хати,
щоби їй не заважати.
Не скачи, собачко, цить!
Бабця спить. Бабця спить...
Розмовляй з мамою, бабусею так, щоб ніколи
не засмутити їх недобрим словом!
■ - ----------- - Прислів’я
---------------- -— • На сонці тёпло, а біля матері добре.
• У дитини заболить пальчик, а в матері — серце.
Дмитро Білоус

МИ ЛЮБИЛИ ІМЕНИНИ
Ми любили іменини —
свята нашої родини:
в тата в січні, в мами в грудні,
найчастіше свята — в будні.
Свято нашої родини —
вся сім’я його справля:
свято кожної родини —
і Наталки, й Василя,
і Олекси, й Катерини.
І Павла, і Марусйни,
і Надії, і Христини,
і Сашка, й Дмитра (це я),
й Колі — от і вся сім’я.
Під веселі жарти й сміх
хтось гукає: — Ну, братуха, —
іменинника за вуха!

Й побажання від усіх:
— Жить йому сто років, братця!
Й над чолом у винуватця
вже розломлено пиріг.
Мати коло пирога:
— Хай вам Бог допомага!

Ольга Богаєвська. Гості (День народження)
Леся Мовчун

ВЕСЕЛИЙ ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ
Бути старшим братом мені не подобалося — до
вчорашнього дня. Вітько завжди канючить* іграшки, виймає
з рюкзака підручники, щоб розглядати картинки, а потім
залишає де попало. Та вчора мені навіть приємно стало, що
я старший брат — розумний, кмітливий і авторитетний. Уся
сім’я готується до Вітькового дня народження. Збереться
багато друзів з нашого двору, вітатимуть майбутнього
першокласника.

]

50
— Слухай, малйй, — шепочу Вітькові, — хочеш мати
найвеселіший день народження?
Вітько тільки головою покивав.
— Тоді влаштуємо для гостей сюрприз. Ну, розіграємо
їх, зрозумів?
— А що, так треба?
— Неодмінно! Щоб твій день народження всім гостям
запам’ятався!
Вітько не перечив. Він, мабуть, думав: як гарно мати
старшого брата!
Найперше ми зачинилися у вітальні, де навколо
обіднього столу вже розставлені стільці із святковими
накидками.
— Найголовніше, — пояснював я Вітькові, — щоб усім
було весело. А весело — це значить смішно. Це коли смі
ються один з одного. Показують пальцем і аж за животики
тримаються.
На один стілець під накидку я поклав зав’язаний паке
тик з водою.
— Що буде, коли сюди всядеться, наприклад, Юлька
з шостого поверху?
— Не знаю, — опустив голову Вітько.
— Весело буде, малий! Пакетик лусне, вода потече,
і всі подумають, що це Юлька надзюрила. Ну, чого скис?
Тут клади тюбик з клеєм. Сяде на нього Максим, розча
вить і... що буде? — запитую суворо.
— Не знаю...
— Ну, чого ти такий дурень? Знову буде весело!
Максим приклеїться до накидки, накидка до стільця, і всі
качатимуться на підлозі від сміху. Побачиш! А від цього
стільця я відкручу ніжку. Тут ми посадимо Вальку. Уявля
єш, як вона в повітрі ногами задриґає? А сюди, на кнопки,
треба посадити рюмсу Ілька. «Ой-ой-ой, ой-ой-ой, мамоч
ко, мені боляче!» — передражнив я Ількове схлипування.

І
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Ех ти, тюхтій! Хіба б ти сам до такого додумався? Тут треба
життєвий досвід. Як у мене, — додав я скромно. — Вчись!
У школі пригодиться!
І ми перейшли в нашу кімнату.
— Давай Буратіно. Ми його перевдягнемо. А тепер
дістань із шухляди пластилін. Обличчя заліпимо жовтим,
під носа притулимо чорну блямбу, наче бородавку. А на
голову намотаємо стару хустину. Хто вийшов?
— Баба Яга, — ошелешено прошепотів Вітько.
— А тепер клади її в шафу для іграшок біля самих
дверцят. Спробуй відчинити!
Вітько аж підскочив, коли в руки йому з ляльковим
криком «Уа!» звалилася наша Баба Яга.
— От! А як злякаються наші гості! Як буде весело!
Того вечора ми придумали чимало сюрпризів. Вітько
не все розумів, але на те і є старший брат, аби навчати
малюків, як організувати веселе свято.
Вітько швидко заснув, а я все крутився. У голові роїлися
нові ідеї — одна цікавіша за другу. Шкода, що Вітька зараз і
граблями не стягнеш з ліжка. Зате найвеселіший сюрприз
поки що буде секретом. І я сходив у ванну, дістав з аптечки
пляшечку зеленки й вату. При світлі нічника я наквацяв
на Вітьковому лобі округлі брови, позеленив кінчик носа
і зробив яскравий зелений «рум'янець». А вуса вийшли
хвацько закручені, як у нашого прадідуся на фотографії.
Уранці я довго не вставав. Уткнувшись обличчям у
подушку, чекав, поки прокинеться Вітько. І коли він побіг
умиватися, побачив себе у дзеркало. Та враз по квартирі
прокотилося протяжне, як сирена, виття.
— Уууууууу! Мене Сашко обмалював!
Я чув, як Вітька відмивали милом, шампунем, зубною
пастою, але намарне.
— Нічого, за кілька днів зеленка сама зникне, — заспо
коювала мама.
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— Угу, за кілька днів! А до мене сьогодні прийдуть гості!
Я ж хотів одіти новенького костюмчика. З краваткою! Мені
тепер клоунський костюм треба надівати, а не хлоп’ячий! —
не вгавав Вітько.
Тато довго мовчав. А потім радісно вигукнув:
— Ідея! Приготуємо сю рприз.
— Так ми вчора із Сашком уже приготували!
І цей ябеда виляпав усе про стільці і про Бабу Ягу
в шафі.
— Ні... Ми влаштуємо інший, веселий сюрприз. У нас
буде маскарад! Побачиш, такого веселого дня народжен
ня ще ні в кого не було.
Пізніше я почув щасливий голос Вітька. Вітько розгля
дав маски, які тато приніс із «Дитячого світу» — для нього
і для всіх гостей. У сумці були і свищ ики, і пищалки, і
хлопавки, і повітряні кульки. Я це знав, бо Вітько по черзі
все випробовував.
До мене в кімнату ніхто не зазирав. Хіба що Вітько
в масці клоуна, з-п ід якої просунув, дражнячись, язика.
Ну, і тато зазирнув — один раз. Без ремінця, чесне слово!
Він тихо сказав:
— А для тебе, веселунчику, розваги закінчилися. Сиді
тимеш до ночі сам.
Потім настав вечір, і Вітькові гості, ця дрібнота, щосили
веселилася на своєму безглуздом у маскараді. Вони
так голосно дуділи, пищали і стріляли з хлопавок, що
я здогадався: насправді їм не весело. Це тільки, щоб я
позаздрив. Які ж веселощі без кнопок, клею і поламаних
стільців?
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Канючить — випрошує.
Поміркуй, як зробити день народження святом для
гостей і для себе.

ио

Відчуй
інш ого
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ЛЮДИНА ПРОТИ ХВОРОБИ

Вам, мабуть, колись траплялося зустрічати людей,
у яких через хворобу або нещасний випадок було трав
мовано тіло. Травми можуть бути тимчасовими — після
лікування все відновлюється. Але бу
ває й так, що людина через хворобу
назавжди втрачає можливість повно
цінно рухатися. Таким дітям або дорос
лим доводиться багато часу проводити
в лікарнях або вдома.
Щоб хоч трохи допомогти тим,
у кого хворі ноги, люди придумали
ходунки та мйлиці. Є ще візок для ди
тини. У ньому дитину возять, допоки
вона лікується, набирається сил. Бу
ває, що дитина одужує повільно. Тож у візку їй доводиться
перебувати довго. Але її близькі й друзі терпляче чекають,
допомагають, чим можуть. Лікарі призначають медика
менти й масажі, інколи ще й болючі уколи, навіть операції.
Рідні та друзі огортають хвору дитину увагою й турботою,
що вселяє в неї віру у своє зцілення, додає сил.
Лікуватися людям можуть допомагати й тварини.
Так, дітей катають на конях без сідла, вони на них, як на
живих тренажерах, виконують багато різних вправ. Завдя
ки цьому зміцнюються слабкі м ’язи, виробляється рівно
вага тіла. Чудові лікарі також дельфіни. У них добрий ха
рактер, і вони мають здатність заспокоювати людей.
(З журналу «Джміль»)

ЗУСТРІЧАЄМО НОВИХ ДРУЗІВ
Коли ви зустрінетеся з дитиною, яка не може повноцін
но рухатися, на вулиці або в поліклініці, у театрі чи музеї,
у дитячому садочку або в школі, поставтесь до неї так,
наче вона нічим не відрізняється від інших дітей. Не можна

)

54
показувати пальцем, сміятися. Це нечемно та образливо
для неї.
Якщо ви захочете зробити для такої дитини щось при
ємне, запитайте в дорослого, який її супроводжує, ім ’я цієї
дитини та дозволу познайомитися з нею.
Спілкуючись із дитиною у візку, обирайте положення
на рівні її очей, а не збоку чи за спиною. Пам’ятайте: не
можна плескати співрозмовника у візку по спині або по
плечах, небезпечно спиратися на його візок або штовхати
його. Несподіваний поштовх може завдати неприємнос
тей тому, хто у візку.
(3 журналу «Джміль»)

,^ 2 ^ П о м ір ку й те , що цікаве ви могли б показати чи роз
повісти своєму новому другові, про що запитати в нього.
Люди, яким доводиться багато страждати, стають мудрі
шими, вміють цінувати кожну мить свого життя та справ
жніх друзів. Тож вам буде цікаво та затишно разом.
Борис Комар

ПРОХАНИЙ
Ой і проханий же був Юрко! Кличуть його:
— Іди, Юрасику, в піжмурки гратися!
Він не йде, чекає, щоб добре попросили. Знає, без
нього не обійдуться.
Або дає хтось із гостей цукерок:
— На ось тобі гостинця.
Так Юрко заховає руки за спину і не бере. Поки впросять.
Навіть коли одного разу тракторист хотів посадити його
біля себе в кабіну, і тоді він довго не сідав.
А це недавно пішов Юрко до свого сусіда, діда Антона,
з яким він товаришував. Аж той саме їсть вареники з
вишнями.
— Сідай, парубче, до вареників,— запрошує дідусь.
— Спасибі, не хочу,— каже Юрко. — Я тільки що
пообідав.
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Доїв дідусь вареника, взяв другого та й знову:
— Твоя ж мати сьогодні, мабуть, не варила вареників?
— Не варила,— признався Юрко.
— То на хоч одного покуштуй,— простягає дідусь. —
Бач який пузатий!
— Ні, не хочу. Я не голодний,— стоїть на своєму Юрко.
— Ну як хочеш, а я буду їсти. Добрі вареники!—
прицмокнув дід Антон і вже більше не запрошував.
А Юркові, дарма що відмовився, ох як вареників
хотілося покуштувати, бо таки був ласий до них. Кожного
разу, як дідусь умочав вареника в густий мед, у нього
аж слйна котилася. Та він ждав, щоб дідусь іще раз
запросив,— тоді вже зразу сяде. Але той увесь час
говорив про інше. То розпитував Юрка, чи скоро в школу
ходитиме і чи не розбив ще м'яча, якого батько з міста
привіз, то почав розповідати про себе, яким він малим
був. Тим часом уминав вареники.
Бачить Юрко, як швидко меншає вареників і меду, не
витерпів, запитав:
— Дідусю, що ви мені казали, тільки я прийшов до вас?
— Що ж я тобі, хлопче, казав? — задумався дід Антон.
— Може, те, щоб ти здоровкався, коли в хату заходиш?
— Ні, пізніше. Тоді, як я отут стояв.
— А-а, це щоб сорочку в штани забрав і ґудзики
застебнув?
— Та ні, не те... Ви щось мене просили, а я не хотів,—
допомагав скоріше пригадати старому Юрко, бо в мисці
залишилося всього три вареники, а в тарілці зо дві ложки
меду.
Але дід Антон ніяк не міг згадати, що ж він казав Юркові.
І тільки тоді, коли вимочив до крапельки з тарілки пахучий
мед, з'їв останнього вареника, ударив руками по колінах:
— Та це ж ти, мабуть, хотів вареників покуштувати?
— Авжеж, хотів... — ледве стримуючи сльози, мовив
Юрко й посунув до дверей.
5^

Чи справедливо вчинив дідусь Антон?
ІІІП Ш
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Валентина Каменчук

ХОЧУ ПІДРОСТИ
Мама каже:
— Одягнись!
Дощ який періщить!
— А я хочу підрости,
плащ мені навіщо?

Не вдягають дерева
плащі черевики,
а ростуть на дощі
он які великі!

БУРЯК ТА БУДЯК
(Народна притча)
— І за що тому бурякові від людей шана, не розумію? —
дивувався Будяк.
Воно, як глянути збоку, й справді дивно: Будяк
розбудячився, крислатий та пишний, малиновий його
цвіт за версту видно, а Буряк виткнув при самій землі
жмут гички — ото й усе.
Але ж дивитися треба в корінь.
Марія Чумарна

ХТО Я ДЛЯ СВІТУ?
Каже мама: «Ти — моє сонечко!»
Мамусю, я ж твоя донечка!
Каже тато: «Моє солов’ятко!»
Тату, я ж просто дитятко!
Каже бабуся: «Квіточко дорогенька!»
Я ж, бабусю, внучка твоя маленька!
Сестра називає мене щебетушкою,
а братик мій кличе мене Попелюшкою.
А котик говорить до мене: «Няв-няв!»,
а песик одне лише знає: «Гав-гав!»
А я у сонечка вчуся світити,
у пташки — співати, у квітів — радіти,
немов Попелюшка — я вірю у диво,
мов котик та песик — стрибаю щасливо,
бо все у цім світі до мене подібне,

Оі

Як ти зрозумів вислів родовідне дерево? Як його створю
ють? Розглянь малюнок Даринки Бережної. Що ти можеш
розповісти про родину дівчинки?

Моє родовідне дерево.
Робота
Даринки Бережної,
учениці 3-го класу
Голопристанської
ЗОШ № З
Херсонської області

4 4

4

Що символізує рушник? Які рушники вишивають
майстрині твого краю? Що зображено на рушниках,
які є у твоїй родині?
Коли виникло свято Матері? Як його відзначають
у вашій родині?
У якому вірші ти прочитав про шанобливе ставлення
до бабусі?
Які прислів’я, образні вислови збагатили твій словник?
Що з прочитаного тобі сподобалось, що запам’яталось?
Напиши про це відгук.

ЛІТЕРАТУРНІ
КАЗКИ, БАЙКИ
УКРАЇНСЬКИХ
І ЗАРУБІЖНИХ
ПИСЬМЕННИКІВ

м
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Ти вже знаєш, що таке літературні казки. Пригадай
твори, які читав у попередніх класах, Яку казку запам’ятав
особливо? Хто її автор?
Читаючи казки, слідкуй за розвитком і послідовністю
подій: розрізняй зачин, основну частину, кінцівку.
Визначай головну думку твору, ставлення автора
до дійових осіб.
Олександр Зима

ПРО СІРОГО ВОРОНА ТА ЧАРІВНІ ОКУЛЯРИ
В одному лісі жив лісник із дружиною. І був у них хлоп
чик Сергійко. Хлопчик дуже любив свій ліс. А ще більше
любив він високу грушу, що росла в їхньому саду.
Груша була стара і таємнича. На тій груші, у великому
гнізді з чорного ломаччя, жив Сірий Ворон.
Сергійкові здавалося, що Сірий Ворон кривдить грушу
й через те вона поволі всихає. Кожної весни із її зелених
шат вистромлювалися сухі галузки. Вони були схожі на за
лізне волосся на голові велета.
Хлопчик хотів урятувати грушу. Обкопував і поливав
її, та одного літа груша всохла. Довелося її спиляти. Коли
груша впала, разом з нею впало й гніздо Сірого Ворона.
Із гнізда випали золота монета, обгортка від шоколаду,
осколок дзеркальця й срібний ґудзик від оксамитової
куртки лісника. Дуже зрадів лісник, коли знайшов ґудзи
ка. То був дуже старий ґудзик. На ньому завжди блищала
велика срібна зоря.
Сергійко теж прибіг подивитися на гніздо Сірого
Ворона. Коли хлопчик побачив усе те добро, що лежало
в гнізді, він дуже здивувався й запитав батька:
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— Тату, для чого Сірий Ворон зносить усе це в своє
гніздо? Він же не ходить у магазин і не пришиває ґудзиків
до своєї куртки з пір’я?
— Сірий Ворон, сину, — мовив тато, — збирає не гро
ші й не ґудзики. Він несе у своє гніздо все, що блищить
на сонці. Ворон думає, що то блищать скалочки чарівних
окулярів.
— А що то за окуляри? — запитав Сергійко. — Ти ніколи
не згадував про них. Що то були за окуляри? Розкажи, тату.
— Гаразд, — погодився тато й посадив Сергійка на ще
теплий пеньок груші. — Слухай же, — продовжив тато. —
Давно-предавно, коли ще ні нас з тобою, ні цієї груші не
було на світі, з ’явилися перші звірі й птахи. Було їх дуже
багато. Були вони дуже різні. Кожен з них шукав свого
пристанища. Почали птахи обживати ліси, степи, озера
й гори. Усі мостили свої гнізда, і тільки Сірий Ворон не
брався до роботи. Ніяк він не міг нагріти собі місця.
— Слухай, Вороне, чому ти досі не в’єш гнізда? —
запитала його Сойка. — Де твої діти житимуть?
— Без тебе знаю, — гордовито відповів Сірий Ворон. —
На те я наймудріший серед вас, — додав і полетів у хащі,
де жила Сова.
— Ти просто ледар! Та ще й невихований! — гукнула
навздогін Сойка.
Сірий Ворон навіть не озирнувся на ті слова.
«Ще побачимо, хто в кого тепла проситиме», —
зловтішно подумав Ворон та й сів на дуба. Сидів він там
до самісінького вечора і пильно стежив за Совою.
Треба сказати, що колись Сова бачила не тільки вночі, а
й удень. Тільки для цього Сова одягала свої чарівні окуляри.
Скельця тих окулярів блищали, наче сонце.
Сірий Ворон як побачив чарівні окуляри Сови, так
зразу ж і подумав, що вони гарячі і від них можна завжди
погрітися в гнізді. Але для цього треба було вкрасти в Сови
чарівні окуляри.

От одного разу Сова не помітила Сірого Ворона на дубі,
залишила в дуплі чарівні окуляри й полетіла на нічні лови.
Уночі ж Сова чудово бачила й без окулярів.
Сірому Воронові тільки того й треба. Прокрався він у
Совине дупло, знайшов чарівні окуляри, схопив їх у дзьоба
й кинувся тікати в сусідній ліс.
Сірий Ворон не подумав про те, що чарівні окуляри
так блищатимуть, і не прихопив із собою темної торбини.
От як тільки він полетів, окуляри від змахів його крил ще
дужче розгорілися й засяяли, неначе метеорит у небі.
— Що це так світиться? — питали здивовано птахи,
що вже вкладалися спати.
— Може, то полетіла Жар-Птиця? — несміливо запита
ла Жовта Мухоловка.
їй ніхто не відповів. Усі, мов зачаровані, дивилися на
дивний вогонь над лісом.
У сутінках найкраще бачила Сова. Вона зразу ж упізнала
свої окуляри й кинулася наздоганяти Сірого Ворона.
— Віддай, віддай, злодюго! — гукнула Сова й летіла
слідом нечутно, наче мара. Сова вже майже наздогнала
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Сірого Ворона. Ворон злякався, каркнув і випустив Сови
ні окуляри. Вдарилися вони об пеньок дуба й розлетілися
маленькими блискітками. Гірко зажурилася Сова й крик
нула у відчаї:
— Кари тобі, Вороне! Тобі і твоїм дітям — кари!
— Кар-р! — тільки й зм іг прокричати Сірий Ворон.
Він так злякався прокляття, що геть забув усі свої слова.
З тих пір і Ворон, і його діти забули свою мову і вміють тіль
ки каркати. Це тепер і їхня пісня, і їхня мова. І каркатиме
Сірий Ворон доти, доки не знайде усіх скалок, не складе з
них чарівних окулярів і не поверне їх Сові. От і несе Сірий
Ворон у своє гніздо все, що блищить під сонцем.
— Тату, а Сірий Ворон знайде колись усі скалки з
чарівних окулярів? — запитав Сергійко. Йому було жаль
Сови, котра тепер не може побачити ні сонця, ні квітів, ні
метеликів, ні білих хмар у високому синьому небі.
— Хто його знає, — відповів тато. — Сірий Ворон не
втрачає надії. Хоча це дуже нелегко зробити, сину.
— Дуже мені жаль Сірого Ворона, — зітхнув Сергійко.
Потім подумав і сказав: — І Сови жаль. Невже не можна
якось допомогти Сірому Воронові? Тоді б він повернув
Сові чарівні окуляри.
— Не можна, Сергійку, — твердо сказав тато. — Сірий
Ворон скоїв великий злочин. А той, хто розіб’є чужу
радість, уже ніколи не матиме щастя.
— Навіть людина? — перепитав зі страхом Сергійко.
— І навіть людина, — пояснив тато. — Радість і горе
на землі для всіх однакове, і для звірів, і для птахів, і для
людей.
Сергійко дивився на старе гніздо Сірого Ворона й
думав про те, що він робитиме тільки добро. І для звірів,
і для птахів, і для людей.
Хто дійові особи казки?
Яку кару дістав Сергій Ворон за свій злочин?
Чому Сергійкові було шкода і Сову, і Сірого Ворона?
У чому головна думка казки?
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ПАЛИЧКА-РЯТІВНИЦЯ
Пом іркуй, про що може йти мова в цьому творі.
Був собі на світі ледар. Звичайнісінький ледар. Мабуть,
і тобі траплялося бачити такого. Звали його Миколою.
А сталося це тоді, коли на деревах та кущах із
малесеньких буро-жовтих бруньок визирнули зелені
язички першого листя. Хлопці ганяли надворі м ’яча.
А Микола занудьгував: мати зачинила його в помеш
канні, щоб він як слід вивчив уроки.
«Ото б добре було, — мріяв Микола, — знайти чарівну
паличку-рятівницю. Щоб замість мене й домашні завдання
робила, й усе інше. За такою паличкою на край світу піти
не страшно!»
і раптом сталося чудо...
— Навіщо ж на край світу? — почув Микола чийсь до
брий й тихий голос. Хлопчик озирнувся. Посеред кімна
ти стояв малесенький дідусь — удвічі нижчий за Миколу.
На ньому були червоні шаровари з білими цятками й бі
лий ковпак із червоними зірочками. Довга сива борода
зникала десь аж за спиною.
— Навіщо на край світу йти? — повторив дідусь. — Мож
на мати те, що бажаєш, і тут.
— Вибачайте, — пробурмотів Микола розгублено, —
хто ви такий? Дідусь відповів:
— Я — Головний охоронець чарівної палички-рятівниці!
Микола мовчав, зачарований. Виходить, що в казках
усе правда, й чарівники — таки є!
— Ви справді дасте мені чарівну паличку? — спитав він
недовірливо.
Дідусь відповів дуже поважно:
— Якщо ти заслужиш — звичайно! Але ти маєш виконати
той моїх завдання. З года?

Микола про всяк випадок кивнув. Може ж таки завдання
не дуже важкі?..
— Слухай перше завдання! — голос у дідуся ще більше
споважнів*. — Тижденьти, Миколо, маєш сам прибирати
свою постіль і допомагати матері!
«У-у, — хотів був викрутитись Микола, — не хочу!»
Але якийсь голос прошепотів йому: «Почекай, не тікай,
адже в нагороду ти дістанеш чарівну паличку-рятівницю!»
— Я згоден, — тихо сказав Микола.
— От і добре, — весело кивнув дідусь, поправив на
голові ковпак і... розтанув у повітрі, наче його й не було.
Цілий тиждень Микола прибирав у кімнатах, допомагав
матері мити посуд і навіть до крамниці двічі бігав. Мати й
раділа, й дивувалася — звідки б то все? Ох, якби знала
вона, певно, не мала б такого доброго настрою. Адже син
був такий запопадливий* тільки тому, щоб опісля нічого
не робити, а мати на послугах чудесну паличку.
Якраз за тиждень Головний охоронець чарівної
палички-рятівниці з ’явився перед Миколою.
— Як твої справи, чи виконав, що я тобі звелів?
Микола розповів про все.
— Початок непоганий, — погладив свою пишну бороду
старий. — Перший крок до чарівної палички ти зробив.
А тепер слухай друге завдання: щоб ти аж десять днів
не чіпав і не кривдив малюків — я ж знаю, з тобою таке
буває. Та це ще не все: як старші хлопчики кривдитимуть
малих, щоб ти їх боронив... Добре?
Дідусь поправив свій ковпак і зник...
— Ото вскочив у халепу*! — свиснув Микола. — Сашко
Дубина, певно, роз’юшить мені носа!
Але іншої ради не було. Треба було ставати хоробрим
і справедливим.
І коли на великій перерві Сашко Дубина штовхнув
якогось першачка і той гепнувся та ще й носа набив,
М икола підскочив до Сашка й гукнув:

— Ану, підійми його зараз та попроси пробачення, бо
буде погано. Второпав?
Сашко з несподіванки пробурмотів розгублено;
— Почекай, зараз!..
Усі десять днів Микола був у школі найхоробрішим і
| найсправедливішим.
— Ти на правильній дорозі, — сказав Головний охоро
нець чарівної палички-рятівниці, коли минув і другий строк.
— Але це не все. Останнє завдання — найважливіше!
Микола навіть дихати перестав.
— Я знаю, — вів далі дідусь, — що ти погано вчишся.
Тепер весна. Незабаром кінець останньої чверті. Коли
закінчиться навчальний рік, покажеш мені табель. Ти
зрозумів мене?
У Миколи навіть серце тьохнуло.
— Зрозумів. Треба, щоб у ньому були хороші оцінки...
Ось у яку біду вскочив Микола. Але відступати було вже
нікуди. Миколина мати дивувалася:
— Сину, чого це ти все з книжками сидиш? Іди хоч трохи
у футбол пограй.
— Не можу, — відказував Микола, хоч йому й дуже
кортіло побігти на вулицю до друзів, — скоро ж іспити.
Повторювати треба!
Але хлопчик став помічати, що йому хочеться
працювати не тільки заради чудесної палички...
І ось пролунав останній дзвінок. Микола одержав табель
і побіг швиденько додому, щоб показати його батькам та
ще з більшим хвилюванням-нетерплячкою — Головному
охоронцеві.
Дідусь у червонозоряному ковпаку був, як завжди,
точний. Тільки-но батьки хлопчика пішли з дому, він зараз
же з ’явився. Поглянув на оцінки і сказав весело:
— Молодець, Миколо! Передаю тобі свій скарб!
І Головний охоронець простягнув Миколі чарівну
паличку-рятівницю.
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Так ось яка вона! І не подумаєш, що чарівна. Така собі
жовтенька паличка, трохи більша за учнівську ручку та й
усе. Ніхто й не здогадається, що це справжній казковий
скарб.
— Щоб паличка виконувала твої бажання, — вів далі
Головний охоронець, — треба наказати їй:
Пали чко -ря тівнице,
паличко-рятівнице!
Зроби те, вірний друже,
чого хочу я дуже!
А далі додай, чого саме бажаєш. Чого б ти хотів?
— Ну... морозива!
За мить перед Миколою стояла гарна кришталева ваза,
а в ній — полуничне морозиво.
Микола, вражений, спитав:
— А що можна звеліти паличці?
— Усе. Окрім того, що проти совісті.
— А звідки береться те, що бажаєш, — з нічого?
Очі в дідуся стали ласкаві, добрі.
— З вісно, ні, М иколо. З нічого
навіть у казці ніщ о не з ’ являється.
Просто тобі дурно буде діставатися
все, що зробили інш і люди.
Микола задумано крутив у руках па
личку. Ось яка ти, рятівнице... В одних
забираєш, а іншим даєш. Але я зроблю,
як совість підказує. ( Микола дзвінко
звелів:
— Паличко-рятівнице,
паличко-рятівнице!
З р о б и те, вірний друж е,
чого хочу я д у ж е !

Хай усім ледарям руки до роботи свербітимуть!
Потім Микола простяг паличку Головному охоронцеві
і сказав;
— Самому цікавіше все робити. Візьміть паличку!
— Здоров будь, Миколо! — весело сказав дідусь. — Ти
правильно вирішив.
Він торкнувся свого червонозоряного ковпака й зник,
наче ніколи і не з ’являвся отут у кімнаті.
Ніколи?! Перед Миколою на столі лежав табель з
хорошими оцінками. І мати більше не гнівалася. Ніхто не
називав Миколу ледарем.
А надворі хлопці кричали, ганяли м’яча. І Микола
вистрибом побіг до них.
Споважнів — тут: набув поважної інтонації.
Запопадливий — тут: ретельний, дбайливий.
Халепа — неприємність.
Скільки разів Микола зустрічався з чарівником?
Як змінювалося ставлення Миколи до роботи?
Коли він відчув задоволення від своєї праці? Чому?
Пофантазуй! Уяви собі, що Микола залишив у себе
паличку. Яким тоді було б закінчення казки?

Петро Павлович ЄРШ ОВ{ 1815—
1869) — відомий російський письмен
ник. Казку «Горбоконик» він написав,
коли був студентом Петербурзького
університету. Вона дуже сподобалася
студентам і викладачам. Згодом казку
було надруковано в журналі. Відтоді її
багато разів перевидавали.
Петро Павлович Єршов створив
багато інших творів, але саме «Горбо
коник» уславив його ім’я.

Пам'ятник
П. П. Єршову
та його казковим
героям
у російському
місті Тобольськ,
на батьківщині
письменника

ГОРБОКОНИК
(Уривок)
За горами, за лісами,
за широкими морями,
проти неба на землі
жив дідусь в однім селі.
У старенького три сини:
старший — з розумом хлопчина,
середульший — сяк-такий,
а найменший — геть дурний...
От чи скоро, чи не скоро
приключилося їм горе:
хтось у поле став ходить
і пшеницю толочить.
Про таку лиху пригоду
ще ніхто не чув ізроду;
стали думать і гадать,
як би злодія впіймать.
Та й надумали ходити
уночі той лан глядіти,
щоб його оборонить,
лиходійника зловить.

Ілюстрація
Миколи Кочергина

<\Л

ЯП КЯЯІ

Почало ж ото смеркатись,
старший брат почав збиратись,
він сокиру й вила взяв
та й у поле почвалав.
Непогожа ніч настала;
боясть парубка напала,
і сховався молодець
у кошару до овець...
Почало ізнов смеркатись;
середульший став збиратись,
він сокиру й вила взяв
та й у поле почвалав.
Ніч холодна як настала,
туга парубка напала,
зуб на зуб не попада;
він навтьоки, бо біда!
ілюстрація
«Лучче ніч повартувати
Олени
Самокиш - Судковської
у сусідки біля хати!»...
Стало втретє знов смеркатись,
час найменшому збиратись;
а найменший не спішить,
на печі собі сидить.
Ну, тут батько підійшов,
каже: «Синку мій коханий,
ти піди в дозор, Іване.
Я обнов тобі куплю,
дам і кваші*, й киселю».
Тут Іван злізає з печі,
кобеняк* бере на плечі,
хліб за пазуху кладе,
вартувати лан іде.
Ніч настала; місяць сходить;
поле все Іван обходить,
на всі боки погляда
і під кущиком сіда...

Враз опівніч кінь заржав...
Вартовий швиденько встав,
подививсь під рукавицю —
і побачив кобилицю.
Наче сніг була вона —
чистобіла та ясна,
грива хвилями спадала,
щирим золотом сіяла...
Іван до кобили підбігає,
за хвоста її хапає
та й сідає на хребет —
тільки задом наперед.
Стрепенулася кобила,
ще й очима засвітила,
шию лебедем звила
і зірвалась, як стріла.
Хоче скинути Івана,
щоб не став він їй за пана.
Та в Івана славний хист —
цупко держить він за хвіст.
Натомилася кобила
і отак заговорила;
«На мені ти вмів сидіть,
будеш мною володіть.
Дай лиш місце для спокою,
та ходи як слід за мною...
Через три дні я заржу,
коней двійко породжу —
гриванів, яких донині
не стрічалося людині;
ще й конятко-малюка,
чверть аршина* без вершка*,
на хребті з двома горбами,
т е й з п р е д о в г и м и у н ія м и

ілюстрація
Миколи Кочергина
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Більших двох, як хоч, продай,
горбанька ж не віддавай
ні за яхонт*, ні за гроші,
ні за царськії розкоші.
В ясен день, у тьмі нічній
він товариш буде твій:
у мороз тебе зогріє,
влітку холодом обвіє;
в голод хлібом покріпить,
в спеку медом* освіжить»...

о*

(Переклад з російської Максима Рильського)

9

Кваша — страва з гречаного або житнього борошна.
Кобеняк — верхній одяг; різновид чоловічого плаща.
Аршин — давня міра довжини; дорівнює приблизно 70 см.
Вершок — давня міра довжини; дорівнює приблизно 4 см.
Яхонт — дорогоцінний камінь.
Мед — тут: напій.
Як кожен із братів поставився до нічного вартування?
Якою описано кобилицю? Які слова засвідчують її незви
чайну силу і красу? Чому вона підкорилася Івану?
Який епізод казки зображено на малюнку?

Знайди і прочитай повністю казку про захоплюючі приго• « п г п оіп и п гп Г оп Гю кп н и ка .

§ 2 * Ця книжка складається з неби
лиць німецького барона Мюнхгау
зена, який був військовим, певний
час служив у Росії й воював з турка
ми, Повернувшись до свого маєт
ку в Німеччині, він став розповідати
неймовірні пригоди. Мало хто вірив
у ці оповіді, але слухати було їх ці
каво і весело. Згодом письменник
Рудольф Еріх РАСПЁ їх записав,
дещо змінив. Так вони і дійшли до
читачів. Прочитайте уривки з книги
«Пригоди барона Мюнхгаузена».

Портрет
барона Мюнхгаузена

КІНЬ НА СТОЛІ
Здається, я ще нічого не роз
повідав вам про своїх коней? А
проте в мене і з ними траплялося
чимало неймовірних історій.
Було це в Литві. Я гостював у
одного приятеля — справжнього
шанувальника скакунів. І ось, коли
він показував гостям свого най
кращого коня, яким особливо
пишався, той зірвався з припони,
перекинув чотирьох конюхів і
помчався по двору, як навіжений.
З переляку всі розбіглися. Не знайшлося жодного
сміливця, який ризикнув би наблизитися до розлютованої
тварини. Лише я один не розгубився, адже я не тільки
напрочуд хоробрий, а й з дитинства вмію приборкувати
найдикіших коней.
Одним стрибком я заскочив коню на хребет і миттю
вгамував його. Одразу відчувши мою сильну і впевнену
руку, він скорився, наче мале дитя. Я урочисто об’їхав двір,
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і тут мені закортіло показати свою майстерність дамам, які
саме сиділи за чайним столиком.
Як же це зробити? Дуже просто! Я спрямував коня до
вікна і, неначе вихор, влетів до вітальні.
Дами попервах дуже злякалися. Але я примусив коня
скочити на чайний стіл і так майстерно прогарцював серед
келишків і філіжанок*, що не розбивані жодноїчарочки, ані
найменшого блюдця. Це дуже припало до душі прекрасним
дамам, вони заходилися сміятися та плескати в долоні, а
мій друг, зачарований неймовірною спритністю, вмовив
мене прийняти в подарунок цього чудового скакуна.
Я був насправді радий його подарунку, адже збирався
на війну і давно підшукував собі гідного коня.
За годину я вже мчав на ньому, прямуючи до Туреччини,
де в той час тривали жорстокі бої.
^о

Філіжанка — маленька чашечка для кави.
ПІВКОНЯ

У боях я, звісно ж, вирізнявся відчайдушною хороб
рістю й першим налітав на ворога.
Одного разу після запеклої битви із турками ми
захопили ворожу фортецю. Я першим увірвався до неї і,
прогнавши із укріплення всіх турків, прискакав до криниці,
щоб напоїти розпаленого коня. Він почав пити, але ніяк
не міг утамувати спрагу. Минуло кілька годин, а він усе не
відривається від криниці. Що за дивовижа? Я не знав, що
й думати. Але раптом позаду почувся дивний плюскіт.
Я поглянув назад і від здивування ледь не звалився
з сідла.
Виявилося, що вся задня частина мого коня була геть
відрізана! І вода, яку він пив, вільно виливалася позаду, не
затримуючись у нього в животі. Від цього за моєю спиною
утворилося чималеньке озеро. Я був приголомшений.
Як пояснити це диво?

Аж ось прискакав до мене один із моїх солдатів, і все
одразу стало зрозуміло. Коли я переслідував ворогів і
увірвався до воріт фортеці, турки саме в ту мить зачинили
ці ворота і відрізали ними задню половину коня. Немовби
розрубали його навпіл! Ця задня половина певний час
залишалася неподалік від воріт, брикаючися та розганяючи
турків ударами копит, а тоді почвалала на луку неподалік.
— Там вона і досі пасеться! — повідомив мені солдат.
— Пасеться? Не може бути!
— Погляньте самі.
Я помчав на передній половині коня до луки. Там і
справді помітив його задню частину. Вона м ирно собі
скубала травичку на зеленій поляні.
Без зволікань я послав за військовим лікарем, і він зшив
обидві половини мого коня тонкими лавровими пагінцями,
бо ниток у нього під рукою не виявилося. Обидві половини
чудово зрослися, а лаврові пагони пустили корені в тілі
мого коня, і вже через місяць у мене над сідлом утворилась
альтанка* із лаврового віття.
Сидячи в цій затишній альтанці, я здійснив чимало
неймовірних подвигів.
(Переказ із німецької Віти Левицької)
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БАЙКИ
Пам’ятаєш, у чому сила байки? Так, у \\ моралі.
Леонід Глібов

СИНИЦЯ

За вітром слава полетіла
по всіх усюдах і кутках,
по байраках і по садках,
далеко — аж за синє море...

Ілюстрації

Галини Самутіної
до байки

Усім, хто був на морі, горе!
Ану — до берега тікать,
мерщій добро своє ховать
од проклятущої Синиці,
Як назліталось тії птиці,
як назбиралося звірей, людей —
дивитися на чудасію!..
А пересудливі жінки
побрали ще й ложки.
Бо мали ту надію,
як море стане закипать,
щоб юшки добре посьорбать,
якої зроду не сьорбали
(вони вже, бачте, позвикали
скрізь по обідах куштувать).
От ждуть вони, стоять.
Усі баньки повитріщали...
«От-от уже почне кипіть, —
хто-небудь нйщечком мовляє, —
ось цитьте, зараз запалає...»
А море все собі гуляє,
і не кипить, і не горить.
Так що ж Синиця?.. Та мовчить!
і запалить не запалила,
а тільки слави наробила
та з сорому й сховалася кудись.
За свою капосну* дурницю
полаяли Синицю та й розійшлись.
Яка ж в сій байці, братця, сила?
А та: ніколи не хвались,
поки гаразд не зробиш діла.
Буцімто — нібито, наче.
Нищечком — тихенько.
Капосний — шкідливий, поганий учинок.

7«
Степан Руданський

ВОВКИ
«Чого, братику, так зблід?
Що з тобою сталось?»
— Ах, за мною через став
аж сто вовків гналось!
«Бог з тобою... Сто вовків!..
Та б село почуло...»
— Та воно так і не сто,
а п’ятдесят було.
«Та й п’ятдесят диво в нас...
Де б їх стільки взялось?»
— Ну, Іванцю! Нехай так,
але десять гналось.
«Та і десять не було!
Знать, один усього?»
— А як один? Аби вовк!
Страшно і одного...
«А може, то і не вовк?»
— А що ж то ходило?
Таке сиве та мале,
а хвостик, як шило.

Ілюстрації
В’ячеслава Легкобита
до байки

Між ким відбувається розмова?
Чому Іванко весь час сумнівається
у правдивості слів співрозмовника?
Чи є в тексті байки мораль? Як би ти її

> Єлйн ПЕЛИН (Димитр Іванов
Стоянов) (1877-1949) — це псевдо
нім відомого болгарського письмен
ника. Народився він в селі, ріс допит
ливим і мрійливим хлопчиком. Ще
в юнацькі роки проявився дар цікаво
розповідати різні історії, народні казки,
легенди.
Його літературне ім’я також засвідчує схильність до народноїтворчості: єлин болгарською — казкова приповідка.
І ХИТРОГО МОЖНА ОБДУРИТИ
Зловила якось кума-лисиця вгодовану
гуску й, перш ніж з ’їсти, спитала:
— Що б ти зробила зі мною, гусочко,
якби я була зараз на твоєму місці?
— Я? Я, лисичко, зняла б лапи в небо,
заплющила очі й почала б молитися, дя
кувати Богові за те, що послав мені такий
смачний обід... А потім з ’їла б тебе, —
відповіла гуска.
— Дуже розумно! — погодилась ли
сиця. — Так і я зроблю.
Зняла кума-лисиця лапи до неба, заплющила очі та й
почала молитися. Але тільки-но хотіла промовити: «Дякую
тобі, Боже, за смачний обіді», — як почула шум.
Розплющила очі — бачить...
Бачить — злітає гуска — вище й вище...
Злетіла і зникла.
ХОЧ ЛЕДАЧИЙ, ТА ЗДОГАДЛИВИЙ
О дна м ати весь час вим агала, щ об її м алий си н рано
вставав, бо хто рано встане, той б а га то в с ти гн е .
Я кось уранц і, ще й не світало, хлопець с о л о д ко спав,
а м ати вже стояла над ним , прим о вл я ю чи :

іо
— Гей, синку, вставай, поглянь, як гарно навколо, як
сонечко пригріває. Вставай, подивися, як пташки й люди
поспішають до роботи взятися. Вставай, щоб якнайбіль
ше встигнути. Он дядьків син устав раненько — і знайшов
повен каптук грошей...
— Знайшов, бо їх загубив той, хто встав ще раніше, —
крізь сон пробурмотів хлопець і знову заснув.
(Переклад з болгарської Дмитра Білоуса)
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Які чарівні предмети діють у прочитаних казках? Чи тільки
вони допомагають досягти перемоги?

4

Щ о ти дізнався про Горбоконика? Хто автор цієї казки? Чи
вдалося тобі продовжити її читання?

4

Д о якого персонажа можна віднести прислів’я:

4

Роздав«. 6ош.ахл.

З яких байок ці дійові особи?

«Не бери, д е не поклав»?
■

/у « и

ЗИМОВІ
РАДОСТІ
Й ТУРБОТИ
Оксана Сенатдвич

СН1Г0ВИК-ПИТАЙЛИК
Сніговик Морквяний Ніс
догори мітлу підніс:
«Перехожі, перехожі, чом
на мене ви не схожі?
Я стою, а ви в бігах,
ви у пальтах, у шапках...
Гей, скажіть, у вас носи,
як у мене, для краси?
А старе відро чому б
не вдягнути вам на чуб?
З ним — і вигода, і мода,
в заметіль змочить не шкода!»
Вадим Скомаровський

МОРОЗЕНКО
Височенько чи низенько,
в кожушку чи в шубі —
умостився Морозенко
на столітнім дубі.
От, мовляв, побавлюсь де я
листям лопотючим —
та й дихнув собі знічев'я*
вітерцем колючим.
Раз дихнув — і облетіли
жолуді доспілі,
ще дмухнув — і задзвеніли
віти посивілі.

Потім дмухав без угаву
і згори, і здолу,
шарпав крону кучеряву,
зовсім охололу.
Після хуги снігової
голо в лісі й лузі.
Тільки дуб стоїть,
як воїн, в листяній кольчузі.
Знічев’я — тут: від нічого робити.
Яким змальовано Морозенка? Як поет передає його силу?
З чим порівнюється дуб?
Ліна Костенко

Синички голодом намлілись* —
така зима, така зим а !..
Оце б у вирій полетіли, —
так батьківщини там нема.
Намлілись — намучились.
Ірина Жилёнко

СНІГОВА БАБА
У вечір, синій од морозу,
щеня скавчало на порозі.
Малого вигнали із дому,
хоч і не винен був ні в чому.
Щеня скавчить, і замерза
на сніжній мордочці сльоза.
А жінка та, що це зробила,
спокійно двері зачинила.
Про песика забувши вмить,
у крісло сіла каву пить.

А він скавчить, і замерза
на сніжній мордочці сльоза.
Так страшно песику, так тяжко,
бо ні людини, ані пташки,
і лиш в куточку, там, де дрова,
стояла баба загадкова.
Щеня до неї підійшло
і притулилось, і лягло.
А сніжна баба стрепенулась,
глибоко й жалісно зітхнула;
— Я ж тільки баба снігова.
Чом я не тепла, не жива? —
І плаче баба у дворі,
що, нічим песика зігріть.
І раптом тепло так і тихо
забилось серце в купі снігу.
І стала баба снігова —
не снігова вже. А жива!
І загорнула у кожух чотири лапки,
двійко вух, замерзлий ніс,
тремтячий хвіст
і оченята, повні сліз.
І песик втішено зітхнув.
Клубком згорнувся і заснув.
В ту мить недобра господиня
себе відчула якось дивно.
Немовби вся вона — не та
і замість серця — пустота,
і от в кімнаті (ну й дива!)
стоїть з морквяним носом
не жінка — баба снігова,
холодна й безголоса,
і це не казка, зовсім ні.
Це просто новорічна ніч.

Анатолій Костецький

!

ЛИСТ ДО ПТАХІВ
Як живеться вам, птахи,
на гребінчиках дахів?
На вітрах зимових, лютих,
ви не мерзнете,птахи?
Залітайте-но до мене,
поговоримо в теплі,
чаю вип’ємо з варенням
та з ’їмо духмяний хліб.
Ви розкажете мені
про життя в височині,
навчите мене літати
і виспівувать пісні.
Ну, а я казок навчу вас —
буду вам щодня читати,
хай улітку їх почують
ваші славні пташенята.
Так і будемо стрічатись
ми щовечора.
А коли весна настане —
защебечемо!

• П р ийд е л ю тий, сп и та є, чи д о б р е взутий.

ии ^
Ігор Січовик

ЩО РОЗПОВІЛИ МАСКИ...
Учні сусідньої школи запросили мене на святкування
Нового року.
У спортивній залі мене вразила розкішна
красуня-ялинка. Вона сяяла електричними
вогнями, була вбрана яскравими іграшками.
— Молодці! Як чудово ви її прикрасили! —
вигукнув я захоплено.
— То не ми... то дядечки й тітоньки з бюро добрих
послуг так постаралися! — погасила моє захоплення
кумедна заяча маска, що спритно пробігла неподалік.
Ну гаразд, думаю, діти ще маленькі, не все їм під силу,
а от маски вони, мабуть, самі зробили.
— Маско, маско! Хто тебе зробив? — цікавлюся у вовчої
маски.
— Мене ніхто не робив! Я в магазині куплена!
— А Дід Мороз і Снігуронька звідки взялися?
— То наші шефи-старшокласники. Вони зобов’язані
нас розважати! — пояснила ведмежа маска.
Я підійшов до ялинки й запитав у масок, що тісно
оточили новорічну красуню:
— Любі дітки! Що б ви хотіли побажати собі в новому
році?
— Щоб вчителі не ставили поганих оцінок!
— Щоб довшими були перерви!
— Щоб менше було уроків!
— Щоб батьки не сварили!
— Гаразд, а зараз прочитаймо вірші, поспіваймо пісень!
— запропонував я господарям свята.
— Але ж ми не готувалися до цього! — вигукнула котяча
маска. — Кому потрібна наша самодіяльність, якщо бать
ки до нас запросили справжніх артистів? От хай вони й
розважають...

•— •
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Я нахилився до хитрої лисиччиної
маски й запитав:
— Лиско, поясни, будь ласка, для
чого ви тут зібралися?
— Як ц е —для чого? — здивувалася
маска, шморгнувши простудженим
носом. — Ми тут зібралися для того,
щоб одержати свої ПО-ДА-РУН-КИ!
Як тільки на ялинці пригасли
яскраві вогні, я непомітно зник за
дверима. Зовсім невесело було мені
цього новорічного вечора. Може
тому, що я був без новорічної маски?
Під нею, кажуть, можна приховати не
лише справжнє обличчя, але й багато
чого іншого.
Наталя Максимів-КурійЯ

I

У яких творах ти прочитав про початок зими, а в яких —
і
про завершення?
1
Кого пригріла Снігова баба? Чому їй це вдалося? Спробуй
за цим віршем скласти казку.

< 4

4

Новорічна ялинка

4

З ким розмовляв автор?
Що його розчарувало?
Чи поділяєш ти його почуття?

І

До кого звертається поет Анатолій Костецький?
Про який твір тобі захотілося залишити відгук?

І

о о

ЩО? ДЕ?
КОЛИ? ЯК?
і ■■і
Усе нове придумують і відкривають люди, які часто
ставлять собі запитання, роздумують над невідомим, по
мічають незвичайне. Часто про допитливих дітей гово
рять: Пізнайко, Чомусик, Щосик, Думчик...
Допитливість, бажання дізнатися спонукає людей бага
то спостерігати, читати, досліджувати, щоб досягти мрії,
зробити відкриття.
Муса Гал 'і

Думаю, думаю, думаю...
Ліплять під стріхою гнізда
малі серпокрильця —
навіщо?
Човен гойднувся на хвильці —
чому це?
Сіються в небі зірки, наче дощик,
вітер хмаринку полоще —
навіщо?
Світиться срібна хмаринка-перлинка,
падає крапля, немов намистинка, —
навіщо?
Сніг випадає узимку —
чому це?
Думаю, думаю, думаю...
Загадок стільки!
А я ще так мало знаю...
Виросту скоро і все розгадаю.
(Переклад з башкірської Павла Мовчана)
Про що замислювався хлопчик? Яким ти його уявляєш?
Які запитання в тебе викликають явища природи?

и£»°°
СТОРІНКИ ДАЛЕКОГО МИНУЛОГО
..'V Учені — історики, археологи, мовознавці — шука
ють відповіді на багато запитань: хто правив Київською
державою, як з'явилися нові міста, звідки походять назви
поселень, річок, як люди навчались...
Про це можна довідатись із науково-художніх опові
дань і довідникових текстів.
Оксана Данилевська

ВЕЛИКІ КНЯЗІ ВОЛОДИМИР І ЯРОСЛАВ
Князь Володимир, син Святослава, сів на великокня
жий стіл у 978 році і правив державою тридцять сім ро
ків. Як і його батько, Володимир замолоду ходив у воєнні;
походи, приєднав до Київської Русі нові землі, захищав її
від набігів печенігів.
За Володимира почали карбувати перші давньорусь
кі монети — златники і срібники. На них з одного боку
було зображення самого князя, а з іншого — його герба
тризуба і напис: «Володимир, а це його злато» або «Воло
димир, а це його срібло». Ось звідки походить теперішній
Державний Герб України.
Та найбільшої шани зажив Володимир церковними
справами. У 988 році він запровадив на Русі християнство
Прилучення Київської держави до християнського світу
сприяло розвиткові її культури. Нащадки назвали князя
Володимира Великим, а православна церква пошановує
його як святого.
Син Володимира Ярослав став великим київським
князем у 1019 році і правив по 1054 рік. Він примножив
славу і велич Київської держави. За його князювання
розбудовувався Київ, виростали нові міста. Він зібрав усі
руські закони в одну книгу — «Руську правду», за якою жили
і чинили суд наші предки.

Князь Ярослав дуже любив книги, багато читав, мав
найбільшу на той час у Київській Русі бібліотеку. Він вважав
знання великою силою. Із сусідніми країнами прагнув жити
в мирі, а не воювати. За добрі справи, великий розум його
називали Мудрим.

Пам’ятники князям Володимиру Великому
та Ярославу Мудрому в Києві

£ У книзі «Знайомі незнайомці» Алла Коваль розпо
відає про те, як виникли назви багатьох поселень. Ціка
во, що в основі цих назв можуть бути назви річок, джерел,
озер, рослин, тварин, риб, птахів, професій людей та інше.
Частина назв настільки давня, що, як пише дослідниця,
встановити їх точне походження неможливо. Про багато
назв існують легенди, перекази, казки.
И$ Прочитай уривки з цієї книги.
ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ МІСТА УЖГОРОД
З плазунами начебто пов’язана назва міста — Ужгород,
Що на Закарпатті. Здавалося б, тут усе просто й очевидно:
місто стоїть на річці Уж, тому й зветься Уж-город. Проте
наш вуж до річки ніяк не прикладається: уж — це
давньоруське слово ужина — «вузьке місце» (русло річки

і
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і справді вузьке, звивисте, затиснуте горами). Проте, як
вважають дослідники, назва річки Уж — це видозмінена
ще старіша її назва — Унг.
Угорською мовою Унг— назва річки, вар — місто. Коли
місто завоювали угорці, воно дістало назву Унгвар. Проте
з часом закріпилася слов’янська назва.

Для перших поселенців, а особливо для тих, які заселили
південні, степові, випалені сонцем простори України, чи не
найважливішою була наявність чи відсутність питної води.
Як відомо, у степових районах вода найчастіше буває гіркою
або солоною. Тому знайдена тут смачна, прохолодна,
прозора вода часто давала назву поселенню. Ці назви
найрізноманітніші за формою, але всі вони, так чи інакше,
від криниці: Криниця, Криничне, Кринички, Біла Криниця
(кілька сіл мають цю назву), Глибока Криниця, Золота
Криниця, Кипуча Криниця та ін. Криниця була не завжди
копаною: це ще й джерело, як, наприклад, у селищі Кринички
(Дніпропетровська область). Джерела ці не замерзали
взимку, вода в них була чистою і смачною. Перші поселенці
копали собі кринички на місці джерела.

ТВОЄ ІМ’Я
------------- —

Загадка
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Всі хочуть, як народиться дитина,
щоб я було красиве і дзвінке,
бо носить все життя мене людина.
Тож відгадай, що я таке?
^ Слово ім'я дуже давнє. У давні часи дитині добирали
ім'я залежно від того, коли, де, у якій родині вона народи
лася. Це знайшло відображення у розповідях, церковних
записах, казках, легендах, прислів’ях.
Більшість слов’янських імен запозичено з латинської,
грецької, давньоєврейської та інших мов.
Зараз дітей нерідко називають іменами своїх родичів,
видатних людей сучасності.
Ірина Жиленко
*

*

*

І дівчатко, і хлоп’я
мають право на ім'я.
Ти — Надійка, я — Василь.
А оце малюк — Максим.
Мають Дмитрик і Оленка
ще й по батькові ім ’я.
«Я — Дмитро Ілліч Орленко!» —
каже впевнено хлоп’я,
і дівчатко, і хлопчина,
і великі, і малі
мають власну Батьківщину,
найріднішу на землі.
М а ю ть п р а в о н а з и в а ти
У кр а їн у с л о в о м м ати ,
б о во н а д іте й за в ж д и
о б о р о н и т ь в ід б ід и .
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Дізнайся, що означає твоє ім’я і прізвище,
а також імена членів твоєї родини. Зверни
увагу, як багато імен мають у своєму складі
слова — мир, слава.
Б удь д о с л ід н и ко м ! Знайди у книзі А нтоніни
і Л е с і М овчун «У світі етимології», що озна
чає твоє ім'я та імена твоїх рідних.
Марк Беденко

ВИНАХІД УЧИТЕЛЯ ФІЗКУЛЬТУРИ
(Ця історія трапилась в Америці сто років тому)
Літо — час канікул. Роз’їхалися студенти, не ходять
на роботу професори. Тільки старий ректор кожен день
обходить пусті кімнати, що пахнуть свіжою фарбою. Без
його хазяйського ока і ремонт зроблять не так. До того
ж кожен день прибувають новачки, щоб записатися в
студенти. Ось іще один поспішає на зустріч.
— Вибачте, Ви не бачили ректора?
— Я — ректор.
— Сер, моє прізвище Нейсміт. Я закінчив коледж
і хотів би працювати у Вас.
Боже, та цей хлопчик, виявляється, викладач! У глибині
душі ректор хотів би, щоб у нього працювали більш
поважного віку, а цей на вигляд зовсім дитина. Але коледж
небагатий, викладачів не вистачає.
— Юначе, покажіть Ваш диплом. Гм, оцінки непогані...
Отже, не дурний і не ледащо. Хоча, буде з нього вчи
тель чи ні, поки невідомо. З новачками цього ніколи не
вгадаєш наперед.
— Який предмет Ви хочете викладати?
— Фізкультуру.
Нарешті ректор зрозум ів, що так дратувало його в
цьому хлопцеві. Одяг! Навіть не одяг, — на ньому був
звичайний костюм, — а черевики. їх носки були збиті
і подряпані, як у підлітка.
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«Держу парі, хлопець не пропускає жодної консервної
банки на шляху, — подумав ректор, — і цей хоче працю
вати в моєму коледжі!»
— На жаль, Ви нам не підходите. У нас немає фізкуль
тури.
— І Вас це влаштовує?
Звичайно, ректору це не подобалось. Батьки студентів
частенько скаржились йому; «У Вас немає спортивних ігор.
Юнакам потрібен рух. і, взагалі, без бейсбола в коледжі
немає справжнього командного духу». Але що накажете
робити? Купити галявину для бейсбольного майданчика?
Про це й мови не може бути: немає грошей.
— Не влаштовує, — роздратовано сказав ректор, — але
зробити нічого не можна. У нас немає спортивного май
данчика.
— А двір?
— Двір... Цей шмат землі, з трьох боків оточений інсти
тутськими будівлями, навіть замостити немає на що. Тому
його просто посипали піском.
— Пане ректоре, — з надією раптом сказав юнак, —
давайте разом підемо і подивимось. Може, вдасться
організувати фізкультуру на подвір’ї?
— Ні, перепрошую. У мене своїх справ вистачає, ідіть і
дивіться, якщо хочете. Якщо Вам вдасться втиснути в наш
двір бейсбольний майданчик, то дайте мені знати. Я тоді
візьму Вас на роботу.
і, не звертаючи більше на співрозмовника уваги, старий
пішов до свого кабінету.
Через годину гомін відірвав ректора від ділових
паперів. На подвір’ї коледжу чоловік двадцять підлітків і
дорослих бігали і кидали м’яча в плетені кошики, підвішені
на стінах. Серед них ректор побачив свого недавнього
співрозмовника. Той змінив чорний костюм на джинси
і вигорівшу клітчасту сорочку.
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— Хіба так вчителі вдягаються? — похитав головою
старий і рішуче повернувся до письмового столу.
Гомін на вулиці посилився. Ректор позирнув знову.
У гравців з ’явилисьуболівальники. Вони кричали і свистіли,
як на справжньому бейсбольному матчі. Супроти своєї
волі старий почав спостерігати за грою.
На полі очевидячки виділявся хлопець у клітчастій
сорочці. Маленький і сухорлявий, він був дуже моторний.
Раптом він рванувся до кошика, на мить обернувся,
підхопив м'яч і трохи присів, готуючись кидати. Прямо
на нього, витягнувши руки, мчав високий здоровань.
Здавалося, що він от-от розчавить собою гравця в
клітчастій сорочці. Але той раптом пружно підстрибнув
і м ’яко однією рукою послав м’яч. Повільно, знехотя,
м'яч перелетів руки суперника і влучив у кошик. Потім
протиснувся в продірявлене дно, розсуваючи вербове
пруття, нерівно обрізане ножем.
Уболівальники засвистіли від захвату, а якийсь підліток
зірвав із себе сорочку і став крутити нею над головою.
Коли на майданчику з ’явився ректор, гра припинилась.
— Що ж, непогано, містер е-е-е...
— Нейсміт, сер. Джеймс Нейсміт.
— Так, містер Нейсміт. Я беру Вас на роботу. Тільки
ось що... — ректор порився в кишені і дістав двадцять
доларів — купіть собі нові черевики.
Через кілька років у нову гру грали всі студенти
і школярі Америки. її назвали «баскетбол» від англійських
слів«баскет »— «кошик» і «бол» — «м ’яч». А ще через сорок
років у баскетбол стали грати навіть на Олімпійських іграх.
■% Що нового ти відкрив для себе в цьому оповіданні?
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• М удрим ніхто не вродився, а навчився.

ТВАРИНИ В КОСМОСІ
Першими,хто полетів у космічні простори .були найкращі
друзі людини — собаки. Причому до лав космонавтів брали
лише дворових песиків — прямо з вулиці їх відправляли до
спеціального науково-дослідного інституту.
Як гадаєте, чому на таку почесну роль брали не
породистих собак, а звичайних?
Річ у тім, що вуличні цуцики з раннього віку змушені
пристосовуватися до несприятливих умов, а тому
кмітливіші й витриваліші за домашніх пестунчиків.
Крім того, при виборі кандидатів у космонавти зважали
й на такі дані: вага собак не мала перевищувати 6 кг,
а зріст — 35 см.
З вибраними собаками починали працювати команди
науковців, лікарів і дресирувальників. Песиків навчали
виконувати накази, носити спецодяг, вправляли на
тренажерах.
Уперше до космосу вирушили собаки в 1951 році
(за 10років до людини). Команда—Дезикі Циган—провела
в польоті майже 20 хвилин. У кабіні була кінокамера, що
знімала їх увесь час. Прибувши на Землю, песики радісно
бігали навколо апарата, гавкали, стрибали. А один з учених
прямо з полігона забрав колись безпритульного Цигана
додому зі словами: «Хай цей герой живе тепер у мене».
Справжніми зірками стали собаки Білка та Стрілка.
1960 року на космічному апараті вони здійснили 18 обер
тів навколо Землі й щасливо повернулися додому. Відеокамери зафіксували, як по-різному поводилися собаки в
невагомості: Стрілка була дуже підозрілою та недовірли
вою, Білка, навпаки, насолоджувалася новим станом —
радо перекидалася і навіть намагалася подати голос.
Після повернення Білка та Стрілка здобули світову
славу. Вони були почесними гостями в дитячих будинках,
дитсадках і школах. Дітям навіть дозволяли погладити їх,
тільки, звісно, обережно!
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Крім собак, у космосі побували и ін ші тварини.
Першими успішними космонавтами серед мавп стали
макака Ейбл та біляча мавпочка Бейкер із США, а серед
котів — кішка Феліссет із Франції.
У 70-ті роки минулого століття в космос літали птахи,
риби, пуголовки, жуки, черепахи. Птахи — голуби та
перепели — почувалися в невагомості некомфортно, а от
риби дуже швидко пристосувалися. Як гадаєте, чому?
І сьогодні різні тварини активно підкорюють космос.
(З журналу «Барвінок»)
За Олександром Ємченком

ПЕРШИЙ КОСМОНАВТ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ
Леонідові Каденюку — першому космонавту незалежної
України — йшов десятий рік, коли в небо злетів незабутній
Юрій Гагарін, а коли з космосу пролунали позивні нашого
земляка Павла Поповича, йому виповнилося одинадцять.
Леонід Каденюк народився на Буковині — у селі
Клішківці. Після закінчення зі срібною медаллю місцевої
школи вступив до Чернігівського льотного училища, де
успішно навчався. У 1976 році його було зараховано до
загону космонавтів.
1994 року було підписано угоду між США та Україною
про спільний біологічний експеримент у космосі за участю
українського космонавта.
Через три роки, 19 листопада
1997 року, стартував американський
космічний корабель «Шаттл». Його
політ тривав 16 діб. Відбулися й
експерименти з впливу космічних
умов на ріст і розмноження рослин.
У підготовці цієї програми брали
участь п рацівники Інституту б отаніки
Національної Академ ії наук України.
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Леонід Каденюк під час космічної мандрівки бачив
чарівність і розмаїття барв нашої планети, дивовижні
картини, що відкривалися з орбіти.
Як свого часу легендарний Юрій Гагарін відкрив ранок
космічної ери людства, так і Леонід Каденюк відкрив
космічний ранок зоряної доби України.
Де народився Леонід Каденюк?
Коли він полетів у космос?
Яких космонавтів ти знаєш?
Щоб дізнатись більше про космос і космонавтів, звер
тайся до дитячої енциклопедії «Відкриття і винаходи».
Анатолій Качан

ПЕРШІ КРОКИ

У книжці «Український
космос» ви знайдете
багато доказів того,
що Україна — справжня
космічна держава.

Посилаючи з неба сигнали,
космонавти в зорі вогняній
над Землею так довго літали,
що відвикли ходити по ній.
Ось прибув корабель із орбіти,
І невміло, як діти малі,
вони заново вчаться робити
перші кроки по рідній землі.

а бсшдш
Щ ° нового ти дізнався про великих князів Київської Русі?
Як у давнину утворювалися назви поселень? Звідки ти про
це дізнався?
Які нові відомості тебе здивували? Про що ти б хотів ще
дізнатися?
Де можна прочитати про відкриття? Де можна швидко
знайти відповіді на запитання: що, де, коли і як?

)
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НА ШЛЯХУ
ДО ТАРАСА
ШЕВЧЕНКА
,'
Пригадай прочитане в підручниках з «Літературно
го читання» та в інших книжках про Тараса Григоровича
Шевченка. Про які місця, пов’язані з іменем видатного
поета і художника, ти знаєш?
Дізнавайся ще більше про Тараса Шевченка, вивчай
напам’ять його вірші.
Людмила Красйцька
(праправнучка Тараса Шевченка по сестрі Катерині)

ГІЛКИ ШЕВЧЕНКОВОГО РОДУ
Перекази про рід Шевченків ведуть свій початок від
прадіда Тараса — Івана на прізвисько Швець. Замолоду він
козакував і був козаком неабияким, а кошовим писарем.
На жаль, ніхто ніколи не згадував, звідкіля ж той Іван
родом. Саме тому можна припустити, що народився він
у Кирилівці, бо інакше його надовго запам’ятали б у селі
як зайду*.
Одружився Іван уже немолодим, та від Січі відходити не
збирався. Проте нетак склалося, як гадалося. Несподівано
померла дружина Івана, і мусив козак сам-один ростити
улюблену дочку Єфросинію. А прізвисько своє Швець
одержав за те, що шив людям чоботи.
На два роки раніше від дочки Єфросинії в тій же
Кирилівці народився хлопчик Андрійко. Батьки його були
люди бідні. Не мали ні землі, ні худоби. Годував їх садок
та город. То ж не дивно, що під час голоду вони померли,
залишивши сина сиротою. І пішов малий сирота світ
за очі*, сподіваючись пристати десь у найми. Бознаякими манівцями він блукав, аж поки натрапив на козаківішпгшш іів . Вів козаків Придніпров’ям с о тн и к першої сотні
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Чигиринського полку. Цей уже немолодий суворий вояка
не мав ні дружини, ні дітей. І защеміло його серце, коли
побачив обірваного, виснаженого Андрія. Сподобався
йому хлопчина, який захоплено дивився на баских коней*,
на козацьке вбрання, на пістолі, шаблі та списи.
Розпитавши, звідкіля прямує хлопець, вирішили
козаки взяти сироту з собою. По кількох роках Андрій,
який тепер мав прізвисько Безрідний, вивчився від свого
названого батька-сотника грамоти, і той призначив його
у своїй сотні писарем.
Молодому козакові сподобалось вільне життя. Щиро
полюбив він своїх товаришів. А ще більше — свого
названого батька. Разом вони ходили в походи на татар.
Та несподівано сталося лихо — його названий батько
наклав головою в тяжкім бою. І охопив Андрія відчай,
бо знову лишився самотнім, знову не мав до кого
прихилитися. Не в змозі подолати тугу, від якої все падало
йому з рук, подався до рідної Кирилівки.
Його стара хатинка зовсім розвалилася, і Андрій почав
з того, що поставив у садочку курінь, вирубав скрізь
бур'яни та й заходився біля господарства. За роботою
світу Божого не бачив, але ж таки не втерпів і якось
вийшов увечері до гурту молоді. І в той же вечір припала
йому до серця весела і гарна дівчина Єфросинія, дочка
Швеця.
А восени вони побралися.
Андрій оселився на садибі Івана Шевця, через що й
почав перезиватися Андрієм Шевченковим, як тоді це
було заведено на селі.
— То хто пішов? — хтось питає. А йому у відповідь
кажуть: — А, Андрій ото, Шевченків приймак.
Подружжя прожило хоча й нелегке, але довге і щасливе
життя. І мали вони аж четверо синів. Найстаршого з них
знають тепер усі, хто цікавиться життям Тараса Шевченка.
Це був Іван Андрійович Шевченко, улюблений дід малого
Тараса.
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Про діда Івана, так само як і про інших дідів та ба
бусь Тараса Шевченка, у великій Шевченковій родині
збереглося багато цікавих переказів. Нині їх чують від
своїх дідусів та бабусь наймолодші, вже в шостому та сьо
мому поколінні, нащадки великого поета. Слухають і радо
прилучаються до свого роду-племені. Роду козацького,
мужнього,чесного.
Цікаво зауважити, що в сучаснім Шевченковім роду е
чимало людей, здібних до малювання, музики, літератури.
Найвідоміший із старшого покоління нащадків — онук
по сестрі Катерині — Фотій Степанович Красицький, ви
значний український художник початку нашого століття,
співець українського села.
Зайда — людина, яка прибула, прийшла звідкись,
не тутешня.
Світ за очі — пішов куди-небудь, аби не залишатися на
тому самому місці.
Баскі коні — дуже швидкі, прудкі, жваві.
Як ти зрозумів назву оповідання?
Що сказано в тексті про прадіда поета Івана Шевця?
Хто із Шевченкових нащадків став визначним художником?

Фотій Красицький. Гість із Запоріжжя
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Тарас Ш евченко

Тече вода з-під явора
яром на долину.
Пишається над водою
червона калина.
Пишається калинонька,
явір молодіє,
а кругом їх верболози
й лози зеленіють.
*
...Наша дума, наша пісня
не вмре, не загине...
От де, люди, наша слава,
слава України!

Без золота, без каменю,
без хитрої мови,
а голосна та правдива,
як Господа слово.
Василь Пахаренко

РІДНА ЧЕРКАСЬКА ЗЕМЛЯ
9 березня 1861 -го року, в день народження поета, його
вітали численні друзі — як особисто, так і телеграмами з
різних міст України. Тарас Григорович зустрічав гостей зо
всім хворий. А вранці наступного дня, почуваючись краще,
пішов у майстерню домальовувати портрет. Раптом йому
стало зле. О 5 годині ЗО хвилин серце поета перестало
битись.
Тарас Шевченко прожив 47 років, з них 24 роки він був
кріпаком, 10 років — на засланні.
Спочатку поет знайшов спочинок на Смоленському
кладовищі в Петербурзі.
Але ще до заслання Шевченко написав «Заповіт», у
якому просив поховати його «на Вкраїні милій». Виконуючи
волю поета, друзі домоглися його перепоховання в Каневі
на Чернечій горі. Ця знаменна подія сталася 22 травня
1861 року. Отож, рідна черкаська земля й породила
найславетнішого сина України, й прийняла його навічно.

Анатолій Качан
ЧЕРНЕЧА ГОРА

Пам'ятник Кобзарю
біля Чернечої гори
у Каневі

Стоїть на березі Дніпра,
як хмарочос, крута гора.
Навколо — сонце і блакить,
а на горі вогонь горить:
червоне полум’я калин,
жар горобин і жар шипшин.
Здалось мені із корабля:
гора ця з Богом розмовля.
Гори, яскравіше гори,
вогонь священної гори!
Вадим Скомаровський
КОБЗАР!

Рано-вранці на зорі
на Тарасовій горі
посідали під вербою
дідугани-Кобзарі.
Мовив слово кожен з них,
струн торкнувся голосних,
(?$

і злетіла пісня вгору
вище кленів мовчазних.
Нишком слухали її
зачаровані гаї,
навіть змокли на хвилину
невгамовні солов’ї.

Як ти вважаєш, про що могли співати Кобзарі?

т
>

Що нове ти дізнався про життя Тараса Шевченка?
Про які гілки Шевченкового роду можеш розповісти?
Які рядки прочитаних віршів можеш розказати напам’ять?
Розкажи їх своїм рідним.
Які малюнки-ілюстрації намалюєш?
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ВЕСНУ
КРАСНУ
ВІТАЙМО!
^
Яка весна багатоцвітна, багатошумна, рухлива!
Про неї складено багато творів на різні теми. Передаючи
свої почуття до весни-чарівниці, письменники вживають
образні вислови, порівняння, ознаки. Звертай на них
увагу, вживай у своєму мовленні.
Борис Грінченко

★ **
Ой весно, йди!
Всі ждуть тебе, кохана!
І небо жде, і жде земля приспана!
І ліс, і степ, і скована вода.
Надія Мовчан-Карпусь
БЕРЕЗЕНЬ
Ворухнулася земля. Це вона прокидається від зимо
вого сну. Відкинула білосніжне покривало і потяглася до
сонечка ніжними березовими вітами, блискучою ялиновою
глицею, першими голубими пролісками. Посвітлішало
сонечко, підіймається височенько, щоб побачити, як сяє
підталий лід, щоб почути, як сміються веселі струмочки.
Ось він, сонячний промінчик, — торкнувся теплом розпухлої
бруньки, приголубив першу квіточку, що сміливо бринить
своєю ніжною красою в холодному ще повітрі.
Гарний місяць березень, проте вередливий. То він
Усміхнеться, а то — заплаче, то щедро зігріє.
Проте купаються вже в калюжці горобчики, радісно
виспівують синички, сперечаються за місце гніздування
чорнюїді, як намоклий чорнозем, граки. А в підобідню.

&
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коли сонечко наищедріше на своє тепло, прокидається
степовий гризун байбак, вилізає з нірки і, оглянувшись
навколо, задоволено протяжно свистить: «Фю-ю-і-і!
ф ю -ю -і-і! Ф ю -ю -і-і!» Сповіщає, що пора ховати сани, а І
воза готувати. А що вже вівсяночка! Своїми пісенними
трелями прямо так і промовляє: «Діду, діду, сій ячмінь!»
Ось із цього часу і готують люди насіння для сівби.
Саме тоді, кажуть у народі, риба-щ ука хвостом лід
розбиває, а берег воду зустрічає. Розіллється вона
навколо. А там, де водиця, вродить пашниця.
Радісно вітає природа благовісницю — весну-красну:
Пташок викликаю
з раєвого краю.
Летіть, соловейки,
с<ь

на рідну земельку.
Спішіть ластівоньки
пасти корівоньки...

Як прокидається в березні земля?
Як пташки вітають настання весни?
Які прислів’я ти помітив у тексті? Про які ознаки весни І
вони говорять?

-ЬЛілтпа ГпишРНКП. Блакитний березень

Лідія Компанієць

ЗИМО, ЗИМО, ВІДСТУПИСЬ!
От обманники які — березневі ранки!
Тане сніг, течуть струмки, —
я й закинув санки.
Кожушинку розстебнув — жарко!
А надвечір вітер з півночі дмухнув, —
знову холоднеча!
Мерзнуть щоки, мерзне ніс
при такій погоді...
Зимо, зимо, відступись!
Побула — і годі!
Максим Рильський

ВЕРБОВА ГІЛКА
Вербова гілка зацвіла
у мене на столі,
як символ сонця і тепла,
ще схованих в ім л і .

Як знак зеленої весни
котра ще вдалині,
як знак, що щастя сад рясний
даровано мені.

Вербова гілка на столі
у мене розцвіла...
Прилинуть скоро журавлі,
а в них на кожному крилі —
дар сонця і тепла!

Ігор і Ольга Липу нови.
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Андрій М'ястківський

БУСЛОВІ ІМЕНА
Там, де виріс в лузі клен,
де ясніє райдуга,
стільки тих собі імен
бусел навигадував!..
Став і каже:
— Кле-кле-кле...
Я не бусел, я леле...
— Що леле? Яке леле?
Що ти там наклекав?
— Буслом кликали, але
я уже лелека. —
Знявся в небо той хитрун
із нової хати і кричить:
— Я вже боцюн,
я боцюн крилатий!
— Як боцюн, чому боцюн?
Я його питаю.
— А тому, що хмару цю
крилами черкаю!
Потім тихо за селом
він сідає в лузі:
— Вже не хочу боцюном,
Кличте чорногузом. —
Так, то й так...
А він:
— Кло-ко... —
Отакий той дивний птах —
він польотом радує,
потім йде по болотах,
імена вигадує.

1 квітня —Міжнародний день птахів.

Смачний березовий сік! Та ще коли одразу з-під
берези візьмеш банячок чи яку іншу посудинку з чистою
прохолодною водою. А вона солодко пахне живою
деревиною, глибінню землі. Береш і п’єш із насолодою,
повільно, аби не зронити бодай краплинку. П’єш, ніби
вбираєш у серце весну. Смачний березовий сік і, кажуть,
цілющий.
Блукаємо між дерев, збираємо ожину. На пагорбку —
береза стоїть. Біла-біла серед золотих сосен. Стоїть самотня
і ніби зажурена. Листя на ній ріденьке і якесь воно не таке,
як в інших беріз липневої пори, - темно-зелене та густе. Ні.
У цієї воно — бліденьке, жовтаве. Кожну галузку, мов жилоч
ку, видно крізь нього. Хворіє береза? Мабуть, так...
Підходимо ближче. Очі мої блукають високо-високо між
березового гілля. «Що з тобою трапилось?» — подумки
запитую березу.
— Ой, тату! — скрикує донька. — Глянь, глянь, що це?
І не договорила. В голосі біль і тривога. Кидаюся
поглядом униз... Леле!.. Від самісінької землі і десь на метр
чи півтора вище із стовбура берези стирчать металеві
трубки, гнуті з жерсті, іржаві жолобки, і просто так зяють
просвердлені дірки і надрубини, зроблені сокирою чи
ножем. Хто чим міг довбав берізку. Живого місця немає
на стовбурі. Обійшов я березу і зрозумів... Тут вона чи не
єдина. Принаймні, в цьому квадраті.
Поруч дорога в’ється, стежки схрестилися. Тож ранньої
весни — хто не йде, не їде, то й заверне до берези соку
скуштувати. 1карбує її живе тіло чим попадеться. Ріжуть,
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свердлять, забивають трубки, жолобки припасовують, аби
краще сік вибрати... А вибравши, так і лишають ті рани, ні
чопиком їх не затуливши, ні глиною не замастивши. От і
виходить, що всі-то життєдайні потоки в дерева перетято.
Гірко стає за людину, заїїж о р сто кість і байдужість.
Докірливо дивиться береза жовтими рідким и листоч
ками. Дивиться, сум ує і ніби аж плаче.

?

Перечитай виділені речення.

Не завдавай шкоди жодній рослині!
Анатолій Качан
• • *

Розливається Дунай,
а із-за Дунаю
з журавлями у наш край
ремез прилітає.
Пташка ця непоказна
має дивну звичку:
навесні лише вона
в’яже рукавичку.
Ось поглянь: цвітуть сади,
а вона із пряжі
на вербі біля води
рукавичку в’яже.
В рукавичці, як і слід,
є аж два віконця, —
щоб дивитися на схід
і на захід сонця.
Виглядають із гнізда
ремезові діти.
Де комиш, верба, вода, —
там і рай на світі.

ли/ \
Прочитай вірш повільно, уявляючи прочитане.
Леся Українка
*

* *

Вже сонечко в море сіда;
у тихому морі темніє;
прозора, глибока вода,
немов оксамит, зеленіє.
На хвилях зелених тремтять
червонії іскри блискучі
і ясним огнем миготять,
мов блискавка з темної тучі.
А де корабель наш пробіг,
дорога там довга й широка
біліє, як мармур, як сніг,
і ледве примітна для ока.
Рожевіє пінистий край;
то іскра заблйсне, то згасне...
Ось промінь останній!.. Прощай,
веселеє сонечко ясне!
Які кольори передають красу вечірнього моря?
Які картини можна побачити за кожним рядком вірша?
Який настрій передає поетеса?

&
Сергій Васильківський. Етюд моря

Іван Білий

УКРАЇНСЬКІ ПИСАНКИ
Першими писанками були керамічні та дерев’яні
яйця, що їх виготовляли й розмальовували язичники —
наші далекі предки. Малюнки здебільшого складалися
з прямих та ламаних ліній. Не дивно, що такі писанки не
відзначалися різноманітністю.
Писанкарство в Україні було поширене в усіх без
винятку регіонах. Кожна майстриня додавала в розпис
писанок щось своє. Часто-густо ці малюнки мали зміст
утаємничених знаків, що повинні були оберігати людей
від небажаних наслідків та впливу природних явищ,
стихійного лиха тощо.

Надія Старовойтова. Писанкарка

А взагалі, писанки завжди були
символом добра і сонця. Ними зустрі
чали прихід весни, пробудження землі
від зимового сну. Розпис писанок не
обмежується лише орнаментами та ві
зерунками, — поступово він усе більше
наповнюється предметним змістом.
На писанках з ’являються малюнки
квітів, листя, дерев, птиць, звірів, що
символізують природу, довкілля. Так,
півень на писанці відвертав блискавку
й грім, а олень — мав забезпечувати добробут господаря,
його довголіття.
Збереглася одна язичницька писанка, присвяче
на слов’янській богині життя та родючості — Берегині.
Жіноча постать зі зведеними догори руками означала
найбільшу силу всього живого на Землі. З прийняттям на
Русі християнства писанки стали символом Великодня —
свята Воскресіння Ісуса Христа.
Отож писанка — не просто розмальоване велико
днє яйце, а справжній витвір народного мистецтва. Щоб
оволодіти ним, потрібні неабйякі хист і вміння.
Що нового ти дізнався про писанки?
Чи розмальовують їх у вашій родині? Які візерунки робиш
ти? Вибери візерунок для своєї писанки.
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Природа звучить безліччю голосів. І лише чутливе
вухо здатне їх розрізнити. Звуки природи можуть багато
розказати нам, викликати різні почуття: здивування, за
хоплення, тривогу, радість...
Олександр Олесь
В небі жайворонки в’ються,
заливаються-сміються,
грають, дзвонять цілий день,
і щебечуть, і співають,
і з весною світ вітають
дзвоном радісних пісень.
Ось вони на зе м л ю впали,
щ ось ш епнули їй , сказал и
і розтали знов у млі...
1 щоб глянути на диво,
виглядаю ть полохливо
пе р ш і пр о л іски з зе м л і.
Прочитай вірш. Зверни увагу, як багато дієслів уживає
автор, щоб передати грайливий настрій жайворонків,
їх веселий спів. Назви їх.
Які образи створюють виділені вислови?
Які слова у вірші римуються?
Степан Жупанин

МЕЛОДІЇ ПРИРОДИ
У світлому храмі природи
музика вічно живе.
Скликає вона в хороводи,
вивчати співанки зове.
В природі мелодГі'грає
звучний великий оркестр,
який ні на мить не змовкає
в просторах землі та небес...
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Мій друже, ходімо із дому
слухати в плині струмка
мелодію трохи знайому,
яка вона чиста, дзвінка!
В природі мелодії, друже,
творять пташки та вітри...
їх серцем сприйми,
не байдуже, і музику власну створи!
Який оркестр грає в природі? Як звучить його мелодія?

3 яких віршів ці ознаки весни: красна, кохана, зелена?
Про яку гілку поет Максим Рильський пише як про символ
сонця і тепла, ще схованих у млі?

<^5? Які імена навигадував собі бусел? Може, ти знаєш ще інші?
Л55Р Як треба чинити, щоб берізки ніколи не сумували і не
плакали?

Символом чого є писанка? Розкажи про це своїм рідним.
* 4 ^ Пофантазуй і розкажи, яку музику природи можна почути
у весняному лісі.

Що тебе схвилювало, що захотілося ще перечитати?
Можливо, варто про це залишити відгук?

■ її

СМІШНО,
АЛЕ Й
ПОВЧАЛЬНО

■■■■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ її
Марія Людкевич

ЧИМ КІНЧАЄТЬСЯ СВАРКА...
Хлопчик цей — великий злюка,
він мене шарпнув за руку,
обізвав: — Всезнайко, соня
і бабусина тихоня,
млямля, чапля із поліна
і зануда, як Мальвіна. —
Я сказала: — Ти на вроду —
мов опудало в городі. —
Він сказав...
і я сказала...
Він замовк. І я мовчала.
Ми мовчали, а на гіллі
яблука гойдались спілі...
Хлопчик яблуко зірвав
і мені подарував.
Грицько Бойко

ХВАСТУНЕЦЬ
Хлопчик Толя — молодець,
тільки трішки хвастунець.
Якось ми пішли на став.
Він мені таке сказав:
— Слово честі, не хвалюся,
я ні-чо-го не боюся!.. —
Враз на слові цім з дороги —
Толі ящірка під ноги.
З переляку, у тривозі
наш хвалько мерщій навтік.
Та спіткнувся на дорозі
й прикусив собі язик.

Пригадай прислів’я, у яких засуджується хвалькуватість.
Василь Моруга

ЯК ТЕЛЯ НАДЯГЛО БРИЛЯ
Скік-брик, брик-скік! — вискочило телятко на лужок.
Туди ніжками — хвить, сюди ріжками — хить: кого б оце
буцнути під бік? Розігналося та в тополю лобом — гуп!
Еге, боляче! Підскочило та ратичкою по будякові — гоп!
Ой-ой, як він коле!
Аж дивиться — гусенята недалеко пасуться.
«Ага, — подумало собі теля, — побуцаю їх. Вони
маленькі, здачі не дадуть».
Пригнуло голівку до зем лі— та на гусенят. І не помітило,
як з -з а кущів вихопився старий дебелий* гусак. Теля
раптом ніби спіткнулося на бігу і з розгону — беркиць*
у калюжу! То гусак уперіщ ив його крилами по ногах,
щоб не ображало меншеньких.
Підвелося теля, та однак не покаялось. Усе йому
хочеться когось буцнути. А он каченята ідуть до води. І,
здається, самі. Глянуло теля сюди — нічого не видно, туди
подивилося — все гаразд. «Селезня близько немає, —
подумало теля, — отож по б’ю -поб'ю цю малечу і втечу».
Підкралося тихесенько до виводка та тільки зібралося
заднього, найменш енького, стусонути*, а селезень — і
звідки тільки він узявся! — щип його за хвіст! Злякалося
теля та як дремене навтьоки!
А битися усе-таки хочеться. Тільки із ким? Там —
боляче, тут — колюче, а той, дивись, ще й здачі дасть. Хіба
он лопух: він і не твердий, і не колючий, і кусатися не вміє.
«Дай-но, — гадає собі теля, — поколю його рогами ще
й потопчу ногами!»
І мерщій до лопуха: р-раз його лобом! А він узяв та
й наколовся на ріжки. І закрив теляті очі, та так, що й не
видно йому нічогісінько. Ото ще лихо! Були б у теляти руки,
то зняло б воно той лопух, та й уся біда! А так спробуй
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ніжками дістати до голови. Похитало мале вухами — не
злітає лопух. Крутнуло головою — тримається. Побігло
тоді теля навмання: може, вітерцем його здме? Та дарма:
не падає лопух!
Побачили те і каченята, і гусенята, і навіть риби з води
та й почали сміятися:
— Дивіться, дивіться, теля надягло бриля!
Тільки самому теляті вже не до сміху, бо не може нічого
вдіяти з лопухом. Як заревло воно, як заплаче! Д обре,
що череда паслася недалеко: почула корова той плач,
прибігла і лопуха язиком злизала! М оже, ото звідти й
приказка така: мов корова язиком злизала? А може, й ні.
Та тільки після того теля ні до кого не лізе битися. Навіть
коли дуже хочеться.
Беркиць — тут: потрапив у калюжу.
Дебелий — великий, вгодований.
Стусонути — ударити.
Назви всіх, кого хотіло буцнути телятко.
Як ти вважаєш, чому?
Чого навчила телятка пригода з лопухом?
Дмитро Чередниченко
ПРО ВОРОНУ, ЩО ХОТІЛА СТАТИ
ВІДОМОЮ НА ВЕСЬ СВІТ
Захотіла ворона стати відомою на весь світ. Сіла на
телевізійну антену та й гукає:
— Гей ви, сірі, білі, волохаті! Дивіться, дивіться, дивіть
ся! Перед вами...
— Перед нами — наша мама, — обізвалося вороненя.
— Цить, мале!.. Отож, м ої любі глядачі, мої милі
шанувальники! Дивіться, дивіться...
Аж тут на даху появилися коти. Гралися вони, гралися,
а потім один і каже:
— Ми собою зайнялися й не бачимо, яка перед нами
пппка птичка...

— Так-так... добрий буде з неї обід...
Ворона й помітила все те. І ще дужче загукала до всього
світу:
— Гей ви, сірі, білі, волохаті!.. Дивіться мерщій на мене,
знамениту вашу улюблену ворону, дивіться, надивляй
тесь, бо негідники коти можуть завадити... Ди...
Аж бачить — крадеться вже один до антени... За ним —
другий...
Ворона — на крилата й полетіла. Аза нею — вороненя.
Так висотні коти не дали вороні стати відомою на
цілісінький світ.
Якою постає ворона в казочці?
Що в цьому випадку є смішним, а що — повчальним?
Дгнія ВАРТО (1906-1981) — відо
ма російська поетеса. Народилася і жила
в Москві. Написала для дітей багато
веселих, добрих віршів про ігри, шкільні
справи, дружбу.
СИЛЬНЕ КІНО
Домовлено, домовлено, —
погодились давно:
йдуть збори в класі повному,
а потім там — кіно.
Додому прийде старший брат —
мені розкаже все підряд.
Розповідати він мастак —
я зрозумію, що і як.
І от почав він все зараз:
— Вони повзуть, а він їм — раз!
А тут якраз вона повзла,
а він як дасть йому зі зла!
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Вони їй — раз! Вона їм — раз!
І... врятував її він враз, —
був видно з нею заодно...
Ух, сильне це кіно! —
Ні, видно я іще мала:
нічого втямить не змогла!
(Переклад з російської Грицька бойка)!
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Від чийого імені йде розмова?
Чому дівчинка нічого не змогла зрозуміти?
Як ти зрозумів зміст заголовка вірша?
Чи траплялися з тобою подібні випадки?
Іван Малкович за Самуїлом Маршаком

ОТАКИЙ РОЗЗЯВА
(Переспів з російської)
Жив собі роззява —
ліві двері — справа.
Зранку він хутенько встав —
піджака вдягати став:
шусть руками в рукави —
з ’ясувалось, то штани.
Отакий роззява —
ліві двері — справа!
Вбрав сорочку він. Однак
всі кричать йому: «Не так!»
Одягнув пальто. Проте
знов кричать йому: «Не те!»
Отакий роззява —
ліві двері — справа!
Поспішаючи в дорогу,
рукавичку взув на ногу.
Ну, а замість капелюха
натягнув відро на вуха!

Обкладинка
збірки, у якій можна
прочитати вірш
«Отакий роззява»

Отакий роззява —
ліві двері — справа!
Трамваєм тридцять третім
він їхав на вокзал,
і двері відчинивши,
до водія сказав:
«Шановний трам-тарам-пам-пам!
Я щось хотів сказати вам... Мені...
Я сів не в той... ай-яй!
Трамзал негайно на вокзай!..»
Водій перелякався
і на вокзал подався.
Отакий роззява —
ліві двері — справа!
Ось біжить він до кав’ярні,
щоб квитки купити гарні.
Далі — гляньте на роззяву —
мчить купляти в касі... каву.
„
Отакий роззява

ліві двері — справа!
Вибіг він аж на перон,
там — відчеплений вагон.
Пан роззява в нього вліз,
сім валіз в нього заніс,
примостився під вікном,
та й заснув солодким сном...
Зранку гульк!
— Егей! — гукає.
— Що за станція? — питає.
Чемний голос відповів:
— То є славне місто Львів!
Ще поспав. Аж сходить сонце.
Знов поглянув у віконце.

Ілюстрація
КостяЛавра до вірша
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Бачить — знов стоїть вокзал,
здивувався і сказав:
— Щ о за місто?.. Це Болехів,
Коломия чи Радехів?
Чемний голос відповів:
То є славне місто Львів!
Ще собі поспав з годинку,
знов поглянув на зупинку.
Бачить — знов якийсь вокзал,
здивувався і сказав:
— Щ о за станція цікава —
Київ, Зміїв чи Полтава?
Чемний голос відповів:
— То є славне місто Львів!
Тут він крикнув: — Що за жарти?
Жартувати так не варто!
Вчора я у Львові сів,
а приїхав знов у Львів?!
Отакий роззява —
ліві двері — справа!
У які недоречності попадав герой вірша?
Яке речення у вірші повторюється? Яку рису роззяви воно
підкреслює?

Які вчинки дійових осіб тебе насмішили?
^$5? Яку ваду характерухлопчика висміює поет Грицько Бойко?
До якого вірша підійдуть прислів’я: «Гбстре словечко коле
сердечко» та «Ти йому слово, а він тобі десять»?
Поміркуй, коли говорять добрий сміх, а коли — злий?
За прислів’ям «Чує кішка, де сало лежить» можна скласти
смішну історію. Спробуй!
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С В ІТ У М Е Н І
Й У С В ІТ І Я
Богдан-Ігор Антонич

Широкий світ, від серця ширший,
і ширший вітру на селі.
Не помістити в цьому вірші
ні зір, ні неба, ні землі...

Ілюстрація Вікторії Ковальчук
до збірки віршів Богдана-Ігоря Антонина

А
Т а м ар а П а н а сів н а К О Л О М ІЄ Ц Ь народилася
1935 року в місті Корсунь-Шевченківському на Черкащині.
Д итиною росла «у пелені бабусі Ганни», яка розказува
ла онукам безліч оповідань, казок, співала пісні. У школі
Тамара легко римувала рядки, навіть писала домашні
твори з літератури у віршах.
її книжки читає із задоволенням вже не одне покоління
юних читачів. Ге роїїї творів люблять щось придумувати,
про когось турбуватися.
НАЙКРАЩИЙ ДАРУНОК
На мамине свято,
на мамине свято
хороших дарунків
для мами багато.
Найперший од тата —
шовкова кофтина,
од старшого брата —
барвиста хустина,
од діда — картина,
велика, у рамі.

Та мій, мій найбільше
сподобався мамі.
Погляньте, який:
на вікні, на осонні, —
альпійські фіалки
цвітуть у вазоні.
На мамине свято,
на мамине свято
Я в гості весну
запросив у кімнату!

Прочитай вірш.
Доповни останнє речення, звертаючись до слів-підказок.
Про що співа горобчик,
який весну примітив?
Про ту малу вербичку,
що колихає віти.

Про що співа струмочок,
який біжить весною?
Про річку невеличку,
що ген за далиною.

Про що співає хлопчик
у веснянім розмаї?

П р о ... і ...,
про ... в ріднім краї.

Слова-підказки: стежку, травичку, сонце.
Хто співає весняну пісеньку? Про що?
Про що любиш співати ти?

А
Вірші Анатолія Георгійовича КОСТЙЦЬКОГО тобі
вже знайомі. Про що пише поет? Проте, як дружать діти,
як навчаються, що люблять, про що мріють... У його віршах
відчувається щирість і бажання змінити світ на краще. Чи
таючи вірші, звертай увагу, які почуття вони передають, до
чого поет закликає читачів.
СЛОВНИК СЛАВКА
У Славка —
словник незвичний,
він його
з дитинства вивчив,
і з тих пір для всіх часів
він вживав десяток слів.
Запитай його про справи —
він махне рукою:
— Зайве!
Запитай:
— Зробив роботу? —
і почуєш:
— Неохота!
А поклич садити квіти.
— Потім! —
кине він сердито.
— Принеси води відерце —
їх полити.
— Обійдеться...
Крикни:
— Друга виручай!
Він — в біді! —

Славко:
— Нехай!..
Попроси його:
— Змінися! —
Засміється він:
— Дурниці!..
— Ну його!
— Пусте!
— Дарма! —
в нього інших слів
нема...
Що ж, з подібними
словами
Славі буде важко
з нами.
Врешті-решт
знайомі й друзі
скажуть теж йому:
— Байдуже! —
як про щось
попросить він.
— Залишайся
сам-один!
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НЕ ХОЧУ!
Метелика
ловити
я не хочу:
він — квітка неба,
хай живе собі!
Хай крильцями
барвистими
тріпоче,
щоб радісно було
мені й тобі!
1квітку лісову
не стану рвати,
її додому
я не понесу,
бо вдома їй

джмеля
не погойдати
і не попити
ранками росу!
1ні стеблинку,
гіл ку
чи травинку
я не ображу:
це —
страшенний гріх!
Бо в кожній
з них живе тремка
живинка,
що світиться
довірою до всіх...

<33 Які почуття викликав у тебе вірш?
Я

Зверни увагу на виділені рядки. Від чого застерігає поет?
Оксана Сенатдвич
МИ РОЗБИЛИ СКЛЯНКУ 3 ЧАЄМ
— Ти розбив!
— Ні, ти розбила!
— Ти штовхнув!
— А ти впустила!
— Ти тюхтій.
— А ти незграба!
— Баобаб!
— Ти баобаба!
Вже школярка,
наче хмарка, —
очі повні сліз.
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Школярка дмухає
на пальчик свій.
— Обпекла?
— А ти радій!
Та школярик посмутнів:
— Я... ти вибач, не хотів,
я штовхнув.
— А я впустила.
— Я розбив.
— Це я розбила.

Як побудовано вірш? Чому у співрозмовників змінилося
ставлення одне до одного?

Прочитай і вивчи мирилку. У спілкуванні завжди праг
ни згоди, уникай образ.
Мирилка

----------------- -------------Варвара Гринько
★ **

Ти — не ворог, я — не ворог.
Нам сваритись просто сором.
Помирились, помирились,
щоб ніколи не сварились.
Прочитай вірші про захоплення і мри твоїх ровесників.
Зверни увагу, які риси характеру виявляють дівчата та
хлопчики, щоб досягти мети.

Інна Кульська
КОРОТУЛЬКА
Прозвали Коротулькою,
гримів у класі сміх.
Мій друг Левко Борулько
сміявся довше всіх.
Я образилась до сліз,
а він з порадами поліз;
— Ти, Коротулько, не барись
та мерщій рости берись!
Чи мені купить «платформи»,
щоб піднести ріст до норми?
Чи берет-помпон мене
трохи вгору підсмикне?!
Чи благати джина з казки:
доточи росток, будь ласка!
Бо людині ой не просто
ужитті набрати росту...
Ні!.. Знайшлася інша сила:
спорт я змалечку любила,
і мої старання вчитель
у шкільнім гуртку примітив.
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Я тренувалась день при дні,
як тільки мала змогу,
і от змагання навесні
принесли перемогу.
У стінгазеті мій портрет,
стаття на всю колонку...
Левко зрадів; — Тримай букет!
Вітаєм чемпіонку!
Вважай, у класі — це не сміх —
ти, Коротулько, вища всіх!
Як дівчинка завоювала повагу своїх однокласників?
Як ти зрозумів головну думку вірша?
Поміркуй, чи можна назвати цей вірш по-іншому.
Василь Марсюк

ЗА ЩО ХВАЛЯТЬ?
Я бігаю швидше
сусідки Наталки,
нічого не бачить
вона,крім скакалки.
Я свиснути можу —
що кожний оглухне,
вона ж тільки знає —
над книжкою пухне.
Водити машину
вже вчить мене тато,

Наталка все няньчиться
з меншеньким братом.
До моря щоліта
я їду у табір,
Наталка в селі
пропадає у баби.
Ні разу вона
не була на футболі.
За що її хвалять
і вдома, і в школі?

Чого ніяк не може зрозуміти хлопчик?
А що б ти відповів на його запитання?
Василь Сухомлйнський

НАЙКРАЩА ЛІНІЙКА
Микола й Роман сидять за однією партою. У Миколи за
письмові роботи завжди найкращі оцінки, а в Романа —
погані.

14*0

Ось і сьогодні роздала вчителька зошити з тим
диктантом, що вчора писали, У Миколи найвища оцінка, а в
Романа ніякої, бо забагато помилок. Написала вчителька:
«Треба краще працювати».
Засумував Роман.
Після уроку мови пішли діти в майстерню. Там був
урок ручної праці. Кожному учневі вчитель дав дощечку
й загадав зробити лінійку.
Микола й Роман працювали поруч. У Миколи вийшла
лінійка крива, кострубата. А в Романа — рівна, гладенька,
гарна.
Учитель сказав:
— У Романа лінійка найкраща. Йому ставлю найвищу
оцінку. А тобі, Миколо, ніякої не можу поставити. Треба
краще працювати.
Засумував Микола.
Закінчився урок. Роман просить учителя:
— Дайте мені ту лінійку, що я зробив.
— Бери, — дозволив учитель.
Роман узяв лінійку, приніс її в клас і поклав на парту,
поруч із зошитом, у якому за диктант немає ніякої оцінки.
Поміркуйте разом! Які здібності виявили Микола і Роман?
Як і чому у хлопчиків змінювався настрій? Чи переживали
ви подібні почуття?
Бажаю тобі ніколи не втрачати віри у свої сили!
Василь Сухомлинський

КОРИСНИЙ ЧИ ШКІДЛИВИЙ?
Велика дерев’яна скринька. Дно її заслано синім
шовком. До шовку пришиті метелики: білі, червоні, сірі,
жовті.
Скринька лежить на столі. Вчитель викликає до столу
учня й питає:

)
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— Ось перед тобою метелики. Розглянь кожного з них,
і скажи: корисний цей метелик чи шкідливий?
Андрійко не може відірвати очей від найбільшого
метелика. Крила — немов багряні вітрила, а на полі
багряному — золоті смужечки й срібні краплинки. Здається
Андрійку, що ось зараз затремтять крильця, пурхне
метелик і полетить у сад.
Ні, не полетить, бо мертвий він. Назавжди пришитий
ниткою до синього шовку, ще й голочкою маленькою
приколотий. Зітхнув Андрійко, глянув у сад, потім знову
на метелика.
— Ну чого ж ти мовчиш? — дивується вчителька. — Ти
ж знаєш. Ну ось ти зараз розглядав цього великого ме
телика. Який же він зрештою — корисний чи шкідливий?
— Красивий, — тихо каже Андрійко.
Лідія Компанієць

ТАТОВА ПОРАДА
Прибіг щодуху син додому,
до тата голосно гука:
— А я провідав у лікарні
свого товариша-дружка!
Тож правда, тату, я — чутливий
і маю серце золоте?
Замисливсь тато на хвилину
і так сказав йому на те:
— Коли тебе в тяжку годину
людина виручить з біди,
про це добро, аж поки віку,
ти, синку, пам’ятай завжди.
Коли ж людині щиросердо
ти зробиш сам добро колись,
про це забудь, аж поки віку,
мовчи й нікому не хвались!

Марина і Сергій Дячёнки

МАРІЙКА І ЖАДІБНИЙ ГРАБІЖНИК
(Уривок з дитячого детективу *

«Пригоди Марійки Михайлової»)
Була собі дівчинка, звали її Марійка
Михайлова, вона вчилася в третьому
класі. Вчилась добре — лишень із фіз
культури мала дев’ятку, бо повільно
бігала. Решта ж оцінок були самі два
надцята, та річ не в тім.
Річ у тім, що Марійка вміла відгаду
вати таємниці, розплутувати загадки,
розв’язувати кросворди і викривати
злочини. Тому до неї часто звертала
ся міліція — по допомогу.
Якось Марійка сиділа за столом
і робила уроки — саме завтра вона
мала контрольну з математики. Коли це у двері задзво
нили. Марійчина мама спершу спитала «Хто там?», від
так відчинила двері, і з ’ясувалося, що це прийшов Майор
Міліції, Марійчин знайомий. Він уже не вперше до неї
приходив — і увесь час із якимось проханням.
— Ну, що? — запитала Марійка, побачивши Майора.
— Знову?

Далі вона схаменулася, що поводиться нечемно,
і ввічливо сказала:
— Доброго дня.
— Доброго дня, — відповів Майор Міліції. Він дуже хви
лювався. Його просто-таки було не впізнати. — Марійко!
Потрібна твоя допомога.
— Але ж у мене завтра контрольна, — мовила Марійка.
— А я ще не зробила уроки.
М айор розхвилю вався ще дужче:
— Хіба м ожна говорити про якусь там контрольну, коли
у місті ско є н о жахливий злочин?!
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— То що трапилося? — спитала Марійка.
— Пограбовано банк! — Майор Міліції геть почервонів ■
від хвилювання. — Злочинець забрав усі гроші. А завтра<
у всіх бібліотекарів — день зарплатні, вони прийдуть до |
банку по гроші. А грошей і немає!
Марійка спохмурніла. їй стало шкода бібліотекарів.
До того ж вона сама була записана у три бібліотеки
одночасно — бо любила читати.
— Злочин слід викрити сьогодні ж! — мовив Майор
Міліції.
Марійка зрозуміла, що доведеться їхати, бо справа
серйозна. Про всяк випадок вона перепитала:
— Без мене ніяк не можна обійтися?
— Що ти! — перелякано сказав Майор Міліції.
І Марійка, зітхнувши, закрила зошит.
***

Міліцейська машина проїхала усім містом і зупинилася
біля банку. На ґанку стояв головний касир і плакав.
— Замість плакати, — суворо звернулась до нього
Марійка, — краще розкажіть, як відбулося пограбування.
Касир витер сльози носовичком, поглянув на Майора
і тихенько сказав:
— Шановний Майоре Міліції! Ця дівчинка зовсім
маленька, вона, певно, лише до третього класу ходить.
Чому ж вона розмовляє зі мною, наче доросла, і ставить
безглузді запитання?
— Ці питання не безглузді, — мовив Майор Міліції. —
Це дуже правильні запитання. Розкажіть, прошу, нашій
співробітниці і консультантці усе, що вона просить!
Касир жалісно схлипнув.
— Пограбування здійснили жахливо, — сказав він крізь
сльози. — Злочинець був озброєний пістолетом. Він ска
зав: «Це пограбування!» Потім він сказав: «Віддайте гро -1
ші, бо гірше буде!» Далі він склав усі гроші у велику торбу
і зник.

— Як виглядав злочинець? — спитала Марійка.
— Як свиня, — відповів касир. — Тому що він був у масці
поросяти.

— Таке трапляється з грабіжниками, — сказав Майор
Міліції. — Вони надягають маску, аби приховати справжнє
обличчя.
— А який він мав голос? — спитала Марійка.
— Змінений, — відказав касир. — Він навмисне вере
щав, мов недорізаний.
— І не залишив відбитків пальців, — сказав Майор
Міліції. — Адже був у рукавичках.
— Що я завтра скажу бібліотекарям? — вигукнув касир.
— Вони ж прийдуть по свою зарплатню!
— Маю оглянути місце злочину, — сказала Марійка.
Вона витягла з портфеля велике збільшувальне скло і
довго розглядала палас, на якому стояв злочинець. Відтак
відгорнула край паласа — під ним був маленький ґудзик.
— Це наша прибиральниця, — сказав касир і почерво
нів. — Вона весь час змітає сміття під палас.
— Це не сміття, — заперечила Марійка. — Це доказ,
тобто річ, що допоможе знайти злочинця.
— Таких ґудзиків повнісінько в кожній крамниці, — ска
зав касир. — Як ви знайдете злочинця за ґудзиком?
— Побачимо, — сказала Марійка.
*★ *
Вона вийшла на вулицю і заходилася розглядати
тротуар перед входом до банку.
— Що робить ця дівчинка? — питали перехожі, проте
Марійка на них не звертала. Вона знайшла на тротуарі де
сять піщинок і поклала їх до поліетиленового пакетика.
— Наше щ астя, що не було дощ у, — мовила М арійка,
ховаючи пакетика і збільш увальне скло. — І щ о тут не п р о 
їжджала поливальна машина. І що ледача прибиральниця
зм ітає сміття під палас...
— М аєш зачіпки? — з надією спитав М айор Міліції.
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Марійка застромила пальця в ніс, аби поколупатися.
Коли вона розмірковувала, їй завжди хотілося колупатися
в носі. Та вона вчасно згадала, що це непристойно,
і опустила руку.
— Марійко! — жалісно мовив Майор. — На тебе вся
надія! Чи знаєш, де шукати грабіжника?
— Не хвилюйтеся так, — сказала Марійка, щоб його за
спокоїти. — Маю деякі міркування. Ось що. Відвезіть-но
мене на вулицю Сирецьку.
★ ★ ★
На вулиці Сирецькій було чимало будинків. Поперед
одним будинком був дитячий майданчик, а в ньому
пісочниця, а в пісочниці було стільки піску, що він
просипався на стежку перед першим під’їздом.
Марійка залізла в пісочницю, витягла з портфеля
відерце і совок і задумливо заходилася робити бабки.
— Неподобство, — сказав водій Майору Міліції. — Мілі
цейська машина має стояти й чекати, аж якесь дівчисько
награється в пісочку! Так ми ніколи не впіймаємо грабіж
ників!
— Марійка знає, що робить, — спокійно відповів
Майор.
Минула година. Марійка виліпила тридцять три бабки
і познайомилася з маленьким хлопчиком та його бабусею,
які гуляли в цьому ж дворі.
***
Урешті-решт Марійка встала, склала відерце й совок і
зайшла до першого під'їзду. Там над списком мешканців
горів тьмяний ліхтар. Марійка витягла з портфеля блокнот
і ручку і переписала прізвища усіх мешканців.
— А тепер, — сказала вона Майору Міліції, — відведіть
мене, будь ласка, до Маріванівни.
М а р ів а н ів н а була н а й с та р іш о ю ви хо в а те л ько ю . В она
стільки років п р о пр а ц ю ва л а в р ізн и х д и тя чи х са д ка х, що,
зд а є т ь с я , не б уло в ц ьо м у м іс ті д о р о с л о го , я к о го вона
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не виховувала. Н авіть М а й о р М іліції був у неї ко л и сь у
середній групі.

Маріванівна була не просто старою — вона була
мудрою і чудово пам’ятала кожного свого вихованця.
Вона мала цілий стос випускних альбомів і фотографій
з новорічних свят.
Коли Марійка приходила до Маріванівни, та завжди
пригощала її чаєм із трояндовим варенням. Ось і цього
разу Маріванівна запросила її сісти у крісло, а сама
заходилася заварювати чай.
— Як твої шкільні справи? — спитала Маріванівна.
— Завтра контрольна, — сказала Марійка. — 3 мате
матики. Хотіла б я захворіти на грип!
— Дурниці, — мовила Маріванівна. — Контрольна —
це ж лише сорок п’ять хвилин, а грип — аж два тижні!
— Авжеж, — сказала Марійка. — Маріванівно... А чи
у вас у групі були коли-небудь жадібні хлопчики?
— Скільки завгодно, — відповіла Маріванівна. —
Жадібний хлопчисько, на жаль, річ звичайна.
— А як ви їх виховували? — спитала Марійка.
— їх дуже важко виховувати, — сказала Маріванівна. —
Бо жоден жадібний хлопчисько не знає, що він жадібний.
і Маріванівна поставила на мережану серветку перед
Марійкою кухлик ароматного чаю, в якому плавали
трояндові пелюстки.
— Якийсь колишній жадібний хлопчисько пограбував
банк, — сказала Марійка.
— Так я і знала, що ти до мене не просто так, а у
справі, — мовила Маріванівна трохи ображено.
— Пробачте, — сказала Марійка і почервоніла. —
Наступного разу я неодмінно прийду просто так.
М а р іва н івн а над пила з кухли ка , і М а р ій ка надпила
та ко ж . Вони р а зом пили чай і р о згл я д а л и ф о то ка р тку
на д стол ом . На ф ото була М а р ій ч и н а с та р ш а гр уп а ,
по се р е д и н і стояла М аріванівна, а п оряд — М арійка, ще
як була м аленькою , дош кіл ьням .
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— Чим я можу тобі допомогти? — нарешті спитала
Маріванівна.
Марійка витягла з портфеля список мешканців першого
під’їзду будинку на вулиці Сирецькій.
— Маріванівно, хто з цих людей.., із цих колишніх дітей
був найжадібнішим у своїй групі?
Маріванівна прочитала увесь список і одразу сказала:
— Звичайно, Петько Бджолярчук. Це був найжадібніший жадюга із тих, кого мені довелося бачити. Він тільки
й знав, що «Моє!», «Нікому не дам», «Усе заберу собі!».
Навіть коли знайде на дорозі патичок — то й того нікому
не віддасть. Навіть коли знайде обгортку від морозива чи
іржаву скріпку — все одно нікому не віддасть. В икорис
тану жуйку ніколи не викидав, посипав її в їдальні цукром
і знову жував. Якби лише міг, повідбирав би всі іграшки у
всіх міських дітей, склав би з них купу до п ’ятого поверху
та й сидів би під нею щасливий.
— Чи не пам’ятаєте ви, яке вбрання було в нього на
новорічному святі? — швидко спитала Марійка.
— Авжеж, пам’ятаю, — здивовано проказала Маріва
нівна. — Вбрання зайця. Він мав шорти з круглим заячим
хвостом і білу шапку з довгими вухами.
— Десь я помилилася, — сумно мовила Марійка. — І
Доведеться починати все із самого початку...
Невдовзі вона допила чай, попрощалася і вже збиралася
йти — адже на неї чекав Майор Міліції, а надворі вже
вечоріло.
— Зачекай, — сказала Маріванівна вже на сходах. — Я
пригадала... Петькові Бджолярчуку ніколи не подобалось
його карнавальне вбрання. Щ ороку він просив у мами кос
тюм поросяти. І щороку мама відповідала, що їй і без того
вистачає вдома свинства.
— Покажіть мені, будь ласка, його фотографію! — ви
гукнула Марійка.
М а р ів а н ів н а п о в е р н у л а с ь до кім н а ти , ви тягл а з ш аф и
с то с в и п у с кн и х а л ь б о м ів і с е р е д них в и б р а л а о д и н .
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— Ось він, Бджолярчук.
Марійка побачила — серед фотографій решти дітлахів —
фотокартку шестирічного хлопчика в голубій сорочці. Петько
Бджолярчук мав гладкі щоки і невдоволене обличчя.
***
Марійка Михайлова подзвонила у двері квартири номер
тридцять один. Двері відчинив здоровезний дядечко у
спортивному костюмі. Він був давно вже дорослим, проте
щоки його залишились дуже схожими. Хай там що, але
Марійка зразу його впізнала: це був колишній Петько
Бджолярчук, а нині Петро Олегович.
— Ви загубили Гудзика, — сказала Марійка і простягла
ґудзик на долоні. — Ось він. Це ваш?
— О, дякую, дівчинко! — вигукнув Бджолярчук. — Як
вдало все склалося! Якби не ти, довелось би мені зміню
вати всі ґудзики на куртці, а це такі збитки.
— Ви пограбували цілісінький банк, а заощаджуєте на
ґудзиках, — дорікнула йому Марійка.
Тієї ж миті з-за її спини з'явилася озброєна міліція
на чолі з Майором. Не встиг Петько Бджолярчук і оком
змигнути, як у його квартирі знайшли пістолет, мішок із
грішми, куртку з відірваним ґудзиком і маску поросяти.
— Марійко... але як? — вражено розпитував Майор
Міліції. — Як ти здогадалася?
— Дуже просто, — напівсонно бурмотіла Марійка на
задньому сидінні міліцейської машини.
— Пісок... Це лишень видається, ніби у всіх пісочницях
він однаковий. Але він різний... Аби це зрозуміти, треба
зліпити не одну сотню бабок. На черевиках Бджолярчука
був пісок, тому що він мешкав у першому під’їзді і ходив
повз переповнену пісочницю. Від бабусі з онуком, які меш
кають у тому самому під’їзді, я дізналася, що нову порцію
піску завезли позавчора — саме напередодні пограбуван
ня... Але річ, звичайно, не лише в піску. Річ у Маріванівні,
вона мудра. А ще р іч у ж адібності, бо р озум ний грабіжник
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не став би зізнаватися, ідо ґудзик — його. Це ж речовий
доказ!
Машина зупинилася біля Марійчиного будинку.
— Дякую тобі, Марійко, — розчулено мовив Майор
Міліції.

— А математику я таки не доробила, — сказала Ма
рійка сумно.
{Переклад з російської Наталі Брискіноі)

Щ

ґ?

Детектив — той, хто викриває злочини. Детективами на
зивають також твори, у яких описано розкриття заплута
них злочинів.

0 Про задум створення книжки «Пригоди М а р ій ки
Михайлової» її автори М арина і С ергій ДЯЧЕНКИ роз
повідають таке:
«Коли ми були в Лондоні, то зайшли в помешкання до
Шерлока Холмса. Там тепер музей великого детектива.
Його кашкет. Його люлька. Його скрипка. Його портрет на
с т ін і. ! ми подумали: а чому, власне, великим детективом
може бути лише підстаркуватий дядечко? Адже відомо, що
все в житті починається з дитинства — і добре, і погане.
Тому ми написали про дівчинку Марійку Михайлову, не
менш розумну і спостережливу, аніж сам Шерлок Холмс».

Такою уявила Марійку Михайлову
Саша Андреева, учениця 5-го класу
ЗОШ № 16 м. Вінниці.
А ти не хочеш намалювати
цю героїню?

Е д м о н д о д е А М ІЧ И С (1 8 4 6 1908) — відомий італійський письмен
ник. Він створив чимало творів про
життя дітей. їх і досі охоче читають у
різних країнах.
У повісті «Серце» від імені хлопчика
Енріко автор розповідає про різні
події протягом шкільного року. Читач
знайомиться з переживаннями Енріко
і його однокласників у школі та родині.
Кожна розповідь розкриває цінність добра, взаємо
допомоги і подолання зневаги до слабших.
СНІЖКА
(Уривок із повісті «Серце»)
Сніг падає та й падає. Сьогодні, коли ми виходили
зі школи, через цей сніг стався дуже прйкрий випадок.
Кілька хлопчиків, вибігши на вулицю, почали кидати один
в одного сніжками. Сніг був мокрий, і сніжки виходили
тверді, мов камінь. На тротуарах було досить людно.
Якийсь синьйор крикнув: «Годі, хлоп’ята, облиште!» І тої
ж миті на протилежному боці вулиці пролунав зойк, і ми
побачили старенького дідуся без капелюха, який затулив
обличчя руками; біля нього стояв хлопчик і вигукував:
«Рятуйте, рятуйте!»
Люди кинулись до них. Виявилось, що сніжка влучила
старому просто в око.
Школярі швидко розбіглися хто куди. Я стояв перед
книгарнею — туди зайшов мій батько — і бачив, як кілька
учнів з нашого класу підбігли до книгарні й змішалися
з тими, хто стояв поряд зі мною. Вони вдавали, що
роздивляються вітрину.
Ц е б ули Г а р р о н е , як з а в ж д и , з б у л о ч ко ю в ки ш е н і,
Коретті, Ц е гл и к і Гароф ф і — о то й , щ о зб и р а в м арки.
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Тим часом навколо старого зібрався натовп, а І
поліцейський та ще кілька чоловік стали бігати по вулиці, І
грізно питаючи:
— Хто? Хто це зробив? Це ти? Скажіть, хто це зробив?
Особливо уважно вони дивились на хлопчиків, у яких
руки були в снігу.
Гароффі стояв біля мене; я помітив, що він тремтить
і страшенно блідий.
— Хто? Хто це зробив? — і далі кричали довкола.
Тут я почув, як Гарроне тихо мовив до Гароффі;
— Йди признайся, адже буде підло, якщо звинуватять
когось іншого.
— Але ж я зробив це ненавмисне, — відповів Гароффі.
— То байдуже, іди і виконай свій обов’язок, — напо
лягав Гарроне.
— Я боюся.
— Нічого, я піду з тобою.
А поліцейський та інші кричали чимраз голосніше:
— Хто? Хто це зробив? В око синьйорові попало скло
з окулярів; ви позбавили його зору, розбійники!
Я думав, що Гароффі зараз упаде від страху.
— Ходімо, — рішуче мовив Гарроне, — я не дам скрив
дити тебе, — і, вхопивши Гароффі за руку, потяг його, під
тримуючи, мов хворого. Натовп, побачивши їх, відразу
збагнув у чім річ, і кілька чоловік кинулись до хлопчиків з
піднятими кулаками. Але Гарроне заступив собою това
риша, закричавши;
— Як, десятеро дорослих проти однієї дитини? Хіба ж
це шляхетно?
Люди спинилися, один із поліцейських схопив Гароффі
за руку і потяг крізь натовп до невеличкої закусочної, куди
ще раніше провели пораненого старого.
Коли я побачив й о го зблизька, то відразу впізнав того
старого службовця, що мешкає на четвертому поверсі
нашого будинку разом із своїм племінником. Він сидів на
стільці, і його очі були прикриті носовичком.___________

— Я зробив це ненавмисне, — ридав Гароффі, напів
мертвий від страху, — я зробив це ненавмисне!
Троє чоловіків грубо штовхнули його в закусочну,
вигукуючи: «Навколішки! Проси прощення!» — і кинули на
підлогу.
Але в ту ж мить дві дужі руки поставили його на ноги,
і твердий голос вирік;
— Ні, синьйори, я цього не дозволю!
Це був наш директор, який бачив усе.
— Якщо хлопчик мав мужність признатися, — провадив
він, — то ніхто не має права принижувати його.
Усі стояли мовчки.
— Проси прощення, — сказав директор Гароффі.
Хлопчик, обливаючись слізьми, обійняв коліна старого,
а той навпомацки знайшов його голову й погладив
волосся. Тоді всі заговорили;
— Іди, хлопчику, іди до себе додому!
Батько вивів мене з натовпу і, коли ми йшли вулицею,
спитав:
— А тобі, Енріко, в такому випадку вистачило б
мужності виконати свій обов’язок і відкрито визнати
провину?
Я відповів ствердно.
— Дай мені слово честі школяра, — сказав батько, —
що ти й справді так робитимеш.
— Так, батьку, даю тобі слово честі.
(П ереклад з італійської Петра Соколовського)

Що схвилювало тебе в цьому оповіданні?
Як ти оцінюєш вчинок Гароффі і рішення Гарроне?

Прислів’я

---------

• Від своєї совісті не втечеш.

• Яка совість, така й честь.

МорісКАРЄМ (1899-1978) — видат
ний бельгійський поет, який писав фран
цузькою мовою. Його твори перекладено
в багатьох країнах. Переконайся, що ці
вірші, просякнуті добротою та гумором,
не лише викликають добру посмішку,
а й спонукають замислитися.
Я МАЮ ЩАСТЯ БУТИ
0 так! Я міг би бути
хрущем чи віслюком,
ведмедем, бабаком,
струмочком, в лід закутим!
Я навіть міг би бути
трояндою, і левом,
1 чимось металевим.

Та маю щастя бути
я просто хлопчаком,
в якого все чудово,
який не пропаде,
бо я дивлюсь, як татко,
насвистуючи, йде.

(Переклад із французької Володимира Каденка)
САМОКАТ
Мій друг вже зранку дме в трубу,
татусь — кларнета має,
сестричка — виставить губу
і скрипочку пиляє.
Бабусю розважа рояль,
хрещеного — волинка,
і навіть крихітний Паскаль
уже співає дзвінко.
Живе в будинку обік нас
сусід короткозорий.
Коли бере він контрабас,
танцюють ліс і гори.
Веде мелодію Масне
матусина гітара...
А що стосується мене —
я в музиці — нездара.
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То що ж робити татко мав?
Він самокат мені придбав,
аби музичної пори
не залишався я без гри.
(Переклад із французької Володимира Каденка)

В еселе с л о в о
ВасильШаройко
ТЕ, ЩО ХОТІВ
Петрусь ходив і бурмотів:
— Сьогодні те робив я, що хотів.
— Щ о ж ти хотів? — спитали в нього.
— Та я хотів, щоб не робить нічого.
Г рицько Бойко

ЗАВБАЧЛИВА
— Щ о це ти в’ яжеш, Ганнусю?
— Ш карпетки для братика.
— А чому такі великі?
— Бо я плету дуже повільно: поки я їх закінчу, то братик
виросте.

Який світ тобі відкрився у прочитаних творах?
Ч ф Р Про які захоплення своїх ровесників ти прочитав? Яке
з них тобі найбільше до вподоби?
У якому оповіданні головний персонаж дівчинка, а в якому —
хлопчик?
+Щ Р Які риси характеру героїв прочитаних творів ти б хотів
наслідувати?
Твори якого письменника ти б хотів ще прочитати?

ФАНТАЗУЙ
І СТВОРЮЙ!
(£ 4 * С лово фантазія п р ийш л о до нас із гр е ц ь ко ї м ови.
Воно означає уява, вйгадка.
Ф а н та зую чи , ти м ож еш літати на нові планети,
вируш ати в далекі мандри, придум увати казки, малювати
нейм овірне, уявляти своє м айбутнє...
З ф антазією ц ікавіш е ж и ти . Вона, наче ліхтарик,
освітлю є невідоме, спонукає до творчості. Хоча створити
щ ось своє дуже непросто, ти пробуй!

Василь Сухомлйнський
ПУРПУРОВА КВІТКА
Серед ночі розпустилася Квітка троянди. Р озпрямились
ніжні пурпурові пелю стки. Н ародилась нова квітка. Вона
була ще недуже гарна, бо пелю стки незовсім випрямились,
а один то й зовсім залиш ався п р им 'яти м .
Квітка подивилася на зір ки , щ о м ерехтіли в небі,
стрепенулась і прош епотіла:
— Уже світає. Т реба п о ка за ти ся
сонцю в усій красі. На нас, на пурпурові
наші пелюстки буде дивитись увесь світ.
П елю стки
затрем тіли.
П р и м ’ята
пелю стка випрям илась. На пурпурове
тло впала краплина роси, здригнулася
і теж стала пурпуровою , заграла
переливами пурпурових барв.
— Д и віться , — сказа л а Квітка
пелю сткам , — навіть небо на сході стає
п урпуровим . Це від наш ої кр а си. Увесь
світ буде пурпуровий.
С казала Квітка й застигл а в чеканні.
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Та пурпурове небо блідло, черво
ніло, потім стало рожево-блакитним.
Квітка троянди здивовано озир
нулася. Вона побачила зелене де
рево, а на ньому — білу свічку.
— Хто ти? — спитала Квітка.
— Я каштан, Квітка каштана.
— А чого ти не пурпурова? Чому
ти біла, небо — блакитне, а дерево —
зелене?
— Якби у світі все було однакове, то не було
б краси, — відповіла Квітка каштана.
Перечитай виділене речення. Поміркуй, який зміст воно
передає.

Тамара Коломієць
ВІЗЬМУ ВЕРБОВУ ГІЛОЧКУ
Візьму вербову гілочку,
а в ній проріжу дірочку,
довкола кору обіб’ю —
сюрчка веселого зроблю
Легеньку горошину
всередину укину.
Сюрчатиму, ходитиму,
всіх солов’їв будитиму.

Ану, співайте, солов’ї,
дзвінкі співаночки свої!
За вами розспівається
свистілочка моя.
Ніхто й не здогадається
що свище-заливається
не соловей, а я!

ПІВЕНЬ
Немає пластиліну?
Дістану добру глину.
Із неї виліплю курчат
і півня-забіяку.
Курчата всі навтікача
від півня з переляку.
Тоді зліплю я квочку
і посаджу в куточку.
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— Квох-квох! — вона позве малих
і гордо стане поміж них.
А півень лапами гребне:
— Ко-ко!.. Знайду зернята...
Ану ж бо, слухайте мене,
бо треба слухать тата!..

А
Пам’ятаєш,
як
Незнайко
складав
вірші?
Прочитай про ще одну його пригоду в повістіказці «Пригоди Незнайка і його товаришів» росій
ського письменника М иколи М иколайовича НОСОВА.
ЯК НЕЗНАЙКО БУВ ХУДОЖНИКОМ
(Уривок)
Тюбик був дуже хороший художник. Одягався він
завжди в довгу блузу, яку називав балахоном. Варто
5уло подивитися на Тюбика, коли він, нарядившись у свій
залахон і відкинувши назад довге волосся, стояв перед
иольбертом з палітрою в руках! Кожний одразу бачив,
до перед ним справжній художник.
Після того, як ніхто не захотів слухати музику Незнайка,
зін вирішив стати художником. Прийшов він до Тюбика й
<аже;
— Слухай, Тюбику, я теж вирішив стати художником.
Цай мені яких-небудь фарб і пензель.
Тюбик був добрий малюк, він подарував Незнайці свої
тгарі фарби і пензлик. У цей час до Незнайка прийшов
іо го приятель Гунько. Незнайко каже:
— Сідай, Гунько, я тебе малювати буду.
Гунько зрадів, сів мерщій на стілець, і Незнайко почав
іого малювати. Йому хотілось намалювати Гунька дуже
расивим, от він і намалював йому червоний ніс, зелені
уха, сині губи й оранжеві очі. Гунькові кортіло швидше
одивитись на свій портрет. Від нетерплячки він навіть
е міг усидіти спокійно на стільчику і весь час вертівся.

— Не крутись, не крутись! — казав йому Незнайко. —
Ато несхожим вийдеш.
— А тепер схожий? — запитав Гунько.
— Дуже схожий, — відповів Незнайко й прималював
йому фіолетовою фарбою вуса.
— Ану покажи, що вийшло, — попросив Гунько, коли
Незнайко закінчив портрет.
Незнайко показав.
— Та хіба я такий? — закричав Гунько з переляку.
— Звичайно, такий. Який же ще?
— А вуса навіщо намалював? У мене ж вусів нема.
— Ну, виростуть коли-небудь.
— А чому ніс червоний?
— Це щоб було красивіше.
— А чуприна чому голуба? Хіба в мене голуба чуприна?
— Голуба, — відповів Незнайко. — А коли тобі не
подобається, я можу зробити зелену.
— Ні, це поганий портрет, — сказав Гунько. — Дай я
його порву.
— Навіщо знищувати художній твір? — заперечив
Незнайко.
Гунько хотів одібрати в нього портрет, і вони почали
битися. На шум прибігли Знайко, лікар Пілюлька та інші
малюки.
— Ви чого б’єтеся? — питають.
— Ось, — закричав Гунько. — Розсудіть ви нас; скажіть,
хто тут намальований. Правда, це не я?
— Звичайно, не ти, — відповіли малюки. — Тут якесь
опудало горохове намальоване.
Незнайко каже:
— Ви не здогадалися тому, що тут нема підпису. Я зараз
підпишу, і все буде зрозуміло.
Він узяв олівець і написав п ід портретом д р укованим и
літерами: «Гунько». Потім почепив портрет на стіні і сказав:

І — Хай висить. Усі можуть дивитися, нікому не
ііабороняється.
— А я прийду вночі, — сказав Гунько, — і знищу цей
юртрет.
— А я вночі не ляжу спати й стерегтиму, — відповів
■іезнайко.
Ображений Гунько пішов додому, а Незнайко й справді
іе ліг увечері спати.
Коли малюки поснули, він узяв фарби і заходився всіх
4алювати. Пончика він намалював таким товстим, що той
іавіть не вмістився на портреті. Поспішайка намалював на
онесеньких ніжках, а ззаду чомусь домалював собачого
воста. Мисливця Кульку намалював верхи на Бульці.
Іікареві Пілюльці замість носа намалював градусник,
інайкові, хтозна для чого, намалював ослячі вуха. Словом,
сіх понамальовував у смішному й безглуздому вигляді.
До ранку він розвісив ці портрети на стінах і зробив під
ими написи, так що вийшла справжня виставка.

Ілюстрації Леоніда Владимирського до повісті-казки
про пригоди Незнайки та його друзів
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Першим прокинувся лікар Пілюлька. Він побачив на
стіні портрети й засміявся. Вони йому так сподобалися,
що лікар навіть начепив на ніс окуляри й став розглядати
портрети дуже уважно. Він підходив до кожного портрета,
дививсь і довго сміявся.
— Молодець, Незнайко! — говорив лікар Пілюлька. —
Ніколи в житті я так не сміявся.
Потім він зупинився біля свого портрета і суворо спитав:
— А це хто? Невже це я? Ні, це не я! Це дуже поганий
портрет. Ти краще зніми його.
— Навіщо знімати? Хай повисить, — відповів Незнайко.
Лікар Пілюлька образився і сказав:
— Ти, Незнайку, мабуть, хворий. У тебе щось із очима
трапилось. Де це ти бачив, щоб у мене замість носа був
градусник? Доведеться тобі на ніч касторки дати.
Незнайко дуже не любив касторку. Він злякався й каже:
— Ні, ні. Тепер я сам бачу, що портрет поганий.
Він зняв зі стіни портрет Пілюльки й порвав його.
Слідом за Пілюлькою прокинувся мисливець Кулька.
і йому портрети сподобались. Він ледь не луснув зо сміху,
дивлячись на них. А потім побачив свій портрет, і настрій
у нього одразу зіпсувався.
— Це поганий портрет, — сказав Кулька, — не схожий
на мене. Ти зніми його, а то я ніколи не візьму тебе на
полювання.
Довелося Незнайкові і мисливця Кульку зі стіни зняти.
Так було з усіма. Всім подобалися портрети інших, а свої
не подобались.
Останнім прокинувся Тюбик, який любив спати до
вше за всіх. Коли він побачив на стіні свій портрет, то
страшенно розсердився і сказав, що це не портрет, а
бездарна, антихудожня мазанина. Потім він зірвав зі стіни
свій портрет і відібрав у Незнайка фарби й пензлик.
На стіні залишився тільки Гуньків портрет. Незнайко
зняв його й пішов до свого приятеля.
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— Хочеш, Гуньку, я подарую тобі твій портрет, а ти за
це помиришся зі мною, — запропонував Незнайко.
Гунько взяв портрет, порвав його на клаптики й сказав:
— Згода, мир. Але дивись мені: якщо хоч раз іще
намалюєш, нізащо не буду миритися.
— А я нікого більше не малюватиму, — відповів
Незнайко. — Малюєш, малюєш, а ніхто й спасибі не скаже,
всі тільки лаються. Не хочу більше художником бути.
(Переклад із російської Івана Сподаренка)
Хто головний герой твору? Назви інших дійових осіб.
Чий портрет Незнайко намалював першим? З яким почут
тям він це робив?
Зістав імена дійових осіб этим , якїх зобразив «художник».
Що ти помітив?
Як кожен із малюків сприймав свій портрет і портрети
інших?

Краса
пр аці

Степан Жупанин
ВАЗА

Павлик робить
вази гарні. Як?
На крузі на гончарнім.
Ось танцює
глина в крузі,—
пальці хлопця
у напрузі.
Бо таку формують вазу,
що здивує
всіх одразу.
І помчать на вазі коні,
гриви звихрені,
червоні.
З-під руки
малого майстра
зацвіте на вазі айстра...

Ваза в полум’ї
палала — і дзвінка,
і світла стала.
Павлик вазу відшліфує,
любій мамі подарує.
Чим захоплюється Павлик?
Із чого видно, що хлопчик працює, як справжній майстер?

----------------- Загадка-добавлянка
Глина в кого ожива?
Творить з неї хто дива?
В кого посуд, ніби жар?
Ну, звичайно, це ....
•-------- прислів’я
• Діло майстра величає.
• На дерево дивись, як родить, а на людину, як робить.

Щ к Сила
у лЦИ

Валентина Ткаченко

ЛІСОВЕ КОРІННЯ

Яке химерне лісове коріння!
Попід ногами скрізь його сплетіння.
Ось корінець, мов каченя бокате:
є дзьоб і вічка, й білі ноженята.
А цей — мов равлик, цей — немов лисиця.
Цей випуклий — смішна залітна птиця.
Так можна цілий день ходить в діброві
і зустрічати постаті казкові.
Які казкові постаті побачила
поетеса в лісі?
Чи траплялись тобі подібні дива?

Володимир Мещеряков.
«Лісова» рибка
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Лідія Компанієць
М О Ї МУЗИКИ
А у мене — дудка, дуд ка -са м о гуд ка !
Про мої м узики с кр ізь піш ла вже чутка!
П іднесу до рота д уд о чку-со п іл ку, —
зачарую в лісі зайчика та білку,
пташ ку- с и н ьо груд ку , бджіл ку- пол етуху,
журавля-ж уравку, ж а б ку-стр и бо туху.
От яка це д уд ка — всім стає в пригод і.
Загуде, заграє — соловей та й годі!

Василь Чухліб
ПІСНЯ ТОНЕНЬКОЇ ОЧЕРЕТЙНИ
О дного дня тихе болото ніби хтось
збурив. Н евідом о хто, але всі й о го
иеш канці — постійні й тим часові —
омоніли, лементували, галасували,
5или себ е в груд и. Д о в о д и л и одне
>дному і всім разом — хто на щ о здаен, хто щ о ум іє і ком у на болоті найіищ а шана має бути.
— С кр е -ке -ке ! С кр е -ке -к е ! —
ю зпиналася Ж аба-скрекотуха. — Я
зайкращ е співаю , м ене все болото
слухає. Я найвищ е стрибаю ! Я найивидш е плаваю! Я...
— Ч екай-но! — хитнула чубатою головою Чапля, щ о д о
о го ніби дрім ала. — А чи простоїш ти на одній нозі цілий
;ень і цілу ніч?
— Пхе! Та це зо в сім п ро сто ! — Ж аба вид ряпалась
іа куп ину і виструнчилась на одній нозі. Та не постояла
і хвилини — плюх у воду, тільки кола пішли.
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— Бу-гу! Бу-гу! — зареготав Бугай. — Теж мені
артистка! Ось коли я заспіваю-загуду — аж шибки в селі
деренчать.
— Деренчать — це коли я співаю! Хіба ти так умієш?
Др-р, др-р! — обурився Деркач.
— Та це ж відомо: кожен передусім себе хвалить. Тож
знайте — співаю найкраще я! Кі-квік! Кі-квік! Без мене й
болото не болото! — випнув груди Кулик.
Тоненька Очеретина слухала всі ті розмови, слухала,
і все нижче схилялася до води.
— А ти чого мовчиш? — зачепив її Вітер, який усюди
буває, все бачить, усе знає.
— Бо я нічого не вмію робити,— прошепотіла Очере
тина.
— Ет, таке вигадаєш! — лагідно доторкнувся до
неї Вітер. — Кож ен щ о сь та в м іє. Т іл ьки, м о ж е , не
зд огад ується про те.
І він дмухнув на Очеретину раз, удруге.
І — о диво! — тоненька О черетина несм іл иво , ледь
чутно забр ин іл а , пр обую чи го л о с, а д ал і заспівала,
за спів а л а ...
Такою ніжною, такою сонячною була пісня тоненької
Очеретини, що всі болотяні мешканці забули про свою
суперечку. Заслухалися.
Ну, а Вітер полетів собі далі. Бо має усюди бувати,
бо десь п о тр іб е н він інш и м О че ретинам , я кі щ е не
пробудилися для с в о є ї пісні.
Чим пишалися мешканці болота?
Чому мовчала Очеретина?
Перечитай виділені речення. Як ти їх розумієш?
Чим усіх зачарував спів Очеретини?

<----------- -—

Заг адка

—----------- -------- -

• Д е р е в ’яна, але не полінце, ш ість д ір о ч о к м ає,
весело сп іва є .
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Анатолій Костецький
КАНІКУЛИ
«Канікули! Канікули!» —
співає все навколо.
Канікули, канікули,
канікули у школі!
А що таке «канікули»?
Це — літні дні барвисті,
це час, коли нам ніколи
хоча б на мить присісти,
бо треба мчати босими
наввипередки з вітром,

з густих лісів приносити
горіхів повні відра.
Це час у річці хлюпатись,
підсмажувати спини
і зранку в лузі слухати
тонку струну бджолину...
Це час, коли за друзями
ми скучим — як ніколи,
і нам страшенно схочеться
скоріше знов до школи!..

Природа — невичерпне дж ерело ф антазії:
спо стерігай , м алю й, вирізуй, складай вірш і, ка зки .

rmj.auа
Для людей яких професій, на твою думку, фантазія та уява
особливо необхідні?
Які здібності виявляли персонажі віршів Тамари Коломієць?
Придумай продовження казки Василя Чухліба «Пісня
тоненької Очеретини».
Які людські риси висміюються в казці Миколи Носова
«Як Незнайко був художником»?
Чи погоджуєшся ти з думкою «якби у
світі все було однакове, то не було б
краси» 1 У якій казці ти прочитав про
це?
Чого ти б хотів навчитися влітку?
Чим доповнити свою читальню?

іи і

ВІДГУКИ ПРО ПРОЧИТАНЕ
А втор,
назва тво ру

Щ о спо д о б а л о сь,
щ о за п а м 'я т а л о с ь
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сонце; земля; земля; на морі; річка; сніг;
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