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Добре чарівником бути !
Олександер Єфімов
Дуже любив Тимко читати книги
про чарівників.
Цікаво!
Усе вони вміють, усе можуть. Чи
перетворитися на лева, на мавпу, чи
перелетіти без крил до Африки.
Можуть і палац за ніч збудувати, і
загиблого воїна оживити. Захотіли —
ось канікули серед чверті, і ніякої
математики, і перед тобою — сто
порцій морозива або геть усі іграшки
світу.
Отож, коли Тимко розмовляв з
татом, то на запитання, ким він мріє
стати, не задумуючись, відповів:
“чарівником”. І пояснив, чому саме.
— Що ж, сину, я згодний з тобою:
уміть все робити — це здорово, — і,
хитрувато посміхаючись, глянув на
сина.
— Ні, тату, не все вміти, а бути
чарівником!
— Я ж і кажу. Чому, як ти гадаєш,
люди у казках вигадували
чарівників? Бо мріяли про краще
життя. Літаків не було, а люди
дивилися на птахів і складали казки
та легенди про

килим-самоліт. Чи далеко пішки
помандруєш? А так кортіло швидше
пересуватися. От і з’являються
семимильні чоботи. Не завжди у
людей вистачало їжі. Як же тут не
помріяти про чарівну скатертину!
Тимко розгублено кліпав віями.
А батько вів далі:
— Не відразу людина навчилася
бути чарівником. Довго шукала,
знаходила, відкривала. Ми звикли до
всього, що нас оточує, не дивуємось
літакам і поїздам, заводам і ракетам,
телефону і метро. До речі, пригадай,
як у казках дивилися в чарівне
дзеркальце, щоб побачити того, хто
був за тридев’ять земель. А нині для
цього досить ввімкнути телевізор.
— Тату, то все-таки чарівники були?
— Чарівник, сину, це людська мрія.
А тепер, сам бачиш, багато тих мрій
уже здійснилося, втілилось у машини,
прилади, різні пристрої. Але не сумуй.
Усі чарівні машини і прилади зробили
люди. І взагалі — кожен з нас трохи
чарівник.
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Добре чарівником бути!
— Невже? — вихопилось у Тимка.
— Як на мене, чарівник — це людина,
котра добре робить свою справу.
Лікар лікує людей, повертає їм
здоров’я. Пілот веде в повітрі могутню
машину з величезною швидкістю.
Будівник зводить мости, греблі,
будинки. А вчитель хіба не чарівник а
конструктор, винахідник! А швець,
кухар! Усі вони чарівники, якщо
майстри своєї справи. Їхня праця
приносить людям користь. Що не
кажи, дійсно, добре бути чарівником,
уміти відмінно робити своє справу.
Того вечора Тимко довго не міг
заснути.
Що ж це виходить? Чарівник є в
кожному, каже тато. Коли чогось не
вмів, а потім навчився, значить, став
трошки чарівником. Татові добре —
він таки справжній чарівник, бо ж
робить на заводі екскаватори. Це ж
вам достеменні Вернидуби. Он які
ковші землі вивертають, риючи ями
для фундаментів будинків, траншеї
для труб! І мама теж на своєму
хлібозаводі — чарівниця: випікає
дуже смачні булочки й тістечка.
А я? Втім, чекайте! Раніше я не вмів ні
читати, ні писати, ні лічити. А тепер?
Можу! Вчора по дорозі до школи
зав’язав шнурки одному
першокласнику, бо той ніяк не міг. А
яку гарну квітку виростив мамі до 8
березня! Сам посадив насіннячко, сам
доглядав. І мама така рада була! Що ж
це виходить?.. Може, і я теж потрошку
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стаю умійком? А все вміти — це значить
бути чарівником…
А виросту — неодмінно будуватиму
різні машини — швидкі, розумні!
У ж. “Барвінок”, травень 1978.

Будинок, в якому оселився дух
За Лукіяном Самосатським (прибл. 120—185 рр. н. е.)
Довгий час будинок
був нежилий, тому що в
ньому з’являвся дух.
Якщо хтось у будинку
замешкав, то від страху
втікав так, як дурний,
ніби яке страхіття біжить
за ним. Будинок почав
уже руйнуватися, дах
розвалювався і не було
нікого, хто хотів би навіть
зайти туди.
Коли я почув про це, хоч як
господар відраджував мене, я взяв зі
собою єгипетські книжки про
надприродні події та зайшов пізно
ввечері у дім. Той господар дому хотів
фізично стримати мене, коли дізнався,
куди я йду, адже на його думку, я
йшов зустрічати неминучу смерть.
Проте я взяв лампу й увійшов до
будинку сам.
Я поставив лампу на підлогу в
найбільшій кімнаті й почав чекати. А
тоді підходить до мене дух, мабуть
думає, що я також, як усі інші,
злякаюся його. Дух був кудлатий і
довговолосий, чорний, як ніч. Він
кидався на мене то з одного боку, то з
другого. А я взяв книжку в руки і читав
голосно по-єгипетському молитву
проти духів: я загнав духа в кут темної
кімнати і побачив діру в підлозі там, де
він зник у землю. Потім решту ночі я
відпочивав.

На другий день уранці, коли всі
вже гадали, що я, як інші, буду
неживий, я вийшов і сказав, що
господар може тепер спокійно жити
в будинку, очищеному й звільненому
від духів. Тоді я привів його і багатьох
інших людей до того місця, де я
бачив, як дух зник у землю, і сказав їм
копати в цьому місці.
Там, приблизно на глибині двох
метрів, лежали кістки мерця. Ми
викопали ці кістки й поховали їх на
цвинтарі. З того часу духи не
турбували будинок.
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Винахідники
Протягом історії було багато винахідників.
Винахідники? Та це ж дуже довге слово! Що воно означає?
Винахідник — це людина, яка зробила або винайшла
щось нове. Це означає, що ніхто до цієї людини не знав
про цю річ.
Кого можна назвати серед найбільш відомих
винахідників? Галілео Галілей — винахідник телескопа.
Ісаак Зінгер — винахідник першої швейної машини. Томас
Едісон — винахідник електричної лампочки. Брати Райт —
винахідники літака. Брати Люм’єр — винахідники
кіноапарата. Ігор Сікорський — винахідник вертольота.
Луї Пастер винайшов, як можна довго зберігати продукти.
Було багато інших винахідників. Вони намагалися
зробити нові винаходи, які полегшать наше життя.

http://www.oomroom.com/nova5/prep — Nova 5: Oral Literature, Unit 1.
Web adaptation © 2016 Ukrainian Language Education Centre, Canadian Institute of Ukrainian Studies.
Source material “Nova 5. Odynytsia 1. Zbirka tekstiv dlia usnoho chytannia“. Alberta Education. Edmonton, 1989.
© 1989 The Crown in Right of Alberta, as represented by the Minister of Education. Used with permission.

Папуги
Папуги живуть у тропіках. Це гарні барвисті птахи. У
них гачкуватий дзьоб. Коли папуги лазять по деревах,
вони чіпляються дзьобом за гілки. Дзьоб такий сильний,
що легко розкушує міцну шкарлупу горіхів. Їдять папуги
насіння й овочі.
Подружжя папуг вірне один одному все життя. Гнізда
будують вони в дуплах, або в скелях і норах. Самка
насиджує від одного до десяти білих яєць приблизно 25
[двадцять п’ять] днів. Пташенята вилуплюються сліпі й
голі.
Папуги дуже цікаві птахи. Вони можуть жити в неволі
до 120 [ста двадцяти] років.
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Джунглі
Часом коли діти граються, вони
забігають далеко в парк або ліс. Тоді
вони бачать, що є такі місця, де кущі й
дерева ростуть так густо і щільно, що
стає темно, хоч день надворі. Нераз не
можна бачити, куди йти. А тепер
подумайте, як виглядає країна, що
всюди має на своїй території такі густі
ліси, що не можна перейти по суші з
одного місця в друге.
Насправді є такі місця в гарячих
країнах на нашій планеті. Такі місця —
це джунглі. У джунглях рослини в
короткому часі ростуть угору дуже
швидко, бо дістають забагато
сонячного світла і багато дощу. В
одних джунглях ростуть майже всюди
дерева й кущі, але є джунглі, де
ростуть лише величезні трави й
очерети. Така травина росте так грубо,
як нога людини; так високо, як наші
доми; так густо, як кукурудза в городі.
На нашій планеті джунглі
розташовані поблизу екватора. У цих
джунглях температура стоїть біля 25°С
[двадцяти п’яти градусів], а часом
буває і жаркіше. Тут не бувають
короткі й довгі дні, як на північноамериканському континенті. Усі дні
тут рівні. Сонце сходить щодня о
шостій годині ранку, а заходить о
шостій годині вечора. А ранок і вечір
тут дуже короткі.

У джунглях не лише дуже жарко,
але також дуже вогко і дуже парко.
Дощі падають часто протягом року,
нераз блискає й гримить. Дощ паде
три або чотири рази частіше, ніж у
Канаді, та нема сухих або вологих
сезонів.
Хоч у джунглях приємно бувати,
жити там важко й небезпечно. Тому
що там так жарко й так вогко, люди в
джунглях хочуть більше спати, ніж
працювати. Вирощувати поживу тут
нелегко, бо ґрунт неродючий і завжди
багнистий. Усюди бездоріжжя, а
дороги, що люди прокладають через
джунглі, швидко заростають
рослинністю.
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Рослинний і
тваринний світ
джунглів

Хоч опівдні сонце стоїть невисоко в небі, у джунглях
темно і холодно під листям дерев. Дерева тут не
скидають свого листя, бо зима й осінь тут не настають. Це
зовсім не так, як у Північній Америці, де листя паде на
землю з усіх дерев майже одночасно і під ногами м’яко,
як на килимі. Правда, у джунглях листя паде на землю
лише тоді, коли воно дуже старе; дерева тут ростуть дуже
високо, інколи до сорока метрів заввишки.
Тварини в джунглях живуть або високо на деревах,
або у воді, бо їм заважко ходити по землі в густих лісах.
Тут живуть ягуари й леопарди — ці великі коти чудово
вилізають на дерева й перескакують з дерева на дерево.
А в африканських джунглях живуть навіть горили та
шимпанзе — ці великі людиноподібні мавпи живуть
нижче в деревах та перескакують або гойдаються з
дерева на дерево. Часом вони ходять по землі серед
дерев, збирають їжу. На деревах висять також великі змії:
боа-констріктори, пітони, та анаконди. А річкові води й
болота — це дім для алігаторів і гіпопотамів,
електричних вугрів і всяких риб.
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Як та коли люди навчилися
літати. Частина 1
Літаки почали цікавити Романа ще з
п'ятого класу: уже тоді він вирізував їх
з картону і вони висіли на нитках у
його спальні. А коли він бачив
малюнки літаків у газеті чи журналі, він
витинав їх, збирав у коробку, а вже у
вільний час розклеював на сторінках
альбому. Одного дня він навіть спитав
діда, як і коли люди навчилися літати.
— Не одне століття і не одне
тисячоліття люди думали про літання,
— відповів дід, — та лише в наш час
люди збудували літаки та піднеслися
високо в повітря. Коли я був хлопцем,
про літаки ніхто не говорив, бо не було
їх тоді. Я побачив уперше літак у 1912му [тисяча дев’ятсот дванадцятому]
році: тоді твоя баба і я ще жили в
Україні.
— Що ви кажете, діду?! То за
такий короткий час, за три чверті
століття люди навчилися будувати ці
великі літаючі машини, що маємо
сьогодні? — запитав Роман.
— О ні, Романе, — почав
розказувати дід онукові, — з давніхдавен люди хотіли літати. Ще кілька
століть до Христа жив в Греції чоловік
на ім’я Дедал. Він довго дивився, як
птахи літають у повітрі та сам також
схотів літати. Довгий час він збирав
пір'я і мале, і велике, а коли було уже
досить, він зробив великі крила з пір'я
і воску для себе і для сина Ікара. Коли
крила були готові, і батько, і син
піднеслися на крилах у повітря.

Та недовго вони літали: сонце
пригріло, віск почав топитися і пір'я
розлетілося. Син Ікар упав у море і
потонув у водах, а батько Дедал
щасливо приземлився в Сіцілії.
(далі буде)

Словничок:
1.
альбом — велика книжка або
зошит, що має сторінки з чистого
паперу
2.
картон — твердий папір
3.
сонце пригріло — стало тепло
від сонця
4.
століття — 100 років
5.
тисячоліття — 1 000 років
6.
топитися — робиться м’яким від
тепла і крапає
7.
три чверти століття — ¾
століття: 75 років
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Брахіозавр
Найважчим з усіх динозаврів був брахіозавр. Він важив
майже 50 [п’ятдесят] тон. Через вагу не міг ні бігати, ні боротися.
Жив брахіозавр на берегах озер, дуже часто стояв у
глибокій воді, яка охороняла його від інших динозаврів. Взагалі
великим тваринам легше рухатися у воді.
Їв цей динозавр рослини. Щоб наїстися один раз, він
мусів з’їсти півтонни зеленої маси.
Передні ноги брахіозавра були довші, ніж задні. Він мав
маленьку голову з гребінцем, дуже довгу шию. Брахіозавр міг би
заглянути у вікна четвертого поверху будинку. Висотою він досягав 12
м [дванадцяти метрів], у довжину — 16 м [шістнадцяти метрів].
Коли почали висихати великі озера, ці динозаври
вимерли одними з перших.

Запитання і завдання для перевірки розуміння
Виберіть слова, які найкраще доповнюють речення:
Брахіозавр був __________________ з усіх динозаврів. Через свою вагу він не міг
ні _________________, ні ______________________. Жив він на берегах
_____________. Часто стояв у глибокій __________________. Був
__________________ і за один раз з’їдав півтонни зеленої маси. Мав
_________________ голову з ________________. ________________ була довга.
Брахіозавр був дуже ______________________.
найважчим
травоїдом
озер

бігати
високим
гребінцем
маленьку

воді
боротися
шия
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Брахіозавр

c. 2

Відповіді:
Брахіозавр був н а й в а ж ч и м з усіх динозаврів. Через свою вагу він не міг ні
б і г а т и , ні б о р о т и с я . Жив він на берегах о з е р . Часто стояв у глибокій в о д і .
Був т р а в о ї д о м і за один раз з’їдав півтонни зеленої маси. Мав м а л е н ь к у
голову з г р е б і н ц е м . Ш и я була довга. Брахіозавр був дуже високим.
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Уривки із щоденника
Олена Галка
22 березня 1994 р.
Сьогодні перший день весни і я
дуже радію. Зранку я дуже
хвилювалася. У школі мав бути
концерт. Ми запросили учнів з інших
кляс, вчителів та батьків.
Я мала читати вірша
українською мовою. Я боялася, що
забуду слова. Бо я дуже несмілива.
А ще я найвища у клясі. Навіть
хлопці нижчі за мене. Тому я, коли
ходжу, трохи згорблююсь. Мені
здається, що тоді я здаюся нижчою.
Але моя вчителька перед
виступом підійшла до мене й сказала:
— Галю, ти дуже гарна дівчинка.
У тебе така мила усмішка. І волосся в
тебе чудове. Золоте, як сонячне
проміння. Не хвилюйся. Я вірю, що ти
прочитаєш свого вірша найкраще.
І раптом я заспокоїлася.
Розпрямила плечі, усміхнулася і
прочитала вірша так, що мені довго
аплодували.
А після концерту мене
поздоровляли й казали:

але через дощ довелося сидіти вдома
цілий день. І до мене навіть ніхто не
подзвонив.
Мої подруги зовсім забули про
мене. Невже всі вакації будуть такі ж
нецікаві, як сьогодні?
25 серпня 1994 р.
Ось і закінчуються вакації. Скоро
знову треба буде йти до школи. Яке
гарне було це літо!
Ми з батьками їздили відпочивати
на озеро. Я там подружилася з
дівчинкою. Її звуть Оксана.
Нам було так весело удвох.
Му купалися в озері, навчилися
користуватися трубкою, маскою,
ластами і пірнали під воду, грали в
м’яча. А коли я від’їжджала, ми з
Оксаною обмінялися адресами.
Коли я приїхала додому, то зразу ж
написала до неї.
І за дівчатами й хлопцями зі своєї
кляси я скучила. Коли прийду
1-го вересня до школи, розповім,
що цікавого трапилося зі мною влітку.
А вони розкажуть мені про себе.

— Ти справжня актриса. Ми й не
знали, що у тебе талант!
3 червня 1994 р.
Зараз вечір. Надворі іде дощ. Я
збиралася піти з друзями до парку,
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Несподіваний гість
Валентина Бондаренко

Я сьогодні прибираю:
Чищу, мию, протираю,
Я прасую і складаю,
I вазони поливаю.
Раптом дзвоник:
— Хто? — Не знаю,
Я ж нікого не чекаю…
Це прийшов мій друг
Давид. Я кажу йому:
— Привіт!
Ти хвилинку зачекай,
А як схочеш, — прибирай.
Я на хвильку відійду,
Щось смачне тобі знайду.
— Ось тістечка, мармелад,
Був, здається, виноград.
Зараз я знайду цитрину…
Ой, який ти молодчина!
Ти ж усе поприбирав,
Навіть речі поскладав.
— Почекай іще хвилину
Цукор я у чашки кину.
Не хвилюйся, ще за мить
Може й чайник закипить!
Ох, забула влить води…
Гей, Давиде, ти куди?!
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Загадка
Анатолій Зубар
Б’ють мене старі й
малі І в повітрі, й на
землі. Та від цього не
вмираю, Тільки
весело стрибаю.

(Відповідь — м’яч.)
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Який у Вас характер?
Оляна Рута

Якщо ви хочете дізнатися, який у вас характер, дайте відповіді на запитання цього
тесту. Але радимо вам не сприймати його надто серйозно. Адже недаремно кажуть:
“Скільки людей, стільки й характерів”.
Прогляньте ряд малюнків лише раз. Який малюнок ви вибрали? Те число, яке
написане під малюнком, знайдіть у тесті-характеристиці. Прочитайте те, що написане
під цим числом, і ви дізнаєтесь, який у вас характер.
1

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

1. Ви рідко хвилюєтесь, настрій у вас завжди однаковий (майже не змінюється).
Одяг ви любите неяскравий, такий, щоб не виділяв вас серед інших.
2. Іноді ви схвильовані й збуджені, готові перевернути цілий світ, а іноді лагідні й
м’які, як кошеня.
3. Ви добрі й ніжні до всіх. Ви — прекрасна рослина, яку всі дуже люблять.
4. Ви любите спокій і домашній затишок. Багатолюдні свята, гучні забави — не для
вас.
5. Ви відчуваєте себе колючим кактусом чи їжаком.
6. Для вас найважливіше — книжки. Без них ви не уявляєте свого життя.
7. Ви любите рухатись, бігати, стрибати, танцювати. Ви — немов дзиґа — ні на
хвилину не спиняєтесь на місці.
8. Понад усе ви цінуєте фізичну красу і намагаєтесь, щоб ваше тіло було досконалим і
гарним. Це — головне, що ви цінуєте в людях і в собі.
9. Чудові мрії, казкові сни — це для вас найкращі переживання.
Весь світ тоді здається прекрасним і чарівним.
10. Ви хочете зробити щось велике для людей, і це вам під силу.
11. Ви любите загадки і таємниці. Ще трохи — і ви станете Шерлоком Холмсом!
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Акула
Лев Толстой
Наш корабель стояв на якорі біля
берега Африки. День був чудовий, з
моря дув свіжий вітер, але надвечір
погода перемінилась: стало душно, і,
наче з напаленої печі, несло на нас
гарячим повітрям з пустелі Сахари.
Перед заходом сонця капітан
вийшов на палубу, крикнув:
— Купатись!
І за одну хвилину матроси
пострибали в воду, спустили у воду
парус, прив’язали його і в парусі
влаштували купальню.
На кораблі з нами було два
хлопчики. Хлопчики перші стрибнули у
воду, але їм тісно було в парусі, і вони
вирішили плавати наввипередки у
відкритому морі.
Обидва, як ящірки, витягувались у
воді і з усієї сили попливли до того
місця, де була бочка над якорем.
Один хлопчик спочатку перегнав
товариша, але потім почав відставати.
Батько хлопчика, старий артилерист,
стояв на палубі і милувався своїм
синком. Коли син почав відставати,
батько гукнув йому:
— Не відставай! Сильніше
веслуй!Раптом з палуби хтось
крикнув: — Акула!

І всі ми побачили у воді спину
морського страховища.
Акула пливла просто на хлопчиків.
— Назад! Назад! Вертайтесь! Акула!
— закричав артилерист.
Але діти не чули його, пливли далі,
сміялись і кричали ще веселіше й
голосніше.
Артилерист, блідий, наче полотно,
не рухаючись дивився на дітей.
Матроси спустили човен, скочили в
нього, взялися за весла і помчали з
усієї сили до хлопчиків. Вони були ще
далеко від них, коли акула вже була не
далі, як за двадцять кроків.
Хлопчики спочатку не чули того,
що їм кричали, і не бачили акули; але
потім один з них оглянувся. Ми всі
почули пронизливий вереск, і
хлопчики попливли в різні боки.
Вереск цей немовби розбудив
артилериста. Він схопився з місця і
побіг до гармат. Він повернув жерло,
приліг до гармати, націлився і взяв ґніт.
Ми всі, скільки нас було на кораблі,
завмерли від страху й чекали, що буде.
Пролунав постріл, і ми побачили,
що артилерист упав біля гармати і
закрив обличчя руками. Що сталося з
акулою і

http://www.oomroom.com/nova5/prep — Nova 5: Oral Literature, Unit 2.
Web adaptation © 2016 Ukrainian Language Education Centre, Canadian Institute of Ukrainian Studies.
Source material “Nova 5. Odynytsia 2. Zbirka tekstiv dlia usnoho chytannia“. Alberta Education. Edmonton, 1989.
© 1989 The Crown in Right of Alberta, as represented by the Minister of Education. Used with permission.

Акула
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з хлопчиками, ми не бачили, тому що
на хвилину дим заслав нам зір.
Коли ж дим розійшовся над водою,
з усіх боків почувся спочатку тихий
гомін, потім гомін цей став сильніший, і
нарешті з усіх боків пролунав радісний
крик.
Старий артилерист відкрив
обличчя, підвівся і подивився на море.
На хвилях гойдалося жовте черево
мертвої акули. За кілька хвилин човен
підплив до хлопчиків і привіз їх на
корабель.

У ж. “Барвінок”, вересень 1978.
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Котра година?
Левко хоче телефонувати до діда, бо
сьогодні дід святкує день народження.
Левко живе в Оттаві, а дід живе в місті
Келовна у Британській Колумбії. Левко
питає:
— Мамо, можна подзвонити до дідуся
тепер?
— Синку, почекай, — каже мати. —
Дідо вертається додому з роботи аж о
п'ятій годині.
— Але вже шоста година, мамо, —
каже Левко.
— У нас в Оттаві шоста година, —
відповіла мати, — але в Келовні лише
третя година.

У 1878-му [тисяча вісімсот сімдесят
восьмому] році Сандфорд Флемінґ,
інженер Канадської тихоокеанської
залізниці, дав відповідь на це питання. Він
радив поділити Канаду на годинні пояси.
А тому що Канада дуже велика країна, в
Канаді є такі годинні пояси зі заходу на
схід: юконський, тихоокеанський,
гірський, центральний, східний,
атлантичний і ньюфаундленський.
— У якому поясі ми живемо, а у якому
дід? — спитав Левко.
— Ми живемо в східному, а дід живе в
тихоокеанському. Можна ще сказати, що
у нас східний час, а в діда —
тихоокеанський час, — пояснила мама.

— А це чому? — питає Левко.
— Чи ви вчилися в школі про часові
пояси? — спитала мати.
Левко лише дав знати головою, що

— Я знаю! Ми можемо пізніше
подзвонити до діда: о дев'ятій годині. Тоді
в Келовні буде шоста година, — сказав
задоволено Левко. — Де мій зошит і моє
перо?

ні.— Ну, то я розкажу тобі.
Давно колись люди не знали, котра
— Я сховала, бо ти своє завдання вже
година, бо не було годинників. Вони
скінчив, — відповіла мама. — А нащо тобі
дивилися в небо і вгадували час. Коли
їх?
сонце було прямо над головою, — це був
час на обід, або південь, або дванадцята
година. Потім, коли люди почали їздити в
поїздах, час помішався: між Галіфаксом і
— Я хочу вирахувати, котра година
Торонтом треба було час міняти до сонця
тепер у Михася в Монреалі, у тітки
у містах Сент-Джон, Квебек, Монреаль,
Андрійки в Галіфаксі, у вуйка Івана в
Кінґстон, Беллвілл і Торонто.
Саскатуні і в Марка в Едмонтоні, — сказав
Якщо стільки раз треба годинника
Левко.
наставляти, то хто міг напевне сказати,
котра година? А коли надворі хмарно і не
видно сонця, то як можна було вгадати
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Котра година?

c. 2

Шість канадських часових поясів

6

6

5

3

4

2

5
4a

4
3

1

3

2 2

Запитання і завдання для перевірки зрозуміння
Назви́ провінції і території,
де вживається цей час

Канадські
часові пояси

Стандартний

Літній

1 – Ньюфаундлендський
час

ВКЧ –3 години 30
хвилин

ВКЧ –2 години 30
хвилин

2 – Атлантичний час

ВКЧ –4 години

ВКЧ –3 години

3 – Східнiй час

ВКЧ –5 годин

ВКЧ –4 години

4 – Центральний час

ВКЧ –6 годин

ВКЧ –5 годин

4a – Центральний
стандартний час (завжди)

ВКЧ –6 годин

ВКЧ –6 годин

5 – Гірський час

ВКЧ –7 годин

ВКЧ –6 годин

6 – Тихоокеанський час

ВКЧ –8 годин

ВКЧ –7 годин

Всесвітній координований час (ВКЧ) — Coordinated Universal Time (UTC)
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Брати Райт
Ще у дванадцятому столітті повітряні подорожі почали
цікавити інженерів: вони будували різні дивні прилади і
пробували в них летіти. Жодна з таких машин не летіла. У
1903-ому [тисяча дев’ятсот третьому] році брати Райт
збудували перший літак з мотором. Їхній літак піднісся
над землею на сорок метрів. Він пробув у повітрі ледве
хвилину часу. Це був перший літак, який злетів. Брати
Райт відкрили велику таємницю для цілого світу і для
майбутніх літакобудівників.
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Як та коли люди навчилися
літати. Частина 1
Люди завжди мріяли про польоти. У третьому столітті
до Христа жив славний математик Архімед. І він багато
думав: може людина літати або плавати в повітрі, чи не
може? Та Архімед не лише думав, але довго за столом
рахував і обчислював, як можна це найкраще зробити. Усе
це він описав у книжці “Про плаваючі тіла”, яка й тепер
допомагає людям зрозуміти, чому речі падають і
підносяться в повітрі та плавають і тонуть у воді.
У п’ятнадцятому столітті, приблизно в той час, коли
Христофор Колумб відкрив Америку, жив славний маляр
Леонардо да Вінчі. Машини, які на його думку, повинні б
літати, дуже цікавили його: день у день він сидів та лише
думав, як збудувати їх, рисував на папері. Ці рисунки
можна розглянути навіть у наш час у книжках у
бібліотеках, але як і з чого збудувати ці машини на той час
ніхто не знав.
Пізніше, вже у сімнадцятому столітті, люди плавали в
повітрі аеростатами. Аеростат — це велика куля, яку вони
заповнювали або теплим повітрям, або газом. Можна до
аеростата підвісити кошик, а в кошик можуть сідати люди
та плавати високо над землею. Проте повітроплавання —
не літання: аеростат не завжди летів, куди люди хотіли, але
туди, куди дув вітер. Про повітроплавання писав Жуль
Верн у книжках “П’ять тижнів у повітряній кулі” і “Навколо
світу за 80 днів”.
(далі буде)
Словничок:
1. за столом — при столі
2. маляр — чоловік, що рисує і малює
3. обчислювати — гратися числами: додавати, віднімати і
т. д.
4. описати — написати про щось
5. повітроплавання — плавання у повітрі
6. славний — хтось є славний, коли всі знають про нього
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Стегозавр
У стегозавра задні ноги були коротшими від передніх,
голова знаходилась близько землі. Стегозавр споживав
рослини, був важким і не міг швидко бігати. Він, проте,
міг довго обходитись без води.
Для оборони від ворогів в нього на голові і на спині
було два ряди кістяних щитків. На голові щитки були
меншими, на спині ставали більшими. На короткому
хвості росли чотири гострі роги.
З усіх динозаврів стегозавр мав один з найменших мозків.

Запитання і завдання для перевірки розуміння
Поставте слова у правильному порядку:
1. хвості / чотири / у / стегозавра / росли / на / роги
2. задні / передні / були / ніж / ноги / довші,
3. він / міг / був / швидко / і / бігати / не / важкий
4. щитків / спині / ряди / кістяних / на / було / два
5. менші / голові / були / щитки / на
6. рослини / рослиноїд / їсть
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Стегозавр
Відповіді.
1. У с т е г о з а в р а н а х в о с т і р о с л и ч о т и р и р о г и .
2. П е р е д н і н о г и б у л и д о в ш і , н і ж з а д н і .
3. Б і н б у в в а ж к и й і н е м і г ш в и д к о б і г а т и .
4. Н а с п и н і б у л о д в а р я д и к і с т я н и х щ и т к і в .
5. Н а г о л о в і щ и т к и б у л и м е н ш і .
6. Р о с л и н о ї д ї с т ь р о с л и н и .
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c. 2

Ластівки
У самців ластівок коричневе чоло, шия і груди. Решта
тіла темно-синя з пурпуровими відтінками. Самиця і
пташенята подібні, проте не такі яскраві. Хвости в ластівок
довгі, з глибоким вирізом.
Ластівки будують гнізда під дахами стаєнь і старих
будинків, у щілинах скель, в порожніх деревах. Місце для
гнізда мусить бути захищеним від дощу. З матеріалів для
будування гнізда ластівки використовують глину, пір’я і
траву. У гнізді можна знайти 4-6 [чотири-шість] яєчок
білого кольору з коричневими плямками.
Літом ластівки живуть в Канаді і США, а на зиму
відлітають до Південної Америки.
Ластівки — корисні птахи, особливо на фармах. Вони
літають навколо худоби і їдять різних комах — комарів та
мух.
Ластівок можна часто знайти на берегах річок та
ставків, де вони їдять та відпочивають готуючись до
зимової подорожі.
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Ластівки

c. 2
Запитання і завдання для перевірки розуміння

Розв’яжіть хрестиківку (кросворд).
1

3

2
5

4
6

7

Вертикально:
1. Як називається пора року, коли ластівки відлітають до Південної
Америки? 3. Як можна ще назвати тварин на фармах, навколо яких
літають ластівки?
Горизонтально:
2. З цього матеріалу ластівки будують гнізда.
4. Ластівки ловлять цих комах (називний відмінок множини).
5. Ластівки ловлять також цих комах (називний відмінок
множини).
6. Це природне явище може знищити гніздо ластівок.
7. Цей матеріал ластівки також вживають при будівництві
гнізда.
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Ластівки

c. 3

Відповіді:
г
к

л
о

з
и
м
а

н
а

а
р

м
і

т

р

х
у
д
о
б
а

Лексична примітка. Ластівка — це Swallow.
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Колеса

1

2
3

1. У давнину люди вживали колоди замість коліс,
щоб пересувати важкі речі. Це вимагало дуже
багато часу й було дуже важкою працею.
2. Тому люди шукали легший спосіб це робити.
Вони відрізали кінець колоди й зробили
дерев'яне колесо.

4

3. Винахід колеса відкрив людям нові можливості й
новий спосіб життя.

5

4. Люди вживали колеса коли робили колісниці для
війни, подорожей, та перегонів.

6

5. За допомогою колес людей перевозили від замку
до замку. Люди будували вагони на колесах,
щоби перевозити людей з одного міста до
іншого.
6. Люди вживали покриті вози, щоби перетинати
Америку. Було багато грабіжників і було
небезпечно їздити. Були герої, які рятували
людей.

7

8

9

10

7. Віз, який їхав без жодної помочі, був збудований
1867 р. [тисяча вісімсот шістдесят сьомому року]
Це було авто, яке вживало пару.
8. У 1905 р. [тисяча дев’ятсот п’ятому році] Генрі
Форд збудував авто, яке працювало на бензині.
Люди могли купити таке авто.
9. Кожного року люди будували новіші й гарніші
авта. Одне авто мало двоє дверей. Інше авто
мало четверо дверей.

11

12

10. Кожного року люди будували новіші й гарніші
авта. Одне авто мало двоє дверей. Інше авто
мало четверо дверей.
11. Були малі авта, мотори яких були розміщені в
задній частині.
12. Інші авта мали видовжену задню частину. Авта
будували чимраз кращі й більші всередині.
13.
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Колеса

c. 2
Запитання і завдання для перевірки розуміння
Дайте відповідь повним реченням:

1. Що люди перше вживали замість коліс?
2. Чому це було вигідно?

3. Які вози люди вживали, щоби перетинати Америку?
4. Коли був збудований перший віз, який вживав пару?
5. Хто збудував перше авто, яке працювало на бензині?
6. Яке авто, ти думаєш, буде в 2050 [дві тисячі п’ятдесятому] році?
Чи воно буде електричне?

7. Напишіть своїми словами, яке авто, ви думаєте, буде колись у майбутньому?
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Колеса
8. Нарисуйте авто майбутнього часу.
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c. 3

Колеса
Приблизні відповіді.
1. Що люди перше вживали замість коліс?
Заміс ть ко ліс люди в жива ли ко лоди.
2. Чому це було вигідно?
Вони тягнули тяжкі речі.
3. Які вози люди вживали, щоби переїхати через Америку?
Щ о б и п е р е ї х а т и ч е р е з А м е р и к у, л ю д и в ж и в а л и п о к р и т і
вози.
4. Коли був збудований перший віз, який вживав пару?
П е р ш и й в і з , я к и й в ж и в а в п а р у, б у в з б уд о в а н и й 1 8 6 7
р о к у.
5. Хто збудував перше авто, яке працювало на бензині?
Ге н р і Ф о р д з б у д у в а в п е р ш е а в т о , я к е п р а ц ю в а л о н а
бензині.
6. Яке авто, ти думаєш, буде в 2050 [дві тисячі п’ятдесятому]
році? Чи воно буде електричне?
(Т в о р ч е з а в д а н н я . )
7. Напишіть своїми словами, яке авто, ви думаєте, буде
колись.
(Т в о р ч е з а в д а н н я . )
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c. 4

Подорожую по Києву.
Туристична брошура
Леся Воронина
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Туристична
брошура

Подорожую
по Києву

На цій фотографії ви бачите КиєвоПечерську лавру. Ще у ХІ столітті ченці
збудували тут манастир. Ті ченці, які хотіли
служити
тільки Богові
і забути про
земне життя,
селилися
в печерах.
Звідси й назва
манастиря
— КиєвоПечерський. До
наших днів під землею збереглося ціле місто з
довгими коридорами й печерами.

— гарне старовинне місто. Він
був заснований у ІХ столітті. Київ
був центром могутньої держави — Київської
Русі. Київ — столиця України. В ньому живе
близько трьох мільйонів людей.

Київ

Леся Воронина

Діти дуже
люблять кататися на візочку, у який
запряжений маленький кінь-поні. У зоопарку

А це — Київський зоопарк. Ви побачите
тут тигрів, левів, пантер, леопардів та інших
хижаків. Багато відвідувачів збираються біля
кліток з мавпами.
У зоопарку
походжають
величезні
слони, довгошиї
жирафи, двогорбі
й одногорбі
верблюди.

Якщо ви приїдете до Києва навесні, неодмінно
підіть у Ботанічний сад. Тут є найбільша в
Европі колекція бузку. Кущі бузку квітнуть
прекрасними квітами: фіолетовими, рожевими,
білими. Квіти мають сотні відтінків кольорів. І
у кожної квітки свій запах. Але в Ботанічному
саду цікаво побувати кожної пори року — тут
зібрані рослини з усього світу.

Бані Києво-Печерської лаври і Софійського
собору вкриті золотом.

Всередині собору на
стінах намальовані
картини, де зображені князь Ярослав Мудрий,
його дружина і діти. В центрі Софійського
собору, над вівтарем — зображення Божої
Матері. Цей образ Божої Матері викладений
з маленьких шматочків кольорового і
позолоченого скла. Його довжина — 6 метрів.

А це — Софійський
собор. Собор цей
збудували за наказом
князя Ярослава
Мудрого.

Не пошкодуєте!

Той, хто хоч раз побував у
нашому старовинному місті над
Дніпром, буде пам’ятати його
завжди. Отож приїжджайте і ви.

Київ часто
називають містом-садом. Це “найзеленіше”
місто Европи. Отож до Києва найкраще
приїжджати навесні або влітку. Тоді на
центральній вулиці Києва — Хрещатику —
цвітуть каштани. Білий цвіт
каштана став символом Києва.
Ця квітка є на гербі нашого
міста.

Київ славиться
своїми
спортсменами.
Футболісти
київської команди “Динамо”
виступають у багатьох
міжнародніх матчах.
Тренуються вони на
цьому центральному
стадіоні. У дні
футбольних матчів
тут збираються 100
тисяч уболівальників.

А ввечері ви можете піти
до Київського цирку. Там вас
розсмішать веселі кльовни. Ви
побачите дресированих слонів,
ведмедів, собак і навіть левів,
тигрів і пантер.

зібрані також сотні птахів з різних континентів
нашої плянети.

Микола Миклухо-Маклай
(1846–1888)

Галина Ухань-Кобилянська
Українець — національний герой
Індонезії
Сунданезці — мешканці острова
Ява в Індонезії — вважають своїм
національним героєм Сламат Маклая.
Сламат — значить “добрий”, а Маклай,
по-сунданезькому — “чоловік, що
дарує їжу”.
Так індонезійці називають
видатного вченого Миколу МиклухоМаклая. Він вивчав життя племен, які
жили в умовах кам’яного віку.
Миклухо-Маклай довів, що немає
кращих і гірших рас і народів. Що всі
люди мають однакові здібності.
Миклухо-Маклай народився на
півночі України, на Чернігівщині в
1846 (тисяча вісімсот сорок шостому)
році. В одинадцять років його віддали
до школи. Пізніше Миклухо-Маклай
поїхав в Петербурґ, столицю
Російської імперії. Там він закінчив
гімназію. Після закінчення гімназії
Миклухо-Маклай студіював філософію
і медицину в Німеччині.
Подорожі Миклухо-Маклая
Ще студентом Миклухо-Маклай
брав участь у науковій експедиції на
Канарські острови, подорожував до
Марокко. Там він вивчив арабську
мову.
Миклухо-Маклай хотів
потрапити на берег Червоного моря.
Він хотів вивчити

життя мусульманських народів. Але в ті
часи европейцям було заборонено
подорожувати по мусульманських
країнах. Тому Миклухо-Маклай
переодягнувся в костюм
мусульманина і так зміг здійснити цю
небезпечну подорож.
В 1871 (тисяча вісімсот сімдесят
першому) році Миклухо-Маклай
потрапляє на острів Нова Гвінея. Він
був першою білою людиною, яка
потрапила до Нової Гвінеї.
Перша зустріч з папуасами
Папуаси, мешканці острова Нова
Ґвінея, зустріли Миклухо-Маклая
насторожено. У селищі його оточив
гурт людей, які тримали в руках списи.
Раптом хтось з папуасів вистрілив з
лука. Зовсім близько від мандрівника
пролетіла стріла.
Але Миклухо-Маклай не
злякався. Він простелив на землі мату і
спокійно ліг спати під деревом. Коли за
дві години мандрівник прокинувся, то
побачив, що папуаси відклали зброю і
дивляться на нього не так похмуро.
Миклухо-Маклай зміг
переконати папуасів, що він не
зробить їм нічого злого. Папуаси
почали приносити мандрівникові
банани, кокосові горіхи, цукрову
тростину. Миклухо-Маклай лікував
папуасів. Він навчив їх
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Микола Миклухо-Маклай (1846-1888)
вирощувати зерно. Він навчив
папуасів робити прості знаряддя
праці.
З часом папуаси почали так
поважати й любити Миклухо-Маклая,
що він міг зупиняти війни і мирити
племена.
Миклухо-Маклай бореться проти
расизму
Дванадцять років МиклухоМаклай не був на Батьківщині. За цей
час він тричі приїздив на острів Нова
Ґвінея і довго там жив. Він
досліджував півострів Малакку, що
знаходиться в Індокитаї, вивчав
острови Океанії.
Миклухо-Маклай жив у
Австралії, де в Сіднеї заснував
зоологічну станцію. Ім’я мандрівника
стало відоме в Англії, Франції, Китаї,
Росії, Австралії.
Він виступав з доповідями у
Петербурзі, Берліні, Парижі, Лондоні.
Миклухо-Маклай доводив, що немає
вищих і нищих рас. Папуаси, які жили в
умовах кам’яного віку, були не менш
здібні, ніж інші народи світу.

c. 2

Передчасна смерть
В 1887 (тисяча вісімсот вісімдесят
сьомому) році Миклухо-Маклай
несподівано повернувся з Австралії до
Петербурґа. Його дружина-шотляндка
і два сини непогано перенесли
подорож, а от батько захворів.
Миклухо-Маклаю було тоді лише 42
(сорок два) роки. Але під час своїх
подорожей він захворів на тропічні
хвороби. А ліків проти них ще не було.
Миклухо-Маклай помер у 1888 (тисяча
вісімсот вісімдесят восьмому) році у
молодому віці. Але за своє коротке
життя він встиг здійснити велику
роботу. Миклухо-Маклай довів, що
люди всіх рас рівні.

http://www.oomroom.com/nova5/prep — Nova 5: Oral Literature, Unit 2.
Web adaptation © 2016 Ukrainian Language Education Centre, Canadian Institute of Ukrainian Studies.
Source material © 1995 The Crown in Right of Alberta, as represented by the Minister of Education. Used with permission.

Як в дорогу я збирався.
Вірш
Гаврило Ґава
У дорогу я збирався,
І спізнитися боявся,
І валізу спакував,
Думав — я туди
поклав: Гарні шорти і
шкарпетки, І від
нежитю таблетки,
І піжаму, і рушник,
І штани, і дощовик.
Як на місце я прибув,
Як в валізу зазирнув... А
в валізі ні шкарпеток,
Ані шортів, ні таблеток,
Ні штанів, ні рушника,
Ні на дощ дощовика.
Так в дорогу я
збирався, Так я
швидко пакувався!
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Помилився. Вірш
Гаврило Ґава

Ось вокзал.
І ось перон.
Ось кондуктор.
Ось вагон.
Поїзд мій уже рушає,
Я на сходинки стрибаю.
Свій квиток я дістаю
І кондуктору даю.
Та кондуктор здивувався І
до мене він озвався:
— Хлопче, це не той
вагон, І не той вокзал,
перон,
І квиток твій — на
трамвай! Так що,
хлопчику, — бувай!
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Як наздогнати вчорашній день ?
Леся Воронина
Розділ І
ТАЄМНИЦЯ ПІДЗЕМЕЛЛЯ
Гриць сидів за столом у своїй кімнаті.
Він обхопив руками голову й думав:
“Що робити? Як врятуватися?”
Все почалося вчора. Після лекцій він
з хлопцями пішов до парку. Вони
гралися у космічних піратів. Гриць хотів
сховатися. Раптом він побачив кришку
з блискучого жовтого металу. Ця
кришка блищала
на сонці так, що сліпила очі. Кришка
прикривала якийсь отвір. Хлопець
швидко відсунув блискучу кришку і по
металевій драбинці спустився вниз.
“Тепер мене ніхто не знайде”, —
радісно подумав хлопець. Але що це?
Раптом темна яма, у яку він спускався,
спалахнула яскравим голубим
полум’ям. Здавалося, що стіни
випромінюють світло.
— Хто тут? — захриплим від
переляку голосом спитав Гриць.
Навколо панувала тиша. Хлопець
оглянувся навколо. Він стояв на
початку підземного тунелю. Гриць
хвилину вагався: “Може, краще вилізти
нагору, до хлопців?” Але цікавість
перемогла. Хлопець пішов по тунелю.
Він боязко озирався.
— Стій! — дивний механічний голос
примусив хлопця завмерти на місці.
— Хто ви? Куди я потрапив? —
крикнув хлопець.

— Про те, хто ми, ти дізнаєшся потім.
А тепер заходь сюди! — озвався той
самий голос.
Збоку в стіні утворилася ніша. Якась
невідома сила підхопила Гриця й
понесла у повітрі. За хвилину він уже
стояв посеред великої зали.
Розділ ІІ
ІНОПЛАНЕТЯНИ НАКАЗУЮТЬ ЗНИЩИТИ
МАШИНУ ЧАСУ
У залі Гриць побачив ряд
величезних екранів. На екранах —
зображення незнайомих міст. Хоча ні.
Це ж його місто, тільки в різний час. Ось
вузькі середньовічні вулички. А на
ринковому майдані — їхній знаменитий
на весь світ собор. Собор і досі стоїть у
центрі міста. А ось його місто на
початку ХХ століття. Вулицями їздять
перші авта. Такі смішні й неповороткі.
Одяг на людях також дивний. А ось
сучасне місто — з хмарочосами,
швидкими автами й літаками у небі.
— Це — машина часу. Ми, вища
цивілізація, давно маємо цю машину.
Ми можемо переноситися на ній у
будь-який час. Але сьогодні нам треба
було зустрітися саме з тобою. Ти маєш
допомогти нам.
— Як? Я ж звичайний хлопець...
— Ти — звичайний. А ось твій
батько — видатний винахідник. Завтра
він має закінчити свій новий винахід.
Він зробив... машину часу!

http://www.oomroom.com/nova5/prep — Nova 5: Oral Literature, Unit 2.
Web adaptation © 2016 Ukrainian Language Education Centre, Canadian Institute of Ukrainian Studies.
Source material © 1995 The Crown in Right of Alberta, as represented by the Minister of Education. Used with permission.

Як наздогнати вчорашній день?
— Мій батько?
— Так. І ти повинен цю машину
знищити. Ми не хочемо, щоб земляни
могли переноситися у часі. Тільки у нас,
у вищої цивілізації, може бути машина
часу! А тепер іди додому. Завтра ти
підеш до лабораторії свого батька й
покладеш туди цей апарат. А якщо ти
спробуєш нас обдурити, ми знищимо і
тебе, і все ваше місто.
Перед Грицем у повітрі з’явився
дивний круглий предмет, схожий на
годинник. Хлопець боязко взяв його до
рук. І враз та сама невідома сила
підхопила хлопця, й за хвилину він
опинився нагорі у парку. Друзі вже
розбіглися, так і не знайшовши Гриця.
А хлопець засмучений пішов додому.
Гриць не спав цілу ніч. “Має бути
якийсь вихід, — міркував хлопець. — Як
врятувати батькову машину часу? Як
перехитрити злих інопланетян?”
Розділ ІІІ
ГРИЦЬ ПЕРЕМАГАЄ КОСМІЧНИХ
ПІРАТІВ
І Гриць придумав. Він швидко
зібрався, поклав у кишеню предмет, що
йому дали інопланетяни, і вибіг з дому.
До лабораторії батька було зовсім
близько. Хлопець обережно відчинив
двері до лабораторії. На щастя, там
нікого не було.
Гриць наблизився до дивної машини,
що стояла біля вікна. Ця машина була
схожа на ту, що хлопець бачив учора
в підземеллі. Великі екрани, пульт з
кнопками.

c. 2

Хлопець натиснув на ту кнопку, де
було написано “час”. На екрані почали
з’являтися цифри. І ось нарешті рік
1995. Гриць набрав потрібний місяць і
нарешті знайшов вчорашнє число. Тоді
хлопець натиснув кнопку з написом
“місце”. На екрані з’явилася велика
карта світу. Він знайшов свою країну,
потім парк, де вчора грався, і те місце,
де сховався від хлопців. Натиснув
кнопку “переміщення у часі” і за мить
уже стояв біля знайомої блискучої
кришки, що прикривала вхід у
підземелля. Хлопець підняв кришку,
витяг з кишені круглий предмет, що
дали іноплянетяни. Він щосили кинув
його донизу. Закрив отвір і кинувся
бігти.
Коли Гриць нарешті озирнувся, то
побачив, як над підземеллям
спалахнула голуба блискавка. Він
повільно підійшов до того місця, де ще
хвилину тому був ухід до підземелля.
Все зникло. Не було жодного сліду від
блискучої кришки. Навколо зеленіла
трава й співали пташки. Гриць
полегшено зітхнув. І раптом хтось міцно
схопив його ззаду за плечі.
— Упіймав! Упіймав! — Гриць почув
голос свого друга Юрка. — Тепер ти в
полоні у космічних піратів. Я забираю
тебе на свою планету!
Гриць повернувся до друга й
радісно усміхнувся. Все скінчилося! Він
врятував батька, його винахід і все
місто! Жорстокі інопланетяни не скоро
захочуть знову прилетіти на Землю.
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Шлемо Вам привіт! Про різні
форми привітання в світі
Ось ти зустрів товариша на вулиці.
Він представив тебе своєму другові,
який випадково був з ним. Ти взяв
незнайомого за руку і сказав:
— Приємно пізнати.
Це вже прийнятий звичай і
автоматична привичка.
Подання руки як привіт — це
широко прийнятий спосіб вітання. Цей
звичай походить з давніх часів. Колись
давно було дуже небезпечно жити.
Люди не довіряли один одному. Ти
подавав свою простягнeну долоню,
щоб показaти, що ти не тримаєш у ній
ніякої зброї. Тоді друга особа брала
твою руку своєю порожньою рукою.
Обоє чулися в безпеці. З часом цей
звичай перетворився на ознаку
дружби.
В різних країнах існують різні
способи вітання рукою.
В Індії мужчини, вітаючись,
стискають одну руку, другу кладуть
собі на груди.
Члени племені в Японії, Айну, труть
разом долоні і гладять свою бороду.
Одне плем’я в Африці ляскає тричі
пальцями.
Мешканці островів біля Філіпін
беруть руку другої особи і труть об
своє обличчя. Якщо особа дуже
поважна, то беруть її ногу і труть об
своє обличчя.

У Туреччині мужчина складає руки
на грудях і схиляє голову дуже низько.
Ескімоси труть носи один об
одного, щоб привітатися.
В Україні ти мусиш пам’ятати не
тільки ім’я свого гостя, а й ім’я його
батька. Правильний спосіб привіту:
— Добридень, Степане Івановичу!
(Степан, син Івана.)
— Добридень, Маріє Романівно!
(Марія, дочка Романа.)
Голандці мають загальне
поздоровлення для всіх:
— Goede dag. Hoe gaat het net jou?
(Худ дах. Ху хат гет мет яув? —
Добридень. Як ти почуваєшся?)

Іспанці:
— Como esta? (Як
ти?)
Французький привіт:
— Comment vous portez-vous? (Як
ти себе ведеш?)
В Єгипті, де дуже гаряче,
щоденний привіт:
— Як ти прієш?
В Китаю:
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Шлемо Вам привіт! Про різні форми привітання в світі
— Ай фан? (Чи ти вже їв рис?)
Але якщо людина в Китаю довгий
час когось не бачила, то вона мусіла
падати на коліна, схиляти лице до
землі і промовляти слова привіту, які
тягнуться без кінця, по 15-20 хвилин.
Але найбільш дивовижний спосіб
привітання в Тібеті. Простий селянин
мусить вітати вождя племені так: він
виставляє язик, вибалушує очі, тримає
свою шапку при животі, низько
схиляється. Виставлений язик і
вибалушені очі — це ознака великої
пошани.

Переклала Ксеня Одежинська.
У ж. “Юнак”, 1974, ч. 1 (125), с. 17-18.
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c. 2

Наш Чів. Оповідання
про шпаченя
Леся Шевченко (11 років)
Ми Чіва дуже любили.
У нашому дворі стояв кущ. Там
було гніздо шпака. Одного разу двоє
— За таку пташку я міг би дати 20
шпаченят випало з гнізда. Ми боялися,
доларів, — сказав приятель мого
що шпаченят з’їсть кіт. Взяли їх додому.
брата.
Тепер ми з сестрою мали роботу:
— Ні, Чіва не продаємо, — відповів
викопували хробачків, міняли
брат.
підстилку, наливали свіжої води. Одне
Минуло кілька тижнів. Ми
шпаченя чогось померло. А друге було
випустили Чіва на волю з хати. Він
веселе, добре їло і швидко стрибало по
почав літати по деревах. Одного разу
кімнаті. Ми його назвали Чів.
ми побачили його з якоюсь
приятелькою. Вони разом шукали
Скоро Чів почав літати і нікого не
хробачків і зерняток. А потім Чів
боявся. Це трохи нас лякало, бо його
одружився з нею. Вже сам мостив
могли піймати коти.
гніздо для своїх дітей. Ми були раді, що
Для того, щоб навчати Чіва, як треба
колись врятували Чіва від котів. Що
шукати хробаків самому, ми пальцями,
виростили його на дорослу птаху.
ніби дзьобиками, довбали перед ним
У ж. “Юнак”, 1970, ч. 1 (79), с. 12.
у траві. Потім давали черв’ячка. Так і
навчили. Як тільки покажеш йому
палець, він розкриває дзьобика.
Якось моя сестричка взяла
поливалку і почала підливати квіти. Чів
ходив за нею і намагався потрапити
під бризки води. Сестра здогадалась,
що Чівові було гаряче. Вона налила
калюжу. Чів швидко вскочив туди і
почав хлюпатися. Потім виліз,
обтрусився і сів на сонечку грітися.
Коли хтось з нашої родини заходив
до хати і казав: “Де ти, Чів?”, то шпаченя
швидко скакало назустріч і кричало на
весь голос: “Чів-чів-чів!”, а потім сідало
вам на руку.

Лексична примітка. Шпак — це Starling.
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Країна північно-західних вітрів
Сіра Сова (1888–1938)
Далеко-далеко на півночі Канади
лежить дика, майже невідома країна.
Там дуже мало доріг, залізниць,
будинків і навіть стежок. Там річки,
озера і безлюдні лісові простори. В
лісах блукають дикі звірі: лосі, ведмеді,
вовки, олені.
Тут, на півночі, ви можете
побачити Америку такою, якою вона
була до вікдриття білими людьми.
Навіть сьогодні там мало білих людей.
Тут живуть індіанці племені
оджибве. Вони вважають цю землю
рідною і називають її Ківейдін. Це
означає “Країна північно-західних
вітрів”. Це дуже давній народ. Вони не
знають, коли і як прийшли сюди.
На березі озер стоять їх дерев’яні
хатини (вігвами). Сотні кілометрів
відділяють одне індіанське поселення
від іншого. Кожна індіанська родина
живе у своєму вігвамі.
Літом індіанці подорожують на
каное (це легкі човни з березової кори).
Зимою їздять на санях. В сані
запрягають їздових собак. Діти завжди
допомагають дорослим. Влітку вони
цілий день веслують. Зимою очолюють
собачі сані, прокладаючи лижню.
Індіанські діти, що живуть у лісі,
будуть в майбутньому мисливцями.
Вони вивчають, як живуть дерева і
трави. Вивчають звички звірів і птахів.
Навчаються розпалювати вогонь за
будь-якої погоди: в дощ, вітер, чи сніг.
Вони вчаться ходити на лижах, стріляти
з рушниці, правити собачими санями.

Індіанські діти повинні вміти шити
мокасини і варити їсти. Вони не знають,
що таке компас. Орієнтуються в лісі по
сонцю, зіркам, місяцю, по обрисах
дерев.
Важке життя індіанців в лісі. Тут ледар
швидко залишиться без їжі, одягу і даху
над головою.
Ввечері, біля вогнища, старші індіанці
розповідають дітям цікаві історії: про
мисливські пригоди, про інші племена
індіанців, про далекі давні часи. Але
найцікавіші історії про білих людей. Про
їхні міста, великі будинки, авта.
Розповідають, що як не маєш грошей, то
у білих людей не поспиш, не поїси. Це
тяжко зрозуміти індіанцям. Бо у них всіх,
хто приходить до їхнього дому,
нагодують і покладуть спати
безкоштовно.
Індіанці дуже люблять звірів.
Називають їх своїми Меншими Братами.
Часто біля вігвамів можна побачити
приручених ведмежат, молодих бобрів,
лосів і оленів. Вони вільно ходять по
індіанському таборі. Коли звірята
виростають, вони покидають табір.
Тяжко, але цікаво жити в Країні
Північно-Західних Вітрів.

У кн. Сіра Сова.
“Країна північно-західних вітрів”.
Переклала С. Павличко. Адаптація.
Київ: Веселка, 1981.

http://www.oomroom.com/nova5/prep — Nova 5: Oral Literature, Unit 3.
Web adaptation © 2016 Ukrainian Language Education Centre, Canadian Institute of Ukrainian Studies.
Source material “Nova 5. Odynytsia 3. Zbirka tekstiv dlia usnoho chytannia“. Alberta Education. Edmonton, 1989.
© 1989 The Crown in Right of Alberta, as represented by the Minister of Education. Used with permission.

Як та коли люди навчилися
літати. Частина 3
Аж у двадцятому столітті літання
почало цікавити інженерів: вони
будували різні дивні прилади та
пробували в них летіти. Неодна така
машина впала на землю і неодин
інженер згинув, та люди не
переставали будувати нові та кращі
літаючі машини.
Перший моторовий літак
збудували брати Райт у 1903-му
[тисяча дев'ятсот третьому] році. Їхній
літак піднісся від землі на сорок
метрів та пробув у повітрі ледве
хвилину часу. Потім у 1907-му [тисяча
дев’ятсот сьомому] році американці
збудували літак для армії за двадцять
п'ять тисяч доларів, який за годину
пролетів приблизно сімдесят
кілометрів та приземлився після
години в повітрі. А вже сім років
пізніше літаки скидали перші бомби і
стріляли у ворога з повітря. Ніхто б не
подумав, що чверть століття пізніш
можна буде перелетіти Атлантичний
океан з міста Нью-Йорк у США до
Парижу у Франції — майже 6 000 км!
[шість тисяч кілометрів] — за
тридцять три і пів години. Цю
подорож зробив Ліндберґ у 1927-му
[тисяча дев’ятсот двадцять сьомому]
році.
У 1933-му [тисяча дев’ятсот
тридцять третьому] році зроблено
першу подорож навколо земної кулі
за сім днів вісім годин і сорок дев'ять
хвилин.

Від того часу літаки літають у небі, як
птахи. Є такі, що летять аж двадцять
кілометрів над землею та перелітають
за годину три тисячі кілометрів.
Щодня перевозять літаки тисячі
пасажирів та багато вантажу...
Роман слухав діда тихо, як мишка, бо
вперше почув таке цікаве оповідання.
Коли дід скінчив Роман гарно
подякував дідові та подумав собі, що з
часом літакобудівники ще напевно
збудують нові, більші, та кращі літаки.
Правда, він дотепер знав більше про
ракети, які вже вилітали за атмосферу
Землі та про космічні кораблі, якими
астронавти подорожували на Місяць,
ніж про літаки.

Словничок:

1. вантаж — речі, що перевозяться
кудись
2. двадцяте століття — роки 1900–1999
3. дивний — такий, що ще не бачили
4. згинув — помер
5. інженер — чоловік, що рисує і знає, як
будувати речі
6. літакобудівник — чоловік, що будує
літаки
7. не один — більше, як один
8. чверть століття — ¼ або 0.25 [нуль
цілих і двадцять п’ять сотих] століття,
чи 25 років
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Христофор Колумб
(1451–1506)

Христофор Колумб народився в місті Ґенуя в Італії.
Колумб був сміливим моряком, освіченою людиною.
У 1485 [тисяча чотириста вісімдесят п’ятому] році
він приїхав до Іспанії. Колумб мріяв знайти коротший
шлях до багатих східних земель, звідки привозили
прянощі, шовк і золото. В тих часах, щоб доплисти до
Індії, треба було плисти навколо Африки.
Шість років просив Колумб короля Іспанії
допомогти йому. Нарешті іспанський король Фердінанд і
королева Ізабелла дали Колумбу три кораблі "СантаМарія", "Нінья" і "Пінта". Дали йому титул адмірала і віцекороля всіх земель, що він відкриє.
Колумб набрав собі команду й у 1492 [тисяча
чотириста дев’ятдесят другому] році рушив у плавання.
Через 36 [тридцять шість] днів вони відкрили досі
невідомі острови. Колумб визнав їх за частину Індії, а
людей, яких побачив, індіанцями. Він не знав, що відкрив
Новий Світ — Америку. Колумб відкрив Багамські
острови, Кубу та Гаїті. Ці землі він назвав "Вест-Індія",
тому що помилково вважав, що приплив до Східної Азії.
Продовж наступних 14 [чотирнадцяти] років,
Колумб очолив ще три експедиції до Нового Світу.
Після довгої недуги, на 55-ому [п’ятдесят п’ятому]
році життя, Колумб помер в Іспанії.
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Перші люди
Можна напевне сказати, що перші
люди не виглядали так, як виглядають
люди, що живуть нині. Адже перша
людина — так гадають археологи —
виглядала, мабуть, як напівмавпа і
напівлюдина; ці вчені знайшли та
бачили і костяки, і черепи, які
залишилися, коли перші люди або
загинули, або померли. Археологи
назвали цю першу людину погрецькому “пітекантроп”, що
українською значить “мавполюдина”;
на їхню думку, перша людина була
насправді мавполюдина.
Ми знаємо, що мавполюдина жила
приблизно півмільйона років тому в
Південній Африці або в Східній Африці,
бо там уперше археологи знайшли її
кістки. Мавполюдина напевно вміла
працювати, бо залишила на тому
континенті прості робочі інструменти з
дерева і з каменю, які вона вживала,
щоб роздобути їжу. Правдоподібно
мавполюдина також збирала різні
овочі, витягала із землі коріння
рослин, ловила дрібних тварин і їла їх.
Вона напевно скоро навчилася, котрі
рослини можна їсти, а котрі не їсти, і
запам’ятала, де вони ростуть; вона
напевно бачила і скоро навчилася, де і
як живуть ті тварини, яких вона
ловила.
Мавполюдина не жила сама — так
було небезпечно — а у стаді, так як
інші тварини: бізони, олені, вівці і т.ін.
Така група мавполюдей (приблизно 30
[тридцять] осіб у кожному) — це
людське стадо. Усі в людському стаді

спільно полювали і спільно збирали
овочі. Таке стадо не будувало житла, а
ховалося або до печери, або під
скелю, або під дерево під час негоди.
А вже коли не було їжі для всіх, ціле
людське стадо залишало своє місце
проживання і переходило до інших
місць, де росли рослини і водилися ті
тварини, яких вони любили їсти.
Правда, тому що мавполюди жили в
стаді, вони мусіли вживати багато
різних звуків і жестів, щоб передати
свої думки. Насправді це був початок
мови: так мавполюдина інформувала
інших у стаді про небезпеку, про
рослин, про тварин і т.ін.
Вогонь мав велике значення для
мавполюдини, особливо у холодну ніч
або пору року. Передусім вогонь —
джерело тепла: він дозволяв
мавполюдині готувати їжу та смажити
м’ясо. Він відлякував звірів уночі, коли
вона спала. Проте, хоч мавполюдина
знала, що таке вогонь, розкласти
вогнище і заплати вогонь вона ще не
вміла. А якщо вогонь згаснув, треба
було шукати вогню в природі або
дістати та принести його від інших
мавполюдей.
Мавполюди — це перші на Землі
збирачі та мисливці, які жили
приблизно 500 000 до 200 000 років
тому. По-латинському мавполюдина
називається homo habilis, “людина
здібна”.
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Ремези
Ремези — маленькі пташки. В них сива спинка, світлосірий живіт, короткий дзьоб, продовгуватий хвіст. Їдять
вони комах, ягоди, насіння.
Ремези прилітають у квітні і починають будувати
гнізда, переважно на вербах. Самець і самиця роблять це
разом: спершу закладають дно, тоді зводять стіни. Гніздо
ремезів виглядає як кошик з двома відкритими боками.
Пізніше пташки закривають ці відкриті боки, і залишають
вгорі тільки невеликі округлі отвори. Їхній будівельний
матеріал — пух з верб, тополь, очерету, а інколи —
хутро тварин.
Запитання і завдання для перевірки розуміння
Прочитайте речення і поставте числа за порядком розвитку дії:
____ Тоді зводять стіни.
____ Починають будувати гніздо в квітні.
____ Вгорі залишають невеличкі круглі отвори.
____ Збирають пух з верб, тополь, очерету, інколи — хутро
тварин.
____ Закладають дно гнізда.
____ Самець і самка будують гніздо разом.
____ Гніздо виглядає, як кошик з відкритими боками.
____ Закривають відкриті боки.

Лексична примітка. Ремез — це Verdin.
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Ремези
Відповіді:
__4__ Тоді зводять стіни.
__1__ Починають будувати гніздо в квітні.
__7__ Вгорі залишають невеличкі круглі отвори.
__8__ Збирають пух з верб, тополь, очерету, деколи — шерсть
тварин. __3__ Закладають дно гнізда.
__2__ Самець і самка будують гніздо разом.
__5__ Гніздо виглядає, як кошик з відкритими боками.
__6__ Закривають відкриті боки.
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c. 2

Загадка
Анатолій Зубар

Що вдень з ногами, а вночі без ніг?
(Відповідь — взуття.)
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Справжній герой
Олена Галка
Роман бачить вогонь у домі сусідів.
Він дзвонить по телефону 911.
Роман повертався додому пізно.
Грав з хлопцями у футбол і затримався.
Раптом Роман зупинився. Дім, де жили
Романові сусіди, горів.
Хлопцеві стало страшно. Що
робити? Найперше — треба викликати
пожежників! Роман побіг до
телефонного автомату. Набрав номер
911.
Роман викликає пожежників.
Хлопець дзвонить у двері дому
сусідів.
— Алло! — крикнув хлопець у
слухавку. — У наших сусідів — пожежа!
— Не хвилюйся, хлопче! Назви
точну адресу ваших сусідів! — сказав
спокійний голос.
— Вулиця Вишнева, дім
п’ять.— Добре! Ми
виїжджаємо.
Роман поклав слухавку й побіг до
дому, який горів. Невже сусіди так
міцно сплять? Хлопець щосили
дзвонив у дзвінок на вхідних дверях.
Нічого!
Роман залазить у дім.
Він знаходить непритомну
дівчинку.
Роман побачив відчинене вікно на
першому поверсі. Він крізь вікно заліз
до кімнати. Здавалося, що дім був
порожній. Та ось він відчинив двері

спальні. спальні. На ліжку, крізь густий
дим, він побачив маленьку дівчинку.
Вона була непритомна. Хлопець взяв її
на руки й поніс до вікна.
Роман хоче тікати від вогню.
Хлопець перемагає свій страх і
рятує дівчинку.
Роман задихався. Він хотів забути
про все й тікати. Та раптом дівчинка
тихо застогнала.
Роман зібрав усі сили й поклав її на
підвіконня. Потім виліз на підвіконня
сам. Стрибнув на землю й обережно
зняв з підвіконня дівчинку.
Хлопець зняв з себе спортивну
куртку, поклав її під деревом і переніс
туди дівчинку. В цю мить він почув
гудки пожежних машин.
Пожежники гасять вогонь у домі.
Пожежник каже, що Роман — герой.
З машин повискакували
пожежники. Один пожежник підбіг до
дівчинки. Він одягнув їй кисневу маску.
Інші пожежники швидко розмотали
пожежні шланги. За десять хвилин
пожежу погасили.
— А ти герой, хлопче! — сказав
Романові пожежник. — Якби не ти,
дівчинка могла б загинути. Адже її
батьків вдома не було.
А Роман стояв, опустивши голову.
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Справжній герой
Він згадав, як хотів кинути малу
дівчинку й тікати від вогню.
— Знаєте, — сказав він
пожежникові, — Там, у будинку, я
дуже злякався... Так що я зовсім не
герой...
— Але ж ти переміг свій страх!
Виходить — ти справжній герой!

http://www.oomroom.com/nova5/prep — Nova 5: Oral Literature, Unit 3.
Web adaptation © 2016 Ukrainian Language Education Centre, Canadian Institute of Ukrainian Studies.
Source material © 1995 The Crown in Right of Alberta, as represented by the Minister of Education. Used with permission.

c. 2

Винахід у печері
Аттила Могильний
СИН. А що тато робить?
МАМА. Тато тре палички.
СИН. Навіщо?
МАМА. Ми здобуваємо вогонь.
ТАТО. Так, я здобуваю вогонь.
СИН. А я хочу канапки з сиром. Ввімкніть мені

телевізор. СИН. “Робокоп — син печер“. Це цікаво.
МАМА. Бачиш, йому цікаво. А ти що робиш?
ТАТО. Тру палички!
ТАТО. Ура-а! Вогонь!
СИН. Мамо, посмаж мені канапки з сиром.

Я дивлюся фільм “Робокоп — син печер“.
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Козацькі фігури
Євген Кобилянський
Чому степи України називали
"Диким полем"?
В давнину українські степи
називалися "Диким полем". Вони
називалися так, бо в степах не жили
люди. Але у XVI-XVIII століттях у Дикому
полі почали селитися українці. У степах
було багато козацьких поселень.
Турки і татари часто робили напади
на українські землі. Напасники
вбивали чоловіків, а жінок і дітей
забирали з собою. Потім вони
продавали жінок і дітей у рабство.
Яку сигналізацію придумали
козаки?
Для того, щоб захистити рідну
землю від нападів, козаки охороняли
степові шляхи і переправи через річки.
Щоб попередити людей, що вороги
наближаються, козаки придумали
свою сигналізацію. Козаки робили
серед степу високі насипи землі —
кургани. На них вони ставили так звані
фігури. Фігурами в Україні називали
статуї.

В отвори, які були між зв’язаними
бочками, опускали довгий мотузок.
Мотузок був облитий смолою — щоб
краще горів. Бочки заливали смолою.
Як козаки-спостерігачі
попереджали про небезпеку?
Ці споруди з бочок нагадували
велетня з маленькою головою. Тому
дотепні козаки і прозвали їх фігурами.
Біля кожної фігури будували вишку.
На вишці весь час чергували козакиспостерігачі. При появі ворога козаки
запалювали фігуру. Вогонь і дим
помічали на сусідніх вишках. Там
негайно підпалювали свої фігури.
Невдовзі фігури горіли вже біля
Запорозької Січі. Там жило козацьке
військо. Вони розуміли, що
наближається ворог, і були готові до
бою.
В містах і селах вдаряли в церковні
дзвони. Люди ховалися в укріпленнях.
Так козацькі фігури допомагали людям
рятуватися від небезпеки.

Як робили фігури?
Робили ці фігури так. Брали шість
просмолених бочок з одним днищем.
Ставили їх у коло і зв’язували між
собою. Зверху на ці бочки ставили
п’ять так само зв’язаних бочок. На
п’ять бочок ставили чотири бочки,
потім ставили на них ще три бочки.
Зверху ставили бочку без дна.
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Вірш-загадка
Ганна Чубач

Дерев’яні хлопці
Всі в одній коробці
Полягали спати.
Не треба чіпати!
Бо вони, як граються,
То вогнем
займаються. Ромко
каже: “Літаки!“ А я
кажу: “Сірники!“

(Відповідь — сірники.)
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НОВА 5. Усна література
Навчальний розділ 4
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Як прийшов до тебе зошит
Ігор Лубченко
Друже! Мабуть, зараз ти
готуватимеш уроки. Дістанеш
підручники, розгорнеш зошити. А
поверни зошит на зворотний бік.
Бачиш напис: “Понінківська картоннопаперова фабрика”? Там роблять для
тебе зошити.
Знайди на карті України
Хмельницьку область. Онде, в правому
куточку,
де річка Хопора перетинає межу
Хмельниччини та Житомирщини, і
міститься село Понінка. Два століття
тому в ньому побудували паперову
фабрику.
— Оце така фабрика? — здивувався
б ти, коли б поба чив темний довгий
сарай, в якому четверо кріпаків перетирали хвою на рідку масу. Але саме
так і добували тоді білий папір.
Нині сотні людей працюють у
просторих світлих цехах фабрики.
Вони майстри своєї справи. А ще —
хазяйновиті люди. Ось поміркуй сам.
Вчені підрахували, що на всій планеті
порідшало хвойних лісів. А з чого ж
тоді виготовляти зошити? Адже для
них потрібна гарна хвоя. Чи не можна
замість хвої використовувати, скажімо,
березу аби осику? Їх же більше, та й од
листяного лісу до Понінки недалеко.
Цю проблему й хочуть вирішити
інженери, техніки, раціоналізатори
фабрики.
А поки що в Архангельську,
Братську, Усть-Ілімську вирубують

хвойні ліси. Потім із деревини роблять
целюлозу — сировину для
виготовлення паперу. Спершу
одержують густий розчин, а коли він
затвердне, з нього формують аркуші,
що нагадують картон. Такі аркуші
легко запаковуються у вагони і на
потязі мчать прямісінько до Понінки.
На фабриці аркуші знов
перетворюють на рідку целюлозу. Для
цього їх кидають у чан з водою, що
називається гідрозбивач. Рідка маса
по трубах стікає на нижчий поверх.
Звідти насоси качають її на спеціяльні
млини. Саме вони гарненько
розмелюють масу, щоб не було в ній
ані крупинки, інакше аркуш буде
нерівний.
З млинів одержане волокно йде
до басейну. Там до нього додають
каніфольний клей та галун. А не
додаси клею, то писати не зможеш —
вийде звичайний промокальний
папір. А для того, щоб папір був
м'який, додають ще й каолін або
фосфогіпс.
І ось маса попадає на величезну
папероробну машину Спершу вона
рухається по металевій сітці. Густими
струмками збігає донизу вода. Із сітки
маса попадає в пресовий цех, звідки
вже виходить довжелезний тонкий
вологий аркуш. Сушать його в
сушильній секції, де стоїть вісімна
дцять валів, по кожному з яких
пропливає аркуш. Температура
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Як прийшов до тебе зошит
кожного валу 120 [сто двадцять]
градусів. Оператори стежать, щоб
вона не підвищувалася. Бо пересушиш
аркуш на один градус — і за рікщо
таке 110 [сто десять] тонн, ти можеш
підрахувати й сам, якщо знатимеш, що
з одного кілограма виходить 32
[тридцять два] учнівських зошити.
Далі аркуші попадають на
спеціяльні машини, що називаються
каландр. Там папір відґлянсовують.
Тепер, уже в іншому цеху, його
чекають двадцять два аґреґати. Кожен
з них заправлений червоним і синім
чорнилом.
Аґреґат розріже аркуш паперу за
форматом, синім чорни лом розлініє
та розкреслить кліточки, червоним
відведе поля. Прикладається
обгортка, прикріпляються скріпки. За
зміну кожен аґреґат дає 78 [сімдесят
вісім] тисяч зошитів. І ось пачки
продукції готові, щоб розійтися в різні
куточки нашої Батьківщини та за
кордон.

c. 2

Дивись, який красивий у тебе
зошит! Скільки людей старалися
зробити його таким! То хіба можна
бути бруднулею чи нечупарою?
Уяви собі: за чверть ти зекономив
один зошит. Всього лиш один. За рік
їх буде чотири. А скільки учнів у
вашому класі? Школі? В місті? Селі?
Районі? В республіці їх понад шість
мільйонів. І якщо всі щороку
економитимуть по чотири зошити,
скільки зекономиться лісу в країні?!.
Насамкінець хочу тобі сказати: щоб
виготовити 5 000 [п’ять тисяч]
зошитів, треба зрубати сосну, що
росла 70 [сімдесят] років.

Багато зошитів у країні
виготовляється тут, у Понінці. Один з
них лежить перед тобою. Зараз ти розгорнеш його і зробиш перший запис.
Але спершу подивися, чи списав ти
попередній зошит, чи не рано
починаєш новий?
Гадаєш, дрібниці? Зовсім ні, я до
школи почав ходити в роки війни. Ми
не мали зошитів, писали на газетах,
журналах. Ми знали їм ціну...
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У ж. “Барвінок”, ч. 9, 1984.

Живи, книго!
Чи знаєш ти, друже, як люди
робили книги раніше? Їх “писали” на
глині, на корі дерев, на шкурі тварин...
І лише зго-дом — на папері. Одну
книгу перепису-вали рік, а то й
більше.
Тепер книги друкують. Багато,
швид-ко... Але ж і читачів стало
більше!..
Твій підручник — добра, розумна
книга. Найперший помічник і
порадник.
А чи задумувався ти, як його
зробле-но?
...Стояв могутній віковий ліс. Прийшли люди, приїхали машини. Почали
заготовляти ліс — пиляти, обробляти,
вантажити та відправляти на фабрику.
Там з дерева зробили папір.

Тим часом художник робить яскраві
малюнки-ілюстрації.
Коли й малюнки готові, майбутній
під-ручник їде до друкарні, куди вже
привез-ли папір, фарби, картон, нитки,
клей... Складні машини, керовані
робітника-ми, починають виготовляти
саму книжку.
Як бачиш, твій підручник пройшов
довгий шлях. До нього доклали рук,
умін-ня, праці багато людей.
Тож — бери, користуйся ним!
Бережи його!
У ж. “Барвінок”, ч. 3, 1979.

Хіміки в цей час виготовляли
фарби. Для чого? Почекай...
Твій підручник писали досвідчені
вчені, вчителі, які багато знають і
вміють. Вони просто й дохідливо
розповідають про безліч цікавих,
складних речей!
І от книга написана! Тепер вона потрапляє до видавництва. Там її
готують до здачі в друкарню.
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Пеппі, Томмі, і Анніка.
Оповідання. Адаптація
А. Ліндгрен
У будинку, що стояв посеред саду,
жили тато, мама і двоє гарненьких дітей
— хлопчик Томмі й дівчинка Анніка. Діти
були дуже чемні й слухняні. Томмі ніколи
не гриз нігтів і завжди робив те, що
загадувала мама. Анніка ніколи не
вередувала. Вона була, мов лялька, у
гарних сукенках, яких ніколи не
бруднила.
Томмі й Анніка любо гралися у своєму
садку, але їм хотілось мати нових друзів.
Одного разу вони стояли біля хвіртки й
дивились на вулицю. Аж тут із сусідської
вілли вийшла чудна дівчинка. Томмі й
Анніка зроду такої не бачили. Це була
Пеппі Довгапанчоха.
Ось який вона мала вигляд.
Морквяного кольору волосся було
заплетене в дві цупкі кіски. Вони
стирчали, мов прутики. Ніс картоплиною
був ввесь у ластовинні. Великий рот. А
вбрана вона була просто химерно. Пеппі
сама пошила собі сукенку, що мала бути
блакитною. Та блакитної матерії не
вистачило. Тому Пеппі в кількох місцях
підшила сукенку червоними клаптями.
На довгі худі ноги вона натягла довгі
панчохи — одну руду, другу чорну. На
плечі в дівчинки сиділо мавпеня. Воно
було вдягнене в сині штанці, жовту
курточку й білий солом’яний брилик.
Пеппі рушила вулицею. Томмі й Анніка
не зводили з дівчинки очей. За якийсь
час Пеппі повернула назад. Тепер вона
вже йшла задки. Порівнявшись з Томмі й
Аннікою, Пеппі зупинилась.

— Чого це ти ходиш задки? — спитав
Томмі.
— Хіба не можна ходити, як ти хочеш?
— здивувалась Пеппі. — В Єгипті всі
люди так ходять і нікому це не дивно.
— А звідки ти знаєш? — запитав
Томмі. —Ти ж не була в Єгипті.
— Я не була в Єгипті? Овва! Затям
собі: я була скрізь, об’їздила цілий світ і
бачила різні дивовижі! Наприклад, усі в
Індії ходять на руках!
— Все це небилиці, — сказав Томмі.
Пеппі хвилину розмірковувала.
— Так, небилиці, — мовила вона.
— Брехати негарно, — сказала
Анніка.
— Так, брехати дуже негарно, —
погодилась Пеппі. — Але я часом
забуваю це. До того ж, в Конго нема
жодної людини, яка казала б правду. А я
довго жила в Конго. Якщо я буває
збрешу, то вибачте мені. Але ж ми
можемо бути друзями, га?
— Справді, — сказав Томмі.
— Авжеж! — радісно мовила
Анніка.
У кн. “Пеппі Довгапанчоха”.
Київ: Веселка, 1990. Адаптація розділу
“Пеппі оселяється у віллі “Хованка”
(с. 15-20).
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Колядники
Святий вечір — перший день Різдва. Тиха зи мова ніч
спускається на землю, обгортає поля, луки, ліс і село на
горбку над рікою. Всюди лежить сніг. Ніби білою
скатеркою покрив він землю. За світилися на небі зорі.
Засвітилося світло і по ха тах у селі. З хат виходять хлопці і
дівчата, зби раються в гуртки іти колядувати. Кожний
гурток має свого міхоношу, він з мішком — у мішок скла
дають все, що люди добрі дадуть колядникам. Ось і
школярі гуртками збираються, — підуть також колядувати.
Біля однієї хати вже почали коляду вати, чути спів:
Бог Предвічний
народився,
Прийшов днесь із небес
Щоб спасти люд свій весь
І утішився.
З другої вулиці чути іншу
коляду, співають:
— Добрий вечір тобі, пане
господарю. Радуйся, ой
радуйся, земле:
Син Божий народився
Радуйся.
І дальше десь чути коляди. Всі вже гуртки пішли
колядувати. Колядують на церкву, на школу та для
бідних сиріток. Люди радо приймають колядників, бо
всі ша нують у нас цей старий звичай — колядувати на
Різдво.
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Колядники

c. 2

Запитання і завдання для перевірки розуміння
1. Дайте відповідь повним
реченням: Який звичай є
у нас на Святий Вечір?

2. З якою метою колядують, звичайно, у нас?

3. А ми з якою метою будемо цього року колядувати?
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У Святвечір. Вірш
У Святвечір серденько радіє...
Як зі сходу зірка ясна заясніє,
До вечері в згоді вся рідня сідає,
Про Різдво Христове коляду співає.
А українські діти по старім звичаю
По біленьких селах в нашім ріднім
краю Бавляться весело під столом в
соломі, Щоби все велося в ріднім
домі.
А по тій забаві їх скликає мати,
Каже до молитви рученьки складати,
І за батька, неньку і за всю родину
Молиться дітвора в ту святу хвилину.
А потім найстарше щиро враз зітхає
І за словом мами звучно повторяє:
“О Ісусе Христе, що спочив на сіні,
Поможи ще встати любій Україні.
“Поможи ще встати, лихо пережити
І в великій славі ще Тебе славити.
Поможи на волі Рождеством радіти,
Того і Тебе молять українські діти”.
Най до неба лине скрізь така
молитва, Сильна, ще сильніша, як у
полі битва Ця молитва спасе нас від
сліз і горя, Бо молитва щира підійма
з дна моря.
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Побут в єгипетському царстві
У Єгипті як колись, так і тепер, без поливання з Нілу суха, не зрошена дощами
єгипетська земля нічого не давала землеробові. Канали і дамби потребували
постійного нагляду і направлення; адже коли води не вистачає, починається
посуха, бувають неврожаї і люди мусять навіть купувати питну воду.
Ще з часів фараонів та за тисячолітнім звичаєм населення Єгипту щороку
працювало певне число днів на будівництві та полагодженні каналів.
Правда, на такі роботи багаті люди не йшли
— це була праця для селян і для рабів. Та не тільки на
каналах і на дамбах працювали селяни і раби: вони
виготовляли також цеглу на будинки для війська,
постачали каміння на святині та палаци, возили
продукти до фараонських та царських комор.
Життя селян було дуже тяжке. Уся земля — це
власність царя, а селяни орендували землю. У відповідний час цар видавав
насіння і наказував, що і скільки чого селяни повинні сіяти. За насіння і за оренду
землі селяни повинні були завезти половину врожаю в царські комори, а тоді брати
решту для себе та для родини. А якщо відповідну частину
вони не привезли, їх замикали в тюрму, гнали у копальні
або продавали в рабство.
З давніх-давен єгиптяни поливали їжу олією, пили
пиво і одягалися у льняні тканини. Сталося так, що цар
оголосив, що тільки він має право виготовляти ці речі.
Селяни лише щороку одержували насіння гарбуза,
ячменю і льону, а урожай здавали
цареві. Ніхто не міг мати удома пресів та іншого знаряддя
для виготовлення олії; лише в царських майстернях
виготовляли олію. Подібно було з тканинами: лише
царські майстерні ткали полотно. Усе, що селяни хотіли
мати, вони мусили купувати в царя, а коли продавали свої
речі, то платили цареві податки.
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Єгипет— дар Нілу
"Як землі потрібне сонце, так Єгиптові потрібна вода", кажуть єгиптяни. І
справді, якщо б не Ніл і його води, Північна Африка була б одна велика, суха,
мертва пустеля. Адже в Нільському басейні живе майже сто шістдесят мільйонів
чоловік. Нільський басейн — це територія, на якій проживають народи десяти
африканських країн.
Переважна більшість жителів Єгипту — це фелахи,
або землероби, які покладають всі надії на ріку Ніл. На
дощ фелах навіть не чекає: дощі випадають дуже рідко
і дають мало води. Проте можна збирати врожай за
врожаєм, якщо давати сухим землям нільської води, і
тому фелахи працюють цілорічно на своїх невеликих
ділянках: збирають бавовну, рис, пшеницю, кукурудзу
та інші сільськогосподарські культури — та годують не лише себе і свою
худобу, а й цілу країну. Тому на полях завжди багато роботи від світання до
смеркання: обробляти їх, гноїти, засівати і поливати землю, доглядати за
рослинами, збирати у відповідний час урожай. І так день у день, рік у рік.
У єгиптян є три сезони: нілі (серпень-жовтень), шетуї (жовтень-березень) і
сефі (квітень-липень). Восени вони сіють кукурудзу, взимку — пшеницю, ячмінь,
улітку — бавовник. Цілорічне зрошування дає змогу збирати більш ніж один
урожай на рік. Це так, як каже приповідка: "Усякому овочеві свій час".
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Пустеля
Слово "пустеля" значить незаселене, безлюдне місце.
Насправді пустеля — це місцевість, де майже ніщо не
росте, тому що дощі не падають, або, якщо дощі падають,
то вони падають зарідко і замало. Є пустелі піщані — тут
усюди пісок, і пустелі кам’янисті — тут усюди каміння. Є в
пустелях часом гори; є також пустелі, де взимку навіть
сніг падає.
Більшість пустель — посушливі й жаркі місцевості, де
ріки й озера висихають швидко після дощу та де нелегко
знайти води. Рідко тут і там у долинах і дельтах великих
рік можна знайти водойми, які називаються оази.
Навколо оази, звичайно, живе населення, стоїть місто,
люди працюють на полях та вирощують збіжжя.
Між каміннями ростуть у піску дивні дерева, кущі й
квіти. Ці рослини можуть жити в пустелі довго без води,
іноді вони живуть роками. І хоч пустеля виглядає мертва
удень, рано-вранці та пізно ввечері можна бачити, що
пташки й комахи літають у повітрі, а по піску менші й
більші тварини бігають від рослини до рослини. Усі вони
вдень сплять, бо в пустелі так жарко на сонці, що можна
згоріти. Удень вони ховаються глибоко в пісок, де
холодніше, або ховаються у нори, куди сонце не світить.
А вже коли похолоднішає уночі, пустеля оживає. Усі
тварини, що вдень спали, тепер починають шукати їжу.
Ясні зорі світять у небі, легкий вітер повіває між
рослинами. Ніч — час полювання.
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Рослинний світ пустелі
У пустелі не росте багато рослин, а якщо вони ростуть,
то ростуть малі і ростуть рідко. Якщо б пустельні рослини
росли одна близько одної, то одна буде брати воду від
іншої, жодна рослина достатньо води би не мала, та обидві
би засохли. Адже без води рослини не можуть рости і
кожна рослина в пустелі шукає води та далеко і глибоко
пускає своє коріння в пісок. А тому, що в пустелі води так
мало, дерева там майже не ростуть, а якщо ростуть, то не
виростають великі. Більшість рослин — це дерева й кущі.
Більші рослини, як наприклад, дерева й кущі, мають
листя, а через листя багато води втікає в повітря. А тому
що в пустелі нема багато води, пустельні рослини листя не
мають, а якщо мають, то мають дуже маленькі листки. Ці
рослини, як наприклад, кактуси, пускають мало води з
рослини в повітря. Вони ростуть лише тому, що мають у
собі досить води, щоб не висохнути на сонці.
Часом навесні в пустелі — а це буває дуже рідко! —
хмари збираються в небі й не видно сонця. Починає
падати дощ на сухий пісок і за три-чотири дні на піску, де
ніщо раніше не росло, можна бачити різноколірні
квіточки. Ці квіточки виростають з насіння, що часом
місяці або й роки лежало в піску та чекало на дощ. Тоді
деревця, кактуси і кущі ще більше зеленіють і грубшають,
бо п'ють води скільки хочуть і скільки можуть — але
ненадовго! Хмари пливуть далі, і сонце знову дуже пече і
за день-два можна шукати та ніде вже не бачити тих
гарних квіточок, що недавно тут росли. Знову пустеля
така, як була: спекотна, суха, піскова місцевість.
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Тваринний світ пустелі
Серед мешканців пустелі є хижаки і гризуни. Хижаки —
це звірі, що полюють на тварин, менших від себе, як
наприклад: койот, рись, борсук. Вони ловлять менших
тварин, бо люблять їсти їхнє м’ясо і пити їхню кров. А
гризуни — це тварини, які їдять рослини, горіхи, насіння й
комах, як наприклад: дикий кролик, заєць, щур, миша,
білка і т.п. Більші гризуни, що водяться в пустелі, — це
сірий кролик і земляний заєць. Останні два сплять удень, а
рано-вранці, ввечері й вночі скачуть від кактуса до кактуса
та шукають їжі. А вдень, коли жарко надворі, вони
ховаються в норах від гарячого сонця.
У пустелях водяться також плазуни. Ці тварини так
називаються, бо вони лазять плазом (на животі), як
наприклад: змія, ящірка, черепаха і т.п. Є в пустелі такі змії,
що людина вмирає, коли змія її вкусить; є також такі змії,
що втікають, коли бачать людину. Удень змії ховаються від
сонця, а вночі й увечері, коли холодніше надворі, полюють
на малих пташок, ящірок та комах.
Є плазуни в пустелі, що бояться людей і утікають, коли
бачать людину. Ящірка, наприклад — це чотиринога
тварина, яка, хоч і подібна до змії, менша й коротша від
неї. Вона швидко бігає по піску та ховається під кущі й
каміння в пустелі. А черепахи — це ті тварини, що носять
на плечах хатку. Вони поволі ходять по пустелі, а коли
треба, то ховають голову й ноги у хатку та тихо сидять у
ній. Черепахи можуть жити довший час без води, але коли
в пустелі є вода, вони п’ють, скільки можуть.

http://www.oomroom.com/nova5/prep — Nova 5: Oral Literature, Unit 4.
Web adaptation © 2016 Ukrainian Language Education Centre, Canadian Institute of Ukrainian Studies.
Source material “Nova 5. Odynytsia 4. Zbirka tekstiv dlia usnoho chytannia“. Alberta Education. Edmonton, 1989.
© 1989 The Crown in Right of Alberta, as represented by the Minister of Education. Used with permission.

Джіованні Кабото
(1450–1498)

Джіованні Кабото народився приблизно у 1450 [тисяча
чотириста п’ятдесятому] році в місті Ґенуя в Італії. Він був
італійцем. Кабото був видатним мореплавецем,
картографом (той, що рисує географічні карти/мапи) і
торговцем. Він довгі роки займався торгівлею в
Середземному морі між Венецією та Єгиптом.
У 1480-их [тисяча чотириста вісімдесятих] роках Кабото
переселився до Англії. Англійці його звали Джон Кабот. В
тих роках видатний мореплавець Христофор Колумб
очолював морські експедиції, які шукали в південній
Атлантиці шлях до далекого сходу. Кабото був
переконаний, що коротший шлях до Індії знаходиться у
північній Атлантиці.
У травні 1487 [тисяча чотириста вісімдесят сьомому]
року під патронатом англійського короля Генріха VII
[сьомого] він очолив експедицію. Кабото разом з трьома
синами на судні "Матей" відплив з Бристолю на захід через
Атлантичний океан. 24 [двадцять четвертого] червня 1487
[тисяча чотириста вісімдесят сьомого] року досягнув
берегів Північної Америки в районі Ньюфаундленда.
Кабото зустрівся з індіанським народом беотуки. Він
відкрив Велику Ньюфаундлендську банку біля
Ньюфаундленда, дуже багату на рибу.
Джіованні Кабото — це перший, офіційно записаний,
европеєць у Канаді. Кабото повернувся до Англії і
повідомив англійців про "моря, повні риби". У 1498 році
Кабото вдруге приплив до берегів Канади. Він загинув у
морській бурі. Де він помер і коли, ми не знаємо.

Словничок:
1. банка (термін з морської геології) — це підвищення морського
дна
2. Велика Ньюфаундлендська банка — Grand Banks
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Велика Синиця
Цей птах не відлітає в теплі краї на зиму (у вирій).
Навесні синиці будують гнізда в закритих місцях — у
дуплах дерев, в щілинах будинків. Самиця вимощує
гніздо мохом, шерстю, пір’ям, навіть кінським волосом.
Два рази на літо вона відкладає 9-10 [дев’ять-десять] або
й більше яєчок.
Синиці люблять їсти комах, а тому дуже корисні в
парках, в садах та в лісах. Люди підгодовують синиць взимку, на
весну будують їм гніздівлі (місця, де синиці будують гнізда).

Запитання і завдання для перевірки розуміння
Дайте відповідь на запитання:
1. Чому, на вашу думку, люди будують для синиць гніздівлі і підгодовують їх взимку?

Лексична примітка. Велика синиця — це Big Chickadee.
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Чарівне слово
Маленький дід із дoвгoю бoрoдoю
сидів на лавці.
Він малював щoсь парасoлькoю на
піску.
— Посуньтесь! — сказав йoму
Павлик і сів пoруч.

— Мoя сестра Оленка надто
жадібна. Вона має багатo фарб, а мені
не дає. Тому я з нею
й cваривcя
cьогодні!
— Абo
мoя баба!
Вoна пече коржики.
Я взяв oдин. Так вoна
вигнала мене з кухні!
— Абo мій брат! Він їде кататися на
чoвні, а мене не бере. Я накричав на
нього! Ніхтo мене не любить! —
стукнув кулакoм пo лавці Павлик.
Дід пoдивився на Павлика й сказав:

Дід пoсунувся й пoдивився на
червoне, сердите oбличчя хлoпчика.
— Щo сталoся? — запитав дід.
— Нічoгo! А вам щo? — сердитo
відпoвів Павлик.
— Мені нічoгo. А oсь ти зараз
кричав, плакав і сварився, — сказав
дід.
— Так! — крикнув Павлик. — Я
скoрo зoвсім утечу з дoму!
— Чoму? — запитав дід.
— Тoму щo ніхтo мене вдoма не
любить!

— Я хoчу тoбі дoпoмoгти. Є таке
чарівне слoвo... Я скажу тoбі це слoвo.
Але запам’ятай: гoвoрити йoгo треба
тихим гoлoсoм i дивитися в oчі тoму, з
ким говориш.
— А яке слoвo? — запитав Павлик.
Дід нахилився дo вуха хлoпчика. Він
прoшепoтів щoсь. Потім гoлoснo
cказав:
— Це чарівне слoвo! Не
забудь, як треба
йoгo гoвoрити.
— Я спрoбую,
— сказав Павлик
і пoбіг дoдoму.
Оленка була вдoма.
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Чарівне слово
Вона малювала. Зелені, жовті,
сині, червoні фарби лежали
перед нею.
Кoли Оленка пoбачила Павлика,
вoна накрила фарби руками.

“Обдурив мене дід, — пoдумав
Павлик. — Хіба Оленка зрoзуміє
чарівне слoвo?”

c. 2
Потім Павлик пoбіг дo кухні. Він
хoтів спрoбувати, чи буде діяти
чарівне слoвo на бабу. Баба ще пекла
коржики.

Павлик підбіг дo баби, пoдивився
їй в oчі й тихo сказав:
— Дайте мені коржик, прoшу.
Баба засміялась. Вона дала
Павликoвi великий смачний
коржик.

Але Павлик підійшoв дo Оленки,
пoдивився їй в oчі й тихo сказав:

“Чарівник! Чарівник!” —
пoдумав
прo діда
Павлик.
У цей час
у хату зайшoв
брат. Павлик
підбіг дo брата,
пoдивився йoму

— Оленкo, дай мені oдну фарбу...
Прошу...
Оленка ширoкo рoзкрила oчi.
Руки її
рoзтулилися. Вoна
запитала:
— Яку ти
хoчеш фарбу?

в oчі й тихo
сказав:

— Візьми мене
— Дай мені, прошу, кататися на чoвні,
синю фарбу, — попрохав Павлик. прoшу.
Він узяв фарбу. Постoяв з нею й
віддав Оленці.
Йoму не пoтрібна була фарба. Він
думав тепер тільки прo чарівне слoвo.

— Візьми
Павлика, —
пoпрoхала сестра
Оленка.
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Чарівне слово
— Візьми, — попрохала й баба.
— Дуже прoшу, — пoвтoрив
Павлик.
Брат гoлoснo засміявся й
пoплескав Павлика пo плечі.
— Гаразд! Збирайся швидкo.
Поїдемo разoм!

c. 3
— Дoпoмoглo! Дoпoмoглo чарівне
слoвo! — зрадів Павлик.
Павлик вибіг на вулицю. Побіг
дo тієї лавки, де він пoбачив дiда. Та
діда на лавці вже не булo. Лавка була
пoрoжня. Тільки на піску Павлик
пoбачив накреслене парасoлькoю
чарівне слово.
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Про що розповідає писанка
Володимир Підгірняк
Ви, мабуть, не раз бачили українські писанки.
Милувалися узорами намальованими на них. А може й
самі розмальовували яйце до Великодня. А чи знаєте ви,
що ці узори можна прочитати? Так, як читаєш листа чи
книжку.
Коли схочете, ви й самі можете навчитися писати на
писанці різні слова. Але для цього треба вивчити
спеціальну абетку. Так розписують писанки в багатьох
селах на Львівщині.
Ці знаки дуже давні. Їм більше тисячі років. Удавнину
люди вірили, що такі писанки мають чарівну силу. Вони
оберігають людину від хвороб і нещасть. Приносять
радість і здоров’я.
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Про що розповідає писанка
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c. 2

Про що розповідає писанка
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c. 3

Жан-Франсуа Шампольйон
Галина Ухань-Кобилянська
У п’ять років він розшифрував
перший текст.
Жан-Франсуа Шампольйон
народився 23 грудня 1790 року у
містечку Фіжаку на півдні Франції. У
п’ять років він розшифрував перший
текст. Він вивчив напам’ять молитву. А
потім порівнював, як кожне слово
молитви записане у молитовнику. Так
маленький Жан-Франсуа навчився
читати.
...він вивчив більше десяти мов
Сходу.
У десять років Жан-Франсуа
Шампольйон уже знав грецьку і
латинську мови. А ще через рік читав
Біблію староєврейською мовою.
Згодом він вивчив більше десяти мов
Сходу. Коли Жан-Франсуа мав 17 років,
його обрали членом Академії наук у
місті Греноблі у Франції.
...єгипетські написи не міг
прочитати ніхто.
Про Єгипет Жан-Франсуа почув,
коли йому було сім років. Коли йому
було дев’ять років, він прочитав у
журналі про Розеттський камінь. Цей
камінь знайшов на березі Нілу
французький солдат. Це була велика
чорна кам’яна плита. На камені був
напис. Цей напис був у трьох письмах:
у грецькому і двох єгипетських
(народним і священним ієрогліфічним).
Грецький напис на камені прочитали
відразу. Два інші єгипетські написи не

міг прочитати ніхто.
— Я прочитаю їх, коли виросту
великим! — вигукнув Жан-Франсуа.
І Шампольйон справді прочитав їх
через двадцять років. Як він це
зробив?
На Розеттському камені імена
царів були обведені рамкою.
Шампольйон порівняв ці імена в
грецькому і єгипетському текстах. Так
він розшифрував десять знаків. Потім
йому вдалося прочитати інші імена, а
прочитавши їх, розшифрувати нові
знаки. Так поступово, слово за словом,
вчений почав читати стародавні
єгипетські тексти.
Шампольйон перший за багатобагато століть зрозумів стародавні
єгипетські тексти.
14 вересня 1822 року Шампольйон
зрозумів, що може читати і
перекладати будь-який єгипетський
ієрогліфічний текст.
У 1828 році здійснилася мрія
Шампольйона. Він відвідав Єгипет. Він
бачив піраміди і храми. Шампольйон
перший за багато-багато століть
зрозумів стародавні єгипетські тексти.
Помер Шампольйон у 1830 році.
Він поклав початок новій науці —
єгиптології, тобто науці, яка вивчає
давній Єгипет.

http://www.oomroom.com/nova5/prep — Nova 5: Oral Literature, Unit 4.
Web adaptation © 2016 Ukrainian Language Education Centre, Canadian Institute of Ukrainian Studies.
Source material © 1995 The Crown in Right of Alberta, as represented by the Minister of Education. Used with permission.

Ґудзик, або Бандит у білому
плащі. П'єса-детектив
Леся Воронина, Андрій Кокотюха
Дійові особи
Здогадко — молодик спортивної статури, детектив.
Василь Міхур — огрядний чоловік, який звернувся по допомогу у
приватне детективне агентство.
Бандит — особа в білому плащі.
Перша дія
Біля вхідних дверей до будинку Василя Міхура. До дверей підходить Здога
дко і натискає кнопку дзвінка. Двері відразу ж відчиняються. На порозі
стоїть Василь Міхур.
ЗДОГА ДКО. Добрий день! Моє прізвище

Здогадко. Я з приватного детективного
агентства.

МІХ УР. Добрий день! Дуже приємно з Вами

познайомитись. Мене звуть Василь Міхур.
Я з нетерпінням чекаю на вас.

ЗДОГА ДКО. Прошу, розкажіть мені докладно, як усе

сталося.

МІХ УР. Навіщо? Я ж усе розповів вашому шефові.
ЗДОГА ДКО. А я хочу ще раз вислухати вашу розповідь.

Це мені допоможе краще все зрозуміти.

МІХ УР. Та що там розуміти!? Все і так зрозуміло! Вчора

бандити викрали з мого дому мою дружину.
А тепер вони вимагають за неї викуп. Бандити
погрожують, що я ніколи не побачу свою
дружину... Якщо не передам їм сьогодні ввечері
сто тисяч доларів.

Міх ур дістає з кишені піджака велику хустку і починає витирати очі й носа.
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Ґудзик, або Бандит у білому плащі
ЗДОГА ДКО. Та не хвилюйтеся ви так! Я вам допоможу.
МІХ УР. Єдине, про що я вас прошу, допомогти мені
передати бандитам гроші. Сам я до них їхати
боюся. А раптом вони уб’ють мене й заберуть
гроші? А моя бідна, нещасна дружина? Що тоді
буде з нею? А крім того, ви будете свідком того,
що гроші потрапили до бандитів.
Міхур знову витирає хусточкою носа й очі.
ЗДОГА ДКО. Гаразд! Я допоможу вам. Але спершу я б хотів

оглянути місце злочину.

МІХ УР. Навіщо? Поліція ж уже все оглянула...
ЗДОГА ДКО. А раптом я помічу щось нове. Те, що допоможе
нам розкрити цей злочин?
Міхур знизує плечима і з явною неохотою пускає Здога дка у дім.
Дія друга
У кімнаті дружини Міхура. Тут все розкидане. Меблі перевернуті. На
підлозі валяється одяг.
МІХ УР (жалісно до Здогадка). Бачите, як моя бідна дружина

оборонялася! Он який безлад я застав у її
кімнаті, коли ввечері повернувся додому.

ЗДОГА ДКО (здивовано). Вона у вас, мабуть, схожа на

Арнольда Шварценеґера? Он якими
важкими кріслами вона кидала у бандитів!

МІХ УР. Та ні, що ви! Вона у мене маленька, мов горобчик.
Промовивши останні слова, Міхур закриває рота рукою. Видно, що він
шкодує про те, що ці слова вирвалися в нього.
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c. 2

Ґудзик, або Бандит у білому плащі
Здога дко вдає, ніби нічого не помітив. Він ходить між розкиданими
меблями. Роздивляється фотографії, розкидані на столі, і підписи на
них. Раптом нахиляється, піднімає щось з підлоги й ховає до кишені.
Потім уважно роздивляється якийсь пожмаканий папірець, який він витяг
з-під крісла.
Міхур починає нервуватися. Він ходить за Здога дкоМ, намагається
заглянути через його плече й роздивитися, що знайшов детектив.
Здога дко рвучко повертається до Міхура.
ЗДОГА ДКО. До речі, де ви взяли гроші на викуп?
МІХ УР. Я позичив у своїх друзів-банкірів. Адже вони
розуміють, що коли я не віддам бандитам 100
тисяч доларів, мою дружину можуть убити!
Гроші ось у цьому портфелі.
ЗДОГА ДКО. Не хвилюйтеся. Я думаю, що все буде добре! З

вашою дружиною нічого не станеться. До речі,
який плащ був на вашій дружині?

МІХ УР (обурено). Та що ви! Я ж усе розповів вашому

шефові! Мою дружину викрали в домашньому
одязі. Вона не встигла одягти плаща!

ЗДОГА ДКО (задоволено). Зрозуміло, зрозуміло...
До речі, де ми маємо передати бандитам гроші?
МІХ УР. Ви що, знущаєтеся з мене? Я ж і про це попередив
вашого шефа! У лісі! Рівно опівночі! І нема чого
перепитувати у мене про все по сто разів! Час
уже рушати до лісу!
Міхур повертається, бере портфель з грішми і швидко виходить з
кімнати. За ним, посміхаючись і хитаючи головою, виходить Здога дко.
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c. 3

Ґудзик, або Бандит у білому плащі
Дія третя
Лісова галявина. Ніч. На галявину виходять Здога дко й Міхур. Вони
освітлюють дорогу ліхтариками. У світлі ліхтариків з’являється
пеньок. На пеньку стоїть відкрита валіза.
МІХ УР (озираючись шепоче). Це тут! Треба скоріше
перекласти гроші у валізу й тікати.
Міхур нахиляється над валізою і перекладає туди гроші з портфеля. Він
так захопився цією роботою, що не помічає, як Здога дко обережно
витягає з його кишені якийсь предмет. Здога дко щось робить з тим
предметом. А потім так само непомітно кладе його назад до кишені
Міхура.
ЗДОГА ДКО. Я сховаюся за деревами й почекаю того, хто
прийде за грішми.
МІХ УР. Нізащо! Ви можете все зіпсувати. Якщо бандити

помітять, що за ними стежать, вони
нізащо не відпустять мою дружину!

ЗДОГА ДКО. Ви помиляєтесь. Я думаю, що ми її побачимо.
І дуже скоро.
Здога дко швидко зникає у темряві. За ним біжить Міхур. Він дістає
з кишені пістолет і стріляє в спину Здога дка. Чути сухе клацання
— пістолет розряджений. З темряви виступає Здога дко.
ЗДОГА ДКО (відбирає у розгубленого Міхура пістолет). Ось
тепер ви себе викрили остаточно. Ви й ваша
дружина самі розіграли це викрадення. Щоб
виманити гроші у своїх знайомих-банкірів і втекти
за кордон. Адже ви збанкрутували. Добре, що я
непомітно встиг розрядити вашого пістолета.
МІХ УР (вражено). Як ви здогадалися?
ЗДОГА ДКО. Все дуже просто. А допоміг мені оцей
маленький ґудзик. (Здогадко дістає з кишені ґудзика).
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c. 4

Ґудзик, або Бандит у білому плащі
Ще у вас вдома я зрозумів усе. По-перше,
розкидані меблі. Ваша дружина така маленька, що
не змогла б і зрушити з місця важкі крісла. Подруге, ви сказали, що її викрали у домашньому
одязі. Але серед її речей не було білого плаща.
Того, в якому вона сфотографована тиждень тому. Я
прочитав дату на фото, коли оглядав кімнату вашої
дружини. Тільки оцей ґудзик випадково закотився
під крісло. І по-третє, цей папірець. Це рахунок з
крамниці. На ньому точна дата — місячної
давности. А на звороті — список банкірів і сума,
яку можна у них попросити на викуп. Почерк вашої
дружини? Чи не так? І запах її улюблених парфумів
“Таємниця Сфінкса”? (Здогадко підносить до
обличчя папірець і нюхає його).
МІХ УР (зневажливо). Ви поводитесь як пес-нишпорка!
ЗДОГА ДКО (вдоволено). Але мої методи мають успіх!
Чи не так? А ось і ваша дружина!
З-за кущів виходить жінка у білому плащі й вражено спиняється біля
валізи, повної грошей.
ЗДОГА ДКО (люб’язно). Пані Міхур? Радий з вами
познайомитись. Думаю, нашу розмову
варто продовжити у поліційній дільниці.
Міхур та його дружина, похиливши голови, йдуть попереду. За ними йде
Здога дко. В руках він тримає валізу з грішми і розряджений пістолет
Міхура.
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c. 5

Секрет Оленки
Валентина Бондаренко
— Я тобі по секрету скажу:
Я з Рудольфом гуляти ходжу!
— Ти? З Рудольфом? Удвох?
Навіть кожного вечора? Ох!
Я — нікому, ніколи, повіриш?
Нізащо!
Я побігла! Нікому!
Софійці, хіба що.
А Софійка, нікому, нізащо!
Ну, Тетянці й Гафійці, хіба що.
Будьте певні, дівчатка уміють
мовчати.
...За кущами принишкло...
Півкляси дівчаток!
— Тс-с! Дивіться, Оленка іде,
За собою собаку веде.
Відпустила, зняла повідець,
— Ну, Рудольфе, гуляти!
Стрибай!
Молодець!
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Азбука Морзе
Анатолій Зубар
Ви хочете щось передати своєму приятелю? Але так, щоб ніхто про це не
знав? Для цього потрібно придумати якусь таємну азбуку або код. А можна
вивчити, наприклад, азбуку Морзе. Азбука Морзе — це телеграфний код, що
складається з коротких посилань електричного струму “.” (крапок) і посилань
утричі довших “—” (тире). Цю азбуку розробив американський художник
Семюель Морзе 1838 року. Цей код можна передавати стуком, дзвінком,
записувати на папері, навіть свистом. Лише треба навчитися, і вам, і вашим
найкращим друзям. Тоді ви зможете розуміти одне одного.
РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ТА
СЛУЖБОВІ СИГНАЛИ
Знак розділення букв, коли пишуть на письмі: /
Знак розділення слів, коли пишуть на письмі: //
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.
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Кома
Крапка
Знак запитання
Дужка відкрита
Дужка закрита
Апостроф
Лапки
Тире
Двокрапка
Крапка з комою
Коса риска
“Собачка”
(знак уведений у 2003 р.)
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c. 2
Азбука Морзе для української абетки
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c. 3
Уявіть, коли вам може знадобитись ця азбука-код. Може вас захопили
бандити? Може у горах вас застала ніч? Яким способом передати ці знаки?
Можна — вдаряти камінцем у стіну. Можна — вмикати і вимикати ліхтарик. А
ще як?
Запитання і завдання для перевірки розуміння
Прочитайте закодований текст:
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c. 4
Читайте:
Здоров, друже! Пиши мені азбукою Морзе обов’язково. Іван.
Все.
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НОВА 5. Усна література
Навчальний розділ 5

Nova 5: Oral Literature online supplement — http://www.oomroom.com/nova5/prep
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Урок за 5 хвилин
У багатьох є акваріуми. Та не всі знають їх історію. Ще
в II [другому] столітті нашої ери в місті Оеа на березі
Середземного моря жив юнак Луцій Апулей. Він збирав
морських тварин і риб. Тримав їх у чашах з водою і
спостерігав життя підводних мешканців. Апулей
вважається першим акваріумістом. Та лише в 1837
[тисяча вісімсот тридцять сьомому] році англієць Уард
зробив акваріум, що нагадує сучасний. Раніше тримати
рибок могли тільки багатії, бо коштували вони дорого, їх
привозили з Мексіки, Японії, Південної Америки. Тепер
акваріумними рибками захоплюються сотні тисяч
любителів. Подивіться, яке то диво — акваріумні рибки!
У ж. “Барвінок”, ч. 5, 1978.

Чорна скалярія — Angel Fish.

Дискус — Discus Fish.

Червоний неон — Neon Tetra.
Цихлазома меекі — Firemouth Cichlid.

Ґуппі — Guppy.
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Про лампу Аладіна
Тарас Кінько
В Аладіна, якого ви знаєте з відомої
арабської казки, була чарівна лампа.
Варто лише її потерти, як з'являвся
джин і виконував будь-яке бажання.
Казка казкою, а щось подібне
існувало насправді. І саме в тих краях,
де ту казку склали. У 1936 [тисяча
дев’ятсот тридцять шостого] році
археологи відкопали в Іраку поблизу
Багдада глиняний горщик, вік якого
сягав двох тисяч років. Горщик то й
горщик. Та надто вже він був
незвичайний. За глиняними стінками
знахідки крився мідний циліндр, а
всередині його — залізний, схожий на
великий цвях, стержень. Асфальтовий
корок, на якому він тримався, не давав
стержню торкатися мідної оболонки.
Знавці швидко розпізнали в знахідці...
електричний прилад. Думки їхні
розійшлися тільки в одному, та й то не
в головному. Одні вважали, що коли
залити горщик оцтом, кислотою або
просто солоною водою, то він почне
виробляти електричний струм. Не
відкладаючи справи у довгий ящик,
вони тут же заповнили горщик оцтом
і... дістали електричний струм! Горщик
працював, як сучасна батарейка для
кишенькового ліхтарика чи
транзисторного радіоприймача. Інші
вважали, що цей прилад існував не
стільки для того, щоб виробляти
електричний струм, скільки для того,
щоб накопичувати його. Вони, як і
давні люди, натирали хутром

або вовною предмети з бурштину,
сірки, скла тощо, а потім торкалися
ними залізного стержня, і в горщику
накопичувалася електрика. Якщо її
було багато, то вилітала навіть
блискавка. Справжнісінький тобі
казковий джин! До речі, цю
особливість незвичайного горщика
спритно використовували жерці. В
храмах з допомогою штучної
блискавки вони запалювали священні
вогні, а довірливих людей дурили, що
то справа богів. Потрапивши в казки,
горщик перетворився на чарівну
лампу, а блискавка — на слухняного
джина.
Нині електрику добувають уже не
тертям.
У XVIII [вісімнадцятому] столітті в
Італії жив природознавець Гальвані.
Якось, розтинаючи жаб, він помітив,
що від дотику інструментів, зроблених
з двох різних металів, жаб'ячі лапки
смикаються так, ніби їх б'є електрика.
“Звідки ж та електрика береться?” —
не розумів Гальвані. Першим про це
здогадався його співвітчизник Вольта.
Він ставить простий i дотепний дослід:
кладе монети з двох різних металів на
язик і під язик, з'єднує їх дротинкою і...
відчуває кисло-солоний “смак”
електрики, знайомий нині кожному,
хто пробував на язик, чи не вичахла
ще плоска батарейка. Вольта будує з
попарно складених плиток двох
металів стовп, який і дає перший
електричний струм!

http://www.oomroom.com/nova5/prep — Nova 5: Oral Literature, Unit 5.
Web adaptation © 2016 Ukrainian Language Education Centre, Canadian Institute of Ukrainian Studies.
Source material “Nova 5. Odynytsia 5. Zbirka tekstiv dlia usnoho chytannia“. Alberta Education. Edmonton, 1989.
© 1989 The Crown in Right of Alberta, as represented by the Minister of Education. Used with permission.

Про лампу Аладіна


c. 2
Та якщо з допомогою електрики
можна створити магніт, то чи не
можна з допомогою магніту дістати
електрику?
За розв'язання цієї задачі взявся
англієць Фарадей. Він працював
одинадцять років, поставив понад
шістнадцять тисяч дослідів, перш ніж
досягнув успіху. Виявляється, якщо
рухати магніт поряд з дротом або дріт
поряд з магнітом, то в дроті
народжується електричний струм.
Сьогодні вся електрика, яка
освітлює, обігріває, лікує, возить,
піднімає, доїть, стриже, підвищує
врожайність рослин, показує і
передає повідомлення, добувається в
такий спосіб. Слухняна, мов джин з
лампи Алладіна, вона запалює вогні
новорічних ялинок.
У ж. “Барвінок”, ч. 12, 1982.
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Нюренберзьке яйце
Михайло Коцюбинський (1891)
Мабуть, всі ви, діточки, бачили
Напослідок винайшли дзиґарі
годинник; можете дізнатись, глянувши
вежові. Хто й як перший вигадав се
на нього чи то вдень, чи вночі, котра
диво — незвісно. Кажуть, начебто
година, можете почислити кожду
араби перші вміли робити дзиґарі і що
хвилинку. А було колись так, що люди
арабський каліф Гарун-аль-Рашид у
не знали, як рахувати час. Розрізняли
807 [вісімсот сьомому ] році прислав
лише весну, літо, осінь та зиму, а добу
дзиґарі в дарунок французькому
ділили на день та ніч. В літній ясний
королеві Каролю Великому.
день, коли сонечко весело сяє на небі
Тодішні дзиґарі не дзвонили і не
— пізнавали люди, яка пора; але вночі
мали вагадла. Вагадло приробили аж в
або в глуху осінь не вміли дати собі
XVII [вісімнадцятому] віці. Тоді також
ради. Не раз і не два думали люди над
поділили годину на 60 [шістдесят]
тим, як запобігти лихові. Та якось
хвиль, а хвилю на 60 [шістдесят]
нічого путнього не вигадували. Один
хвилинок. У великій пригоді стали
англійський король звелів наробити
людям дзиґарі. Але їх можна було
одинакових каганців, розчислити,
побачити лиш на баштах королівських
скільки їх може згоріти в добу, і відтак,
та князівських замків. Мандрівник не
засвічуючи один за другим, рахувати
міг користати з них, бо були дуже
час. Але на такий дорогий годинник
здорові і тяжкі. Про бідних людей годі і
могли спромогтись лишень король та
казати: вони мусили вдовольнитися
багатирі. Треба було, щоб каганці
поміччю сонця, котре однаково
горіли невиводно, щоб і вдень і вночі
світить і багатим і бідним.
чоловік доглядав їх та засвічував
новий, скоро догорить один. Багато
Довго, дуже ще довго треба було
було клопоту з тою вигадкою.
працювати, щоб вимислити годинник,
Опісля видумали люди піщаний
вигідніший та дешевший, щоб всі люди
годинник. Брали дві скляні пляшечки з
могли користати з нього.
вузенькими шийками, насипали одну
дрібненьким піском і злучали їх
На початку XVI [шістнадцятого] віку
шийками докупи так, щоби пісок міг
в городі Нюренберзі проживав один
пересипатися з одної пляшечки до
мідник — Петро Гельє. Старість білим
другої. Скоро лиш пісок з горішньої
волосом припорошила його голову,
пляшечки пересиплеться в долішню
але він не згортав рук, не кидав праці.
— перевертають її догори денцем, і
Всі мали його за чесного чоловіка та
пісок знов сиплеться, як досі.
доброго робітника. Опріч свого
Недорогий і дуже простий такий
ремесла, Петро Гельє кохався в
годинник, але і з ним чимало
механіці. Раз якось навідався до нього
замороки, — раз у раз треба назирати
один італієць, з котрим Гельє,
за ним.
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Нюренберзьке яйце
мандруючи, запізнався в Флоренції. Від
того часу старий мідник кинув своє
ремесло, по цілим дням читав книжки,
рисував і вирізував всілякі шруби та
коліщатка.
Жінка Гельє та двоє дорослих синів
його не могли взяти втямки, чому
такий працьовитий чоловік кинув
роботу, і від світання до смеркання
корили та лаяли його. Не витримав
старий Гельє і, кинувши власну оселю,
перебрався до своєї заміжньої дочки.
Добра донька дуже кохала свого
батька, захистила його і, хоч сама була
вбога, все робила, щоб заспокоїти його
старість. На лихо, чоловік її, кравець,
був страшенно цікавий і відтоді, як
старий тесть оселивсь в його хаті, на
хвилинку не мав спокою. Цікавий
кравець не знав механіки, і всякі
коліщатка, шруби, з котрими раз у раз
порався Петро Гельє, видавались йому
чимсь незвичайним, дивовижним. Він
слідив очима за кождим кроком тестя.
Одної днини старий мідник пішов
до міста, забувши зачинити свою хату.
Кравець подався до тестьової кімнати,
радий, що може заспокоїти свою
цікавість. Здивований, майже з
острахом роздивлявся він по кімнаті,
оглядав кождий кусок дроту, міді,
заліза... Все видавалось йому
незвичайним. Аж ось межи всілякими
струментами вглядів він кругленьку,
невелику штучку, котра якось дивно
стукотіла і сичала. Спершу подумав він,
що то йому почулося. Вхопив машинку
в руки, приклав до

c. 2
одного вуха — стукотить; приклав до
другого — не вгаває. Холодний піт
обілляв бідного кравця. Йому
видалось, що в тій кругленькій штучці
сидить нечиста сила, і, не довго
думавши, зо всієї сили кинув нею об
стіну, а сам, не озираючись, вибіг з
кімнати, хрестячись та читаючи
молитву.
"От воно що! — думав він, — от
чого коханий тесть зачиняється в хаті,
ховається від людей! Недармо ж жінка
та діти витрутили тебе з хати!
Спізнався з чортом і зачинив його в
машинці! Годі! Не хочу жити під одним
дахом з чортякою! Ще, борони боже,
на суд потягнуть!.."
Вернувшись додому і побачивши,
що його праця попсована, старий
Петро аж за голову взявся з туги.
Стільки праці, стільки часу пропало
марне! А тут ще дурний зять кричить,
що не хоче жити в одній хаті з чортом.
Нещасний Гельє зв'язав в вузлик своє
майно і вибіг з хати на вулицю.
Тяжко йому було. Він думав:
"Я старий, немощний... Прийде
незабаром смерть і разом зо мною
покладе в домовину і мою думку... І я
не зроблю людям того добра, яке можу
зробити. А тут ще ніхто не йме віри, всі
цураються мене, мов божевільного.
Що мені робити бідному на світі? Ось
що зроблю: піду до судді, попрошу
його, щоб замкнув мене в тюрму. Там
вже ніхто не перешкоджатиме мені".
Так подумав та й пішов до судді.
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Нюренберзьке яйце
Суддя тільки що скінчив свою
роботу і хтів йти обідати. Побачивши
нового прохача, він дуже здивувався.
— Добродію! — сказав Гельє, —
зробіть мені велику ласку: звеліть
мене ув'язнити.
Почувши таке дивне прохання,
суддя здивувався ще більше: він
подумав, що старий збожеволів, і
пильно глянув на нього.
— Чого ж тобі так забажалось
тюрми? — спитав він.
— Я, бачте, мушу скінчити одну
дуже важну роботу, та, на лихо, не
можу знайти затишного куточка, щоб
мені не перешкоджали. В тюрмі вже
напевне ніхто не перешкоджатиме
мені.
Надаремне силувався суддя
упевнити старого механіка, що в тюрмі
не такто вже добре, щоб туди проситись.
Гельє так благав його, що суддя звелів
ув'язнити його. Дуже зацікавив суддю
старий Петро. Щоб дізнатись про
нього що більше, суддя пішов до його
жінки й почав розпитувати її про
чоловіка.
— Мій чоловік божевільний, —
відказала жінка, — він закинув роботу,
цілими днями порається з книжками та
всякою дурницею.
І сини не боронили батька. Тоді
суддя звернувся до дочки та зятя. Зять
називав тестя божевільним та казав,
що він запродав душу нечистій силі.

c. 3
Бідна дочка плакала, боронила батька,
як вміла, але її ніхто не слухав.
Повірив суддя, що Гельє справді
збожеволів, і звелів всім родичам
Петра зібратися, щоб при них випитати
його і вже напевне завіритися, що він
божевільний,
В визначений день зібрались в судді
всі родичі Петра Гельє. Послали в
тюрму за ним і незабаром привели
його.
Він увійшов до зали з повагою. Очі
його дивились ясно та розумно. Лице
сіяло тихою радістю. В руці тримав він
невелику штучку, схожу до яйця, в
котрій щось стукотіло.
— Панове судді, — сказав Петро,
— от чого мені так бажалось дістатись
до тюрми! Ми з моїм приятелеміталіянцем довго вчились механіки,
довго розкидали розумом та
роздивлялись, як зроблені дзиґарі на
баштах, і напослідок самі наважились
зробити такий годинник, тільки
маленький. Приятель мій постачав
мені книжки, радив де в чому, а я
взявсь до роботи. Змовились ми
мовчати, нікому й не натякати про
нашу роботу, бо знали, що без
глузування не обійдеться. Опріч сього,
в Нюренберзі чимало зручних
механіків, і я боявся показувати свою
роботу, щоб хто часом не
покористувавсь моєю думкою, наче
своєю. Тепер, коли моя праця скінчена,
— не маю з чим таїтись.
З сими словами він показав
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Нюренберзьке яйце
машинку. То був годинник, чи
нюренберзьке яйце. Так назвали його, бо
був схожий до яйця. Всі судді і хто лиш був
в залі з зачудованням дивились на
годинник Петра Гельє, а він кождому
розказував, як той годинник зроблений.
Жінка та сини засоромились і почали
перепрошувати старого; дочка плакала з
радощів, а зять переконався, що в
машинці нема нечистої сили.
Скоро вістка про новий годинник
розійшлась по цілому Нюренберзі,
почали всі поважати мідника Гельє.
У кн. Коцюбинський М. “Нюренберзьке
яйце. Оповідання”. Київ: Веселка,1992.
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c. 4

Як росте какао
Какао, як і картопля, помідори, кукурудза, квасоля й
перець, стало відоме европейцям у 15 [п’ятнадцятому] і
16 [шістнадцятому] століттях після плавання іспанців до
Нового Світу. Уперше боби дерева какао привіз до
Европи Христофор Колумб. Він подарував їх іспанській
королеві як заморську дивовижу. Колумб розповів, що
індіанці вирощують цілі плантації цих дерев.
Боби дерева какао дуже цінувалися в індіанців. Три
тисячі років тому індіанці майя та ацтеки
використовували їх як гроші. Вони також приготовляли
особливий напій "шокоатл", який уживали в різних
обрядах. Цей напій вони робили з сухого розтертого
насіння дерева какао, ванілі, меду й кукурудзяного
борошна.
Іспанцям дуже подобався цей напій і до половини 17
[сімнадцятого] століття він поширився по цілій Европі. Від
1670-их [тисяча шістсот сімдесятих] років люди почали
виготовляти різні продукти з насіння боба какао, а саме:
порошок, шоколадні напої та лікери, солодкий та гіркий
шоколад, какао-масло.
Дерево какао вирощують на плантаціях тропіків
Центральної та Південної Америки, в західній Африці та
на островах Вест-Індії. Дерево вічнозелене, росте до
висоти 8 метрів, листки прості, темно-зелені, блискучі.
Дрібні жовто-червоні квітки та плоди ростуть не на гілках,
а на стовбурі. Зрілі червоняві схожі на дині плоди/боби
ростуть до 12–15 [дванадцять-п’ятнадцять] сантиметрів і
важать до півкілограма. Кожен плід має 20–40 [двадцятьсорок] білявих насінь. Сире насіння має гіркий присмак.
Боби сушать на сонці і аж після обробки насіння стає
темно-коричневого кольору й набуває приємного
аромату й смаку.
У шоколаді багато вуглеводів, білків і
жирів.
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Жак Картьє
(1491–1557)
Жак Картьє — французький мореплавець і дослідник.
Він народився приблизно у 1491 [тисяча чотириста
дев’яносто першому] році в місті Сен-Мало у Франції. Він
довгі роки займався торгівлею між Францією та
Португалією. У 1534 [тисяча п’ятсот тридцять четвертому]
році він відплив з Франції до Ньюфаундленду (Північна
Америка) шукати золото і прянощі для короля Франціска
Першого. Перепливши Атлантичний океан, Картьє заплив
у затоку, яку він назвав на честь Св. Лаврентія. Він доплив
аж до півострова Ґаспе, де стрінув індіанське плем’я
ірокезів. Тут Картьє поставив високий хрест з написом
"Хай живе король Франції", і оголосив цю землю
володінням Франції. Індіанці називали цю околицю
"Каната" (що значить село), а Картьє, думаючи, що це назва
країни, назвав цю землю "Канада". Рік пізніше Жак Картьє
повернувся до тієї околиці й відкрив гирло великої річки,
яку він теж іменував на честь Св. Лаврентія. Річкою він
поплив вглиб матеріка до великої гори (Монт Реаль). На
цьому місці він заснував місто, котре тепер зветься
Монреаль. Ще кілька разів Жак Картьє плавав з Франції до
Канади, але ніколи не знайшов золота і прянощів, яких він
шукав. Помер він неподалік міста Сен-Мало у 1557 [тисяча
п’ятсот п’ятдесят сьомого] році.
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Вода
Коли подивитися на карти в атласі, можна побачити
майже завжди синій колір. Синій колір — це вода: океан,
море, озеро, ріка. А вже коли подивитися на глобус, можна
зараз побачити, що на нашій планеті більше води, ніж суші.
Вода покриває майже три чверти або сімдесят п'ять
відсотків земної кулі. І в повітрі навколо нашої планети
також є вода. Хто не бачив, як б'є пара з чайника і як
пливуть у небі хмари, що несуть дощ? І під землею є вода.
Хто не бачив, як б'є вода з джерела або як фармер бере
воду з криниці? А далеко на півночі й далеко на півдні лід
покриває континенти й океани земної кулі. І лід — це вода.
Вода є повсюди. Без води нема життя: без води не можуть
жити ні люди, ні тварини. Майже дві третини, або
шістдесят сім відсотків тіла людини — це вода. У крові є
вода, а кров несе поживу по всьому тілі. Якщо людина не
п'є води, за три дні вона жити вже не буде! А є такі
тварини, що живуть лише у воді, які без неї не будуть жити:
риба, восьминіг, кит та інші. І рослини без води не можуть
жити. Вода несе поживу рослині з ґрунту, в якому рослина
росте. Вісімдесят відсотків рослини — це вода, а часом і
більше, як наприклад: кавун, помаранча, ґрейпфрут та
інші. Місце на землі, в якому збираються води, називається
водойма.

Розум дельфіна
Дельфін — найрозумніший представник тваринного
світу. У нього є чому навчитись. Розум людини і тварини
залежить від розміру і ваги мозку. Після людини за
розумом зразу іде дельфін. Він вміє говорити. Дельфін є
неперевершеним плавцем. Швидкості при плаванні
йому надають сила плавників хвоста і форма тіла.

Запитання і завдання для перевірки розуміння
Дайте відповідь повним реченням:
1. Хто є найрозумнішим представником тваринного світу?

2. Що вміє дельфін?

3. Чому дельфін є неперевершеним плавцем?

http://www.oomroom.com/nova5/prep — Nova 5: Oral Literature, Unit 5.
Web adaptation © 2016 Ukrainian Language Education Centre, Canadian Institute of Ukrainian Studies.
Source material “Nova 5. Odynytsia 5. Zbirka tekstiv dlia usnoho chytannia“. Alberta Education. Edmonton, 1989.
© 1989 The Crown in Right of Alberta, as represented by the Minister of Education. Used with permission.

Через океан
Людство з давніх-давен поселялося недалеко від води,
і тому поселенці будували поселення над рікою й над
озером. Так було добре: питна вода була близько дому, а
по воді ще можна було легко і швидко подорожувати в
човнах і на дарабах та перевозити і пасажирів, і вантаж з
місця на місце.
Спершу люди подорожували лише недалеко від дому
по воді, адже їх човни були невеликі й не найкраще
збудовані. Ці човни легко перевертались, коли дув
сильний вітер, і тому краще було пливти близько берегів.
Та коли люди почали торгувати одні з одними, вони й
почали хотіти якнайбільше таких речей, що не можна
було дістати в своїй країні. Европейці бажали мати речі,
що були лише в Індії й Китаю, та посилали туди каравани
по суші. Правда, така подорож була не лише довга та
важка, а й дуже небезпечна: тому вони почали думати про
морський шлях до Індії.
Не один мореплавець думав, що можна допливти до
Індії через Атлантичний океан. Христофор Колумб ще у
1492 [тисяча чотириста дев’яносто другому] році почав
свою подорож на Захід і за 40 днів після відпливу відкрив
Америку: він думав, що це Індія і тому донині тубільці
називаються індіанці. А вже тридцять років пізніше
корабель уперше обплив Землю: Фернандо Маґеллан,
капітан корабля, відкрив незнаний океан і назвав його
Тихим, тому що океанські води були тихі, коли він уперше
побачив його.
Відтоді люди почали будувати більші й кращі кораблі,
що можуть перепливти океан. Незабаром його стало
легше перелетіти: у 1926-му році Ліндберґ перелетів
Атлантичний океан за 33 години, а тепер реактивні літаки
перелітають ту саму відстань за 7 годин.

Фрегати
Хвіст у фрегата довгий, з глибоким вирізом, як у ластівки. Дзьоб довгий і
гачкуватий. Самець — чорний, з червоним горлом, яке наповнюється повітрям і
роздувається. У самиці білі груди і темна голова, у пташенят біла голова і живіт.
Ширина розпущених крил фрегата — 2 м [два метри], довжина тіла — 1 м [один
метр], проте важить фрегат тільки 1.5-2 кг [півтора-два кілограми]. Це тому, що
кістки його наповнені повітрям.
Фрегат має дуже короткі ноги — 2 см [два сантиметри], він не вміє
плавати та пірнати. Через це він на воду майже ніколи не сідає, а коли доведеться
сісти, то не завжди може злетіти: ноги закороткі, щоб відштовхнутися від води,
крила задовгі, щоб добре розмахнутися.
Фрегати живуть в тропічних зонах, по берегах Атлантичного і Тихого
океанів, коло Мексіки.

Запитання і завдання для перевірки розуміння
Дайте відповіді на запитання:
1. Чому фрегати важать тільки 1.5-2 кг [півтора-два кілограми], незважаючи на їхню
величину?

2. Чому фрегат не може злетіти з води?

3. Чим самка фрегата відрізняється від самця?

4. Де живуть фрегати?

Лексична примітка. Фрегат — це Frigatebird.
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Фрегати

c. 2

Приблизні відповіді:
1. Чому фрегати важать тільки 1.5-2 кг [півтора-два кілограми], незважаючи на їхню величину?
Ф р е г а т и в а ж а т ь т і л ь к и 1 . 5 - 2 к г, б о ї х н і к і с т к и н а п о в н е н і
повітрям.
2. Чому фрегат не може злетіти з води?
Фрегат не може з летіти з води, бо в нього ноги
закороткі, щоб відштовхнутися від води, а крила задовгі, щоб
добре розмахнутися.
3. Чим самка фрегата відрізняється від самця?
У самки білі груди і темна голова.
4. Де живуть фрегати?
Фрегати живуть в тропічних зонах, по берегах
А т л а н т и ч н о г о і Ти х о г о о к е а н і в , б і л я М е к с і к и .
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Пішоходи в Північній Америці
Ще з давніх-давен азійські племена пересувалися
азійським континентом та полювали на стада тварин, які
давали їм їжу та одяг. Коли ці кочовики рухалися на схід за
диким звіром, деякі з них мусіли бачити на сході край
азійського континенту, що тепер зветься Берінгова
протока. У ясний день напевно можна було ледве бачити
на тому боці протоки щось, що виглядало ніби-то земля.
Але азійці навіть не гадали і не могли тоді сказати, що вони
стоять на одному узбережжі у східній півкулі та бачать
друге узбережжя в західній півкулі. Вони й не знали, що
лише приблизно 80 кілометрів розділяє Старий Світ і
Новий Світ та що тут під водою стикаються континенти
Азія й Північна Америка. Проте ці давні люди не
перепливали протоки, яка розділяє Аляску й Сибір, бо ще
не вміли будувати човнів. Азійці мусіли назавжди
залишатися і проживати на азійському континенті.
І хоч тепер можна всюди почути, що моряки — спершу
вікінги, потім Колумб, Кабот, Картье та ін. — відкрили
Америку, насправді не моряки відкрили Америку, а
пішоходи. А ці пішоходи — це ті самі азійці, які не вміли
будувати човнів, щоб перепливти Берінгову протоку. Та
проте не треба було зовсім човнів будувати: можна було
протоку перейти пішки, бо приблизно 70 [сімдесят] тисяч
років тому допомагав їм клімат.
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Перший у повітрі. Винахідник та
дослідник Олександр Можайський
(1825-1890)
Віктор Гуменюк

Моряк Олександр Можайський
будує літак

хто був найпершим, встановити
важко...

Олександр Можайський був
військовим моряком, контрадміралом. Проте все своє життя він
присвятив майбутній авіації.
Майбутній, бо жив Можайський у
дев’ятнадцятому столітті. Тоді ще не
знали, що людина може піднятись у
повітря на літаку.

Олександр Можайський мав маєток
в Україні біля міста Вінниця. І там у
1873–1876 роках він злетів таки у
повітря. Але не на літаку, а на
звичайному... повітряному змії.

Можайський вивчав будову крила
птаха. Він хотів зрозуміти, як птахи
тримаються в повітрі на нерухомих
крилах. Винахідник збудував дві
іграшкові моделі літаків, які літали.
Пізніше побудував літака та два
парових двигуни для цього літака.

Можайський ставав на воза,
прив’язувався до великого
повітряного змія. Візник розганяв
коней. Посилювався зустрічний потік
повітря. І змій злітав угору разом із
Можайським. А щоб Можайський не
залетів куди не треба, до змія була
прив’язана мотузка... І візник тримав її
в руках.

Чи злетів у повітря літак з паровим
двигуном?
Чи піднімався у повітря літак
Можайського з паровим двигуном?
Важко відповісти на це запитання.
Документів, які б засвідчили цей політ,
не існує.
Росіяни твердять, що політ відбувся
під Петербурґом у 1882 році. А також
твердять, що цей політ був першим у
світі. Але в різних країнах Европи тоді
вже будували перші літаки. І
намагались злетіти на них у повітря. І

Як Можайський злітав у повітря на
повітряному змії

Під час одного з таких польотів
винахідник упав. Після цього він почав
кульгати й ходити з палицею.
Помер Олександр Можайський у
Петербурзі в 1890 році.
Це сьогодні ми вже звикли до
літаків, вертольотів, космічних
кораблів. А тоді Олександр
Можайський був одним з перших
винахідників літака.
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Інтерв'ю з Романом
Соколовським
Леся Воронина
Роман Соколовський народився і виріс у Канаді. Вперше він побував в
Україні взимку 1994 року. Він ходив до 5 класу київської школи # 117, їздив
до своїх родичів у село на Буковину, побачив багато цікавого в Києві,
Львові, Чернівцях. Про те, що йому запам’яталося найбільше з поїздки
в Україну, Роман розповів у цьому інтерв’ю.
КОРЕСПОНДЕНТ. Романе, ти приїхав на

Україну з Канади. Тут ти познайомився
з багатьма дорослими й дітьми. Чи не
було вам важко розуміти одне одного?
РОМАН. В Едмонтоні я ходжу до школи,

де, крім англійської мови, вивчаю ще
й українську. Тато в мене українець,
а мама за походженням норвежка.
Я і мій старший брат розмовляємо з
татом українською мовою, і мама
також вивчила українську мову. Вона
дуже гарно співає українські пісні.
Тому, коли я приїхав в Україну, то я
майже все розумів, про що зі мною
говорять. І мене теж розуміли.
КОРЕСПОНДЕНТ. Ти два місяці вчився

у київській школі. Чим ваша школа
відрізняється від нашої?
РОМАН. По-перше, у нас учні не

встають, коли до класу заходить
учитель. А у вашій школі обов’язково
треба встати. У нас в кожному класі є
годинник. Це дуже зручно — бачиш,
скільки лишилося часу до кінця лекції.
А у вас годинник є лише на першому
поверсі, біля сходів. У нас під час
перерв ніхто не бігає. А у вас діти

бігають по коридорах, граються,
доганяють одне одного.
КОРЕСПОНДЕНТ. А на лекціях тобі не

було важко?

РОМАН. Ні. Мені майже все було

зрозуміло. Може, тільки з математики
ваші діти в чомусь обганяють наших.
Мені цікаво було дізнатися щось нове з
математики. А от на лекціях з
англійської мови було дуже дивно.
Тією мовою, що вчать у вас у школі
дітей, у нас в Канаді ніхто не говорить...
Романе, а лекції у
твоїй канадській школі проходять так
само, як у київській?
КОРЕСПОНДЕНТ.

РОМАН. Тут лекція триває 45 хвилин,

а у нас є лекції і по 30, і по 45 хвилин.
У нашій школі діти сидять за столами
по одному, а у вас по двоє. І коли ми
відповідаємо на питання вчителя, то
сидимо. А у вашій школі діти
обов’язково повинні встати і
відповідати на питання стоячи.
КОРЕСПОНДЕНТ. А що тебе найбільше

здивувало?
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Інтерв'ю з Романом Соколовським
РОМАН. Дві речі. У вас у школі я

майже не бачив комп’ютерів. А у нас в
молодших класах стоять комп’ютери,
і діти вчаться працювати на них. Я,
наприклад, домашнє завдання
набираю на комп’ютері. У нас майже в
кожного вдома є комп’ютер.
КОРЕСПОНДЕНТ. А яка друга річ?
РОМАН. Я лівак. Пишу лівою рукою. У

школі в Едмонтоні до цього
ставляться дуже спокійно. А тут, у
київській школі, навколо мене
збиралися діти й дивилися, як я пишу.
А потім казали: “У Канаді, мабуть, усі
ліваки!” Це дуже дивно...
КОРЕСПОНДЕНТ. Романе, ти був тільки

у Києві чи й подорожував по Україні?
РОМАН. У Києві ми з татом оглянули

найцікавіші місця. Були в Софійському
соборі, який побудували ще в ХІ
столітті. Були біля Золотих воріт. Тут
був вхід до стародавнього Києва. Коли
на Київ нападали вороги, ворота
зачиняли. Були ми у печерах КиєвоПечерської лаври. У цих печерах
тисячу років тому жили ченці. Вони
зовсім не виходили на поверхню
землі, весь час думали про Бога й
молилися. А ще ми з татом їздили
поїздом до Чернігова, Львова й
Чернівців.
КОРЕСПОНДЕНТ. Що тобі сподобалося

в цих містах?

РОМАН. Чернігів дуже гарне

старовинне місто. Ми там жили у
друзів, і я там навчився грати в шахи.
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Фльота запорізьких
козаків
Станіслав Клочков
У 1736–1739 роках біля острова
Хортиця була побудована Запорізька
верф. У 1739 році біля Хортиці було
336 суден різних типів: галери,
бригантини, дубель-шлюпки,
понгебаси та інші.
Ще й сьогодні аквалангісти
знаходять на дні Дніпра гарматні кулі,
зброю, якорі.
Багато таємниць бережуть води
Дніпра. І, звичайно, підводних
археологів чекає ще багато цікавих
знахідок і відкриттів.

У групи підводних археологів був
звичайний робочий день. Вода у
Дніпрі була на диво прозорою. І
раптом один з підводних археологів
побачив на глибині 10 метрів човен.
Човен був занесений піском. Його
обчистили від піску і обережно
підняли вгору. Човен обміряли:
довжина його становила 5,2 метра,
висота бортів — півметра.
На повітрі човен пробув
недовго. Щоб човен не пошкодився,
спершу його помістили у величезну
ванну з дніпровською водою. Потім
корпус обробили спеціальним
хімічним розчином.
А коли човен висох і був
відреставрований, його передали до
Запорізького краєзнавчого музею.
Ця знахідка не випадкова. Саме
тут, біля міста Запоріжжя, пролягали
основні водні шляхи козаків.
Ще у ХV столітті запорозькі
козаки плавали на таких човнах .
Називали їх чайками, бо вони легко,
ніби чайки, летіли по воді.

Лексична примітка.

Баркентина, або шхуна-барк —
це Barquentine.

Бригантина, або шхуна-бриг —
це Brigantine.

Козацькі чайки

Галера — це Galley.
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Сліпий і молоко
Лев Толстой

Один сліпий від народження за питав зрячого: “Яке на колір мо локо?”
Зрячий сказав: “Колір молока такий, як папір білий”.
Сліпий запитав: “А що, цей колір так само шелестить під руками, як папір?”
Зрячий сказав: “Ні, він білий, як борошно біле”.
Сліпий запитав: “А що, він такий же м'який і сипкий, як і борошно?”
Зрячий сказав: “Ні, він просто білий, як заєць-біляк”.
Сліпий запитав: “То що, він пухнастий і м'який, як заєць?”
Зрячий сказав: “Ні, білий колір такий достоту, як сніг”.
Сліпий запитав: “То що ж, він холодний, як сніг?”
І хоч скільки прикладів наводив зрячий, сліпий не міг зрозуміти,
який він, білий колір молока.

Переклали з російської
О. Іваненко, О. Пархоменко.
У ж. “Барвінок”, ч. 11, 1976.
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З Барвінком до будинку чудес
Сергій Кургузов
— Чарівники, та й годі! — захоплено
мовив Барвінок.
— Що ви... — всміхалися хлоп'я та.
— Звичайні школярі. А замість чарів ної
палички у нас — напилок, молоток та
викрутка…
— То що, змахнув викруткою — і
з’явився ось цей маленький пароплав?
Чи ракетоплан? — не вгавав Барвінок.
— Та ні, цього не досить, —
заперечили школярі. — Треба
вміти вирізати з фанери деталі для
майбутнього літака, знати, яким клеєм
їх склеїти, як запустити модель.
— А навчають цього в будинку чудес, — розповідали третьокласники
77-ї [сімдесят сьомої] київської
середньої школи Володя Корнійчук та
Юрко Косирєв.
Хлопці повели Барвінка до великої
світлої залі. На підставках
виблискували маленький червоний
екскаватор, дельтаплан. Барвінок
покатався на міні-тракторі та
автомобілі. Потім зіграв у шахи з
комп'ютером...

— Стривай, Барвінку! До старту
цього корабля лишилося...
— Кілька секунд? — спитав Барвінок.
— Кілька років! — уточнили школярі.
— Це ж тільки модель космічного
корабля. А справжній побудуємо, коли
виростемо. Як Сергій Павлович
Корольов. Він теж змалку моделював
планери, літаки, а згодом почав
конструювати і космічні кораблі...
— Є у нас і чарівна паличка...
Барвінок побачив — на
звичайнісінькій шкільній дошці білою
фарбою намальовані нотні знаки. Коли
ж Володя торкнувся указкою одного
знака, в залі пролунало низьке “до”.
Потім “ре”, “мі”, “фа”, “соль”, “ля”...
— Та це ж “співочі ноти”! — зрадів
Барвінок.
— Точно, — підтвердив Володя і
швидко натиснув кілька нотних знаків.
Зазвучала пісенька з мультфільму про
крокодила Гену...
А учні пояснили:

— Кожна нота має спеціальну
Коли Барвінок побачив космічний
пла стинку. Торкаєш контакти — і
корабель, одразу ж зручно вмостився
дротами біжить електричний струм.
в пілотській кабіні. Він уже хотів
Спеціальний пристрій перетворює його
натиснути клавішу з написом “Старт” і
на звуки. Ніби в електрооргані... Тільки
вирушити в подорож навколо
на електрооргані грає досвідчений
планети, мов справжній космонавт, та
музикант, а наша дошка допоможе
замість гудін ня двигунів почув дитячі
кожному школяреві опанувати музичну
голоси:
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З Барвінком до будинку чудес
грамоту...
— А де ж роблять такі співочі дошки?
— запитав Барвінок.— У будинку чудес.
Вони є в кожному місті. Музичну
дошку зроблено у Львові. Мінітрактор — у Чернігові. А ось,
поглянь...
І хлопці познайомили Барвінка з
четвертокласником 217-ї київської середньої школи Максимом Устинським.
Той старанно качав по підлозі
невеличкого гумового валика.
— Що ти робиш? — здивувався
Барвінок.
— Фарбую підлогу, — відповів
Максим, не припиняючи роботи.
— А де ж твої щіточки, фарба?


c. 2

— Як ти додумався до цього? —
запитав Барвінок.
— Якось пішли ми з татом на
будівництво. Я побачив, як працюють
маляри. Щораз умочати щіточку у
фарбу... Довго! Ось тоді й подумав: а
що як за мість ручки зробити
невеличкий балончик з фарбою?
Поршень рухає шестірні, і валик,
обертаючись, рівномірно змащується
фарбою...
— За цей винахід Максим
Устинський одержав авторське
свідоцтво, — з гордістю мовив Юрко.
— Я також хочу винаходити, — вихопилось у Барвінка.
— Для цього потрібно завітати...
— ...до будинку чудес! — здогадав
ся Барвінок. — Тільки де його
знайти?
— У Станції юних техніків. Це ж,
Барвінку, і є той будинок чудес.
У ж. “Барвінок”, ч. 1, 1987.

http://www.oomroom.com/nova5/prep — Nova 5: Oral Literature, Unit 6.
Web adaptation © 2016 Ukrainian Language Education Centre, Canadian Institute of Ukrainian Studies.
Source material “Nova 5. Odynytsia 6. Zbirka tekstiv dlia usnoho chytannia“. Alberta Education. Edmonton, 1989.
© 1989 The Crown in Right of Alberta, as represented by the Minister of Education. Used with permission.

Террі Фокс
Террі Фокс любив спорт і планував бути вчителем
фізкультури. Коли він ще навчався в університеті СаймонаФрейзера у 1977-му [тисяча дев’ятсот сімдесят сьомому]
році, у нього почало боліти коліно та лікарі сказали йому,
що він хворіє на рак кістки. Треба було ампутувати ногу
вище коліна. Після операції Террі лежав у шпиталі і довго та
багато думав про рак і про своє нещастя. Він рішив зробити
все, що можна, щоб інші не страждали через таку саму
хворобу.
12-го квітня 1980-го [тисяча дев’ятсот вісідесятого] року
Террі Фокс змочив ногу-протез в Атлантичному океані у
Сент-Джонз, Ньюфаундленд. Це був початок його
подорожі, яка називалася "Марафон надії". Він оголосив
ціль подорожі: зібрати суму у мільйон доларів на
дослідження рака. Щоб зібрати такі гроші він планував
бігти від атлантичного до тихоокеанського узбережжя.
Нелегко було бігти одною здоровою ногою — та Террі
біг через дощ і спеку. Спочатку ніхто не знав про нього, але
коли добіг до Онтаріо, люди почали щодня звертати
більше уваги на нього. Проте з часом здорова нога почала
у нього боліти, а 1-го вересня, коли Террі біг через ТандерБей, йому стало тяжко дихати і він упав. У легенях юнака
виявився рак і лікарі заборонили бігти далі. Через Канаду
Террі перебіг 5 324 [п’ять тисяч триста двадцять чотири]
кілометри та зібрав 24 [двадцять чотири] мільйони доларів
на дослідження рака. Інший юнак, Стів Фоньо, добіг до
тихоокеанського узбережжя на одній нозі і так закінчився
"Марафон Надії".
Террі Фокс помер 28-го [двадцять восьмого] червня
1981-го [тисяча дев’ятсот вісімдесят першого] року; йому
було лише 23 [двадцять три] роки. Перед смертю Террі
Канада вручила йому найвищу нагороду: Орден Канади
(по-англійському: Order of Canada). Цей молодець раніше
сказав: "Можна було сидіти і нічого не робити, але я хотів,
щоб люди зрозуміли, що все є можливе. Мрії сповнюються,
якщо люди мають віру!"

Як безглуздівці напували горіх.
Казка-небилиця. Адаптація.
Сидір Воробкевич
Недалеко містечка Безглуздова плила
річка Бруднівка. Вона була така глибока,
що сягала жабі по око.
Над берегом Бруднівки росло старе
дерево, високий горіх. Як тільки настане
осінь, безглуздівці біля того горіха і
днюють, і ночують та товчуть горіхи. Якось
одного літа була велика посуха. Сидять
собі безглуздівці під деревом, а Панько,
людина м'якого серця, каже:
— Людочки добрі, гляньте, як наш
горіх засмутився. Його мучить спрага: ось
навіть одна гілляка похилилася у воду.
— Жаждущого напоїти учить святе
письмо! — сказав дяк Кирило. — Але яким
би то способом?
— Давайте обв'яжемо мотузкою всі
гілляки горіха, перекинем кінці мотузки на
другий берег і будемо тягти щосили.
Гілляки нахиляться до води, й горіх
нап'ється, — каже Головатий.
Принесли мотузки. Обв'язали горіх,
перекинули мотузки на другий бік річки.
Почали згинати дерево додолу, аж
почервоніли, як буряки. А воно не гнеться.
— Ану ж бо, Лесю, залізь на вершок,
— каже одному чоловікові Головатий, — і
згинай вершки у воду.
— Добре, — сказав Лесь, скочив, як
вивірка, на дерево і почав згинати гілляки
до води.
— Тягніть! — кричить він із дерева. — Бо

не можу сам нагнути дерево до води!
Безглуздівці потягнули сильно, мотузка
трісла, гілляки дерева шпурнули Леся
далеко на берег.
Упав Лесь трупом, та ще й без голови.
Одна гілляка відтяла йому голову. А
безглуздівці й не помітили, як вона
полетіла у воду і там пропала.
Прибігли всі до трупа, а Панько каже:
— Не пригадую собі чи була в Леся
голова,як ліз на дерево, чи не було?
— Ні, не було, — відповіли безглуздівці.
А мудрий дяк здивовано додав:
— Це чортова робота! Відколи світ є, не
бачив, щоб чоловік не мав голови.
— Треба спитати жінки чи була
сьогодні вранці в Леся голова, чи ні, —
сказав Головатий.
Побігли до жінки Леся питати чи мав
Лесь уранці голову, чи ні.
Лесиха собі не пригадує. Знає тільки те,
що в суботу була, бо сама її мила.
Заглянула вона в капелюх Леся, але й там
голови не було.
Поховали безглуздівці бідного Леся
без голови. І довго ще думали над тим
безголов'ям.
У кн. “Сміховинки Сидора Воробкевича”.
Із серії “Антологія української
літератури для дітей в 30-и томах”.
Київ: Веселка, 1984, с. 203-205.
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Досліджуємо речовини.
Речі й речовини
Новий С., Кваснічкова Д., Ройко М., Валіш Я., Пумр В.
Книжка, зошити і календар зроблені з одної речовини — з
паперу. Шибки, пляшка, склянки і вазочка — це різні речі.
Але вони зроблені з одної речовини — зі скла.
• Порівняй скло і папір за такою ознакою: горять вони чи не
горять?Яка з цих речовин горюча, а яка негорюча?

• Порівняй папір і скло за їх
кольором. Якого кольору папір?

Якого кольору скло?

• Спробуй, чи розрізниш ти папір і скло на
дотик. Що ти відчуваєш, коли доторкаєшся до
скла?

Що ти відчуваєш, коли доторкаєшся до паперу?

• Чи зможеш ти розрізнити папір і скло тільки з допомо гою
слуху?
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Досліджуємо речовини. Речі й речовини

c. 2

• Які є ще властивості, завдяки яким скло і папір відрізня ються одне від
одного?
• 3 цього списку вибери всі назви
речовин:
бензин
лава
віск
перо
олія
цукор
ніж
сіль
алюміній

скло
залізо
вода

молоток		
дерево		
книга

• 3 яких речовин зроблено олівець, пляшку, чашечку для кави, пробку,
ножиці?

• Знайди речі, які зроблено переважно з таких речовин: силон, алюміній,
дерево, скло.

• Назви кілька речовин, які були використані, щоб зробити
автомашину.

• Які слова в цьому списку не є назвами
речовин?
спирт
		алюміній
олово
собака
бензин
деревина
стілець
скло
цемент

дерево
силон
шапка

цукор		
лампа		
сіль

Речі, які нас оточують, виготовлені з
найрізноманітніших речовин.
Шкільна дошка зроблена з дерева, але окремі частини
її з'єднані клеєм, а поверхня пофарбована. На дошці є
металеві деталі.
Поди вись на свій зошит. Він зроблений з паперу і зшитий
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Досліджуємо речовини. Речі й речовини
металеви ми скріпками. І ніж зроблений із заліза та з інших
речовин.
Ми можемо спостерігати властивості речовин прямо в
природному середовищі й щодня навколо себе.
Докладно речовини досліджуються з допомогою
приладів шляхом проведення різних дослідів.
І ми будемо робити досліди й записувати результати.
При цьому ми повинні бути дисциплінованими,
обережними та сумлінними. Не можна забувати про
чистоту й порядок. Лише тоді наша праця буде схожа на
працю справжніх дослідників.
У кн. “Природознавство 3. Для 3-го класу основної школи.
І частина”. Братіслава: Словацьке педагогічне видавництво, 1978
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c. 3

Досліджуємо соду і крейду
Новий С., Кваснічкова Д., Ройко М., Валіш Я., Пумр В.
Сода і крейда — це білі речовини. Сода в порошку і
розтерта в порошок крейда дуже подібні. На око
важко розрізнити, яка з цих речовин є содою, а яка —
крейдою.
• Чи різняться сода і крейда якимись своїми властивостями?
Переконайся з допомогою досліду, яка існує різниця між
цими речовинами з точки зору їх розчинності у воді.
1. Для проведення досліду підготуй дві пробірки, питну соду, розтерту в
порошок крейду.
2. У пробірці розмішай трохи води з невеликою кількістю питної соди в
порошку. У другій пробірці розмішай трохи води з неве ликою кількістю
розтертої в порошок крейди.
3. Порівняй колір води з содою з кольором води з крейдою. Чи є різниця?

4. Яка речовина у воді не розчини лась, а тільки скаламутила воду?

Яка речовина у воді розчинилась?

5. Які однакові властивості мають сода і крейда?

Які різні властивості мають ці речовини?

У кн. “Природознавство 3. Для 3-го класу основної школи.
І частина”. Братіслава: Словацьке педагогічне видавництво, 1978.
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Досліджуємо цукор і сіль
Новий С., Кваснічкова Д., Ройко М., Валіш Я., Пумр В.
На одному з минулих уроків ми порівнювали
властивості скла і паперу. Ці речовини такі різні на
вигляд, що їх легко розрізнити. Цукрова пудра і сіль,
навпаки, на вигляд дуже схожі.
• Досліди, які властивості ці речовини мають
однакові, а які різні. Результати записуй.
1. Запиши, якого вони кольору.

2. Чи міняється вигляд цих речо вин під час нагрівання?
Потряси у пробірці воду з кіль кома кристаликами цукру. У другій пробірці
потряси трохи води з невеликою кількістю солі. Запиши, чи розчинились у
воді сіль і цукор.

3. Чи однакові обидві речовини на смак? Запиши, яка на смак сіль і який на смак
цукор.

Чому не можна куштувати невідому нам речовину?

4. Зліва на скельце нанеси дерев'яною паличкою краплю солодкої води, а справа
на скельце нанеси краплю солоної води. Після того, як вода
випарується, подивись на поверхню скельця через лупу. Що ти
бачиш?
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Досліджуємо цукор і сіль

c. 2

5. Спостерігай, як пані вчителька нагріває у пробірці трохи цукру, а потім
трохи солі.
6. Які однакові властивості мають цукор і сіль?

7. Які різні властивості мають цукор і сіль?

У кн. “Природознавство 3. Для 3-го класу основної школи.
І частина”. Братіслава: Словацьке педагогічне видавництво, 1978.
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Генрі Гадсон
(1550–1611)

Генрі Гадсон — англійський полярний мореплавець.
Гадсон відкрив річку, протоку й затоку, які пізніше були
названі в його честь "Гадсоновими".
У 1607–1610 [тисяча шістсот сьомому — тисяча шістсот
десятому] роках він очолював три експедиції з метою
відкрити короткий шлях до Китаю, перепливши на півночі
з Атлантичного океану в Тихий океан. Під час цих походів
Гадсон досяг Гренландії та дослідив східне узбережжя
Північної Америки. Там він відкрив річку, яку назвав
Гадсон. Щоразу страшний північний клімат та криги
переривали йому дорогу, і Гадсон вертався до Англії. Він
був переконаний, що не існує північного шляху до Китаю.
У червні 1610 [тисяча шістсот десятого] року Гадсон та
екіпаж корабля "Діскавері" пройшли через Гадсонову
протоку та досліджували Гадсонову затоку. Вони хотіли
знайти шлях до Китаю по річках, що впадають у Гадсонову
затоку. Вони зимували в південній частині затоки Джеймз.
Після страшної зими, багато з них тяжко захворіли, не
вистачало харчів. Деякі моряки збунтувалися проти
Гадсона, бо хотіли повернутися до Англії.
22 [двадцять другого] червня 1611 р. [тисяча шістсот
одинадцятого року] моряки-бунтівники висадили Гадсона
з сином Джоном та вірними йому моряками в невеликий
відкритий човен. Ніхто не знає їхньої долі. Вони, напевно,
замерзли чи потонули в Гадсоновій затоці.
Коли корабель "Діскавері" повернувся до Англії, лише
троє бунтівників залишилися живими й розповіли про цю
нещасну подорож Генрі Гадсона.
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Зяблик
Ранньою весною спів зябликів можна почути в лісах, в
садках, парках.
Наприкінці квітня — на початку травня в гніздах
зябликів, які вони будують на деревах, можна знайти 4-5
зеленкувато-голубих, плямистих яєчок. Їхнє гніздо — як
кошик, встелений шерстю і пір’ям та прикрашений
знадвору мохом. Кольором гніздо подібне до кори
дерева, а тому майже непомітне.
Зяблики їдять насіння, бруньки, комах та інших
дрібних безхребетних тварин. Комах вони їдять
найбільше навесні. Вони — корисні птахи, тому що
знищують багато шкідливих комах.

Лексична примітка. Зяблик — це Finch.
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Звірі Австралії. Кенгуру
Найбільші кенгуру досягають 2 м [двох метрів] висоти і
важать понад 90 кг [дев'яносто кілограмів] (200 фунтів).
Малятко кенгуру дуже маленьке. Воно живе у маминій
сумці, де воно ссе мамине молоко. Коли воно стає
більшим, воно залізає в мамину сумку тільки тоді, коли
боїться. Коли мама в небезпеці, вона викидає маля з своєї
сумки і втікає. Коли небезпека минає, мама повертається
до малятка, яке виходить зі схованки. Після 8–10 [восьмидесяти] місяців кенгуру стає завеликим для маминої
сумки, але і далі ссе мамине молоко. Щойно в 18
[вісімнадцять] місяців кенгуру стає дорослим і покидає
маму.
Кенгуру мають дуже великі і сильні задні ноги, на яких
вони скачуть. Вони можуть стрибнути на 11 м
[одинадцять метрів] (37 футів), в п’ять разів далі своєї
висоти. Підчас бігу кенгуру досягають швидкості 12–15
[дванадцяти-п'ятнадцяти] миль на годину (19–24 км.).
Довгий хвіст кенгуру вживають для балансу.
Кенгуру живуть у групах, вміють добре плавати, їдять
траву. З природних ворогів кенгуру можна назвати диких
собак (дінго).
Зображення кенгуру вживається як національна
емблема Австралії.
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Повітря
УУсюди навколо нас є повітря, але люди повітря не
бачать, бо воно безколірне. У літаках і космічних кораблях
людина плаває у повітрі так, як риба плаває у воді. Подібно
як риба набирає воду через рот з океану, так і людина
щохвилини набирає повітря через ніздрі з повітряного
океану, в якому вона живе. Повітря накриває нас як
ковдра, але ми не думаємо про цю повітряну ковдру, хоч
ввесь час живемо під нею.
Люди думають про повітря лише тоді, коли дуже треба
повітря. Коли авто не їде, бо шина спустила — тоді шофер
починає думати, що в колесо треба надути повітря. Коли
діти бігають наввипередки, вони починають думати про
повітря, бо під час бігу дуже треба повітря. Коли космічний
корабель летить в космос, астронавт починає думати про
повітря, бо в космосі нема повітря, а він хоче повернутися
на Землю живий і здоровий.
Чи можна уявити життя без повітря? Без повітря вогонь
не буде горіти та не буде як варити їжу. Без повітря нічого
не буде чути. Без повітря рослини не будуть рости. Без
повітря хмари не будуть пливти в небі, дощ не буде падати
на землю. Без повітря тварини не будуть жити. І людина не
може жити без повітря: лише три хвилини без повітря і
людина нежива.
Так, люди, рослини й тварини конче потребують
повітря, а на планеті є повітря доволі. Повітряна ковдра
землі, яка оточує планету — це атмосфера.
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Луї Пастер
(1822–1895)

Луї Пастер — французький мікробіолог і хемік. У
дитинстві Пастер повільно вчився, але докладно брався
до науки. Виявилося, що в нього талант в мистецтві, але
він покинув мистецтво й ніколи до нього не повернувся.
Він почав займатися хімією у вищій школі в Парижі, яку він
закінчив у 1847 [тисяча вісімсот сорок сьомому] році.
У віці 27 [двадцяти семи] років він став професором та
почав викладати в університеті. Пастер викладав хімію,
але також цікавився мікробіологією. Хоч перед ним різні
дослідники вивчали за допомогою мікроскопа мікроби,
Пастер був перший, який доказав, що мікроби — це
організми, що живуть і розмножуються. Його відкриття
принесли велику користь медицині й промисловoсті.
У ділянці медицини Пастер доказав, що мікроби
шкідливі і спричиняють хвороби. Він розробив методу
запобіжних щеплень проти інфекційних захворювань. Ця
метода називається "вакцинація". Цей процес уживаємо
до сьогодні проти таких хвороб, як вітряна віспа, дифтерія
та сказ.
Пастер винайшов процес, щоб знищити мікроби в
молоці, у вині та в пиві. Цей процес зветься "пастеризація"
в його честь. Завдяки пастеризації, харчові продукти
краще й довше зберігаються й не псуються.
У Парижі в 1888 році заснували мікробіологічний
інститут імени Пастера, який швидко здобув світову славу.
Пастер був директором цієї установи аж до своєї смерти у
1895 році.
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Розумні діти. Вірш
Василь Шаройко
— Діти, ложку золоту
Я поклав у кислоту.
Поясніть,
Якщо хто зна,
Чи розчиниться вона?
Всі гукнули хором:
— Ні-і-і!
— А чому? Скажіть мені.
— Справжню ложку
золоту Ви б не клали в
кислоту!
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Пікнік. Вірш
Валентина Бондаренко
Я іду розлючений,
Ніби кінь, нав’ючений!
Я несу, несу, несу
Яйця,
Шинку,
Ковбасу,
Кріп, цибулю, помідори,
Огірки, мішок квасолі,
Соус, перець, сіль і хліб Свіжий хліб на сто осіб!
Ми набігались,
награлись, ми пірнали і
купались,
І за день біля ріки
Зголодніли, як вовки!
Де ж обід на сто осіб? Де
чудовий, свіжий хліб? Де
картопля й сто ковбас?
З’їли все!
Додому час!

Словничок:
1. нав’ючений — loaded, burdened
2. пірнати — to dive, plunge, sumberge, dip; to
sink
3. розлючений — infuriated, enraged, wrathful
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Небезпечний експеримент
Тетяна Мишутіна
Дівчинка помирає від зараження
крови
У німецького вченого Ґергарда
Домагка помирала дочка Анна.
Дівчинка вишивала і вколола палець
голкою. Дрібниці? Проте палець
почервонів і сильно болів. Батько
одразу зрозумів: у дочки зараження
крови від віруса стрептокока.
Порятунку не було. Від зараження
крови люди помирають.
Ґергард Домагк повернувся до
лабораторії, де він працював над
сульфаніломідними ліками.
Він узяв кільканадцять білих
мишей. Посадив їх у окремі клітки.
Кожній групі прищепив вірус
стрептокока. Потім дав мишам
сульфаніломідні ліки. Коли Домагк
зателефонував додому, дочка вже
марила. Від гарячки дівчинка мала
галюцинації.
Ґергард Домагк дивився на мишей і
чекав. Минула ніч. Настав день. Миши
помирали одна по одній. Помирали ті,
які отримали завелику дозу ліків.
Домагк чекав. Увечері живими були
миші тільки в одній клітці. Значить
доза була правильна.

Учений дає своїй дочці нові ліки
Домагк зателефонував додому.
Лікар сказав йому, що Анна помирає.
Домагк підготував кілька малих
пакетів з новими ліками. Заховав їх у
кишеню і поспішив додому.
Вдома він побачив, що Анна зовсім
ослабла.
Домагк узяв склянку, відміряв
потрібну дозу ліків і розчинив їх у воді.
Лікар поцікавився, що це і
запротестував: “Експериментувати на
своїй дитині?“ Але виходу не було.
— Ґергард, я тобі вірю, — заплакала
дружина. — Врятуй її!
Анна випила ліки.
Через чотири години Домагк
розчинив ще одну дозу ліків. Тоді
— ще. Температура впала. Дихання
стало нормальним. Серед ночі Анна
прокинулась: батько саме приготував
четверту дозу ліків.
— Не хочу, — сказала дівчинка. —
Ці ліки гіркі!
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Небезпечний експеримент
Дівчинка врятована. Домагк
винайшов нові ліки
Коли прийшов лікар, він був
захоплений:
— Ви геній! Але скажіть, що це
за ліки?
— Вони ще не мають
назви... Ішов 1939 рік...

c. 2

Словничок:
1.
2.
3.
4.
5.

був захоплений — was rapturous
відміряв — measure off
вкололa — to pierce, prick, sting
зараження крови — sepsis
кільканадцять — upwards to ten
(less twentys

6. марила — to have delirium
7. поспішив — to hasten
8. розчинив — to leaven, terment
(to dough)
9. прокинулась — to awake

У 1939 році німецький учений
Ґергард Домагк дістав найвищу
нагороду — Нобелівську премію у
галузі медицини. Цю нагороду він
дістав за винахід сульфаніломідних
ліків.
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Зберігання їжі
Анатолій Зубар
Люди завжди хотіли зберегти їжу на
довший час. М’ясо, рибу, городину,
овочі сушили, консервували у
бляшанках, маринували, зберігали у
цукровому сиропі.
Сушіння
Одним з найдавніших способів
зберігання їжі є сушіння. Овочі та
ягоди сушили у печі або на сонці. Так з
овочів та ягід виходила волога.
Індіанці Північної Америки
готували їжу, яку називали пемікан.
Готували пемікан так. М’ясо сушили на
сонці. Потім розтирали його камінням.
Додавали приправи і товчені ягоди.
Коли пемікан був готовий, його
пресували. Потім пемікан можна було
довго зберігати в шкіряних мішках.
Ми любимо їсти сушені абрикоси,
сливи, вишні, банани, виноград
(родзинки). Використовуємо в їжу
також суху ярину, сухе молоко.
Консервування в бляшанках
1795 [тисяча сімсот дев’яносто
п’ятого] року у Франції оголосили
конкурс на кращий спосіб довгого
зберігання їжі. Переможцем став
Ніккола Франсуа Аппер — звичайний
паризький кухар. Він узяв декілька
бляшанок. Одні бляшанки наповнив
варенням. Другі бляшанки наповнив
бульйоном та м’ясом. Потім Аппер
запаяв їх і довго кип’ятив у воді.

Коли через 8 місяців він відкрив
бляшанки, то побачив, що їжа
збереглася.
За те, що Ніккола Франсуа Аппер
винайшов консерви, його у 1809
[тисяча вісімсот дев’ятому] році
нагородили золотою медаллю. А їжу
консервують в такий спосіб і тепер.
Маринування
Мабуть усі ви любите мариновані
помідори, огірки, яблука, сливи. А чи
знаєте ви, як маринують їжу?
Для того, щоб убити бактерії, від
яких псується їжа, використовують:
сіль, цукор, оцет та цитринову
кислоту. А головне, банку з їжею
кип’ятять у воді.
Зберігання їжі у цукровому сиропі
Знищити бактерії, через які
псується їжа, можна й інакше. Для
цього потрібен дуже солодкий розчин
цукру — 65% [шістдесят п’ять
відсотків]. Такий розчин цукру
“витягує” вологу з мікробів, і вони
гинуть. Саме так, за допомогою
цукрового розчину, роблять варення,
повидло, джем, мармелад, згущене
молоко та інші смачні страви.
Смачного вам!
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НОВА 5. Усна література
Навчальний розділ 7
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Космічна філателія.
Урок за п'ять хвилин
Галина Клід
Напевне, ви любите отримувати й писати листи.
Летять в усі кінці світу ці листи в конвертах. А на них
поштові марки: великі, маленькі, різнокольорові, на
різні теми. Вперше поштові марки з’явилися в Англії у
1840 р. [тисяча вісімсот сороковому році]. Відтоді люди і
почали збирати їх. Колекціонування марок називається
філателією, а люди, які їх збирають, — філателістами.

Перед вами українські марки, присвячені космосу.
Ліворуч вгорі — перша марка України, присвячена
космічним дослідженням. Вона була випущена 31 серпня
1996 р. на відзначення успішного запуску українського
супутника Землі “Січ-1”.
Поруч — марка про проведення Спільного
американсько-українського космічного експерименту
“Columbia” (19.11–5.12.1997), в якому брав участь
космонавт- дослідник України Леонід Каденюк.
У 2002 р. була започаткована серія марок “Україна —
космічна держава”. Праворуч угорі — 21-а і 22-а марки в
цій серії, присвячені Міжнародній програмі “Морський
старт” та космонавтові України Леонідові Каденюку
(випущені в квітні 2016 р.).
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Космічна філателія

c. 2

До кожної видатної події, яка пов’язана з завоюванням
космічного простору, випущено марку. Україна, ставши
незалежною, бере участь у міжнародніх дослідженнях
космосу. Марки, присвячені цій темі, віддзеркалюють її
успіхи.

Михайло Янгель (1911–1971) —
розрoбник ракети SS-18 (випуск 2002 р.)

“Хартрон” — системи керування
в космосі і на землі (випуск 2004 р.)

Ракета-носій “Дніпро” (випуск 2005 р.)
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Справжнього друга
пізнають у біді
Анатолій Григорук
Костиків тато — вертолітник. І робо та в нього дуже цікава й
дуже відповідальна.
Якось у Карпатах розгулялася повінь. Вийшли з берегів
ріки. Все довкіл затопила вода. То Костиків тато разом з іншими
вертолітниками кинулись туди на своїх машинах рятувати
людей. Вони підбирали їх і з благеньких, нашвидку збитих пло
тів, і з дахів будинків, і з верхівок дерев.
А ще тато на своєму вертольоті гасив лісові пожежі,
доправляв у лікарню тяжко хворих, підносив робітникамвисотникам важчезні деталі.
Одного разу він навіть величезній отарі овець зарадив у біді.
Овечий зимівник стояв серед степу. Його замело снігом. По
бездоріжжю туди не проб'єшся. От тато й постачав їжу для овець
на вертольоті.
А минулого літа йому довелося летіти аж у Африку.
З африканської країни Ефіопії надійшли тривожні вісті: там
засуха, там за багато місяців не впало й краплі дощу. Річки,
ставки, озера — все висохло. Не стало води в криницях. Земля
під палючим сонцем спеклась і порепала. Що росло на ній,
загинуло до останньої билинки. По чався голод...
Багато країн прийшли ефіопам на допомогу. До берегів
Ефіопії попливли кораблі. Вони везли хліб, консерви, ліки... А
навздогін
їм летіли велетенські військові літаки й несли на своєму борту
вертольоти.
Добувшись до Африки, вертолітники взялися до роботи.
Спека не спадала. Здавалось, небо дихає вогнем. Але
вертолітники працювали і вдень, і вночі. В місця, де лютував
голод, вони везли продукти, ліки, воду. А звідти забирали
нещасних, знесилених людей. Кожен вертолітник твердо
пам'ятав: справжнього друга пізнають у біді. Справжній друг
У ж. “Барвінок”, ч. 7, 1985.
завжди прийде на допомогу.
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Цукрове дерево. Як
індіанці роблять
кленовий сироп
Тисячі років тому канадські індіанці відкрили кленовий сік.
Вони бачили, як він крапав з пораненого дерева і звірята
злизували його.
Одна легенда оповідає, що індіанська богиня Нокоміс
показала своєму внукові Манабуш, як збирати кленовий
сік. Манабуш показав це індіанцям. Але він боявся, що
індіанці стануть ліниві. Тому він розбавив кленовий сік
водою. Тепер індіанці мусіли рубати дерево, збирати сік і
довго варити його на сироп. Кленовий сік — це 95%
[дев’яносто п’ять відсотків] води. Щоб зробити з нього
сироп, треба довго варити його, щоб вода випарилася.
Збирання кленового соку в індіанців дуже примітивне.
Вони вбивають дерев’яні трубки в клени. Сік капає в
посудини, зроблені з кори. Тому їх не можна класти на
вогонь. Індіанці кидали в посудини з сиропом дуже гарячі
камені, щоб вода викіпіла. Або лишали сік на морозі. Тоді з
води творився лід, а густий сироп осідав на дно. З готового
сиропу індіанці робили цукерки. Вони виливали теплий
сироп на свіжий сніг, а потім краяли на шматки і їли.
Під час збирання кленового соку, індіанці святкували
початок весни. Вони це свято називали Місяць Цукру.
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Самюель де Шамплейн
(1570–1635)

Самюель де Шамплейн народився приблизно 1570
[тисяча п’ятсот сімдесятого] року у Франції. Він був
видатним мореплавецем, картографом (той, що рисує
географічні карти/мапи), письменником і колонізатором.
Його називали "Батьком Нової Франції", тому що він
закріпив і поширив французькі колонії у Північній
Америці.
Під кінець 16 [шістнадцятого] сторіччя Шамплейн
служив королеві Іспанії. Він поплив до Вест-Індії тим
морським шляхом, що відкрив Христофор Колумб сто
років раніше. Коли Шамплейн повернувся до Франції, його
було призначено королівським географом.
Він приїхав до Канади 1603 [тисяча шістсот третього]
року. Протягом наступних п’яти років Шамплейн плавав по
всій східній Канаді та уздовж східного берега
Атлантичного океану. Він рисував чудові карти всіх місць,
які він відвідував. Шамплейн також написав дуже цікаві
книжки про свої пригоди та вражіння від Канади.
У 1608 році Шамплейн заснував торговельний пункт на
місці, яке індіанці називали "Кебек". Слово "Кебек" значить
те місце, де звужується річка. Цей торговельний пункт
швидко розбудувався. Шамплейн назвав цю колонію
Квебек, а цю околицю назвали "Новою Францією".
Шамплейн залишився в Новій Франції аж до кінця свого
життя. Він провадив громадським життям нових
поселенців, зміцнював торговельні зв’язки з індіанцями та
заохочував подальшу іміґрацію французів до Канади.
У 1633 [тисяча шістсот тридцять третьому] році Король
Луї ХІІІ [тринадцятий] призначив його губернатором Нової
Франції. Самюель де Шамплейн помер у місті Квебек 25
[двадцять п’того] грудня 1635 [тисяча шістсот тридцять
п’ятого] року.
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Ігор Сікорський
(1889-1972)

Ігор Сікорський народився в Києві 25
[двадцять п’ятого] травня 1889
[тисяча вісімсот вісімдесят дев’ятого]
року. Його батьки були лікарями.
Його мати дуже цікавилася
мистецтвом. Її зацікавлення життям
і працею Леонардо да Вінчі вірогідно
вплинуло на молодого Ігоря. Коли йому було 12
[дванадцять] років, Ігор збудував свій перший іграшковий
вертоліт.
Від 1906 [тисяча дев’ятсот шостого] року Ігор вчився в
Київському політехнічному інституті. Літом 1908 [тисяча
дев’ятсот восьмого] року Ігор познайомився з
американськими братами Райт, які в той час
подорожували Европою. Сповнений ентузіазмом,
Сікорський повернувся до Києва, щоб дальше працювати
над планами літаків та вертольотів в своїй майстерні.
У 1919 [тисяча дев’ятсот дев’ятнадцятому] році
Сікорський еміґрував до Нью-Йорку. Перше він вчив у
школах та виступав в технічних інститутах з різними
доповідями на тему авіації. Пізніше Сікорський створив
свою власну компанію з виробництва літальних апаратів.
У 1939 [тисяча дев’ятсот тридцять дев’ятому] році сам
Сікорський виконав пробний політ свого
новозбудованого вертольота. Він побудував перші в світі
цивільні та військові вертольоти.
Ігор Сікорський був дійсно
заслуженим винахідником. Він здобув
найвищі нагороди у галузі авіації в
Америці та Европі. Помер Сікорський 26
[двадцять шостого] жовтня 1972 [тисяча
дев’ятсот сімдесят другого] року в
Коннектікуті.
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Колібрі
Колібрі — найменший птах на світі; його довжина —
6-22 [шість–двадцять два] см, вага — 1.6–20 г [одна ціла і
шість десятих грама – двадцять грамів].
Вони мають довгий прямий дзьоб; у деяких колібрі
дзьоб довший від тіла. Ноги в них короткі і слабі, тому
вони можуть лише триматися на гілках, а по землі не
ходять. Язик у колібрі довгий, ним птах ссе нектар квіток.
Колібрі також ловлять комах. За один день колібрі може
з'їсти в два рази більше, ніж вміст його шлунку.
Самиця колібрі будує гніздо і висиджує 2 [два] яєчка
від 14 [чотирнадцяти] до 20 [двадцяти] днів. Вже через
три тижні пташенята залишають гніздо.

Лексична примітка. Колібрі — це Hummingbird.
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Опосум
Коли опосум в небезпеці, він вдає, що неживий. Він не
зрушиться з місця навіть тоді, коли його торкнутися.
Дорослий опосум приблизно такої ж величини, як кіт.
Він має білу мордочку, довгий ніс. Тіло вкрите густим
сивим хутром.
Хвіст в опосума довгий і голий, і він вживає його як
п’яту руку. Він може висіти, тримаючись хвостом за гілку.
Коли самиця опосума будує гніздо, передніми лапами
вона збирає і передає гілки заднім лапам, а хвостом
обмотує і переносить в’язанку.
Опосум має 50 [п’ятдесят] зубів, він їсть ягоди, яєчка
птахів, комах, вужів і мишей. На лапах опосум має 5 [п’ять]
пальців. На задніх лапах один палець допомагає лазити по
деревах. Решта пальців мають кігті.
Самиця опосума народжує 24 [двадцять чотири]
малятка, таких маленьких, що всі можуть вміститися в
одній ложці. З них виживають близько 13 [тринадцяти].
Малята живуть в сумці матері 9 [дев’ять] тижнів, а пізніше
перелазять мамі на спину. В 14 [чотирнадцять] тижнів
малята стають дорослими і відходять від мами.

Лексична примітка. Опосум, або сумчастий щур — це Opossum.
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Таке чудове це життя
Віктор Гуменюк
...раптом зупинився мотор

перетворилася на болото.

Цілу ніч ішов дощ. Калюжі стояли не
лише на дорогах, а й на аеродромі. А
вранці мав бути випробувальний політ.
Командир сів у ліве крісло, Другий
Пілот — у праве. Під час стрімкого
злету краплі дощу забризкали скло
кабіни літака. А сонце било прямо в
очі, сліпило.

Літак різко зіткнувся з землею. Від
сильного удару пілоти знепритомніли.
А коли опритомніли, довго не могли
зрозуміти, що з ними сталося. В кабіні
було тихо і темно, годинники не
працювали.

Злетіли нормально.
На висоті два кілометри раптом
зупинився мотор. Зупинився... та й більше
не запускався.
А земля все ближче.
Літак ось-ось зіткнеться з нею...
— Стрибай! — наказав командир
Другому Пілоту. — А я спробую посадити
літака на поле.
Другий Пілот повинен був виконати
наказ Командира. Але він тримав штурвал
і зосереджено дивився вперед.
— Наказую стрибати! — рішуче сказав
Командир. — Стрибай, поки є висота.
— Я — з тобою. — відповів Другий
Пілот. — До кінця. Командир нічого не
відповів. Вони намагалися зробити так,
щоб літак падав не так швидко. А земля
все зближалася. Літак ось-ось зіткнеться з
нею...

— То що, командире, може ми вже на
тому світі — у Бога? — запитав Другий
Пілот.
— Хто його знає, — відповів
Командир. — Будемо виходити з літака,
а там побачимо. Ти зможеш?
— Чому ні? Руки-ноги цілі. —
відповів Другий Пілот.
Двері вони відчинити не змогли.
Довелось вилізати крізь аварійний люк.
Коли вилізли, по коліна загрузли в
болоті. Болотом було забризкане скло
кабіни.
А над головою в блакитному
небі сяяло сонце.
А над головою в блакитному небі
сяяло сонце. Пахла трава, і птахи співали
на різні голоси.
Життя продовжувалось. Таке
чудове життя.

... може ми вже на тому світі — у Бога?
Пілоти вирішили посадити літака на
“живіт”, а не на колеса, бо від дощу земля
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Пінгвіни
Майже всі пінгвіни живуть на островах та узбережжях
південної півкулі. Галапагоський пінгвін живе на екваторі.
Живуть ці птахи колоніями. В таких колоніях деколи є
мільйони птахів.
Усі пінгвіни висиджують пташенят на суші — в траві, в
кущах, серед каміння. Великі пінгвіни висиджують тільки
одне яйце, більшість висиджують по два яйця, рідко — по
три. Яйця висиджують і самці, і самиці.
Обоє батьків висиджують пташенят. Їдять пінгвіни рибу
і молюсків.
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Ведмеді коала
Ці тварини мають густе сіре хутро, маленькі чорні очі, і
великий чорний ніс. Найбільші досягають двох футів (60
см [шестидесяти сантиметрів]) висоти і важать 18-25
[вісімнадцять–двадцять п’ять] фунтів.
Коала дуже добре лазять по деревах. В цьому їм
допомагають гострі кігті, а також протилежне розміщення
пальців на лапах: на передніх лапах два пальці розміщені
протилежно до решти трьох, на задніх лапах один
розміщений протилежно до інших. Ці протилежні пальці
коала вживають так, як люди вживають свої великі пальці
рук.
Коала їдять листя евкаліптових дерев. Тому, що в
евкаліптовому листі є багато соків, коала не мусять пити
багато води. Вони можуть з’їсти до 1 кг [одного кілограма]
листя за один раз.
Вдень коала сплять в гілках евкаліптів. На землі вони
дуже повільні і незграбні, не вміють швидко бігати.
Самиця коала народжує одне малятко, яке вона носить
в сумці і годує своїм молоком. В шість місяців малятко
починає їздити на маминій спині. Цікаво, що коала
обіймають своїх малят, гойдають їх на колінах, і навіть
карають їх за непослух. У віці однго року коала готові до
самостійного життя.
На коала полюють дикі собаки дінго і ящірка ігуана.
Колись на них полювали і люди заради хутра, але
насьогодні полювати на коала заборонено законом. .

http://www.oomroom.com/nova5/prep — Nova 5: Oral Literature, Unit 8.
Web adaptation © 2016 Ukrainian Language Education Centre, Canadian Institute of Ukrainian Studies.
Source material “Nova 5. Odynytsia 8. Zbirka tekstiv dlia usnoho chytannia“. Alberta Education. Edmonton, 1989.
© 1989 The Crown in Right of Alberta, as represented by the Minister of Education. Used with permission.

Чарівний пензлик. Китайська
народна казка. Адаптація
Колись давним-давно жив бідний
хлопець Ма Лянь. Ще дитиною він
мріяв навчитися малювати. Та от біда:
не було за що купити пензлик. Якось
проходив Ма Лянь біля школи.
Дивиться, а там учитель малює
картину. Не витримав хлопець, зайшов
у школу. Ласкаво просить учителя
позичити йому пензлика.
Учитель спочатку здивовано
подивився на нього, а потім як
закричить:
— Обідранець! Малювати
захотів? Геть звідси! — і вигнав Ма
Ляня із школи.
“Як я бідний, то й малювати вже не
можу?" — думав ображено хлопець.
Все ж таки він вирішив якось
навчитись малювати. Бувало, збирає
він сухі дрова у горах, візьме гілку і
малює пташок на піску. Піде на річку,
риб малює.
Вже добре навчився малювати Ма
Лянь. Одна біда — пензлика не має. Як
би ви тільки знали, як йому хотілось
мати пензлик! Однієї ночі хлопцеві
приснився дивний сон. Сниться йому,
що якийсь старенький дід подарував
йому пензлик.
— Це чарівний пензлик! Ним треба
вміло і обережно малювати, — сказав
дідусь і зник.

Схопився Ма Лянь і спробував
намалювати пташку. Тільки скінчив він
малювати, як пташка змахнула
крилами і полетіла.
З того дня Ма Лянь не розлучався
більше з чарівним пензликом. Цілими
днями він малював для бідних селян.
Хто плуга не мав — тому плуг
намалює. Кому мотика потрібна —
тому намалює мотику.
Дійшла про це чутка до поміщика.
Наказав він своїм слугам схопити
хлопця і привезти до нього. Наказує
поміщик хлопчикові малювати тільки
для нього.
Почув таку вимогу Ма Лянь і
зовсім відмовився малювати. На нього
кричали, погрожували йому, та нічого
не помагало. Розсердився поміщик і
наказав замкнути хлопця в стайні.
Надворі було дуже зимно.
Жорстокий поміщик тримав хлопця
без їди і води аж три доби. Він думав,
що хлопчик замерзне або вмре з
голоду. Через три дні поміщик
прийшов подивитись, чи ще живий
хлопець. Дивиться, а Ма Лянь сидить
біля вогню і їсть коржики. Розлючений
поміщик закричав не сво їм голосом.
Поміщик наказав своїм слугам
вбити хлопця. Чарівний пензлик
наказав принести йому. Відчинили
слуги двері в стайні, а там немає
нікого. Дивляться,

З радощів хлопець аж прокинувся.
Що за диво?! В руці він міцно
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Чарівний пензлик. Китайська народна казка

c. 2

лише драбина стоїть біля стіни.
Зрозуміли слуги, що зробив Ма Лянь.
Він намалював драбину і втік по ній.

Він не послухався і намалював жабу.
Замість фенікса, він намалював курку
без пір'я.

За двором поміщика Ма Лянь
намалював білогривого коня. Сів
на нього і поскакав геть. Раптом чує
хлопець тупіт кінських копит.

Бридка жаба і гола курка почали
паскудити імператорський палац.
Імператор сильно розгнівався на
хлопця. Він наказав своїм воїнам
відібрати у Ма Ляня пензлик. Самого
хлопця наказав зв'язати і кинути у
в'язницю.

“Погоня", — подумав він.
Так, то гнався поміщик за ним. Ма
Лянь швидко намалював лук та стрілу.
Він випустив стрілу і влучив нею прямо
у поміщика. Поміщик звалився на
землю. Тим часом Ма Лянь пришпорив
коня і втік.
Після цієї пригоди довелось
хлопцеві покинути рідне село. Він
мусів поселитись у містечку. Жив він з
того, що продавав свої картини. Ма
Лянь боявся, щоб його не впізнали у
містечку. Тому всі свої картини він не
домальовував, і вони не оживали.
Якось намалював Ма Лянь журавля.
Випадково краплина фарби впала
туди, де мало бути око. Журавель враз
змахнув крилами і полетів.
Все містечко заговорило про
цей випадок. Дійшли ці розмови і до
імператорського двору. Звелів
імператор своїм слугам розшукати
хлопця і привести до нього.
Ма Лянь знав, що імператор —
ворог бідних людей. Всією душею
ненави дів він його. Імператор наказав
хлопцеві намалювати дракона.

Зрадів імператор з чарівного
пензлика, мов дитина. З великою
радістю взявся сам малювати.
Спочатку він намалював купу золота.
Та однієї купи золота йому було
замало. Він намалював ще одну, потім
ще і ще... Раптом все золото стало
камінням. Після першої невдачі
імператор не спинився. Він спробував
намалювати золоту цеглину. Цеглина
здалась йому маленькою. Поруч він
намалював ще одну. Потім ще...
Раптом, ланцюг золотих цеглин
перетворився на величезного змія.
Змій роззявив свою червону пащеку і
кинувся на імператора. Добре, що
поблизу стояли його вартові. Вартові і
врятували його.
Довелось імператорові випустити
Ма Ляня. Імператор обіцяв велику
нагороду хлопцеві. За це він мав би
малювати тільки для імператора. Після
того, як повернули пензлик, Ма Лянь
погодився.
“Нехай малює гори... Ні, в горах звірі
водяться. Хай краще море нама лює",
— думав імператор.
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Чарівний пензлик. Китайська народна казка
Ма Лянь провів кілька разів
пензликом. Перед очима імператора
розли лось синє море. У воді він
побачив багато риб.
Задоволений був імператор і
забажав ще й корабля. За мить на
хвилях гойдався дерев'яний корабель.
Вся імператорська родина та їх
прислуга сіли на корабель.
Корабель поволі відплив від
берега. Імператорові здалось, що
корабель пливе заповолі. Він став
вимагати, щоб художник намалював
вітер. Ма Лянь замахав пензликом.
Знялися хвилі, корабель захитався.
Злякався імператор та як закричить:
— Досить вітру! Досить! — Не
слухає його хлопець. Махає собі
пензликом і махає. Вітер все дужчає,
хвилі ростуть. Нарешті море заревіло і
перекинуло корабель. Імператор і вся
його обслуга потопилися.
Так люди позбулися злого імператора.
У кн. “Китайські народні казки”.
Київ: Веселка, 1991.
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c. 3

Про сотворення світу.
Українська легенда. Адаптація
Записав Степан Руданський
Ото як задумав Господь сотворити
ошукати! Поки вигулькнув із моря, так
світ, то й говорить до найстаршого
того піску наче не було: геть вода
ангела, Сатанаїла:
змила.
— А що ж, — каже, — архангеле
мій? Ходім творити світ!
— То ходімо, Боже, — каже Сатанаїл.
Ото вони й пішли над море; а море
таке темне, сказано, безодне! Ото Бог і
каже до Сатанаїла:
— Бачиш, — каже, —
безодню?— Бачу, Боже.
— Іди ж, — каже, — у ту безодню
на саме дно та дістань мені жменю
піску. — Та гляди, — каже, — як будеш
брати, то скажи про себе: Беру тебе,
земле, на ім’я Господнє!
— Добре, Боже!
І пірнув Сатанаїл у саму безодню над
самий пісок, та й заздрісно йому стало.
— Ні, — каже, — Боже, приточу я і
своє ім’я: нехай буде разом і твоє, і
моє!
І бере він той пісок та й каже:
— Беру тебе, земле, на ім’я
Господнє і своє!

— Не хитри, Сатанаїле, — каже
Господь. — Іди знову, та не приточуй
своє ім’я!
Пішов знову Сатанаїл, але чорт
чортом — знову промовляє:
— Беру тебе, земле, на ім’я
Господнє і своє!
І знову піску не стало.
Аж за третім разом сказав уже
Сатанаїл:
— Беру тебе, земле, на ім’я Господнє!
І ото вже несе та й не стискує
жмені, так і несе на долоні, щоб вода
змила, але даремно! Як набрав повну
руку, то так і виніс до Бога.
І узяв Господь той пісок, ходить
по морі та й розсіває. Сатанаїл давай
облизувати руку.
— Хоч трохи, — думає, — сховаю
для себе, а потім, — думає собі, — і
землю збудую.
А Господь розсіяв.
— А що, — каже, — Сатанаїле, нема
більше піску?

Сказав, сказав. Прийшлося
виносити, а вода йому той пісок так і
— А нема, Боже!
змиває, той так затискає жменю, але
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Про сотворення світу. Українська легенда
— То треба благословити! — каже
Господь, та й благословить землю на
всі чотири сторони, і як
поблагословив, так та земля почала
рости.
Ото росте земля, а та, що в роті
Сатанаїла, і собі росте, і так
розрослась, що й губу розпирає.
Бог і каже:
— Плюй, Сатанаїле!
Той і почав плювати та харкати; і де
він плював, то там виростали гори, а
де харкав, то там скелі. От через що то
у нас і земля не рівна! Воно ще, кажуть,
що нібито ті скелі та гори, Бог знає,
доки б росли, а то Петро та Павло як
закляли їх, то вони вже й не ростуть.
У кн. Колесса Ф.
“Українська усна словесність”.
Едмонтон: Канадський
інститут українських студій,
1983.
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c. 2

Китайські пагоди
Китайські пагоди ведуть родовід від індійських ступ
(монументальна споруда для зберігання реліквій). Ці будівлі
з’явилися у Китаї в першому столітті нашої ери одночасно з
буддизмом. Поступово відбувався синтез індійських веж із суто
китайськими формами — вежами павільйонами.
Спершу пагоди будували з дерева, через це найстаріші з них
не збереглися, бо ставали жертвами вогню. За династій Тан і Сун
(VII-XII [сьоме–дванадцяте] століття) пагоди вже зводили з
каменю й цегли.
До нашого часу збереглося близько 10 [десяти] тисяч
стародавніх пагод цегельно-кам’яної конструкції. Найдавніша
така пагода стоїть у храмі Сун’юеси на горі Сушань (провінція
Хенань). Її звели в VI [шостому] столітті. Приблизно в цей же час
збудовано й інші стародавні кам’яні пагоди.
У ж. "Наука й суспільство", ч. 10 (жовтень), 1989.
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Монкальм
(1712–1759)

Монкальм — французький генерал. Він вступив до
війська, коли йому було тільки 9 [дев’ять] років, і зробив
блискучу кар’єру. У 1756 р. [тисяча сімсот п’ятдесят
шостому році] його було призначено
головнокомандуючим французьких військ у Північній
Америці. Місяць після того, як Монкальм прибув до
Квебеку, англійці оголосили Франції війну. Монкальм став
підлеглим Водрея, генерального губернатора Нової
Франції. Будучи пихатої вдачі Монкальм відносився до
Водрея з презирством, відкрито ворогуючи з ним і
противлячись йому.
20 жовтня 1758 р. [тисяча сімсот пятдесят восьмого
року] Монкальма було призначено лейтенант-генералом
— другий найвищий ранг французької армії. В квітні 1759
р. [тисяча сімсот п’ятдесят дев’ятого року] англійське
військо на чолі з генералом Дж. Вульфом причалило біля
міста Квебеку. У вересні цього ж року, Вульф скористав з
помилок французів, щоб повести своє військо, силою 4
500 [чотири тисячі п’ятсот] чоловік, узбережжям на
Авраамову рівнину, менш ніж 2 км [два кілометри] від
Квебеку. Вульфове положення було непевне, але
Монкальм поспішно вирішив вступити в бій. 13
[тринадцятого] вересня вранці він повів свої війська проти
Вульфа. Французів було розбито вщент, а місто Квебек за
два дні піддалося англійцям. Монкальм помер наступного
дня від смертельної рани. Незважаючи на свої визначні
перемоги, Монкальм скінчив життя найгіршою поразкою в
усій військовій історії Канади.

Де бабусина хата?
Валентина Бондаренко

Я приїхав в село й заблукав,
Довго хату бабусі шукав.
Скрізь видніють біленькі хати
— Як бабусину хату знайти?
Раптом чую: пампушки — ух!
І який апетитний дух!
І бабуня мене шукає...
Я іду вже, бабуню, йду!
Ні, не пахне так в жодній хаті,
Як в моєї бабуні Каті.
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Поїздка в табір. Діалог
Аттила Могильний
МАМА. Я вже не можу зайти в твою кімнату. Що це за речі?
СИН. Це барило з водою. Це футбольний м’яч. А ось

вудочка, сірники, бутси, теплий одяг,
ескімоські лижви, борошно, пепсі-кола.
СЕС ТРА. Ти що, Робінзон Крузо?
СИН. Ні, але я завжди хотів ним стати!
МАМА. Коханий, не відпускай його до табору!
ТАТО. Та нехай їде. Побігає на свіжому повітрі.
СЕС ТРА. Справді, нехай їде. Він привезе П’ятницю.
ТАТО. А як ти це все складеш у наплічник?
СИН. Ой, воно не влізе... А нам там дадуть сніданок?
МАМА (жалібно). Вас там обіцяли годувати.
ТАТО. Отож бери бутси, одяг, м’яч і рушник.
МАМА (радісно). А ще — вудочку, пепсі-колу, теплий

одяг, бутерброд,
борошно...
.
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Марко Маркович Марків...
Скоромовка
Анатолій Камінчук

Марко Маркович Марків
Їхав поїздом у Харків.
Переплутав він адресу і
потрапив… у Одесу.
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Прийшов хтось... Скоромовка
Ізольда Гожа

Прийшов хтось, та взяв щось,
Та пішов кудись, а я за ним,
Та не знаю, за ким.
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НОВА 5. Усна література
Навчальний розділ 9
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Там, за океаном...
Ганна Васильєва
Літак зрушив з місця, рвучко
помчав злітною доріжкою і набрав
висоту. Ми припали до ілюмінаторів.
До побачення, рідна земле! Шлях
простягнувся далеко, за океан, до
міста Нью-Йорку. Ми летіли на кілька
років працювати у Сполучені Штати
Америки.
Нью-Йорк зустрів нас осіннім
дощем. Над містом височіли похмурі
силуети хмарочосів. Було вогко й
задушливо. Мимоволі згадалися
київські свіжі вечори.
У готелі біля ліфта молодий хлопець
підхопив наші валізи і, зігнувшись,
ступив у відкриті двері великої кабіни.
Через кілька днів, коли ми
влаштувалися, надумали з дочкою
Світланкою подивитися місто.
Спустившись до голу, побачили
хлопчика-ліфтера. Він відчинив вхідні
двері й, приязно усміхнувшись,
привітав нас традиційним
американським: “Гау-ар-ю?!”.
... На алеях Центрального парку

дітвори. Йшли дівчатка-тамбурмажористки у високих чобітках,
грайливо вклоняючись на всі боки. За
ними крокували хлопці у костюмах
кольору хакі. Ми трохи постояли,
подивилися на це видовище і пішли
відпочити до парку.
Йдучи алеєю почули барабанний
дріб. Раптом він обірвався, і спочатку
несміливо, а далі голосніше залунала
стародавня африканська мелодія.
Серед галявини розташувався цілий
дитячий ансамбль: двоє хлопчиківпідлітків і троє малюків. Вони ритмічно
вибивали на бочках-барабанах різної
величини, обтягнутих сухою шкурою
червоного
і синього кольору, їхні рухи були
швидкими й впевненими. Після
концерту один з хлопчиків обійшов
глядачів. Деякі кидали дрібні гроші,
інші відверталися і йшли геть. Ми
спитали хлопчика, як його звуть.
— Френк, — відповів він і додав,
звертаючись до Світланки, —
приходьте, ми виступаємо тут
щосуботи та неділі. Інколи щось
заробляємо.

П'ята авеню в цей осінній день
перетворилася на безмежне
— Мамо, мені не хочеться більше
людське море. Музика, веселий
гуляти, — стиха мовила донька. —
гамір, яскраві костюми параду, який
Ходімо звідси.
щороку організовує з метою реклями
найбільший універсальний магазин
Іншим разом, слухаючи в парку
Нью-Йорку. Пливли в повітрі гумові
казкарів, що виступали біля пам'ятника
Міккі-Мауси, Аліса з Країни чудес,
Андерсену, і дивлячись на веселих
Заєць Баґс-Бані, улюбленець
дівчаток та хлопчиків, ми згадували
американської
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Там, за океаном...
маленьких музик. Де вони зараз, що з
ними?..
...Ин Гарлем
Якось ішли ми з Світланкою тією ж
П'ятою авеню, де живуть найзаможніші
люди. Ось дріботить модно вбрана
стара жінка у коштовних сережках, з
низкою перлин на шиї. На блискучому
ланцюжку вона веде двох песиків.
Штовхає скляні двері й зникає за ними.
— Куди вона повела песиків? —
питає Світланка.

c. 2
Біля світлофорів товпилися підлітки з
ганчірками, кидалися до автомобілів,
які зупинялися, щоб протерти вікна.
Пройшовши ще кілька кварталів,
ми опинилися перед своїм готелем...
... За вікнами глухо зітхав НьюЙорк, спалахували реклями,
засліплюючи зорі в небі. А дівчинка
солодко спала, притуливши до себе
улюблену ляльку Катрусю. Їй снилося
усе те, що бачила... там, за океаном.

— До собачої перукарні, там їм
зроблять зачіски, — пояснюю я.
Ми сміємося і згадуємо свого
кудлатого Тузика, якого залишили
дома у бабусі.
Ми дійшли до Рокфеллер-центру, де
розташовані Радіо-сіті, відкрита
ковзанка, кафе, ресторани. Кругом
снували гарно вбрані люди,
безтурботні й веселі...
Пройшовши кілька кварталів,
звернули на ріг. І одразу потрапили
наче в інший світ. Закіптюжені,
напівзруйновані будинки, бруд, сміття.
Байдужі, втомлені обличчя стрічних.
Сумні очі дітлахів, що гралися на
тротуарах. Притулившись до
обідраних дверей будинку, сиділа сива
бабуня, коло неї маленький музика з
інструментом, схожим на флейту. Він
грав якусь тужливу пісню, а старенька,
похитуючи головою, тихо співала:
“Гарлем, Гарлем...”.
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У ж. “Барвінок”, ч. 6, 1979.

Слух
Ось так працюють твої вуха. Твої
вуха працюють майже так само, як
працює телефон, який посилає
сигнали до головного мозку. Якщо
якісь предмети роблять шум, або хтось
розмовляє, повітря починає вібрувати,
рухатися хвилями. Це називають
звуковими хвилями. Якщо звук
сильніший, звукові хвилі довші. Ці
звукові хвилі рухаються в повітрі і
потрапляють до твоїх вух.
Як тільки хвилі починають рухатися по
каналі в вухах, багато речей починає
рухатись всередині. Спочатку звукові
хвилі вдаряють в барабанну
перетинку, яка починає вібрувати. Від
цієї вібрації похитується молоточок,
який похитує ковадло, а ковадло
похитує стремено.
Молоточок, ковадло і стремено —
це дуже маленькі кісточки в твоєму
вусі. Стремено починає рухати рідину,
яка знаходиться в черепашці. Рідина
починає рухатися, і цей рух вона
передає на маленькі волосинки,
які знаходяться в черепашці. Тепер
ці волосинки посилають сигнал по
слуховому каналу просто до твого
мозку.
Як тільки мозок дістає звуковий
сигнал, він робить так, щоби ти
зрозумів, що означає цей сигнал і що
ти повинен після цього робити.
Якби ти був маленькою мишкою, що
біжить по підлозі, і раптом чув
м'явкання кота, то твій головний мозок
відразу би визначив це. І твій мозок

відразу сказав би тобі, що маєш робити.
Втікати!
Твої вуха виконують багато ще
іншої праці. Вони допомагають тобі
зберігати рівновагу. Ті частини, які
знаходяться всередині, називаються
півколові канали. Вони дають тобі
знати, що ти сидиш, стоїш чи лежиш.
Якщо ти довго крутишся довкола
себе, твій півколовий канал починає
погано працювати, і в тебе починає
крутитися голова.
Схема органа слуху і рівноваги:

А — зовнішнє вухо,
Б — середнє вухо (барабанна порожнина),
В — внутрішнє вухо.
1 — вушна раковина;
2 — зовнішній слуховий прохід;
3 — рукоятка молоточка;
4 — барабанна перетинка;
5 — кругле вікно;
6 — слухова труба;
7 — завитка;
8 — слуховий нерв;
9 — переддвер'я;
10 — півколові канали;
11 — стремінце;
12 — ковадло.
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Де народився телефон
Недалеко міста Брентфорд стоїть
великий дім-музей, знаний як
історичне місце Канади. Яких 110 [сто
десять] років тому в цьому домі
відбулася історична подія: винахід
телефону і перша розмова по
телефону впровадили Канаду в добу
електрики.
Цей дім придбав Олександр
Мелвілл Белл у 1870-му [тисяча
вісімсот сімдесятому] році, коли він
прибув до Канади з Шотландії. Він та
його син Олександр Ґрегем цікавилися
тим, як можна б навчити глухих людей
говорити, бо мати і дружина
Олександра були глухі. Коли перший
трансатлантичний телеграфний кабель
було прокладено в 1866-му році,
молодий Белл правильно зробив
висновок, що електрика повинна б
допомогти матері й дружині чути.

детальні рисунки першого телефону, а
вже два роки пізніше одержав патент
на винахід.
Наступне завдання — випробувати
телефон. Перша демон¬страція
телефону відбулася 3-го [третього]
серпня 1876-го [тисяча вісімсот
сімдесят шостого] року на відстані
вісім кілометрів між телеграфними
станціями в Брентфорді та недалекому
Маунт-Плезенті. А вже на другий день
Белл телефонує з батьківського дому
до телеграфної станції в Брентфорді.
За три тижні Белл з'єднує телефоном
Брентфорд і Париж, два онтарійські
містечка віддалені одне від одного на
яких 11 [одинадцять] кілометрів.
Проте тому, що телефонні лінії йшли
навколо міста Торонто, то розмова
насправді пройшла довшу відстань,
майже 200 [двісті] кілометрів.

У 1871-му [тисяча вісімсот сімдесят
"Садиба Белла" була відкрита для
першому] році Олександр Ґрегем Белл
туристів і публіки ще у 1910-му [тисяча
переїхав до Бостону і там відкрив
дев’ятсот десятому] році. Тут стоїть
школу для глухих. Навчання займало
дім, який був першою телефонною
денні години, а експерименти з
станцією у світі.
дивними апаратами — ночі. Він їв
лише тоді, коли голод мучив його та
майже зовсім не спав. Влітку він часто
повертався до батьківського дому на
вакації і туди в 1874-му [тисяча вісімсот
сімдесят четвертому] році він привіз зі
собою до Брентфорду людське вухо,
яке його приятель-лікар дав йому в
Бостоні. Белл студіював це вухо — і
раптом зародилася в нього блискуча
ідея про телефон! У Брентфорді він
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Сова
Сови мають великі очі, великі голови, гачкуватий
дзьоб, гачкуваті пазурі, їхні лапи вкриті пір’ям. І самці, і
самиці того самого кольору, проте самиця більша
розміром.
Полюють сови вночі, проте ті, що живуть в Арктиці,
полюють вдень. Їдять вони гризунів, маленьких пташок,
комах, деякі — рибу і гадюк. В неволі сови їдять і зелень.
Гнізда сови будують в дуплах дерев, у скелях, під
дахами будиніків, навіть на землі. Самиця зносить від 1
[одного] до 12 [дванадцяти] білих яєчок, які вона
висиджує близько місяця. Самець приносить їй в цей час
їжу.
Найменша сова важить 50 г [п'ятдесят грамів],
найбільша (пугач) — 2–4 кг [два–чотири кілограми].

Лексична примітка. Пугач — це Great Horned Owl.
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Качкодзьоб
Хоч качкодзьоб зносить яєчка, з яких вилуплюються
малята, втім, він є ссавцем, бо годує малят молоком.
Мордочка в качкодзьоба тверда, подібна до дзьоба.
Тіло вкрите коротким хутром, хвіст плаский, як у бобра.
Між пальцями качкодзьоба росте шкіра, яка допомагає
йому плавати.
Качкодзьоби живуть коло річок, їдять малих
безхребетних тварин. Вони — дуже нервові тварини, і не
люблять змін. Коли качкодзьоб впадає в паніку, він
починає кидатися в різні боки, а за три-чотири години
гине.
Сьогодні качкодзьобів залишається дуже мало, на них
заборонено полювати.

Лексична примітка. Качкодзьоб — це Duck-billed Platypus.
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Як зробити міні-газету?
Пояснення та дизайн міні-газети
підготувала Галина Клід
Тексти до міні-газети написав Анатолій Зубар
Щоб зробити газету, треба
спершу вибрати редакційну колеґію
(редколеґію) та головного редактора,
тобто тих осіб, які будуть відповідати
за випуск газети. Редколеґія вирішує,
як назвати газету (наприклад, “Вісті
п’ятої кляси”) і розподіляє обов’язки.
Також вирішується кількість та назви
постійних колонок. У той сам час
редколеґія вибирає дизайн, або
композицію газети, тобто, де і в якій
послідовності будуть розташовані
колонки.

• Вітаємо з днем народження

Постійні колонки можуть мати такі
приблизні назви:

та інші.

• Коротко про події у
школі
•
•
•
•

Новини кляси
Навчання
Спорт
Культурні новини

• Загадки, розваги
• Якою буде погода
• Листи від читачів
• Мої домашні друзі (розповіді про
собак, котів, хом’яків та папуг)
• Рекляма, оголошення (що де
можна купити, продати, обміняти;
що я колекціоную)
• Що можеш подивитися на ТБ
• Смішинки, малюнки
Після того, як усі тексти та
фотографії будуть зібрані, готується
випуск газети (подаємо приблизний
дизайн). Це можна робити на
комп’ютері або вручну.

• Хочемо похвалитися (як я
допоміг/допомогла рідним,
знайомим та незнайомим)
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Як зробити міні-газету?
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c. 3

НОВА 5. Усна література
Навчальний розділ 10

Nova 5: Oral Literature online supplement — http://www.oomroom.com/nova5/prep
Web adaptation © 2016 Ukrainian Language Education Centre, Canadian Institute of Ukrainian Studies

Добридень!
Ґергард Гольц-Баумерг
Називаюся Альфонс Ціттербаке, а
років мені стільки ж, скільки і вам. Ви,
мабуть, запитаєте, як це так, що я пишу
книжку. До речі, твори в мене виходять
не такі вже й добрі. Якось я прочитав про
конкурс на кращий твір, подумав:
напишу щось. Рукопис я сам поніс у
видавництво, щоб не пропав на пошті.
— Добрий день, — привітався я вже у
видавництві. Мені треба щось передати
панові Робінзонові.
Саме тоді коридором проходила
красива молода жінка.
— Пані, — сказав чоловік до неї. —
Цей юнак до Робінзона. Чи працює такий
у видавництві?
Жінка тільки усміхнулась і повела
мене з собою.
— Авжеж, працює, — сказала вона й
підморгнула мені. — Він сидить на
четвертому поверсі. Ходімо зі мною.
Я зрадів і відрекомендувався так, як
завжди радить мама:
— Називаюся Альфонс Ціттербаке.
Жінка була така люб'язна, що теж
назвалась:
— А моє прізвище — Цвой.
Пані Цвой (мама каже, що всі
незнайомі жінки — пані) хотіла йти
пішки. А я побачив ліфт і захотів
проїхатися.

— Гаразд, — погодилася пані Цвой.
— Підіймемось ліфтом, якщо ти вмієш
ним користуватися.
Я зачепив двері і натис на
кнопку.
Ліфт рушив угору.
— Краще, ніж на каруселі, — сказав я.
— Ніколи ще не їхав на такому ліфті.
Тут я ненароком зачепив плечем
кнопку. Щось клацнуло, і ліфт зупинився.
Пані Цвой зблідла. Я теж злякався. В ліфті
погасло світло. Я поцікавився:
— А ліфт, часом, не впаде?
Та пані Цвой, здається, не чула мене.
Вона натискувала на кнопку, але марно:
ліфт не рухався.
— Застрягли. Боюся, що тут ми довго
будемо сидіти, — нарешті обізвалася
вона.
А я вже заспокоївся. Може, приїде
пожежна команда, і ми виберемося з
ліфта драбиною. Мені так закортіло
спуститися пожежною драбиною! В
нашому класі ще ні з ким такого не
бувало.
— А ви не захопили з собою чогось
попоїсти? — запитав я. — А то, може,
довго тут будемо.
— Ой, лишенько! — забідкалася
пані Цвой. — У мене ж важливе засідання!
— Погано? — знову запитав я.
— Ще й як! Наш директор дуже
пунктуальний.
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Добридень!
— Наші вчителі теж, — додав я.
Пані Цвой стукнула кулаком у стінку
кабіни й закричала:
— Я поспішаю на засідання!
Допоможіть!
— Не хвилюйтесь, — заспокоював я
пані Цвой. — Мені теж треба внести
оповідання на конкурс, та якщо ми
просидимо тут довго, я не подам його
вчасно.
Якийсь час ми мовчали, а тоді пані
Цвой обізвалася:
— Розкажи що-небудь, Альфонсе.
Ми тут — мов той Робінзон на
безлюдному острові, то треба ж якось
провести час.
— Гаразд, — сказав я.
Уявив себе Робінзоном у печері та й
почав розповідати. Спочатку про папугу
та про постійні клопоти зі своїм
прізвищем. Побачив, що це їй
сподобалося, і розказав про те, як ми
ходили в гості, а також про жарти на
перше квітня, прикрощі зі складаним
ножиком і ще дещо.
Пані Цвой голосно сміялася:
— Це ми надрукуємо, Альфонсе. Це ми
надрукуємо.
Раптом спалахнуло світло, і ми
піднеслися вгору. На тому поверсі, де ми
вийшли, біля ліфта стояли два чоловіки.
Один такий, як учитель. Другий, нижчий
на зріст, дивився на нас крізь окуляри.
Вищий заговорив:
— Пані Цвой, ми ж запросили вас
рівно на другу годину.

c. 2
Він дістав кишеньковий годинник,
поглянув на нього й насупився. Пані
Цвой прошепотіла:
— Наш директор.
А я голосно:
— Вибачте, пане директоре.
Винний я!
— Тебе не питають, хлопче, — сказав
той, в окулярах. — Зачекай, поки до тебе
будуть говорити.
— Панове, — вставила слово вона. —
Це ж Альфонс Ціттербаке!
— Невже? — сказав чоловік в
окулярах.
А директор ще раз позирнув на
годинник і сказав:
— Перепрошую.
Пані Цвой і він обернулися та
пішли.
А зараз я сиджу тут, у видавництві, і
записую все, що розповів пані Цвой. Піду
аж тоді, як повернеться пані Цвой. Треба
ж таки писати оповідання на конкурс.
У кн. “Альфонс Ціттербаке. Веселі
історії невдахи, записані Ґергардом ГольцомБаумертом”. Переклав з нім.
Настека М. Київ: Веселка, 1974.
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Як я готувався стати космонавтом.
Космонавт номер 2 — Ціттербаке
Ґергард Гольц-Баумерт
Одного разу тато каже:
— Альфонсе, не будь такий
балакучий. Ти розказуєш усі таємниці.
Я вирішив показати, що добре вмію
мовчати. Почалося в середу. Я вирішив
стати космонавтом номер 1 або номер
5 чи навіть номер 6. Раніше я думав, що
буду продавцем овочів, клоуном,
таксистом, водолазом або генералом.
Але все це мені якось не зовсім
подобалося. Та й час у мене ще був.
А цієї середи я прочитав книжку
Гагаріна, космонавта номер 1, і
вирішив нарешті — буду космонавтом.
Вирішив також: не буду казати нікому
про це ні слова. Ні вдома, ні в школі.
Тато, напевно, не буде мати нічого
проти, а мама, певно, скаже, що ця
професія дуже важка.
У класі я не скажу нічого, щоб інші
учні теж не хотіли бути космонавтами.
Бо коли будуть перебирати, можуть
вибрати других. Петер, Ервін чи Бруно
— всі три вони є міцні хлопці.
Наступного дня я запитав
Петера:
— Ким ти хочеш бути?

— Бери, — сказав я.
А Ервін хотів бути сторожем на
кордоні (прикордонником).
— Чудовий план, — сказав я. —
Добре тренуй зір, щоб міг бачити у
пітьмі й не пропустив ворога.
З Бруно було гірше. Він мріяв бути
пілотом. Ще трохи — і він буде хотіти
готуватися в космонавти.
— О-о-о! Пілот — це дуже
небезпечно!. Треба стрибати з висоти
сорок тисяч метрів!
— Ну й що? Я візьму з собою два
парашути.
— А як обидва не розкриються, що
тоді?
Бруно насупився. Він не знав, як на
таке запитання відповідати.
— А уяви собі, що мотор поломався
і літак загорівся або раптом відпало
крило.
У відповідь Бруно щось сказав, а я
не зрозумів.
— Я ніколи не буду пілотом, —
продовжував я. — Дуже небез¬печна
професія. Ні, ні! Знаєш що? Краще бути
таксистом, водолазом чи клоуном.

— Конструктором телевізорів,
— відповів він.
Я йому зараз дав цукерок і це
здивувало його.
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Як я готувався стати космонавтом.
Космонавт номер 2 — Ціттербаке
Бруно розсердився:
— Клоун у цирку? Зараз буду бити!
Буду пілотом, хоч би що ти говорив.
Як мені його відмовити? Проте
пілот — це ще не космонавт.
Я склав собі програму, як стати
космонавтом. А для цього потрібно
багато чого. Зокрема, треба терпіти
різні муки.

У кн. “Альфонс Ціттербаке.
Веселі історії невдахи, записані
Ґергардом Гольцом-Баумертом”.
Переклав з нім. Настека М.
Київ: Веселка, 1974.
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c. 2

Як я мовчав
Ґергард Гольц-Баумерт
У космосі має бути зовсім тихо.
Смішно уявити: ні шуму, ні пташок, ні
дерев, ні радіо, ні шелесту листя.
Найважливіше для космонавта — це
щоб нерви витримали до кінця. Я
вирішив три дні мовчати. Це буде
моє перше тренування.
Я позатикав вуха, зачинив вікна,
позавішував їх і сів посеред кімнати
на крісло. Спочатку все йшло добре, і
я вже подумав, що сидіти нерухомо
зовсім легко. Та за кілька хвилин у
мене свербіли ноги, а у вухах почало
гудіти.
Незабаром ледве почув мамин
голос: — Альфонсе! Альфі! Ти що,
не чуєш?
"Навіть у космосі мене мама гукає", —
сердито подумав я. Аж ось у коридорі
можна чути її кроки, грюкнули двері.
Потім вона заглянула в кімнату, але,
мабуть, нічого не побачила.
— Ой! — зойкнула вона, ввімкнула
світло і плеснула в долоні. — Що це,
Альфі? Такий чудовий день, а ти сидиш
на кріслі у темній кімнаті! Іди надвір!
Спершу я хотів усе пояснити, але
пригадав, що космо¬навти ж повинні
бути мовчазні.
— Чи ти глухнеш? — запитала мама.
Тоді мама дала мені гроші і сказала:—
А тепер до крамниці. Принеси
мармеладу, маргарину і півфунта сала.

Відмовити не було як. Отже я взяв
мовчки гроші і пішов. У крамниці,
пальцем показав, що мені треба.
— Чи в тебе язика нема? —
здивувалася продавниця.
А я дивився кудись у порожнечу і
думав собі: звідки можуть вони знати,
що я літаю недалеко Місяця, а там
тиша. За вечерею тато спочатку
пильно подивився на мене, а тоді
каже до мами:
— Чи не думаєш ти, що сьогодні
Альфонс мовчазний? Певно, щось
сталося. Може, заробив погану оцінку
або його покритикували. Я мовчки їв
картоплю.
— Ану покажи зошит.
Тато не знайшов у зошиті запису. Я
мовчки вийшов у свою кімнату і знову
сів на крісло. Тишком зайшла мама,
притулила руку до мого лоба.
— У тебе, мабуть, температура,
Альфі. Чуєш, — гукнула вона татові, —
він хворий! Це точно. Напевне протяг,
— і болить у вухах.
Неначе старій бабі, мама замотала
мені хусткою голову. Усе буду терпіти,
але буду мовчати!
Увечері прийшов Петер, але
говорив так тихо, що я ледве чув його.
А Петер говорив і говорив. Я чув
тільки: блуб,
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Як я мовчав
блуб, блуб. І я почав ходити по
кімнаті туди й сюди — міркував, як
урятувати себе і ракету. Петер не
витримав і схопився за голову:
— Та він збожеволів, геть
збожеволів!
І пішов собі.
Вранці наступного дня в школі я
теж мовчав. Я хотів витримати три дні
(власне, три дні — ніщо, коли летиш
до Оріона). Пан Фількендорф поставив
мені погану оцінку, бо я стояв біля
дошки, мов німий. А шкода, задача
була легка, як дитяча забава. А наш
учитель музики подивився на мене
крізь окуляри й запитав:
— Альфонсе, чому ти не співаєш з
усіма?
Я не відповів.
— Еге, ти не хочеш розмовляти з
учителем, — розсердився він. —
Добре, тоді, будь ласка, заспівай сам.
Весь клас повернув до мене
голови. Раптом Петер сказав, що б усі
чули:
— Я вам скажу. Альфонс геть
збожеволів!
Він устав і розказав учителеві про
нашу зустріч учора ввечері. Пан
учитель викликав мене до дошки і
сказав відкрити рот.
— Може, порвав голосові зв'язки,
— припустив він. — Ану, скажи "а".
— А-а-а, — видавив я.

c. 2
В класі сміялися всі. Отак дурити
мене! Але сказати "а" — це ще не
означає заговорити.
Того дня більше я нічого не казав.
До всього ще й запис у зошиті дістав.
Увечері тато побачив той запис, а це
вже погано.
— Не вчора, то сьогодні запис. Я ж
казав, — зробив висновок тато.
Мовчки я пішов спати. Добре, що я
швидко заснув. Коли спиш, усе
мовчить, і ніхто не питає, чому ти
мовчиш. А космонавт мусить мовчати.
Мовчати і терпіти мовчанку.
У кн. “Альфонс Ціттербаке.
Веселі історії невдахи, записані
Ґергардом Гольцом-Баумертом”.
Переклав з нім. Настека М.
Київ: Веселка, 1974.
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Все в тюбиках
Ґергард Гольц-Баумерт
Мама завжди каже, що я поганий
їдець та що я дуже перебираю. Вона,
мабуть, гадає, що я в цьому винний.
Тато завжди її заспокоює. Бо він теж не
все їсть. Не любить, наприклад,
зелених квасоль. А коли я не хочу їсти
бурячки чи макарони з томатним
соусом, чи не їм печінки, бо від неї
мені погано, чи відмовляюся від
ванільного пудингу й студинцю, то
мама завжди свариться зі мною.
Дарма. Коли стану космонавтом,
тоді не буде прикрощів через маму,
бо, як пише Юрій Гагарін, космонавти
не їдять ні студинцю, ні бурячків, ані
ванільного пудингу. Смішно було я,
якщо б космонавт брав із собою в
політ на Місяць десять фунтів
студинцю. Космонавти харчуються
тільки з тюбиків. Мені це дуже
подобається. І швидше, і не треба
довго сидіти за столом. Бо мама
завжди говорить:
— Альфі, чому ти поспішаєш,
неначе на пожежу? У тебе ж є час!
А насправді у мене того часу ніколи
нема. Надворі на мене чекають хлопці
з футбольної команди, або мені треба
на збори. Тому мені так хочеться їсти з
тюбиків: півтюбика в рот і наїдаєшся
відразу.
Я вирішив тренуватися:
харчуватися тільки з тюбиків.
Почав я вранці:

— Дякую, мамо. Сьогодні не
хочу їсти нічого.
А мама:
— Знову! Чого це ти не хочеш
їсти?
Та як мені відповідати на її
питання?
Не лекціях у мене так бурчало в
животі, що пан Фількендорф
спитав:
— Чия парта в класі рипить?
На перерві я попрохав
Бруно:
— Дай мені півсандвіча.
З'їв півсандвіча і злий став, що не
витримав. "Добре почав ти
харчуватися з тюбиків, Ціттербаке", —
подумав я. Як тут не нарікати? У
крамниці нема їжі в тюбиках! Раптом я
згадав про зубну пасту, що, як і мій
папуга, нази¬вається "Чистун", а на
смак, мов шоколад. Паста потрібна
мені не для того, щоб чистити зуби, а
щоб їсти. Я видавив усю пасту собі в
рот. Спочатку паста справді була на
смак, мов шоколад, а вже потім!
За вечерею тато не витримав:
— Альфі, Альфі, чому ти не їси? Певно,
щось із тобою не гаразд?
— Я попоїв.
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Все в тюбиках
— Ох, Альфі, — і мама сумно
поглянула на мене, — кажи правду. Ти
не їв і нічого не брав. Я ж бачу.
— Я. . .
Я мало не сказав, що перейшов на їжу
в тюбиках. Тоді я не міг більше ні слини
ковтнути, ні слова промовити. Моє
щастя! А потім занудило. Нарешті мама
сказала:
— Альфі, йди спати, вмийся, почисть
зуби... Ой лишенько! Який ти блідий!
Мов стіна. Що в тебе болить?
Коли вона сказала: "Почисть зуби", я
згадав про порожній тюбик. Вони
перенесли мене в ліжко. Мої думки
знову були про тренування. Яка це
важка справа!
Вранці мені стало краще. Але їсти
зубної пасти я більше не міг. Мама
сказала:
— Альфі, ти зуживаєш дуже багато
зубної пасти! Ти що, їси її?
Того дня я зайшов до крамниці та
спитав:
— Що у вас є в тюбиках?
Спершу продавиця подумала, що я
сміюся з неї, але потім відповіла:
— Майонез, гірчиця і анчоусова паста.
Дивна якась їжа! А де він росте, той
анчоус? Я витрусив усі свої гроші й
купив

c. 2
по тюбику. Вирішив почати з гірчиці,
бо знав, що воно таке. Пекло так, що я
закричав неначе божевільний і
вискочив надвір. Мені здалося, що у
мене просто з рота стартує ракета, а з
носа б'є полум'я.
Якийсь пан ішов у будинок, але
побачив мене і схопив за руку.
— Чого ти плачеш, малий? —
запитав він. — Хтось набив тебе? Чи,
може, загубив маму?
Я тільки застогнав:
— О-о-о! У-у-у! — а тоді вирвався і
втік вулицею.
Вдома я припав до крана і випив
літрів зо три води. Після того, як я з'їв
півтюбика, язик у мене геть затерп і
став, як ганчірка. З очей текли сльози.
Мама вже хотіла повести мене до
лікаря. Мені треба було засміятися, але
замість сміху вийшло якесь хрипіння.
Чого це я мав іти до лікаря? Космонавт
не піде до лікаря через те, що він їсть
із тюбиків! Вночі мені приснилося, що
в мене день народження і все на столі,
— і тістечка, і хліб, і печеня, — було з
гірчиці.
Я закричав.
Прибігла мама і приклала мені до
лоба руку. Я чув, як вона прошепотіла
татові:
— Неначе скарлатина, а очі
червоні: язик і горло ясно-червоне.
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Все в тюбиках
Наступного ранку я був дуже
слабий і потиху з'їв п'ять шматочків
хліба. Ой, яке тяжке тренування!
Майонез думаю, мабуть, кращий. На
тюбику написано: "Майонез додає їжі
смаку. Приправляйте їжу хорошим
майонезом". Я обережно видавив
трохи на ніготь і лизнув. Так, майонез
смачний. Тоді я взяв тюбик у зуби, а
їсти мені хотілося добре, і все видавив
у рот. Потім мені стало так, ніби тюбик
майонезу перетворився в животі на
величезний камінь.
Увечері я з'їв півтюбика анчоусної
пасти. О, в ній є щось від риби, але
відчуття таке, ніби з'їв ножа чи
рашпіль. А може, у мене язик такий від
гірчиці! Цілу годину я полоскав горло.

c. 3
Від сьогоднішнього ранку я знову
п'ю какао з сухариками, а на ніч їм
щось тепле.
Сьогодні перед вечерею мама
сказала:
— Я принесла тобі дещо
смачненьке. Намаж скибку хліба. Це
анчоусна паста.
Не знаю, як воно трапилось, але я
заплакав і дозволив татові перенести
мене в ліжко.
Але я стану космонавтом!
У кн. “Альфонс Ціттербаке.
Веселі історії невдахи, записані
Ґергардом Гольцом-Баумертом”.
Переклав з нім. Настека М.
Київ: Веселка, 1974.
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Десять квитків на карусель
Ґергард Гольц-Баумерт
Моє тренування іде вперед. Після
того, як я мовчав в космосі, а також їв з
тюбиків, тепер маю робити фізичні
вправи. Найважливіша фізична вправа —
це невагомість. Це незвичайна вправа.
Літаєш, як, наприклад, папуга Чистун по
кімнаті. Я довго думав, як би мені зробити
те ж саме. Спочатку спробував
простягтися, підскочив в ліжку. Але від
цього невагомим не став. Тільки здійняв
страшенну хмару пилу. Якраз увійшла
мама і закашлялась.
Я перечитав багато книжок і кілька
журналів аж поки натрапив на потрібну
думку. Правда, це коштувало би багато
грошей. Я читав, що космонавти
тренуються витримувати невагомість на
центрифузі.
В мене легко паморочиться голова, але
коли хочеш стати космонавтом, то маєш
пройти всі трену вання. На центрифузі
треба крутитися, аж поки думаєш, ніби
ти в ракеті. Але де взяти центрифугу? Аж
ось одного разу, коли ми з татом їхали до
ріки, я побачив невеликий майданчик, де
були і гойдалки, і дитяча карусель із
білими кониками. Я врятований!
Правда за один раз на каруселі не
натренуєшся. Треба купити відразу
п'ятдесят квитків, а це дорого. На жаль,
свої гроші я витратив на їжу в тюбиках.
Треба попросити у мами.
— Мамо, дай мені, будь ласка, три
марки! Розумію, це багато, але я поверну
їх тобі потім, — сказав я.
Мама здивовано подивилася на мене:

його знає, чи ти не розтра тиш їх: купиш
собі щось непотрібне або на каруселі
будеш їздити.
Я, мабуть, почервонів, адже мама
вгадала мої плани. Але ж мій обов'язок —
тренуватися на каруселі. Тільки як про це
сказати мамі?
— Ні, — заперечив я. — Це серйозна
службова справа, але таємна.
Сподіваюся, згодом ти прочитаєш про це
в газетах, — додав я.
Тепер мама зацікавилась:
— А чи не можеш ти хоч трохи мені
розповісти? Я засмучено похитав
головою:
— Це державна таємниця.
Мама не була цілком певна і жадала
від мене чесного слова, що я не розтрачу
грошей на дурниці.
Один квиток на карусель коштує 30
[тридцять] пфенігів. Грошей вистачить
якраз на десять разів. Цього замало. Та
нічого, вистачить і десять. Я півгодини біг
пішки, поки дійшов до тих атракціонів.
Було десь опівдні. Карусельник
налаштовував музику.
— Хіба сьогодні не працюєте? —
запитав я.
— Ще рано, — сказав він. — От
увечері тут усе закрутиться.
Я витягнув свої три марки:

— Чи можна у вас за один
— Так, це багато, але знаєш, Альфі: коли
раз покататися на всі ці гроші?
це справді щось важливе, я тобі дам. Та
хто
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Десять квитків на карусель
Карусельник здивувався:
— Десять квитків — і все за один раз?
— Це важливо. Треба десять, не менше.
— А як тобі стане погано?
— Я вже витримав харчування з тюбиків,
тепер уже нічого мені не станеться.
Карусельник попередив:
— Ну, гаразд, але щоб потім не
скаржився мамі!
Я сів на сидіння і прив'язався
ланцюжком. Дуже шкода — сердито
подумав я. — От якби було багато людей і
всі дивувалися!
Каруселя заскрипіла і стала поволі
обертатися. Карусельник ще гукнув до мене:
— Коли стане погано, подай мені знак.
— Я замахав на нього обома руками.
З гучномовця полинуло:
"Як люблю я мандрувати по країні..."
А я почув тільки: "...люблю я...вати...їні..."
Голосно підспівуючи, я вигукнув:
— Ракета, старт! Дати газ! Другу
швидкість!
Каруселя закрутилася швидше. Я летів
у напівлежачому положенні. Миготіли
будинки і дерева парку. А коли я глянув
на дерева, то здалося, ніби вони обхопили
мене своїми гілками. З пісні до мене дійшло
тільки: "...вати...раїні..."
Я вже не відрізняв будинків від дерев.

c. 2

Все злилося в сірозелені плями. Заплющив я
очі і гукнув:
— Якщо можна, вимкніть другу
швидкість!
Здається, я вже став невагомий! Тільки
мій живіт ще був вагомий. Навіть поважчав.
Певно, я вже катався за п'ятий квиток.
Грала інші пісня, та я нічого не розумів. Дуже
нудило. Але ж космонавт мусить терпіти
також нудоту. Тому я не сказав нічого, а
тільки заплющив очі й поклав руки на
живіт. Скоро буде кінець цьому польоту
в невагомості. Коли карусель нарешті
зупинилась, я не міг стати на ноги.
Карусельник підійшов і злякано сказав:
— Ти білий, мов крейда!
Говорити я не міг. У мене і язик, мабуть,
став невагомий, Карусельник підняв мене. Я
ледве перейшов майданчик і ліг під кущем.
Розплющив очі, але дерева все крутилися
навколо мене і грала музика. Звучала
знайома мелодія. "Можливо, це справжня
невагомість", — подумав я. Мимо проходила
якась дівчинка. Побачила мене і закричала:
— П'яний! П'яний!
До мене підійшов дідусь, поглянув на
мене і сказав:
— Вставай, хлопче, а то застудишся!
Я спробував встати на ноги, але знову
впав. Дідусь нахилився до мого рота і
понюхав. Він, певно, подумав, що я справді
напився. Але ж ні, я тільки з'їв сандвіч із
сиром.
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Десять квитків на карусель
— Тобі погано, хлопче?
Я хотів похитати головою, але дерева
все крутилися навколо мене, і я навіть не
зворухнувся. Підійшла якась жінка. Я
хотів усе їй пояснити, але язик зовсім не
слухався мене. Здавалося, він став
товстий, як цеглина. Тому я тільки
промимрив:
— Як люблю я мандрувати...за три
марки...десять квитків...
Дідусь задумливо похитав головою.
Хоча він підтримував мене, але я хитався
то в один бік, то в другий.
— А де ти живеш? — запитав дідусь.
Це я міг сказати.
— Ходімо, Фрідо, — сказав
дідусь дівчинці. — Допоможемо
йому дійти додому. Підтримуй
його з того боку.
Вони привели мене додому.
Мама перелякалася, коли побачила
мене з дідусем і дівчинкою. Вони пустили
мене в коридорі, я хитався, мацав стіну,
якось дістався до ліжка і впав.

c. 3

— Отже, ти був на каруселі? —
спитала мама.
Я кивнув, а мені здавалося, ніби
захиталися піч і шафа.
— А обіцянка? — докірливо сказала
мама, розгнівалася і вийшла з кімнати.
Три дні у мене паморочилася голова.
Про карусель я не смів навіть думати.
Було тільки мені про неї згадати, як усе
починало перевертатися в животі. А мама
ще довго гнівалася на мене. Вона
вважала, що я обдурив її, і навіть не
бажала розмовляти зі мною. А все це я
робив заради важливої справи! Тепер
знаю, що терпіти невагомість дуже важко;
але що має бути, те відбудеться. Адже пан
Фількендорф завжди говорить:
"Заради хорошої справи треба вміти йти
на жертви". Тепер мене справді можуть
узяти в космонавти. Я досить
натренований.
У кн. “Альфонс Ціттербаке.
Веселі історії невдахи, записані
Ґергардом Гольцом-Баумертом”.
Переклав з нім. Настека М.
Київ: Веселка, 1974.

Дідусь почав розповідати. Мама дуже
хвилювалася і тільки сказала:
— З ним ще ніколи нічого подібного
не було! Де ви його знайшли?
— А біля атракціонів, — защебетала
Фріда. — Цей хлопець усе кружляв і
кружляв на каруселі.
— А покажи три марки, — жадала
мама. Я тільки похитав головою.
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Тайна. Вірш
Марія Пригара
А у мене новина:
В мене тайна є одна!
А яка у мене тайна —
Я нікому не скажу.
От лиш Галочці, звичайно,
— Я із Галею дружу.
Тільки я скажу потому:
— Не кажи, гляди, нікому,
А розкажеш хоч комусь,
Я з тобою роздружусь.
Раптом ранком біля ґанку
Зустрічаю я Тетянку.
Щось не терпиться мені:
Чи сказати їй, чи ні?
Я скажу лиш наодинці:
— Не кажи про це
Маринці, Бо Маринка наша
все,
Як сорока, рознесе.
Бачу Катю — теж
подружка. Чи шепнути їй
на вушко? Чи сказати хоч
слівце,
Щоб ніхто не знав про це?
Тільки що то? Вір не вір,
Знає тайну цілий двір.
Як це сталось? Чисте диво!
Отака я нещаслива!
У кн. “Вірші та казки. Том 1.
Для молодшого шкільного віку”.
Київ: Веселка, 1978.
http://www.oomroom.com/nova5/prep — Nova 5: Oral Literature, Unit 10.
Web adaptation © 2016 Ukrainian Language Education Centre, Canadian Institute of Ukrainian Studies.
Source material “Nova 5. Odynytsia 10. Zbirka tekstiv dlia usnoho chytannia“. Alberta Education. Edmonton, 1989.
© 1989 The Crown in Right of Alberta, as represented by the Minister of Education. Used with permission.

Гості здалека
Богдан Середа
“Від третьої до шостої дозвілля!
Вільний час!"
Юрко поволі пішов до шатра. Три
години вільного часу. Батьки сьогодні
не приїдуть. Вони були минулого
тижня. Приїдуть вже на другий
тиждень і заберуть його додому. Як ці
три години провести?
Над Вовчою Тропою світило тепле
липневе сонце. На синьому небі не
було жодної хмаринки.
“Хіба піду наниз. Там незабаром
будуть змагання з копаного м'яча. Ні,
може пізніше побачу! Цікаво чи
басейн тепер відкритий."
Юрко взяв рушник і пішов поволі
стежкою. Стежка вела через ліс до
галявини за спортовою площею.
Змагання мали розпочатись за
п'ятнадцять або двадцять хвилин.
Поспішати було нікуди.
Юрко дійшов до загону
“Підкарпаття". Раптом він зауважив
щось дивне. Сонце тут світило не так
ясно, як у таборі.
“Що — хіба буря збирається?" —
подумав Юрко та й глянув угору.
Ні, хмар на небі не було. Тільки
небо стало якесь сріблясто-сіре та й
сонце зникло кудись.
Юрко зупинився. Здивований,

оглянувся довкола й вирішив іти далі.
Він відчув, що його нога не потрапила
на землю. Поволі він почав
підноситись угору.
Не думаючи ні про що, він почав
пручатись руками й ногами. Та що це?
Руки і ноги не рухались. Усе навкруги
нього зникло. Голова стала легкою, і
Юрко знепритомнів. Наче крізь сон,
йому привижалась тоненька сітка, якої
він майже не бачив, тільки відчував на
своїй шкірі.
Юркова
свідомість
верталась
поволі. Він довго не міг зрозуміти, де
він та що з ним сталось.
Відчував, що лежав на ліжку. Та це
не було його ліжко. Юрко лежав зру
чно. Ніщо його ніде не тиснуло.
Тканина ліжка щільно прилягала до
його тіла. Була вона ані тепла, ані
зимна, тільки м'яка.
Юрко спробував рухати руками і
ногами. Вони рухались вільно. Поволі
розплющив очі. Та це не було шатро.
“Хіба я в лікарні? — подумав. — Та
ні, це не лікарня."
Кімната була маленька без вікна, її
стіни були якогось дивного кольору.
Юрко торкнувся стіни. Вона була
тверда, але не зимна. Скоріше була
тепла, гладенька, наче дзеркало. На
дотик Юрко ніяк не міг зрозуміти, з
чого вона зроблена.
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Гості здалека

c. 2

Він напружено думав, де це він.
Раптом перед його очима частина
стіни зникла.

— Дозволь познайомитись. Твоє
ім'я Юрко, я це знаю. Моє ім'я Аарст.
Ходи слідом за мною!

Він міг присягнути, що до того
ніяких дверей не бачив. Перед Юрком
сто-яла постать в таборовому
однострої. З рушником у руці,
необстрижене русяве волосся —
постать була схожа на Юрка.

Вони вийшли в коридор. Юрко йшов за
Аарстом і зовсім не відчував страху.

Перед ним стояв другий Юрко!
Юркові зробилось моторошно. Він
не боявся, але почував себе непевно.
— Вітаємо тебе, Юрку! — промовив
другий Юрко. — Дякуємо тобі, що ти
відвідав наш корабель!
— Я не пригадую, щоб відвідував
якийсь корабель! — вирвалось у Юрка.
— Може ти й нехотячи сюди попав.
Та раз ти вже тут, назвемо це відвіди
нами.
Тільки тепер Юрко збагнув, що його
гість говорить українською мовою.
— Де ти навчився говорити поукраїнському?
— Поки твої відвідини закінчаться,
ти ще багато про що запитаєш. Ми
постараємось на всі твої питання
відповісти. Хочемо також і в тебе
дечого довідатись. Ти ходи краще зі
мною, бо це не я один, що хочу з тобою
гово рити.
Юрко зліз з постелі. Його коліна
тремтіли.

Раптом права стіна коридору
зникла. Вони обидва ввійшли в досить
велику півкруглу кімнату, її стіни
жевріли, хоч були темні. Виглядали, як
зоряні мари. Посередині кімнати стояв
півкруглий стіл. За столом сиділо
п'ятеро Юрків.
Коли Юрко ввійшов в кімнату,
вони всі підвелись. Один з них сказав,
показуючи рукою на вільне крісло:
— Юрку! Вітаємо тебе! Прошу сідай!
Крісло виглядало полотняне. Та
воно лише так виглядало. Було воно
без ніжок, наче висіло у повітрі.
Юрко стояв непорушно і тільки
дивився на своїх двійників. Усі вони
привітно усміхались і запрошували
сідати. Він підійшов і сів.
Крісло було зручне. З кожним
рухом тіла мінялось і його положення.
Після хвилини мовчанки заговорив
найбільший Юрко:
— Ти вже познайомився з Аарстом.
Моє ім'я — Крхон. Моїх товаришів не
буду представляти, бо їх імена все
одно не запам'ятаєш.
— Хто ж ви будете? — невпевнено
прошепотів Юрко. — Та як це так, що
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Гості здалека
ви всі схожі на мене? Ще й говорите
по-українському.
Крхон звернувся до всіх своїх
побратимів:
— Гадаю, що ми мусимо трохи
більше сказати йому про нас. Інакше
ми не зможемо запитувати його.
Ми — дослідча група
Міжгалактичної Імперії. По службі
зв'язку відвідуємо всі примітивні
культури. Досліджуємо, на якому рівні
розвитку знаходяться країни, щоб
пізніше вирішити, чи можна їх
прийняти в члени Імперії.
В дійсності ми виглядаємо зовсім
інакше. Ми не знали, як ти сприймеш
наш вигляд, тому ми прийняли твою
подобу. Нам це дуже просто зробити.
Така здібність існує на кожній
планеті. Тільки у нас вона дуже
розвинена. Через те з нашої планети і
найбільше посилають дослідчих
працівників. Коли ти спав, ми
підключились до твого нервового
центру. Тому знаємо твоє
ім'я, твої звички. Також тому говоримо
до тебе твоєю мовою. Ми знаємо і
твою другу мову. Та знаємо, що ти її тут
не вживаєш.
Від здивування Юрко аж рота
відкрив. Та вчасно схаменувся.
— Міжгалактична Імперія? Що це
таке?
— Тобі відомо, Юрку, що в космосі
кружляє багато заселених планет. Їх

c. 3
населяють різні раси. Раси
знаходяться на різних рівнях
еволюційного розвитку. Імперія
утворилась ще багато років
до появи життя на вашій планеті.
Найбільш розвинені раси всіх галактик
об'єднались в одну імперію. Столиця
Імперії знаходиться на плянеті в сузір'ї
Андромеди.
— Андромеда! — крикнув Юрко.
— Та ж то страшенно далеко! Це ж два
мільйони світлових років. Ви мусите
довго жити, щоб таку одну подорож
зро-бити!
— Ми маємо засоби комунікації
набагато прудкіші за швидкість світла.
Тобі відомо, Юрку, що Всесвіт не
замкнутий просторово, тобто він не
закінчується якоюсь стіною з цегли.
Під впливом сильних гравітаційних
полів він вигинається. Унаслідок цього
створюється так звана “кривизна
простору”, поза якою поняття
швидкости світла та часу не існують.
Ось саме там, здебільшого, і
проходять шляхи наших подорожей.
— То ви кажете, що в світі є багато
заселених планет, таких як Земля? —
прошепотів Юрко. Він не знав, чи все
це йому сниться, чи це справді він
сидить в міжгалактичному кораблі.
— Таких, як Земля та інших, —
відповів йому Крхон. — Різні зовнішні
умови дали початок різним формам
життя. Ми походимо з такої планети,
як твоя. Тому ми відвідуємо всі кисневі
планети. В околиці Арктура є ціла
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Гості здалека
федерація не кисневих, а хлорових
планет. Тепер, Юрку, відповідь мені
на кілька запитань!
— Ні, прошу пана відповісти ще
на одне моє запитання: чому існує
Міжгалактична Імперія?

c. 4
видумали мешканці планети Мзз. До
побудови кораблів потрібен був
елемент з атомовим тягарем 500. На
той час цей елемент був лише на
планеті Ллон. Та нам він став
доступним лише тоді, коли його
дістали на планеті Мзз.

— Це давня історія, Юрку. На
початках космосу кожна плянета та
кожна раса розвивались окремо.
Раси воювали між собою і так нищили
самі себе. Загрожувала небезпека
знищення різних планет. На щастя,
кожна раса ставала мудрішою.
Поволі, через століття, найбільш
розвинені раси об'єднались в одну
імперію. Вони покинули насильство і
об'єднались для загального добра.

Тепер мусимо кінчати нашу
розмову, бо незабаром кінчається твій
вільний час. Тобі вже пора
повертатись назад.

Наша служба слідкує за розвитком
всіх рас та культур. Ваша планета
захована в кутку вашої галактики.
Донедавна ми ще нічого про вас не
знали. Ми маємо перевірити ваші
технологічні та моральні досягнення.
Проведемо досліди, чи ви дійшли до
загального розвитку імперії. Якщо
так, то ми нав'яжемо зв'язки з вашим
культурним центром.

Раптом на столі з'явилась скринька.
Дивного, ясносинього кольору вона
була. Вся вона сяяла, наче всередині
щось світилось. По скриньці бігали
стріч ки різнокольорових світел.
Світло ставало то ясніше, то темніше.

Кожному новому членові імперії
стають доступні всі технологічні дані.
Всі нові метали, мінерали стануть
відомими для вас також. З цього
поводу багато прикладів ми можемо
навести тобі. Так, наприклад,
винаходи одних планет допомогли
іншим. От, скажімо, як виник принцип
подорожування
за кривиною простору. Цей принцип

— Я не хочу повертатись, —
крикнув Юрко. — Візьміть мене з
собою. Я хочу все це побачити сам.
Хочу відвідати вашу столицю і всі ті
дивні планети! Я знаю, що я ще малий,
але я хочу всьому навчитись...

Усі присутні нахилились до
скриньки. Вони довго слідкували за
стрічками світел. Юрко сидів мов
зачарований. Він боявся навіть
ворухнутись на кріслі.
— Дивна планета, — наче до себе
промовив Крхон. — Технологічно Е-4,
але морально ще тільки М-7.
Дякую тобі, Юрку, за твою
інформацію. Я вже більше не буду ні
про що тебе розпитувати. Нам усе
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Гості здалека
зрозуміло. Ми теж переписали все, що
було в тебе записано в мозку. Все це
буде досліджено. Та вже з поверхового
огляду бачи мо, що ваша планета ще
не дозріла. Ви все ще на рівні М-7. Це
значить, що у вас ще існують війни,
провадяться насильства, панує
ненависть та нетерпели вість між
людьми. Ну нічого, за якийсь час
навідаємось знову. Побачимо, чи ви
посунулись вперед.
Все ж таки дивно, як може бути
ядерна енергія в комбінації з таким
примітивним... Крхон не договорив і
махнув рукою.
Юрко побачив в очах Крхона
дивний смуток. Крхон встав і подав
Юркові руку.
— Прощай, Юрку! Не кажу “до
побачення", бо ми вже з тобою не
побачимось. Шкода, бо ти мені дуже
сподобався. Тому в нашій роботі я зроблю виняток. Після закінчення нашої
праці ми мали б стерти все з твоєї
пам'яті, що торкається нас. У твоєму
випадку ми того не зробимо. Вертайся
на землю і можеш про все розповісти.
Тобі так чи інакше не повірять. Якби
хтось і повірив, то воно може б і добре
було.

c. 5
Навкруги нього були зелені дерева.
Він лежав на траві, а по носі у нього
мандрувала муха. Він прогнав муху і
сів на траву. Оглянувся довкола — ані
Крхона, ані Аарста вже не було.
Юрко довго сидів. Нарешті встав і
пішов стежкою на спортивний майдан.
Змагання якраз закінчились. Іти в
басейн було вже пізно. Юрко
перейшов через майдан і сів під
деревом. Довго просидів він під
деревом.
Дуже він хотів розповісти комусь
про пережите. Під їдальнею побачив
свого друга-вихователя. Вже зірвався
був на ноги — і знову сів.
Ні — краще ні. Все одно не
повірять. Ще й сміятись будуть.

Юркові здалось, що він чує
приємний запах незнаної досі квітки.
Йому закрутилось в голові. Очі ніби
самі замкнулись. Він покрутив головою
та на-силу розплющив очі.
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Ему
Ему — другий по величині птах в світі. Він може
вирости до 1.5 метра (5 футів) і важити понад 45 кг [сорок
п’ять кілограмів] (100 фунтів).
Ці птахи не вміють літати і змушені бігати. Проте бігати
вони можуть зі швидкістю 50 км [п’ятдесят кілометрів] на
годину (ЗО миль).
Тіло ему покрите густим пір'ям. Крила дуже маленькі.
Тіло коричневого (бронзового) кольору, голова і шия
темно-синього кольору.
В небезпеці ему захищається ногами.
Ему паруються на ціле життя. Самиця ему зносить 7-10
[сім–десять] темно-зелених яєць, які досягають 13 см
[тринадцяти сантиметрів] довжини. Самець ему висиджує
яйця у гнізді, яке робиться на землі, приблизно 60
[шістдесят] днів.
Ему живуть у зграях. Вони їдять овочі, комах, зелені
рослини. Деколи люблять їсти зерно на полях, нищать
паркани на фармах та на пасовищах, де розводять овець.
Ему живуть в північній, південно-східній і південнозахідній Австралії.
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Чи прилітають до
нас інопланетяни?
Віктор Гуменюк
Михайло, молодий льотчиквипробувач, повернувся на аеродром
після майже двогодинного польоту.
Його літак летів на висоті тринадцять
кілометрів зі швидкістю дві тисячі сто
кілометрів на годину. Все небо було
вкрите хмарами. Білі хмарини
довгастої форми висіли над головою
пілота, немов дирижаблі. Вони були
різних розмірів — малі і дуже великі.
Михайло доповів по радіо своєму
керівникові польотів, що завдання
виконав і повертається на аеродром.
Михайло помітив, що зупинився
мотор.
Раптом він відчув, що з ним та з
його літаком відбувається щось
незвичайне. Він перевірив прилади,
але все на літакові працювало
бездоганно. Одначе... Йому здалося,
що літак погано слухається керма. І
летить не прямо, а кудись убік —
ліворуч.
“Невже на цій висоті такий сильний
вітер?” — подумав Михайло. —“Може
я повинен попросити дозволу у
керівника польотів знизитися?”.

[ Михайло помітив,
що зупинився мотор. ]
Але радіостанції не працювали.
Одразу ж Михайло помітив, що
зупинився мотор.
Літак став мертвим шматком металу.
Мотор не працював. Літак не падав і
летів далі, але вже не носом уперед,

а боком - уліво. Та ще й вгору. Тоді
Михайло уважно подивився туди,
куди його тягло. І побачив, що одна
з тих величезних хмарин, що
нагадувала дирижабль, змінила свій
сріблястий колір на яскравозолотий.

[ Літак став мертвим
шматком металу. ]

Літак став мертвим шматком
металу. Але його наче пір’їну невідомі
сили підносили все вище та вище. І
невпинно наближали до золотавої
хмарини-дирижабля.
Тепер Михайло побачив, що
хмарина прозора і там всередині весь
час мигтять начебто людські постаті.
Він уже був певен, що бачить декількох
чоловіків, які крізь прозору стіну
спостерігають за ним, схиляються над
якимсь пультом.
“Кінець“— якось байдуже подумав
він.
У прозорій хмарині раптом
з’явилася брама. Вона почала повільно
відчинятися. Тепер Михайло відчув,
що його літак всмоктує у браму.

[ “Кінець“, — якось байдуже
подумав він. ]
“Кінець“— якось байдуже подумав він.
І тут боковим зором помітив Михайло
на тлі неба білий слід якогось літака.
Але на чужому літальному апараті теж
помітили цей літак. “Може вони
бояться свідків”, — подумав Михайло.
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Чи прилітають до нас інопланетяни?
... хмарина перестала всмоктувати в
себе літака
Швидко зачинилася брама.
Погасло золоте світло. Перед
Михайлом була звичайна хмарина.

[ ... хмарина перестала
всмоктувати в себе літака. ]
Та Михайло вже не міг спостерігати
за хмариною. Його літак почав падати.
Бо хмарина перестала всмоктувати в
себе літака. Мотор почав працювати.
Запрацювали радіостанції. В
навушниках шоломофона Михайло
почув голос керівника польотів.

c. 2

— Куди ти пропав?! — закричав
керівник польотів.
— Я все поясню, коли повернуся на
аеродром, — відповів Михайло.
А сам подумав, що важко буде
пояснити комусь те, що з ним
трапилось. Хто в це повірить? Адже
люди не дуже вірять у щось
надзвичайне. І можуть звинуватити
Михайла в тому, що він самовільно
змінив маршрут і висоту польоту.
У Михайла таки були неприємності.
Його мало не звільнили з посади
льотчика-випробувача.
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Робот. Практичне заняття
Ольга Колісник

Для того, щоб зробити
робота, потрібні:
1. Пуста квадратна коробочка зпід соку;
2. Дротинки;
3. Кнопки;
4. Гумки або пластилін.

1) Щоб зробити пружинку, треба
щільно намотати дротинку на
олівець або фломастер і
обережно зняти його.
2) Зробіть в коробці дірочки. Кінці
дротинок закріпіть зсередини з
допомогою пластиліну.
3) Носик можна зробити з кнопки.
4) Ноги можна зробити з ґумок або
пластиліну.
5) Руки з дротинок.
6) Антени зробіть з пружинок і
кульок пластиліну.
Пофантазуйте і придумайте, з чого
ще можна зробити робота.
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Передавач
Аттила Могильний
Я розповім вам історію, яка може
здатися небилицею, але це
чистісінька правда.
Ми саме підїжджали до
Джаспера.
Поїзд віз нас довго-довго. І тоді
несподівано до нашого купе зайшов
хлопець. Такий, як я. Років
дванадцять, може, навіть молодший.
Звичайний хлопець.
Сів і почав нас роздивлятись. Я
теж витріщив очі на нього, а батьки
розгубилися.
— Хлопчику, ти куди їдеш? —
запитала мама.
Він довго мовчав і дивився на
мене, а потім сказав:
— До Джаспера, як і
ви.
— А де твої тато і
мама?
— Вони скоро будуть. Будемо
бавитися? — сказав він до мене.
— Ну добре, хай
познайомляться, — сказав тато.
І вони з мамою вийшли в
коридор.
— Ти знаєш, чого я так довго
мовчав? — сказав мій новий
приятель. — Я вивчав твою мову.
— Як? — уперше озвався я.

— Я справді загубився. Відхилився
на три парсеки перед виходом у
гіперпростір. Помилився кнопками на
пульті керування. І тепер навіть не
знаю, в якій я сонячній системі.
— Ти що, жартуєш?
— Ні, це щира
правда.
— А що таке парсек?
— Світловий рік.
— І тобі не страшно?
— Трохи страшно. Але в мене є
зброя. Ось, — і він показав блискучу
золоту кулю. — А ось тюбик з їжею.
Мені її вистачить на цілий рік. Але мені
жахливо нудно.
— Мені теж, — сказав я.
Мені захотілося щось йому
розказати, і я почав гарячково
перебирати в пам’яті всі історії, які
знав. Всі наші ігри, всі наші шкільні
пригоди. Але все це здавалось чомусь
нецікавим. З відчаю я вже хотів
запропонувати йому зіграти в карти.
— Не треба! — сказав він. — Я
виграю.
— Чому?
— Бо я читаю всі твої
думки.
Ви знаєте, я йому повірив. Живий
інопланетянин. У ньому щось
було.
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Передавач
Раптово в моїй голові
почулося: “Передавач”...
З коридору почувся голос
матері:
— То чия це дитина?
І знову в моїй голові почулося:
“...не нудно”.
А в коридорі вагона
кондукторка відповідала моїй матері:
— Може хлопчик прийшов з
іншого вагону?
І тоді я цілком виразно почув у
своїй голові його голос: “Мені не
нудно. Просто треба настроїти
передавач, якщо ти приятель...”
“Я приятель”, — подумав я.
І далі нічого не сталося. Мама й
тато були вже в купе. Я й не помітив, як
вони зайшли.
— Ви що, спите? — спитала
мама. — Я вже втретє до вас озиваюся.
Хлопчику, де твої батьки?
— Ось, — сказав інопланетянин.
Біля дверей нашого купе стояли
чоловік і жінка. Вона — зі сталевосрібним волоссям, він — русявий.
— Нарешті ви з’явилися! А то ми
вже почали хвилюватися, — сказала
мама. Інопланетяни стояли, дивилися
на мене і усміхалися. Потім глянули

c. 2
на мого приятеля- інопланетянина, і
чоловік сказав:
— Так, це наш син.
— Так, це наш син, —
підтвердила жінка. Волосся в неї було
неймовірного кольору.
Вони вийшли з купе, і хлопець
теж підвівся.
— Ти знаєш, скажу по секрету, —
сказав він, — мені не було нудно.
Просто треба було настроїти
передавач. Для цього потрібен
приятель, справжній приятель, який
тебе любить.
І він також вийшов із купе.
— Що вони хотіли? — спитала
мама. І чому весь час мовчали?
— Вивчали мову, — відповів
я.
— Що?! — сказав тато.

— Це... — я мало не сказав, що то
були інопланетяни.
— Ага, здається я зрозумів, —
сказав тато і підморгнув мені.
І ви знаєте, я таки повірив, що
той хлопець інопланетянин. І що
думки він передає на відстані без слів.
І тато мій все зрозумів...

Лесксична примітка. Парсек — це одиниця
довжини, що використовується в
астрономії, приблизно = 31 млрд. км.
або 3.26 світлового року.
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Одного ранку в ХХ столітті
Леся Воронина
Сьогодні я прокинулася рано. Мій
хатній робот підкотився до мого ліжка
на своїх ногах-колесах. Він сказав:
— Олю, вже час вставати. Ти
просила розбудити тебе раніше.
Сьогодні ваш клас летить на
прогулянку на Місяць.
— Дякую тобі, Роббі!
Я швидко скочила з ліжка й
натиснула на кнопку на стіні. Ліжко
склалося навпіл і перетворилося на
столик. Зі стіни вискочило крісло і,
смішно переставляючи ніжки, підбігло
до столика. Роббі пішов готувати
сніданок.
А я тим часом пішла до басейну.
Вранці, перед сніданком, я дуже
люблю пострибати на водяних
подушках. Я з розбігу стрибнула в
басейн та наштовхнулась на першу
водяну подушку. Вона підкинула мене
вгору, обсипавши фонтаном бризок. Я
скрикнула від задоволення й
перелетіла на іншу подушку. Так я
купалася і заодно робила ранкову
руханку.
Але ось до басейну під’їхав
Роббі:
— Олю, поспішай, в тебе
лишилося п’ятнадцять хвилин. Треба
з’їсти сніданок і встигнути в
космопорт.
— Не хвилюйся, Роббі, тато
обіцяв заїхати за мною на своєму
повітряному автомобілі.

Я поснідала й вибігла на вулицю. В
мене було радісно на серці. Адже
сьогодні на Місяці я зустрінуся з
мамою. Вона вже тиждень працює у
місячному ботанічному саду.
Досліджує, які земні рослини
найкраще живуть у підземних місячних
садах.
А ось і тато на авіамобілі.
Сріблястий круглий авіамобіль
приземлився прямо переді мною.
Збоку відкрилися дверцята, і я сіла біля
тата на м’яке зручне сидіння.
— Ну, що, доню? Ти готова до
місячної подорожі?
— Звичайно! Наш клас так хотів
полетіти на прогулянку саме на
Місяць. Я повернуся за три дні. Я тобі
привезу від мами гостинець — місячні
яблука.
— Дякую тобі, Олю! А тепер час
їхати.
Авіамобіль безшумно піднявся у
повітря і ми помчали в бік космопорту.
Я озирнулася. На порозі нашого
будинку стояв Роббі і махав мені
рукою.
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Колеса

Папуги

Інформаційний текст.
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1989. Інформаційний текст.

Леся Воронина

Микола Миклухо-Маклай (1846–1888)

Леся Бумбак. Інформаційний текст.
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привітання в світі

Валентина Бондаренко

Загадка
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Оляна Рута

Леся Шевченко, 11 років
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Акула
Лев Толстой.
У ж. “Барвінок”, 1978 (вересень).

Котра година?

Брати Райти
Інформаційний текст.

Країна північно-західних вітрів
Сіра Сова (1888—1938). У кн. Сіра Сова.
Країна північно-західних вітрів. Переклала
Павличко С. Адаптація. Київ: Веселка, 1981.

Ремези
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Гаврило Ґава

Брахіозавр

Перші люди

Як та коли люди навчилися літати.
Частина 3
У кн. "Тексти для тихого читання, перший
рівень". Упорядкував Богдан Борушак.
Едмонтон: Міністерство освіти Альберти,
1989. Інформаційний текст.

Христофор Колумб (1451–1506)

Навчальний розділ 4
Як прийшов до тебе зошит
Ігор Лубченко. У ж. “Барвінок”, ч. 9, 1984.

Живи, книго!
У ж. “Барвінок”, ч. 3, 1979.

Пеппі, Томмі й Анніка. Оповідання.
Адаптація
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Інформаційні тексти.

Пустеля
Рослинний світ пустелі
Тваринний світ пустелі
У кн. "Тексти для тихого читання, перший
рівень". Упорядкував Богдан Борушак.
Едмонтон: Міністерство освіти Альберти,
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Джованні Кабото (1450–1498)
Інформаційний текст.
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Велика синиця

Фреґати

Леся Бумбак. Інформаційний текст.

Чарівне слово

Інформаційний текст.

Пішоходи в Північній Америці

В. Осєєва. У кн. “Часом нелегко бути
дитиною. Нова 3. Читанка-сходинка“.
Едмонтон: Методичний кабінет української
мови, Канадський інститут українських
студій, Альбертський університет, 1995, с.
15-23.

Про що розповідає писанка

Інформаційний текст.

Перший у повітрі. Винахідник та
долсідник О. Можайський (1825–1890)
Віктор Гуменюк

Інтерв'ю з Романом Соколовським
Леся Воронина

Володимир Підгірняк

Фльота запорізьких козаків

Жан-Франсуа Шампольйон
Галина Ухань-Кобилянська

Станіслав Клочков

Повітря
У кн. "Тексти для тихого читання, перший
рівень". Упорядкував Богдан Борушак.
Едмонтон: Міністерство освіти Альберти,
1989.

Луї Пастер (1822–1895)
Інформаційний текст.

Розумні діти. Вірш
Василь Шаройко

Пікнік. Вірш
Валентина Бондаренко

Небезпечний експеримент
Тетяна Мишутіна

Гудзик, або Бандит у білому
плащі. П'єса-детектив

Навчальний розділ 6

Леся Воронина, Андрій Кокотюха

Секрет Оленки

Сліпий і молоко
Л. Толстой. Переклали з російської О.
Іваненко, О. Пархоменко. У ж. “Барвінок”,
ч. 11, 1976.

Валентина Бондаренко

Азбука Морзе

З Барвінком до будинку чудес

Анатолій Зубар

Сергій Кургузов. У ж. “Барвінок”, ч. 1, 1987.

Навчальний розділ 5
Урок за 5 хвилин
У ж. “Барвінок”, 1978, ч. 5.

Про лампу Аладіна
Тарас Кінько. У ж. ‘Барвінок”, ч. 12, 1982.

Нюренберзьке яйце
Михайло Коцюбинський (1891). У кн.:
Коцюбинський М. “Нюренберзьке яйце.
Оповідання”. Київ: Веселка,1992.

Як росте какао
Інформаційний текст.

Жак Картьє (1491–1557)

Террі Фокс
У кн. "Тексти для тихого читання, перший
рівень". Упорядкував Богдан Борушак.
Едмонтон: Міністерство освіти Альберти,
1989.

Як безглуздівці напували горіх. Казканебилиця. Адаптація
Сидір Воробкевич. У кн. “Сміховинки
Сидора Воробкевича”. Із серії “Антологія
української літератури для дітей в 30-х
томах”. Адаптація казки-небилиці. Київ:
Веселка, 1984, с. 203-205.

Вода
У кн. "Тексти для тихого читання, перший
рівень". Упорядкував Богдан Борушак.
Едмонтон: Міністерство освіти Альберти,
1989.

Розум дельфіна

У кн. "Тексти для тихого читання, перший
рівень". Упорядкував Богдан Борушак.
Едмонтон: Міністерство освіти Альберти,
1989.

Космічна філателія. Урок за п'ять хвилин
Галина Клід

Справжнього друга пізнають у біді
Анатолій Григорук. У ж. “Барвінок”, ч. 7,
1985.

Цукрове дерево. Як індіанці
роблять кленовий сироп
Інформаційний текст.

Самюель де Шамплейн (1570–1635)
Інформаційний текст.

Ігор Сікорський (1889–1972)
Інформаційний текст.

Досліджуємо соду і крейду

Опосум

Новий С., Кваснічкова Д., Ройко М., Валіш
Я., Пумр В. Переклав Пірош Ш.
У кн. “Природознавство 3. Для 3-го класу
основної школи. І частина”. Братіслава:
Словацьке педагогічне видавництво, 1978.

Генрі Гадсон (1550–1611)

Зяблик

Через океан

Навчальний розділ 7

Колібрі

Інформаційний текст.

Інформаційний текст.

Анатолій Зубар

Досліджуємо речовини. Речі й
речовини

Досліджуємо цукор і сіль

Інформаційний текст.

Зберігання їжі

Звірі Австралії. Кенгуру
Л. Бумбак. Інформаційний текст.

Леся Бумбак. Інформаційний текст.

Таке чудове це життя
Віктор Гуменюк

Навчальний розділ 8
Пінгвіни
Ведмеді коала
Л. Бумбак. Інформаційний текст.

Чарівний пензлик. Китайська народня
казка
У кн. “Китайські народні казки”. Київ:
Веселка, 1991.
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Про сотворення світу.
Українська легенда. Адаптація
Записав Степан Руданський. У кн.: Колесса
Ф. “Українська усна словесність”. Едмонтон:
Канадський інститут українських студій,
1983.

Tам, за океаном…
Ганна Васильєва. У ж. “Барвінок”, ч. 6, 1979.

Слух
Інформаційний текст.

Китайські пагоди
У ж. "Наука й суспільство", ч. 10 (жовтень),
1989.

Монкальм (1712–1759)

Де народився телефон
"Канадська сцена", 1208. Інформаційний
текст.

Сова

Інформаційний текст.

Де бабусина хата?

Качкодзьоб

Валентина Бондаренко

Леся Бумбак. Інформаційний текст.

Поїздка в табір. Діалог

Як зробити міні-газету

Аттила Могильний

Анатолій Зубар, Галина Клід

Марко Маркович Марків... Скоромовка

Навчальний розділ 10
Добридень!
Як я готувався стати космонавтом.
Космонавт номер 2 — Ціттербаке
Як я мовчав
Все в тюбиках
Десять квитків на карусель
Герхард Гольц-Баумерт. У кн. “Альфонс
Ціттербаке. Веселі історії невдахи, записані
Герхардом Гольцом-Баумертом”. Переклав
з нім. Настека М. Київ: Веселка, 1974.

Тайна. Вірш
Марія Пригара. У кн. “Вірші та казки. Том
1. Для молодшого шкільного віку”. Київ:
Веселка, 1978.

Гості здалека

Анатолій Камінчук

Прийшов хтось... Скоромовка
Ізольда Гожа

Навчальний розділ 9

Богдан Середа

Ему
Л. Бумбак. Інформаційний текст.

Чи прилітають до нас інопланетяни?
Віктор Гуменюк

Робот. Практичне заняття
Ольга Колісник

Передавач
Аттила Могильний

Одного ранку в ХХ столітті
Леся Воронина
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