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НОВА 6. Усна література

Навчальний розділ 1



Ма Лянь прокинувся, і о — диво! В руці у нього справжній пензлик. Яке 
щастя! Ма Лянь намалюв пташку. А вона змахнула крилами і ... полетіла .

З того часу Ма Лянь щодня малював для бідних. Малював для них корову, 
коня, плуг. І намальовані речі ставали справжніми.

     Почув про диво багач. Наказав cлyгaм привести маляра. Хотів багач, щоб Ма 
Лянь малював тільки для нього. Та маленький маляр не захотів нічого робити для 
багача. Розсердився той і зачинив хлопчика в холодній пивниці. Наказав не 
давати їсти і пити. А на дворі тріскотів мороз.

Через три дні багач пішов подивитись на Ма Ляня. «Мабудь з гoлoдy вмер?» —
думав він.

        Та що це? Ма Лянь сидів біля теплої печі з хлібом у руках. Розгнівався багач і 
вирішив вбити Ма Ляня і забрати в нього пензлик. Але маленький маляр 
намалював високу драбину, по якій виліз і втік. Потім Ма Лянь намалював білого 
коня, сів на нього і поскакав. Небагато проїхав, коли чує — доганяє його багач. 
Тоді Ма Лянь вийняв чарівний пензлик, намалював лук зі стрілою. Натягнув стрілу 
і випустив. 
   Звалився з коня багач, а хлопець далі поскакав.
  Оселився Ма Лянь у великому місті. Малював картини, продавав їх. Так і жив. Але 
він боявся, щоб його картини не стали живими. Тому ніколи не домальовував.

Якось він намалював журавля. Тільки без ока лишив його, щоб журавель не 
ожив. Але необережно повернувся, і крапельки фарби злетіли з пензлика. Одна з 
них потрапила саме туди, де має бути око.
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Чарівний пензлик. 
Китайська народна 

казка
Лі Чжі-чжун

Давно-давно жив бідний хлопчик. Звали його Ма Лянь. Ма Лянь дуже 
любив малювати, але він був такий бідний, що не міг купити собі пензлика. 
Він малював паличкою на землі і мріяв про справжній пензлик.

Одного разу приснився йому сон. Прийшов до нього сивий дідусь і 
подарував йому пензлик.



І журавель ожив, піднявся в повітря.
Чутка про це облетіла місто. Почув про це диво імператор. Наказав він Ма 

Ляню намалювати для нього золоті гори, щоб стати найбагатшим у світі. 
Відмовився Ма Лянь. Імператор від гніву ошалів. Наказав він Ма Ляня кинути до 
в’язниці, а чарівний пензлик відібрати.

Забрав імператор пензлик. Почав сам малювати. Намалював велику золоту 
гору, потім ще одну, потім ще. Але раптом золоті гори обернулися на великого 
жовтого дракона. Дракон розкрив свою страшну пащу і проковтнув імператора.

Вийшов Ма Лянь з в’язниці, взяв свій чарівний пензлик і знов почав малювати 
для бідних людей.

У кн. “Китайські народні казки“. Київ: Веселка, 1976, с. 21. 

Чарівний пензлик c. 2



Жив собі один купець з жінкою. Дуже багатий він був, і мав він одного сина. 
Син виріс1, одружився2, а його батьки згодом повмирали. Остався той їхній син-
одинак зі своєю молодою дружиною. Син усе думав, що йому тепер робити: «Що 
я маю робити? за яке ремесло взятися?3»

Думав він, думав, та й надумав.4

«Мій батько (нехай з Богом спочиває!) не сидів удома; він усе їздив по 
чужих, далеких сторонах.5 Там він придбав собі велике багатство. І я так 
буду робити!»

Навантажив6 він три кораблі7 всяким добром, попрощався зі своєю молодою 

дружиною і поїхав морем у чужі-далекі землі. А за той час у них 
народився синок.

Поїхав той купець у чужі-далекі землі, добре попродав8 свій 
товар, а на сьомому році накупив іншого товару, навантажив 
уже не три кораблі, а цілих дванадцять, та й вертається додому. 
Декілька його кораблів пливли попереду, декілька — позаді, а 
сам він їхав кораблем посередині.9 

Як виїхав він далеко на море, його 
корабель став. Робили з ним, що лиш могли, а корабель 
стоїть. Вони вже й відпихали,10 та ні, нічого не зробиш, 
корабель далі стоїть! Стоїть він на одному місці та й не 
ворухнеться.11

1 виріс (рости) — to grow up 
2 одружився — (he) got married 
3 За яке ремесло взятися? — What occupation should he undertake? 
4 надумав — made up his mind; to think out
5 по чужих, далеких сторонах — into foreign, faraway lands 
6 навантажив — to load 
7 кораблі (корабель) — ship, vessel, craft 
8 попродав — sold out his wares
9 по самій середині — at the very centre 

 10 відпихали — to push (shove) away 
 11 ворухнеться — to move, stir oneself

Про морського царя. 
Народний міт
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Купець посилає водолаза12 щоб пірнув у море та 
й подивився, за що корабель зачепився.13 Пірнув той 
водолаз у море, дивиться, а на дні14 моря стоїть дід і 
держить корабель одною рукою.

— Чого це ти держиш наш корабель? — водолаз 
питає діда.

— Піди та й скажи купцеві, що коли він хоче 
дoдому доїхати, то нехай подарує мені все те, що в 
нього вдома є, але він сам про це не знає. А якщо він 
не подарує мені всього, то я потоплю15 вас усіх!

Водолаз виплив і сказав купцеві те, що йому говорив дід. Купець став 
пригадувати16 й списувати все те, що в нього вдома є. Усе, все списав. 
Адже ж знає він усе те, що в нього вдома є! Не знав він лиш того, що в 
нього народився син, і що тому синові вже сім років. Він і не знав, що 
його син ходить до школи, і вже вміє читати й писати. Купець списав 
усе, а потім каже до водолаза:

— Іди й скажи тому дідові, що я подарую йому все те, що в мене 
вдома є, але я про це нічого не знаю!

Водолаз поліз у воду та й сказав дідові те, що говорив купець. Але дід не 
повірив водолазові.

— Я не повірю на слово! Нехай купець це напише, і 
то своєю кров’ю!

Купець зараз розрізав пучку17 свого пальця й 
написав листа, що дав дідові все те, що в нього є 
вдома, але сам він про це не знає. З цим листом він 
вислав водолаза в море до діда.

 12 водолаза (водолоза) — diver
 13 зачепився — to be caught (on a hool); to be clasped
 14 на дні —at the bottom (of the ocean) 
 15 потоплю (потопити) — to drown
 16 пригадувати — to remind onelef (of something)
 17 розрізав пучку — (he) cut the tip of his finger

Про морського царя c. 2
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Про морського царя c. 3

Як дід побачив листа, написаного кров’ю, то відразу пустив корабля. І корабель 
поплив так скоро, що випередив18 того корабля, який був на самому переді. А 
дідусь узяв купцевого листа й зараз заніс його в те місто, де жив купець та його 
дружина з сином. Кинув він цього листа на дорогу, та ще й дописав до нього таке:

«Хлопчику, тебе віддав мені твій батько! Оце написав він листа своєю кров’ю. Та 
ти цим не журися! Я тепер не буду тебе брати, а заберу лиш за кілька років. Як тобі 
буде дванадцять років, ти мусиш піти від свого батька й матері та й прийти до 
мене!»

Синок цього купця йшов із школи, побачив того листа на дорозі та й прочитав.

«Ну, що й робити! Мушу слухати батька! Я не хочу, щоб люди подумали, що 
батько говорить неправду!» — подумав він.

Синові жаль було йти від матері й батька. Хоч він батька ніколи й не бачив, та все ж 
дуже любив його. Сумував19 він, але матері нічого не казав, щоб ще й її не 
засмутити.20

Аж ось батько прибуває21 до свого міста з дванадцятьма кораблями, і 
повідомляє22 всю родину про свій приїзд.23 Уся родина, дружина й син вийшли 
йому назустріч.24 Коли він побачив свою дружину, зараз обняв її та й поцілував.25 А 
сина він і не помітив,26 хоч той до нього руки простягав. А як побачив сина, то 
питає дружини:

— А це що за хлопчик?
— Та це ж наш синочок! Народився він тоді, як ти 
поїхав!

Аж тоді купець зрозумів,27 кого він віддав тому дідові, що затримав був 
його корабель на морі.

— Ой, що ж я вчинив! — зойкнув купець і гірко заплакав. 
Син відразу зрозумів, чому батько плаче, та й каже до 
нього:

 18 випередив — to leave behind; to get in front; overtake
 19 сумував — (he) grieved
 20 її не засмутити — not to worry her
 21 прибуває (прибути) — t arrive; come
 22 повідомляє — announcces
 23 приїзд — arrival, coming
 24 назустріч — to go out and meet
 25 обняв її та й поцілував — (he) embraced and kissed her
 26 не помітив  — (he) did not notice
 27 зрозумів —  (he) realized
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Про морського царя c. 4

— Не журися, татусю! Я ще не зараз від вас піду! Я буду жити з вами до 
дванадцяти років. Я ще буду з вами аж п’ять років!

— Ви говорите щось таке, що я нічого не розумію, — сказала мати. Отже вони 
тут таки розповіли матері про все. Дуже сумували батько й мати, сумував і син. А 
батьки так любили його! Синові в них було не просте життя, а просто28 рай на 
землі!

От синові вже сповнилося дванадцять років.
— Сушіть мені сухарів!29 — просить він матері. — Мені вже треба йти до того 
діда!Насушили йому сухарів, зложили їх у торбину.30 Син попрощався з ними та 
й пішов.

Текст переоблений і пристосований за виданням:  
“The Sea King and His Daughters and other Ukrainian Folk Tales for Children and Youth”.  

Winnipeg: Trident Press Ltd., 1980, с. 12-18.

 28 просто — virtually
 29 сушіть мені сухарів — to prepare oven-dry bread (and some food for the road)
 30 торбину (торбина) — a small bag; sack; satchel



Кімнатний акваріум
В. Козленко

Цілий рік можна спостерігати життя рибок у кімнатному акваріумі.

Акваріум краще поставити біля стіни, подалі від сонячного світла. Ставити 
його слід так, щоб було зручно годувати рибок, чистити акваріум, доглядати за 
водяними рослинами.

На дно акваріума треба насипати річкового піску. Щоб пісок був чистим, його 
кілька разів промивають. Засипають пісок в акваріум гіркою вздовж задньої і 
бокових стінок так, щоб біля передньої стінки зоставалося вільне місце, потрібне 
для годування рибок і чистки акваріуму. Тепер можна висаджувати водяні 
рослини. Їх саджають у пісок: викопують ямку, розправляють коріння рослини, а 
потім засипають його піском. Високі й густі водорості краще садити біля задньої 
стінки. Низенькі — на передньому плані. 

Обладнаний акваріум заповніть водою. Не можна одразу наливати в акваріум 
водопровідну воду. Їй треба дати відстоятися протягом 3-4 діб. За цей час 
видалиться хлор, а всі домішки осядуть на дно. Біля акваріуму встановлюють 
електролампу, щоб рибки і рослини мали додаткове освітлення.

В обладнаний акваріум пускають рибок однакових за розміром, близьких за 
звичками, поведінкою і способом життя. Холодноводних риб не можна поселяти 
в один акваріум з тепловодними, великих — з малими.
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Дуже важливо правильно доглядати за рибками. В акваріумі необхідно 
дотримуватися чистоти. Воду слід доливати підігріту до температури +20°, +30°, 
не більше однієї третини.

Годують рибок раз або двічі на день. Не варто насипати багато корму. Краще, 
коли рибки будуть напівголодні, аніж перегодовані. Якщо рибки здорові, але не 
з’їдають усього корму, його треба замінити чи припинити годування на 2–3 дні. У 
рибок завжди повинен бути гарний апетит.

Хорошим живим кормом є: дафнії1, циклопи2, мотиль3, малі дощові хробачки.4 
Якщо немаю живого корму, можна годувати рибок і сухим кормом.

Дотримуючись цих порад, ви зможете правильно організувати догляд за 
акваріумними рибками.

У ж. “Барвінок“, ч. 11, 1976. 

1 дафнії — daphnia
2 циклопи — cyclops
3 мотиль — mosquito larvae
4 дощові хробачки — earthworms

Кімнатний акваріум c. 2



Маленька Хвилька 
залюбки гралася з 
водоростями. Вони такі 
красиві: сині, зелені, 
пурпурові і фіолетові. 
Особливо в погожі дні. Та 
найбільше подобалися 
Маленькій Хвильці зелені 
водорості. Під сонячним 
промінням вони сяяли, 
немов смарагдові. 
Водорості й собі полюбили 
Маленьку Хвильку 

за ії лагідну вдачу. Он як гарно гойдає, — немов на гойдалці!
Одного разу водорості подарували Маленькій Хвильці зелену накидку. Щаслива 

Маленька Хвилька радісно помчала до мами Хвилі: 

— Мамо, дивись!
Мама Хвиля пригорнула доньку і 
сказала:

1 риба-камінь — stone fish
2 риба-жаба — frog fish
3 риба-зебра — zebrafish
4 скат-хвостокол — stingray
5 морский їжак —   sea urchin 
6 восьминог — octopus
7 морських змій — sea snake 
8 чорних вугрів — black eel

Мандрівниця. Казка
Володимир Колодяжний

Вона народилася біля узбережжя Австралії, де на сотні кілометрів простягнувся 
Великий Бар’єрний риф. Місця тут напрочуд красиві. Мама Хвиля часто брала 
Маленьку Хвильку на прогулянки, і вони подорожували вздовж рифу, заходили у 
чарівні тихі бухти, розглядали таємничий підводний світ. Яких тільки риб не 
побачила тоді Маленька Хвилька! Мама Хвиля показала їй рибу-камінь1 і рибу-
жабу,2 рибу-зебру3 і ската-хвостокола,4 морського їжака5 і восьминога6, страшних 
морських змій7 і чорних вугрів.8 Од мами Маленька Хвилька дізналася і про те, що 
Великий Бар’єрний риф утворився з живих організмів — коралів і водоростей.
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— Ти у мене справжня красуня, Маленька Зелена 
Хвилько!Відтоді усі на рифі її так і називали.

Весело збігав час для Зеленої Хвильки. У неї було багато хороших друзів. Одне 
лише її засмучувало: немає у неї розкішної зачіски з білосніжної піни, як у Мами 
Хвилі.

Отак Зелена Хвилька і росла. Мама Хвиля стала брати її у далекі подорожі. 
Зелена Хвилька мандрувала по Тихому та Індійському океанах, вивчала береги 
Европи і Азії. Африки і Америки.

Якось біля берегів Японії Зелена Хвилька помітила незвичайні, похмурі хвилі. 
Вони повільно здіймалися догори і так само повільно опускалися. Від них віяло 
прихованою погрозою...
— Мамо, ці хвилі зовсім не такі, як ми. Темні, непривітні, — сказала Зелена 
Хвилька.

— Вони називаються цунамі, — відповіла Мама Хвиля. — А народжуються під 
час підводних землетрусів. Ці хвилі топлять малі і великі кораблі. Можуть навіть 
знищити міста на океанському узбережжі.

Трохи помовчавши Мама Хвиля додала:
— Ми добрі хвилі і дружимо з людьми. Несемо на собі красені-вітрильники і 

найсучасніші лайнери, допомагаємо їм скоріше дістатися до суші. Я хочу, щоб ти, 
доню, завжди дружила з людьми і допомагала їм, якщо вони потраплять у біду... 
Обіцяєш?
— Так, мамо, — мовила Зелена Хвилька. — Я завжди допомагатиму людям.

І ось Зелена Хилька з мамою дісталися до Криму. В одному місці вони нагледіли 
затишну бухту.9 Голубу-голубу. Тут би й відпочити!

Враз Зелена Хвилька помітила Хлопчика, що грався на березі. Його батьки не 
бачили, що він зайшов уводу, а тоді поплив.
«Це небезпечно», — подумала Зелена Хвилька та й ну легесенько штовхати 
хлопчика назад. Коли Хлопчик оглянувся і зрозумів, як далеко заплив, то аж 
злякався.

— Мамо! — гукнула Зелена Хвилька. — Допоможи, Хлопчик тоне!..

9 бухта — bay

Мандрівниця. Казка c. 2
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3бігло чимало років . Зелена Хвилька і Хлопчик стали дорослими , але навіки 
зберегли дружбу. Щоб частіше бачити Зелену Хвильку , Хлопчик вивчився на 
капітана великого морського корабля.

— Добридень, чарівна Зелена Хвилько! — гукав він щоранку.
А Зелена Хвилька, що мала тепер розкішну зачіску з білосніжної піни, 
відповідала: — Добридень, капітане! Щасливого плавання!

У ж. “Барвінок“, ч. 9, 1986, с. 20-21. 

Мандрівниця. Казка c. 3



1 рабиня — serf girl
2 гук, гукати (когось) — a shout, to give (somebody) a shout
3 ключниця — господиня княжого двору, яка тримає всі ключі до комор з продуктами та іншим добром; a keeper of 

the keys, steward in the noble household
4 князівна — daughter of Kniaz, a supreme ruler of the Kyivan Rus 
5 воєвода, воєводи — військові провідники; commanders of separate military districts
6 боя́рин, боя́ри — великі землевласники, які дорaджували князеві; noblemen
7 тарíль, тарéлі — large plate(s)

Рабиня і князівна
Наталія Доброліж

Дуже рано, ще до схід сонця, встає рабиня1 Веселка до роботи. Її будить гуком2 
ключниця3 Пракседа. Ще на дворі темна ніч, на небі ще світять зірки, а Веселка вже 
підскакує з твердої підлоги, на якій  спить.

Князівна4 Єлисавета також раненько встає, але її будить лагідний голос і ласкава 
рука її старої няньки. Встає князівна з багатого і зручного ліжка, на якому спала 
прикрита теплими перинами та м’якими покривалами. А зимою — хутрами. Слуга 
приность їй теплу воду. Допомагає Єлисаветі помитись, витирає її рум’яне личко і 
руки. Потім слуга приность князівні різні розкішні убори, а Єлисавета вибирає, у що 
б їй одягнутися. Тоді слуга одягає її. Потім розчісує Єлисавету та робить їй гарну 
зачіску. Князівна має довгі, русяві, гарні коси. Потім до князівни заходить її мама, 
княгиня Інгігерда. Княгиня цілує свою доню й вони разом ідуть до їдальні. Там вже 
готовий великй сніданок для княжої родини. Там чекають уже на князів воєводи5 й 
бояри,6 щоб з ними снідати.

Зовсім інакше зустрічає день Веселка. Вона вибігає з хати, у якій спала, та 
швидко миється холодною водою. Переплете коси, скоро біжить до кухні, де 
готують їсти. Там Веселка допомагає ключниці Пракседі мити, готувати, варити, 
розкладати страви на тарéлі.7 З тарелями — від кухні до їдальні, від їдальні — до 
кухні. Веселка мусить мати все готове для Пракседи. Набігається, аж ледве ногами 
пересуває. Таке повторюється кожного дня три рази. Князі ж і снідають, і обідають, і 
вечеряють. Подавати треба швидко та спритно. Коли князі, бояри та воєводи 
наїлись і напились, тоді Пракседа та Веселка можуть самі сісти та й поїсти княжі 
залишки. А вони такі смачні!

Єлисавета після сніданку має заняття. Вона навчилась у монахів читати і писати. 
Тепер вона вивчає грецьку мову. Це надзвичайна річ, щоби дівчина, хоч і князівна, 
училась так. Але Єлисавета розумна і здібна. Сам князь Ярослав, батько її, звелів, 
що так має бути! Вона в нього улюблениця. Обіцяв їй батько, що віддасть її заміж за 
короля. Вона буде носити корону! Вона мусить бути гідною представницею своєї 



http://www.oomroom.com/nova6/prep — Nova 6: Oral Literature, Unit 1.    
Web adaptation © 2017 Ukrainian Language Education Centre, Canadian Institute of Ukrainian Studies.    
Source material “Nova 6. 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.

Руси-України в чужому королівському дворі. Тому вона тепер вчиться.

Князівна також має чудовий голос, знає багато пісень і любить співати. Часом 
сама, а часом з іншими дівчатами.

Після обіду Єлисавета відпочиває. Потім вона забавляється з іншими дівчатами, 
між ними і її сестра князівна Анна.

Єлисавета також любить піти в поле зі своїм соколом8 на полювання. Буває, 
довго забариться.9 Її мама часто мусить за нею висилати слуг, щоб знайшли й 
привели князівну на вечерю.

Тим часом Веселка працює цілий день без відпочинку. Ключниця Пракседа всі 
ключі з тéрема10 має. Усе мусить доглянути, відімкнути, дістати, заховати, замкнути. 
Всюди з нею ходить і допомагає їй Веселка. Пракседа вчить її, бо як вона не зможе 
працювати, то Веселка буде ключницею.

Для Єлисавети вечір проходить цікаво. Вона, її сестра Анна та брати — батькові 
пестунчики. Князь Ярослав часто дозволяє їм сидіти з гостями після вечері й 
слухати цікаві розмови й розповіді про далекі краї й дивні звичаї. Гості 
розповідають про Цáргород, про Грецію, Рим, Францію, Англію, Норвегію і навіть 
про далеку Арабію. 
А князівни й кня́жичі11 все слухають, а коли стомляться, то йдуть спати. Там нянька 
роздягне, помиє, покладе у ліжко. Солодко спить Єлисавета у м’яких перинах.

А Веселка працює, бігає до пізньої ночі. Треба ж усе на завтра приготувати. А все 
таки краще тут, ніж вдома. У маленькому селі батько й мати живуть дуже бідно.

Нарешті все зроблено! Княжий терем давно вже спить. Рабиня Веселка знову 
лягає на тверду підлогу. Лягає вона спати в тій самій одежі, у якій цілий день бігала, 
та й засинає. Наступного дня її чекає та сама робота знов.

Пристосовано за виданням: 

Наталія Доброліж. “Книжечка для навчання суспільних наук.  
Шоста кляса. Тема “А“. Тимчасове видання“.  

Ілюстратор Карен Литвинович.  
Едмонтон: Відділ мовних послуг, Міністерство освіти Альберти, 1984. 

8 сокіл — hunting falcon
9 забаритися —  to be late 

 10 тéрем — in the Kyivan Rus (5–8th centuries), it was a  tower with living quarters for the Kyivan Kniaz and his family, or 
for his boyaryns 

 11 княжич, княжичі — son(s) of Kniaz

Рабиня і князівна c. 2
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Колись давно жила вродлива індіанська дівчина. Вона дуже 
любила одного хлопця зі свого народу. Він теж любив її. Але 
хлопець був сиротою, і був він дуже бідний. Він не міг заплатити 
викуп1 батькові дівчини, щоб одружитися з нею. Тоді хлопець 
пішов на заробітки.2

Коли хлопець пішов, батько дівчини віддав її силою3 за 
другого чоловіка. Це був старий, але багатий чоловік. Він дав за дівчину її 
батькові багато коней, одежі і коштовностей.4

Молода жінка плакала і сумувала, марніла5 з кожним днем. У неї народився 
син. Але жінка так сумувала, що захворіла і померла. Старий чоловік любив свою 
дружину, його серце краялося6 з болю, що вона померла. Він обмотав її тіло 
звірячими шкурами, зав’язав шнурами, щоб її дух не міг відійти, і залишив у 
своєму вігвамі.7

Три дні і три ночі старий чоловік перебував у глибокій жалобі за нею. 
Молився, щоб дух поверннувся до тіла. Але народ йшов 
далі, в інше місце, і старий пішов зі всіма. 
Залишив вігвам сам, посеред степу.

Тут вернувся молодий хлопець із 
заробітків. Він побачив, що його кохана 
дівчина мертва. Хлопець затужив сильно, і 
став говорити до мертвої про своє кохання. 

О, диво! Дух відповів йому. Коли 
хлопець доторкнувся руки жінки, вона 
стала теплою: жінка ожила.

1 викуп — bride price or bride token is a payment by the groom or his family to the bride’s parents in exchange for the 
bride’s family’s loss of her labor

2 пішов на заробітки — in search of a job
3 віддав її силою — forced to marry (somebody), arranged marriage
4 коштовність, коштовності — jewels 
5 марніла (марніти) — (she) withered
6 серце краялося — тo be consumed by overwhelming grief
7 вігвам — the wigwam is another shelter used by various first nations, especially for hunting camps, typically made of 

bark layered on a pole-structure (compare to a tipi, or tepee and teepee, which is a conical tent, traditionally made of 
animal skins, and wooden poles.

Жінка на Місяці. Індіанська легенда
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Молодий хлопець був щасливий, хоча він 
розумів, що його кохана — тільки Жінка-Дух і  що 
вона може залишити його кожної хвилини. Вони 
стали жити разом і були щасливі. Але Жінка-Дух 
згадала про сина і захотіла його побачити. Коли її 
коханий пішов на полювання, вона відвідала вігвам 
свого старого чоловіка, щоб подивитися на сина. 
Зайшла до вігваму, взяла свого сина на руки. Старий чоловік як побачив це, то 
хотів схопити її. Вона вирвалася і полетіла. Тоді чоловік кинув в неї топірцем, але 
не вбив, а тільки відрубав частину ноги. Дитина впала з її рук.

Небесні ангели співчували їй. Вони послали небесних орлів і ті віднесли її на 
Місяць. 

Погляньте вночі на повний Місяць. Ви побачите жінку, що стоїть на одній нозі 
і сумно дивиться на Землю.

Пристосовано за виданням:  
Франcис Фрейзер. “Жінка на місяці“. Переклала Т. Горохович. У ж. “Юнак“, ч. 3 (139), рік ХІІІ, ч. 3 (139). Рік 

ХІІІ, 1975, с. 9. р. У зб. “Frances Fraser. “The Bear Who Stole the Chinook: Tales from the Blackfoot“. Vancouver: 
Douglas & McIntyre, 1990.

Жінка на Місяці. Індіанська легенда c. 2
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М’яч, купальник, парасоля, 

Окуляри і рушник.

Тато, мама, тітка Оля, 

Двоє братиків.

— Пішли!

— Ой! Забула вкласти 

Маску, бриль і ласти!

Пляж це — сонце,

Пляж це — море!

А вода яка прозора!

Я крізь маску бачу дно!

Рибок, мушлі. Мов кіно!

А батьки — пташок 

годують, А брати — тунель 

будують —Закопалися до 

п’ят,

Тільки п’яти від хлоп’ят!

Мама каже: — Ніс помаж, —

Сонце спалить —

Це ж бо пляж!

Пляж
Валентина Бондаренко
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Залишилися три брати сиротами 
— ні батька, ні неньки. І дома нема 
нічого — ні хазяйства, ні хати. Ото й 
пішли вони всі втрьох найматися. Аж 
іде дід старий-старий, борода біла.

    — Куди це ви, дітки, йдете?

А вони кажуть:

    — Найматися.

    — Хіба у вас свого хазяйства нема?

— Нема, — кажуть. — Якби до 
доброго чоловіка в найми попасти, то 
ми б йому по правді робили, по 
щирості слухалися і за рідного батька 
його б мали.

— Добре! Коли так, то будьте мені 
сини, а я вам батько. Слухайтесь мене, 
то я з вас людей пороблю, навчу, як 
жити, з правдою не розминаючись.

Згодилися вони та й пішли з тим 
дідом. Ідуть темними лісами, 
широкими полями. Ідуть та й ідуть, 
коли бачать, аж стоїть така хатка 
чепурна, біленька, у вишневому 
садочку, квітками обсаджена. Вибігає з 
хатки дівчина, така гарна, як квіточка. 
Глянув на неї старший брат та й каже:

Коли б мені цю дівчину посватати, 
та ще щоб були в мене воли та корови!

А дід-батько й каже:

Названий батько
— Добре, ходім сватати! Буде тобі 

дівчина, будуть у тебе воли й корови! 
Живи щасливо, та тільки за правду не 
забувай!

Ідуть вони далі — вже втрьох. 
Коли знову стоїть хата гарна , а коло 
неї — млин і ставочок, і дівчина 
гарна щось робить коло хати — така 
працьовита. Тай підстарший брат і 
каже:

Коли б мені ту дівчину за себе 
взяти, та ще щоб млин і ставочок 
мені, то я б у млині сидів та й хліб мав 
би, поки мого віку. 

А дід-батько й каже:

— Добре, синку, так і буде!
Зараз вони пішли в ту хату, 

посватали дівчину, уже підстарший 
брат до тієї дівчини в прийми пристає. 
Відгуляли весілля. Тоді й каже дід-
батько:

— Ну, синку, тепер живи щасливо, 
та гляди — за правду не забувай!

Тай пішли собі вже вдвох: дід-
батько та найменший син. Ідуть, коли 
бачать — хатка вбога стоїть, і дівчина 
виходить з хати дуже, як зірочка ясна, 
а вбога така, що лата на латі. То 
найменший брат і каже:

— Коли б мені з цією дівчиною 
одружитись, то робили б ми, і хліб у 
нас був би, не забували б ми і про 
вбогих 
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людей: і самі їли, і людей наділяли б.

Тоді дід-батько й каже:

— Добре, синку, так і буде. Гляди ж, 
тільки правди не забувай!

Оженив і цього сина та й пішов собі 
по світах. А три брати живуть. Старший 
брат так забагатів, що вже будинки 
собі помурував, червінці складає та 
тільки про те й думає, як би йому тих 
червінців найбільше постягати. А щоб 
убогому чоловікові допомогти, то того 
й не нагадуй — дуже скупий був. 
Підстарший брат теж забагатів. Стали 
за нього наймити робити, а сам він 
тільки лежить, їсть, п’є та порядок дає. 
Найменший так собі живе: коли що 
дома є, то з людьми поділиться.

Ото пішов дід-батько по світах. А 
тоді вертається — подивитися, як-
то його сини живуть та чи з правдою 
не розминаються. Приходить до 
найстаршого старцем убогим. Той 
ходить по двору.. Він кланяється, каже:

— Якби ваша ласка подати мені 
милостині!

А той каже:

— Гей, не який старий! Схочеш, то 
заробиш, — я сам недавно на ноги 
зіп’явся.

А в нього добра, аж страх: будинки 
муровані, стоги, стодоли, товару повні 
комори, гроші...

Названий батько c. 2

Пішов той дід. Відійшов так, може 
з версту, став, оглянувся назад на ту 
господу та на те добро — і все добро 
запалало.

Пішов він тоді до підстаршого брата. 
Приходить, а в того і млинок, і ставок, 
і хазайствечко гарне. І сам він у млині 
сидить. От дід уклонився низенько  та й 
каже:

— Дай, чоловіче добрий, хоч трохи 
борошна: я вбогий чоловік, не маю чого 
з’їсти.

— Шкода, — каже, — я ще й собі 
не намолов. Багато вас тут таких 
валандається!

Пішов дід. Відійшов трохи, оглянувся 
— так і охопило той млин полум’ям.

Приходить дід до третього брата. А 
той живе вбго, хатка невелика, тільки 
чистенька. Прийшов та такий уже 
зробився обшарпаний, обідраний.

— Дайте, — каже, — хоч шматочок 
хліба!

То той чоловік:

— Ідіть, — каже — дідусю, в хату, — 
там вас нагодують і з собою дадуть.

Приходить він у хату. Жінка як 
глянула на нього, що він такий 
обідраний, пожаліла його, пішла в 
комору, внесла штани, сорочку внесла, 
дала йому. Надів він. Та як надівав, вона 
глянула, аж у нього на грудях рана!..
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Названий батько c. 3

Посадили вони його за стіл, 
нагодували, напоїли... А тоді чоловік і 
питається:

— Скажіть мені, дідусю, з чого це у 
вас рана на грудях?

— А це, — каже, — така в мене 
рана, що від неї мені скоро смерть 
буде. Тільки мені день і зостався жити.

— Оце лихо! — каже жінка. — І 
нема на неї ніяких ліків?

— Є, — каже дід, — та тільки ніхто 
тих ліків не дасть, хоч кожен може.

Тоді чоловік і каже:

— А чому ж не дати? Аби міг! Кажіть, 
які.

— Та такі, — каже дід, — як хазяїн 
сам візьме та підпалить свою хату, та 
все добро загорить, треба взяти того 
попелу та затоптати мені рану, то тоді 
загоїться. Та хіба ж є такий чоловік на 
світі, щоб те зробив?

Замислився найменший брат. Довго 
думав, а тоді й каже до жінки:

— А ти як, жінко, думаєш?

— Та та, — каже жінка, — що ми 
хату вдруге наживемо, а добрий 
чоловік як умре, то вже йому другого 
життя не буде.

— Ну, коли та, — каже чоловік, — 
то винось діток з хати!

Повиносили вони дітей, самі 
повиходили. Глянув чоловік на хату 
— жалко йому стало свого добра! А 
чоловіка ще жалкіше. Взяв та й 
підпалив. Тут ураз хата полум’ям і 
взялася — де й ділася. А замість неї 
постала інша хата, така гарна та пишна.

А дід стоїть та тільки всміхається.

— Бачу, — каже, —сину, що з вас 
трьох тільки ти й не розминувся з 
правдою. Живи й щасливо!

Тут відразу пізнав чоловік свого 
названого батька. Кинувся до нього, 
аж його вже й нема.

Пристосовано за виданням: Київ: Веселка, 
1977.  
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Названий батько c. 4

Запитання і завдання для перевірки розуміння

1.  Як зустріч братів з названим батьком визначила їхню подальшу долю? 
Який заповіт дав названий батько своїм синам?

2.  Чи дотримувалися сини батьківського заповіту? Підтвердьте це 
словами казки.

3. Як покарав батько старшого і підстаршого синів? Чому?
4. Перекажіть розмову батька з найменшим сином.
5. Як ви оцінюєте вчинок найменшого сина?
6. Дайте оцінку поведінки трьох братів.
7. Чого вчить нас ця казка?
8. Підготуйте усну розповідь на тему «Щасливий той, хто стоїть за правду і 

справедливість». 
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Один вчений тримав у акваріумі 
велику, гладеньку, і мабуть, дуже 
смачну рибу. Товстий кіт часто сідав 
на спинку крісла, позирав на рибу і 
облизувався.

Одного разу риба сильно крутанула 
хвостом, вискочила геть з води і впала 
на підлогу. Кіт кинуся до неї. Та враз 
відскочив, жалібно занявчав і 
заховався під диван. Тут прийшов 
вчений, замотав рибу шматою і знов 
пустив її до акваріуму. 

Що ж сталося? Чому кіт не з’їв цю 
гладеньку, без колючок рибу? Бо це 
був електричний вугор. Він має 
спеціальні органи, що виробляють 
електричний струм. За допомогою 
електричного струмку вугор здобуває 
собі поживу. Він тихенько підпливає 
до рибки і сильним електричним 
ударом вбиває жертву.

Риба-електростанція
Тому вугор і приголомшив кота.

Вугор звалює з ніг людину, що на нього 
наступить. Але після цього він мусить 
чекати цілу добу, щоб відновити свою силу.

Електричні вугри живуть в ріках 
Амазонки і Оріноко. 

Адаптовано за матеріялами статті 
“Риб’ячі електростанції”. У ж. “Юнак”, ч. 1 (184), рік 

ХУІІ, січень 1979, с. 23.

Лексична примітка. Вугор — це Electric eel 
(Electrophorus electricus).
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Історична правдива подія, як 
запорожці побудували підводні човни 
і підкралися до турецької пристані 
Синоп.

В червні 1600 року на Запорозькій 
Січі була бурхлива козацька рада. На 
майдані клекотіло. Раду радили 
козаки, на кого йти війною. Одні хотіли 
йти 
на польських панів, що знущалися 
над закріпаченим українськихм 
народом. Інші хотіли йти морським 
походом на Туреччину, щоб визволити 
християнських полонених.

Нарешті кошовий отаман махнув 
булавою і промовив:

— Панове товариство! Більшість 
козаків хоче йти в похід на Туреччину. 
Гаразд! Йдемо на турка!

Тисячі шапок на знак згоди полетіли 
вгору.

— Завтра почнемо готуватись до 
морського походу. Від завтрашнього 
дня у нас воєнний закон. Ніхто не п’є!

Наступного дня на Запорозькій Січі 
закипіла робота. Варили смолу у 
великих казанах і смолили човни.

Трохи далі від усіх працювали 
досвідчені майстри разом з кошовим. 
Вони робили щось незвичайне. 
Робили в човні подвійне дно і сипали 
туди пісок. Зверху човен закривали і 
затягували шкірою. Крізь шкіру в човні 
робили 

Підводним шляхом на Синоп
дірку і просовували трубку. Через трубку 
надходило до човна повітря. Під тягарем 
піску човен ховався під водою. Коли ж 
пісок викидали, він ставав легший і 
випливав на поверхню. 
Це були перші в світі 
підводні човни.

Коли закінчили приготування, 
запорожці помолилися в церкві і 
вирушили в похід.

Козаки вирішили переплисти 
Чорне море впоперек і дістатися 
турецької пристані Синоп. Кошовий 
наказав:

— Виплисти у відкрите море і 
прямувати просто на південь!

Виплили в море. Було видно 
тільки небо і безкрая води.

Вночі козацькі човни тихо 
наблизились до турецької пристані. 
Кошовий наказав підводним човнам 
поволі підсуватися до берега.

Коротка ніч кінчалась. Місто ще 
спало, і навколо була тиша. Сонний 
турецький вартовий вдивлявся в 
море, але нічого не бачив. Було 
спокійно, тільки якісь колоди дерев 
плавали по морю.
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Підводним шляхом на Синоп c. 2

«Дивно, — думав він. — Що це 
може бути?»

       Тим часом колоди поволі 
наближались до пристані Синоп.

Раптом вартовий здригнувся. Це 
йому сниться? Колоди починають 
підніматися і рости. Потім в одну мить 
розкрилися, і переляканий вартовий 
побачив запорожців.

— Напад! — заверещав він.

Але було пізно. Запорожці вже були 
на березі. Вдерлися до пристані і 
почали бити турків. Заскочені 
зненацька, турки не змогли 
підготуватися до оборони і були 
побиті. Козаки визволили багато 
полонених українців, позабирали у 
турків різне добро і виплили у Чорне 
море. 

Назад! В Україну!

Адаптовано за матеріялами оповідання з 
книжки:  Петро Шкурат. “Підводним шляхом на 

Синоп”.  Торонто: Євшан зілля, 1974, с. 9-13. 

Запорожці готуються до морського походу. 
Худ. І. Їжакевич. Гравер І. Рашевський.
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Дельфін – найрозумніший представник тваринного 
світу.  У нього є чого навчитись. Розум людини і 
тварини залежить від розміру і ваги мозку. Після 
людини за розумом зразу іде дельфін. Він вміє 
говорити. Дельфін є неперевершений плавець. 
Швидкості в плавбі йому надають сила плавців 
хвоста і форма тіла.

У ж. “Піонерія”.

Розум дельфіна
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Запитання і завдання для перевірки розуміння

Дайте відповіді повними реченнями:

1. Хто є найрозумнішим представником тваринного світу?

2. Що вміє дельфін?

3. Чому дельфін є неперевершений плавець?

Допоміжні слова до завдання:
дельфін тваринного величини
ваги мозку неперевершений плавець
плавбі плавників форми тіла

Розум дельфіна c. 2
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І
Це було у 1880 році біля Вінніпегу. 

Мисливець-метис Поль Дерош блукав 
берегом Червоної річки. Побачивши 
сірого вовка, він вистрелив і вбив його. 
Потім мисливець Поль заліз у вовчу 
нору і побачив — на превелику радість 
собі – восьмеро вовченят. Дев’ять 
премій по десять доларів! Скільки ж 
це? Ціле багатство!

Мисливець-метис повбивав всіх 
вовченят, крім одного. Існує повір’я: 
коли вб’єш останнього з виводка – не 
буде тобі більше щастя.

Отож, Поль пішов до Віннепегу зі 
скальпами старого вовка і семи 
вовченят, та одним живим вовченям.

Маленького вовченя мисливець 
продав корчмареві. Той посадив його 
на ланцюг у буді, як пса. Його тримали 
для розваги відвідувачів. Відвідувачі 
нацьковували на вовченя псів. Кілька 
разів молодого вовка кусали і калічили 
мало не до смерті. Але він очунював. 
Молодий вовк ріс швидко, хоча життя 
його було дуже тяжке. Єдина радість 
була – це дружба з маленьким Джіммі, 
сином корчмаря.

Джіммі був веселий і сміливий 
хлопець. Він полюбив вовка за те, що 
той загриз пса, який колись покусав 
Джіммі. З того часу хлопчик почав 
годувати і  пестити вовка. Батько 
інколи жорстоко бив сина за якісь 

Вінніпезький вовк
Е. Сетон-Томпсон

 дрібниці. Одного разу, рятуючись від 
батька, що гнався за гим, Джіммі 
ускочив до вовка в буду. Вовк заховав 
хлопця, потім вищирів свої зуби і ясно 
тим сказав батькові: “Не смій хлопця 
чіпати!” Відтоді маленький Джіммі 
завжди тікав до свого приятеля, коли 
загрожувала небезпека. Дружба між 
Джіммі і його улюбленцем вовком 
міцніла. Вовк ставав старший і дужчий. 
Він ненавидів псів і людей – причини 
всіх його страждань. Але він дуже 
любив Джіммі і через нього всіх дітей 
взагалі. 

ІІ

Восени 1881 року місцеві фермери 
говорили, що розвелось багато вовків 
біля Вінніпегу. І ці вовки полюють на 
фермерських корів. Отрута і пастки 
проти вовків нічого не допомогли. Тоді 
один німец-фермер сказав, що привіз 
спеціальних псів, які полюють на 
вовків. Це були чудові датські доги – 
один білий, другий – сірий з чорними 
плямами. Пси були дуже сильні, і всі 
повірили, що вони переможуть вовків. 
Але хотіли переконатися. Отож, 
потрібен був вовк. Вирішили купити 
вовка у корчмаря. Корчмар погодився. 
Але не хотів, щоб Джіммі знав, що пси 
будуть битися з вовком. Він відіслав 
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сина зякимсь дорученням до бабусі. 
Вовка загнали в буду, забили її 

цвяхами і вивезли його в прерії. Псів 
ледве стримували, тому що вони чуяли 
вовка. Приїхали в прерії. Вовка насилу 
вигнали з буди. Спочатку він здавався 
переляканим і понурим. Але, відчувши 
волю, він побіг. В цю мить спустили 
псів. Вони, несамовито гавкаючи, 
погнались за вовком. Всі люди кричали 
від захвату. Молодий вовк мчав 
щодуху, але білий дог наздогнав його. 
Наздогнав і підскочив до вовка. 

—Дивіться, — кричав німець, — 
зараз пес роздере вовка. 

Через хвилину вовк і пес зіткнулися. 
Раптом білий пес покотився по землі з 
жахливою раною на плечі.

Через мить налетів на вовка другий 
пес—сірий з чорними плямами. Ця 
сутичка теж була коротка. Сірий пес 
теж дістав тяжку рану від вовка.

Саме тоді прибув лісник з чотирма 
величезними псами. Їх спустили на 
вовка і всі люди кинулись на бідного 
вовка, щоб добити його.

Але тут весь в сльозах прибіг 
маленький Джіммі, син корчмаря. Він 
заліз у середину гурту і обхопив вовка 
за шию. Боячись вбити хлопця, всі 
відступили і забрали псів. Джіммі 
обнімав вовка і називав його “любий 
вовчику”, “мій дорогий вовчик”. 

Вінніпезький вовк c. 2

А вовк лизав йому обличчя і махав 
хвостом.   

ІІІ

На початку зими Джіммі захворів. 
Вовк жалібно вив на дворі. На вимогу 
Джіммі вовка впустили до кімнати. Він 
тихо-тихо сидів біля ліжка хворого. 

Спочатку хвороба здавалась легкою. 
Але раптом хлопцеві стало гірше, і 
Джіммі помер. 

Ніхто так щиро не тужив за ним, як 
його “вовчик”. Вторячи церковному 
дзвонові, вовк жалібно вив, коли 
ховали померлого.

Коли вовка знову хотіли посадити на 
ланцюг, він вирвався, перескочив 
паркан і зник. 

Оселився вовк поблизу міста. А 
вночі забігав навіть у саме місто. 
Особливо полюбляв ліс навколо 
церкви святого Боніфація, де поховали 
Джіммі. Люди чули, як ночами від 
кладовища нісся вовчий клич. Це було 
самітне голосіння. Вовк тужив за своїм 
другом. 

Адаптовано за виданням: Е. Сетон-Томпсон. 

“Оповідання. Для молодшого та середнього 
шкільного віку”. Переклад з англійської мови Н. 

Кузнецової. Київ: Веселка, 1983, с. 5-20. 
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Моцарт з раннього дитинства дуже 
любив музику. Він почав складати 
музику з трьох років. У дитинстві 
маленький Вольфґанґ чудово грав на 
клавесині (фортепіано) й скрипці. Для 
нього музика була джерелом радости. 
Вчителем музики у нього був батько.

У шість років Моцарт написав вже 
шість сонат для клавесина й скрипки. 
У 12 років маленький музикант 
написав оперу "Вдавана пастушка" і 
багато оркестрових п’єс. Люди 
захоплювались талантом маленького 
генія.

Вольфґанґ Амадей 
Моцарт

 (1756–1791)
Коли Моцарт виріс, він став 

оригінальним композитором і 
написав багато прекрасних музичних 
творів. Він є автором майже 50 
симфоній, 40 сонат для скрипки, 20 
концертів для фортепіано, близько 
20 опер та оперет. Найславніші й 
знані — "Весілля Фіґаро", "Дон Жуан", 
і "Чарівна флейта".

Вольфґанґ Амадей Моцарт — це 
славний австрійський композитор 
XVIII століття.

Примітка:

Портрет композитора можна знайти в “Наборі матеріялів 
для слухання/сприймання І. Музика в українських клясах 
1–3” (Listening Appreciation Kit 1: Music in the Ukrainian 
Bilingual Classes 1-3. Access Network).
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Моряки завжди вірили, якщо 
дельфіни плавають навколо корабля, 
то це добра ознака. 
Найчастіше дельфіни живуть в теплих 
морях. Вони вміють швидко плисти, 
часом вискакують з води.
Довжиною дельфіни сягають 7 футів. 
Вони дихають легенями, і тому не 
можуть перебувати весь час під 
водою, але мусять спливати на 
поверхню, щоб набрати повітря. 
Дельфіни мають зуби і їдять рибу. 
Жир під шкірою охороняє дельфінів 
від холоду. Ці тварини спілкуються 
між собою за допомогою свисту.

Дельфіни
Дельфіни — дуже привітні 
тварини. Їх легко тренувати, і тому 
їх часто використовують для 
розваг людей. 

Адаптовано за виданням у ж. “Юнак”. 
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Запитання і завдання для перевірки розуміння

Дайте правильну відповідь на запитання: Так Ні

1. Дельфіни	живуть	у	холодних	морях. c c

2. Жир	під	шкірою	захищає	їх	від	холоду. c c

3. Дельфіни	не	мусять	дихати. c c

4. Дельфіни	дуже	привітні	тварини. c c

5. Вони	часто	вискакують	з	води. c c

6. Їх	важко	тренувати. c c

7. Дельфіни	спілкуються	за	допомогою	свисту. c c

Дельфіни c. 2
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Дельфіни c. 3

Дайте правильну відповідь на запитання: Так Ні

1. Дельфіни	живуть	у	холодних	морях.  

2. Жир	під	шкірою	захищає	їх	від	холоду.  

3. Дельфіни	не	мусять	дихати.  

4. Дельфіни	дуже	привітні	тварини.  

5. Вони	часто	вискакують	з	води.  

6. Їх	важко	тренувати.  

7. Дельфіни	спілкуються	за	допомогою	свисту.  

Відповіді:



http://www.oomroom.com/nova6/prep — Nova 6: Oral Literature, Unit 2.    
Web adaptation © 2017 Ukrainian Language Education Centre, Canadian Institute of Ukrainian Studies.    

Source material “Nova 6. 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.

Була неділя, й Ігор заходився 
переглядати колекцію черепашок. 
Розкладені на столі, вони веселково 
вигравали у променях вранішнього 
сонця.

 Несподівано в прихожій 
пролунав дзвінок.

 “Хто б це так рано?” — 
здивувався Ігор і пішов відчиняти.

 На порозі стояв кремезний 
моряк.

 — Професор Чайка тут живе? — 
приклав він руку до чорного 
крислатого кашкета з золотим 
“крабом”.

 — Будь ласка, проходьте, — 
вийшов зі свого кабінету батько. — Ви, 
напевне, від Івана Петровича?

 — Так точно, Володимире 
Миколайовичу. Капітан Теплов 
передав вам ось цей пакунок!

 — Важкий! — усміхнувся 
Володимир Миколайович. — А чи 
знаєте, що в ньому?

 — Авжеж. Ми з капітаном разом 
збирали... Дозвольте йти?

 — Е, ні! Так швидко я вас не 
відпущу. Поп’ємо чаю, поговоримо, а 
потім і в дорогу можна, — гостинно 
запросив господар.

Поки дружина накривала стіл, всі троє 

Подарунок
Анатолій Давидов

зайшли до професорського кабінету. 
Володимир Миколайович обережно 
розгорнув пакунок.

 — Ігоре, поглянь, яка краса! — 
вигукнув професор. І до моряка: — От 
молодці, що не забули мого прохання!

 — Хіба не знаєте нашого 
капітана... — з гордістю мовив Леонід 
— так звали моряка. — Якщо вже 
пообіцяє — дотримає слова! А ці ось 
мушлі не ми знайшли, їх подарували 
нам в’єтнамські діти. Привезли ми їм 
одяг, зошити, шкільне приладдя, вони 
й прийшли на судно, щоб подякувати. 
То ж і подарунок принесли. Казали, 
дуже рідкісні. Це правда!

А Володимир Миколайович 
уже тримав у руках невелику, 
схожу на крапчасте яйце, 
мушлю.

— Невже це й справді плямиста 
каурі? — вражено перепитав сам себе 
й став гортати довідники.

 — Таки вона! Останнім часом 
знайдено лише кілька екземплярів 
цього молюска. А може... може 
в’єтнамські діти не знали, що це 
надзвичайно цінна річ? Тоді треба 
повернути її.

 — Знали, — заспокоїв його 
Леонід. — З дітьми був учитель. Я сам 
чув, як він кілька разів повторив: 
“Каурі”. 
— І це черепашка цікава, 
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— Володимир Миколайович узяв 
велику яскраво забарвлену 
гвинтоподібну мушлю. — Її господар 
— равлик єпископська шапка, вона 
теж цінується колекціонерами.

 — А що, й мушлі колекціонують! 
— вихопилося у Леоніда. — Як марки?

 Звичайно, — усміхнувся 
Володимир Миколайович. — Он для 
Ігоря колекціонування черепашок 
стало серйозною справою. Ану, сину, 
покажи своє господарство!

 За якусь хвилю Ігор уже 
розкладав свої скарби. Не одне 
водоймище він обнишпорив, поки 
натрапив на мушлю звичайної 
перлової скойки. Це в її тілі 
зароджуються дорогоцінні перлини. 
Були в його колекції і крихітні 
черепашки найдрібніших 
двостулкових молюсків кулівки, і 
горошинки. Горошинок було навіть 
кілька видів — річкові, болотяні, 
блискучі. А в окремій коробці лежала 
величезна черепашка беззубки. Один 
край її крихкої тонкостінної мушлі був 
вищерблений — Ігор наступив на неї у 
воді й поранився.

 Леонід з цікавістю розглядав 
колекцію.

 — Навіть і не здогадувався, що їх 
так багато, — зізнався. — І в наших 
краях, виявляється, є, та ще й такі різні.

 — Молюски, друже, після комах 
найчисельніша група тварин, — мовив 
Володимир Миколайович. — Та хоча 
вони й завоювали морські простори, 

Подарунок c. 2

прісноводні водойми й сушу, спосіб 
життя ведуть потаємний. Щоправда, 
віднедавна про молюсків почали 
говорити, як про поживний продукт 
харчування. Тобі, певно доводилося 
їсти їхнє м’ясо?

 — Доводилось... У Франції нас 
пригощали устрицями. В Італії — 
сендвічами з м’ясом смажених 
восьминогів. А в Середземномор’ї їх 
подають гарячими, як сосиски. І скажу 
вам, дуже смачно. Іван Петрович 
розповідав, що в Іспанії каракатиці — 
національна страва, а восьминіг з 
начинкою та ще з шоколадною 
приправою — делікатес.

 Ігор широко розплющеними 
очима дививсь на Леоніда. Ще 
молодий, та вже скільки побачив! Ех, 
швидко б вирости і теж стати моряком! 
А ще краще гідробіологом. Щоб на 
науково-дослідному судні ходити в 
тропічні моря, де живе безліч 
молюсків.

 — А є й такі молюски, які 
завдають шкоди людям, — виявив і він 
свою обізнаність. — Це переносники 
збудників всіляких хвороб. Слимаки 
знищують сільськогосподарські 
культури, шкодять садам. Деревоточці 
підточують палі, пристані, підводні 
частини кораблів.

 — Сам бачив, — підхопив 
Леонід, — як у доках очищають днища 
суден від кетягів різних морських 
організмів, аби не гальмували рух. 
Дивно, що вчені до цього часу не 
знайшли від них захисту.
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— Оце вже не так! — Володимир 
Миколайович пройшовся по кабінету. 
— На сьогодні розроблено спеціальні 
фарби, що не до смаку морським 
організмам. Від них захищаються ще й 
електрострумом. Звичайно, таких 
засобів, щоб зовсім від них 
позбавитися, ще немає... Молюски 
пильно вивчаються. Вчених цікавить 
їхнє чудодійне вміння 
пристосовуватися до навколишнього 
середовища, здатність витримувати 
без шкоди для організму низькі й 
високі температури, виринати з 
великих глибин, змінювати 
забарвлення. До речі, в нашій 
лабораторії досліджується, як вдається 
таким молюскам як восьминоги, 
кальмари, каракатиці, — рухатися у 
воді з такою великою швидкістю. Це 
може здатися при конструюванні 
морських суден.

 — Виходить, Володимире 
Миколайовичу, черепашки не основне 
ваше заняття, — мовив Леонід.

 — Колекціонування мушлей — 
моє захоплення. Та не треба ставитися 
до нього скептично. Адже ж існує ціла 
наука про черепашки. Називається 
вона конхіологією і має давню історію. 
Вважається, що першим 
колекціонером черепашок м’якунів 
був Арістотель, котрий ще у 336 році 
до нашої ери створив велику працю 
про молюсків. Одним з його учнів був 
Олександр Македонський. Він наказав 
своїм солдатам: де б вони не були, 
збирати і надсилати до Афін зразки 
рослинного і тваринного світу, 

в тому числі й мушлі. Конхіологію у 
Франції називають наукою красивою, в 
Японії — імператорською, в Англії — 
королевою природничих наук. 
Різноманіття форм черепашок і їхня 
краса не можуть залишити людину 
байдужою.

Леонід і собі придивився до 
мушлей.

— Справді, — він взяв у руки 
світлокоричневу ребристу черепашку, 
— аж не віриться, що це витворила 
природа. Ювелірна робота!

— Це мушля равлика арфи, вона 
дійсно належить до 
найпривабливіших. А сам молюск 
цікавий тим, що в разі небезпеки, 
немов ящірка хвоста, вікидає 
переслідувачу свою ногу.

Поклавши цінні раковини в 
коробку з ватою, щоб завтра ж 
віднести до інституту, Володимир 
Миколайович розглядав інші мушлі. 
Яких тут тільки не було: схожі на наших 
равликів гігантські стромбуси, сірі 
стулки тридакни, яку ще називають 
“пасткою смерті”: в зрілому віці вона 
важить до семидесяти кілограмів, і 
горе тому пірнальникові, коли нога 
його потрапить їй у полон...

— А ця черепашка як 
називається? — Леонід вказав на 
темносіру, немов із цементу, мушлю з 
багатьма великими й малими ріжками. 
— Їх там видимо-невидимо!

— О, це черепашка хижого 
мурекса, — пояснив Ігор. 

Подарунок c. 3
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— Він полює на двостулкових м’якунів. 
Бачите ось цей, схожий на зуб, виступ. 
Об нього мурекс лущить мушлі. До 
речі, цей молюск близький родич 
рапани, яка хоч і недавно з’явилася у 
Чорному морі, а вже багато принесла 
шкоди його мешканцям, особливо 
устрицям та мідіям.

 Ігор збігав у свою кімнату і 
приніс велику мушлю рапани.

— Хто б міг подумати, що така 
красива черепашка належить 
хижакові, — щиро здивувався Леонід.

 До кімнати зайшла дружина 
професора й запросила усіх до столу. 
Ігор трохи затримав моряка.

— А ви знову підете до В’єтнаму? — 
спитав.

— Через тиждень відчалюємо. А 
що, привезти ще черепашок?

— Я був би дуже вдячний...
— Гаразд. Тепер я весь екіпаж 

підмовлю!..
— Спасибі! — подякував Ігор. 
— Є в мене прохання. Передайте, 

будь ласка, в’єтнамським дітям мушлі 
з моєї колекції. Нехай і вони знають, 
які в нас молюски водяться!

У ж. “Барвінок” (Київ), 1976, ч. 7. 

Подарунок c. 4
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Дельфіни — це морські 
теплокровні тварини. Вони дихають 
повітрям. Дельфіни належать до роду 
китоподібних. Китоподібні — кити й 
дельфіни — ніколи не виходять на 
сушу. Навіть своїх малят вони 
народжують у воді. Дельфіни живуть у 
різних частинах світового океану. 
Існує п’ятдесят видів дельфінів. 

На Україні найбільше відомий 
пляшконосий дельфін. Його ще 
називають дельфін-афаліна. Він живе 
у Чорному морі. 

Тіло дельфіна-афаліни сірого 
кольору. Дорослий дельфін-афаліна 
має довжину до 3-х [трьох] метрів, а 
важить близько 400 [чотирьохсот] 
кілограмів. Дельфіни рухаються у воді 
за допомогою хвостового плавця, 

Світ дельфіна
Станіслав Клочков

спинного плавця і ластів, що 
розташовані по боках тіла дельфіна. 

Самиця дельфіна народжує маля, 
яке одразу ж може пливти за нею. Вона 
годує своє дельфіненя молоком 
протягом першого року життя.

Дельфіни-афаліни харчуються 
рибою та дрібними водяними 
тваринами.

Дельфіни у воді обмінюються 
звуковими сигналами. Вони свистять 
або цокають. За допомогою звукових 
сигналів дельфіни передають одне 
одному, де є табун риб. Коли якомусь 
дельфінові загрожує небезпека, він 
подає тривожні сигнали. Тоді інші 
дельфіни чують ці тривожні сигнали і 
приходять йому на допомогу. 

Запитання

1. Дельфін — це риба чи тварина?
Де живе дельфін?
Які дельфіни живуть у Чорному
морі?

Запитання

2. Яка будова тіла дельфіна?
Як дельфін народжує малят?
Як він харчується? Як спілкується?
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Світ дельфіна c. 2

З давніх часів люди цікавилися 
дельфінами. Існує багато легенд і 
переказів про те, як дельфіни рятували 
людей. Давні греки зображували 
дельфінів на монетах і вазах ще у V 
столітті до Христа.

Дельфін був улюбленою твариною 
давногрецької богині кохання 
Афродіти та бога кохання Ероса. Бог 
морського царства Посейдон також 
любив дельфінів. 

В одному з давньогрецьких міфів 
розповідається, як дельфін допоміг 
Посейдонові одружитися. А сталося 
це так. Одного разу Посейдон побачив 
Амфітріду — дочку старого бога 
Океану і закохався в неї. Але 
прекрасна дівчина з золотими косами 
не хотіла одружуватися з грізним 
Посейдоном. Вона боялася його 
страшної бороди й грізного погляду. 

Тоді Посейдон 
послав до 
красуні Амфітріди 
дельфіна. 
Дельфін розповів 
Амфітріді 
про підводні 
багатства 

Посейдона. ”Посейдон живе у 
блакитному палаці. Дах того палацу 
зроблений з мушлів. Під час 
морського відпливу мушлі 
розкриваються і всередині їх видно 
чудові перли. На стінах палацу 
Посейдона ростуть живі морські квіти. 
У бурштинові вікна палацу зазирають 
казкові риби”. 

Дельфін ще довго розповідав 
красуні Амфітріді про красу і 
багатство царства Посейдона. 
Амфітріда повірила дельфінові і 
врешті погодилася одружитися з 
грізним морським богом. 

У 30-х [тридцятих] роках ХХ 
століття вчені різних країн почали 
вивчати дельфінів. Багато хто вважає, 
що дельфіни такі ж мислячі істоти, як і 
люди. Будова головного мозку у 
дельфінів дуже складна.      Півкулі мозку 

дельфінів 
мають багато 
звивин. Тому 
деякі учені 
думають, що 
дельфіни 
мають розум, 
як люди. 
Дельфіни 
легко 
звикають до 

Запитання

4. Як вивчаються дельфіни
сьогодні?

Запитання

3. Як люди ставилися до дельфінів
у давнину?



http://www.oomroom.com/nova6/prep — Nova 6: Oral Literature, Unit 2.
Web adaptation © 2017 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. 3Світ дельфіна c. 3

Лексична примітка. Дельфін-афаліна — це 
Bottlenosed dolphin.

Поради вчителям.

1. Цей текст розбитий на розділи. Кожен розділ має 
підзаголовки. Учні можуть брати цей текст за зразок, 
коли складають розповіді про інших тварин.
2. Варто пояснити дітям слово “приручати” — тобто 
привчати до рук. На прикладі цього слова можна 
зробити сітку слів спільного походження. 

людини. Їх легко можна приручити. 
Дельфіни-афаліни можуть 

виконувати складні циркові трюки. 
Учені сподіваються, що у 

недалекому майбутньому люди 
зрозуміють ”мову” дельфінів. І тоді 
дельфіни зможуть не лише виконувати 
циркові трюки, але й співпрацювати з 
людьми. 

 Захисники природи з різних країн 
добилися заборони полювання на 
дельфінів.
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 Мабуть, про жодну морську 
тварину не складали стільки 
фантастичних історій, легенд і 
переказів, як про синього кита. 

 Синій кит – найбільша сучасна 
тварина. Деякі сині кити досягають 30 
(тридцяти) метрів, а важать 150 (сто 
п’ятдесят) тон. Це вага 40 слонів! Як і 
дельфіни, кити ніколи не виходять на 
сушу. Малят вони народжують у воді. 
Плаває кит за допомогою хвостового 
плавця і двох ласт, що знаходяться по 
боках тіла кита. На відміну від 
дельфіна, у кита немає спинного 
плавця. Велетенська чотирикутна 
голова кита становить майже третину 
його тіла. Синій кит належить до 
беззубих китів.

Синій кит харчується дрібними 
водяними тваринами, переважно 
рачками. З верхньої щелепи кита 
звисає багато рогових пластинок. Їх 
називають китовим вусом. Кит їсть так: 
він набирає у  величезний рот воду, 

Синій кит
Станіслав Клочков

а потім проціджує її крізь рогові 
пластинки – китовий вус. Вода 
проходить крізь китовий вус, а рачки 
застряють. Кит ковтає дрібних рачків і 
так харчується. За добу синій кит 
з’їдає 2-4 (дві-чотири) тони їжі!

Під шкірою у китів товстий 
прошарок жиру – 30-50 (тридцять-
п’ятдесят) сантиметрів. 

Саме через китовий жир люди 
полювали на китів. З китового жиру 
виготовляли харчові продукти, його 
використовували також у парфумерії 
– для виготовлення дорогих
парфумів. Через безжальне
винищення китів на земній кулі стало
набагато менше. Захисники природи
борються за те, щоб полювання на
китів було заборонене.

Синій кит – один із найбільш 

Запитання

1. Яка будова синього кита?

Запитання

2. Як харчується синій кит?

Запитання

3. Чому люди полювали на китів?

Запитання

4. 3. Чим цікавий для людей синій
кит?
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Синій кит c. 2

з загадкових китів. Він найглибше з 
усіх морських тварин занурюється у 
воду. І під водою, без повітря, синій 
кит може перебувати дуже довго. А 
ще сині кити дуже точно орієнтуються 
в океані. Самиці синіх китів завжди 
повертаються народжувати малят до 
того самого місця. Лише сині кити не 
бояться гігантських кальмарів, що 
живуть у глибині океану і вступають з 
ними в двобій. 

Сині кити плавають в усіх морях 
та океанах нашої планети. Не 
запливають вони лише у холодні 
води Арктики та Антарктики. 

Та з кожним роком синіх китів стає 
менше. І не тільки через те, що на них 
полюють. Люди забруднюють 
навколишнє середовище. До річок, 
озер, морів і океанів потрапляють 
отруйні відходи промисловости. 
Через аварії великих танкерів – 
кораблів, що перевозять нафту, у 
океан виливається багато тон нафти. 
Нафта вбиває риб і морських тварин. 

Тому люди повинні зробити усе 
можливе, щоб захистити природу. 
Адже якщо з нашої вини загине синій 
кит, то чи зможемо ми зберегти й свій 
власний, людський рід?

Лексична примітка. Синій кит — це Blue 
Whale.

Запитання

5. Де сьогодні живуть сині кити?
Що їм загрожує?
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Чи доводилось тобі опускатися на 
дно моря? Ні? Тоді ходімо зі мною. Я 
покажу тобі чарівний світ – морських 
риб і тварин. Багато з цих риб і тварин 
незвичної форми й фантастичних 
кольорів. А ще ти побачиш екзотичні 
підводні ліси, загадкові підводні 
печери. 

Я дам тобі кілька корисних порад. 
Поясню, що треба взяти з собою, коли 
ти пірнаєш під воду. Розповім, як треба 
поводитись під водою. Яка небезпека 
може бути під водою. Що треба знати, 
коли ти хочеш навчитися плавати під 
водою. 

Поради:
По-перше, ти повинен бути абсолютно 
здоровий. Ніколи не можна спускатися 
під воду, якщо ти себе погано 
почуваєш. 

По-друге, перевір своє 
спорядження — ласти, маску і 
дихальну трубку. Адже, коли під водою 
воно вийде з ладу, ти ризикуєш 
життям.

Мандрівка у підводне царство
Станіслав Клочков

І, нарешті, ти повинен суворо 
дотримуватись правил поведінки 
під водою.

Починати треба з найпростішого 
спорядження. Це ласти, маска і 
дихальна трубка.

Все це можна 
купити у будь-
якій спортивній 
крамниці. Головне, 
постарайся, щоб 
трубка не була 
занадто широка. 
Діаметр дихальної 
трубки не повинен 
бути більший за 18 
[вісімнадцять] см. Якщо дихальна 
трубка буде занадто широка, з неї 
важко буде видувати повітря, яке 
туди потрапить. Загубник дихальної 
трубки повинен бути м’який, 
еластичний і легко вміщатися в роті. 
Маска повинна щільно прилягати до 
твого обличчя. Але маска не 
повинна сильно здавлювати 
обличчя — вона буде заважати тобі 
під час підводного плавання. 

Запитання

1. Чим цікаве підводне плавання?
Як готуватися до підводного
плавання? Запитання

2. Яке спорядження потрібне для
підводного плавання?  Як треба
готувати спорядження?
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Мандрівка у підводне царство c. 2

Ну, а тепер — до води! — 
полегшено зітхнеш ти.

Але не поспішай. 
Спочатку треба 
спокійно поплавати 
по поверхні води, 
опустивши голову 
вниз. Дихати треба 
крізь дихальну 
трубку. Крізь маску 
ти зможеш дивитися 
на морське дно. Коли ти дихаєш крізь 
дихальну трубку, не роби коротких, 
різких вдихів. А ось видих повинен 
бути різкий. Щоб можна було 
виштовхнути воду з дихальної трубки, 
якщо вона туди випадково потрапила. 

Тепер можна і пірнути. Коли 
пірнаєш, треба різко зігнутися в поясі, 
а ноги підкинути вгору. Це допоможе 
тобі легко 

й 

швидко піти під воду. Ти опустився 
на дно. А тепер спокійно працюй 
ластами. Ти здивуєшся, як далеко 
можна пропливти при такому 
спокійному плаванні. Навчись 
затримувати дихання і уважно дивись 
на те, що відбувається навколо тебе.

Коли випливеш на поверхню води, 
зроби кілька глибоких вдихів і 
видихів, перш ніж пірнати знову. 

Поступово ти почнеш почувати 
себе під водою впевнено — ти не 
будеш боятися пірнати під воду. Саме 
тоді треба перейти до досліджень 
підводного світу. Збирати мушлі або 
підводні рослини. Можна й 
фотографувати під водою. 
Але для цього треба 
мати спеціальне 
спорядження. 

Підводне 
плавання допоможе 
тобі дізнатися, 
чому одні риби 
бояться людей, а 
інші довірливі й 
підпливають до 
людини зовсім близько. 

Запитання

3. Як треба пірнати у воду?

Запитання

4. Про що ти дізнаєшся під час
підводного плавання?
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c. 3Мандрівка у підводне царство c. 3

Чому в одних риб яскраве 
забарвлення, а інші мають колір 
морського дна і майже непомітні під 
водою. Для чого, наприклад, 
маленькій рибі-метелику потрібне 
яскраве око, яке прикрашає її 
спинний плавець? І чому в іншої 
риби плавець схожий на прапорець? 
Отож — у дорогу! Тебе чекають 
безкраї простори підводного 
царства.

Поради вчителям.

1. Учні повинні відповісти на 
запитання, яке спорядження 
потрібне для підводного плавання.
2. На основі розділу 3 можна 
здійснити повтор-імітацію. Діти 
рухами повинні передати, як саме 
треба пірнати у воду.
3. На основі цього матеріалу учитель 
може запропонувати дітям створити 
посібник-інструкцію з іншого виду 
спорту. 
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Краби. Вірш
Анатолій Камінчук 

Об каміння ”шкряб”, 

”шкряб”, При березі краб, 

краб. Лине хвилька тихо,

За крабом крабиха.

А за ними — ряд у ряд —

Аж дванадцять крабенят. У 

затінку теплих вод Краби 

водять хоровод.

Поради вчителям

Цей вірш можна використовувати як взірець для творення віршів про інших морських риб чи тварин. Наприклад, 
замість слова ”краб” можна вставити назву якоїсь іншої риби чи морської тварини. 



http://www.oomroom.com/nova6/prep — Nova 6: Oral Literature, Unit 2.
Web adaptation © 2017 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.

Медуза. Вірш
Анатолій Камінчук

У морі тиша. 

Штиль. “Медузо, ти 

звідкіль? Куди це 

ти пливеш? 

Медузо, де 

живеш?“

“Туди, де неба 

синь, Де сонечко, 

теплінь. По морю я 

пливу, У морі я 

живу!“

Лексична примітка. Медуза — це jellyfish.
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Мушля. Вірш
Анатолій Камінчук

Притулю до вуха,

Буду мушлю слухать. 

Чую шум, то море грає, 

Хвиля хвилю здоганяє. 

Мушлю брат 

подарував, Він на морі 

побував.

Лексична примітка. Медуза — це jellyfish.



Риба-меч. Вірш
Анатолій Камінчук
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Ти, Андрійку, не переч, 

Риба має гострий меч. Як 

ударить — просто жах, 

Це розбійник і хижак —

Риба-МЕЧ!

Лексична примітка. Риба-меч — це swordfish. 
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Чайка. Вірш
Анатолій Камінчук

Чайка-кричалка 

У морі живе. 

Чайка, як 

човник, По 

морю пливе.

Лексична примітка. Чайка — це common gull.
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Дельфін. Вірш
Анатолій Камінчук

Дельфін, дельфін,

Де він, де він?

Із хвилечкою 

грається, Пустує, 

забавляється. У море 

порина, Дістає до 

дна!



http://www.oomroom.com/nova6/prep — Nova 6: Oral Literature, Unit 2.
Web adaptation © 2017 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.

Зробіть простий перескоп. 
Практичне заняття

Переклад Ольги Сенюк

Перископ — це прилад, який є на 
всіх підводних човнах. За допомогою 
перископа команда підводного човна 
може дивитися над поверхнею води. 
Слово “перископ” походить від двох 
грецьких слів: “скоп” — дивитися і 
“пери” — навколо. 

Перископи бувають дуже складні. 
На деяких підводних човнах вони 
мають довжину 12 [дванадцять] 
метрів і можуть обертатися на 360 
[триста шістдесят] градусів. Інші 
перископи є водночас телескопами. З 
їх допомогою можна бачити предмети 
на далекій відстані. Деякі перископи 
з’єднані з фотокамерами. 

Якщо б 
ви зробили 
перископ, 
то могли б 
заглядати за 
ріг будинку і 
дивитися за 
високі 
паркани та 
мури.  
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c. 2

Робимо простий перископ. Вказівки

Що потрібно:

1
УВАГА! 

Будьте обережні при користуванні 

ножем! Будь-який ніж — особливо 

“X-Acto” — дуже гострий. Якщо 

потрібно щось відрізати чи вирізати, 

то попросіть це зробити дорослу 

людину.

Відріжте і викиньте верхню 
частину одного пакета від 
молока.

• два літрові пакети від молока
• два кишенькові дзеркальця

(найкраще квадратної форми), 
розміром приблизно 90 мм х 
90 мм (3 1/2 інчів) або менше

• ніж (“X-Acto”)
• лінійка
• олівець або ручка
• транспортир
• маскувальна клейка стрічка 

Як робити

Зробіть простий перескоп c. 2
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c. 3Зробіть простий перескоп c. 3

Прикладіть одне дзеркальце 
посередині цієї лінії. Позначте 
довжину дзеркальця. 

Виріжте цей отвір. Спробуйте, чи 
ввійде туди дзеркальце. Якщо 
потрібно, трохи розширте отвір.

Відміряйте і позначте 
прямокутний отвір внизу коробки. 
Залишіть приблизно 7 мм (1/4 інча) 
поля  з кожного боку прямокутного 
отвору. Виріжте отвір.  

Покладіть пакет на бік так, щоб 
щойно вирізаний отвір був з правого 
боку. Починаючи від правого 
нижнього кута, відміряйте 
транспортиром 45 градусів, і 
проведіть лінію.

3 5

42
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c. 4Зробіть простий перескоп c. 4

Просуньте дзеркало в отвір лицем 
до прямокутного отвору спереду 
пакета. Легко заклейте отвір, щоб 
дзеркало трималося.

Подивіться крізь отвір 
спереду пакета. Ви повинні 
побачити стелю кімнати. Якщо 
зображення перекошене, то 
поправте дзеркало і знову 
заклейте його.

Візьміть другий пакет з 
молока і повторіть вказівки 1–7. 

8

96

Поставте обидва пакети на столі 
отворами до себе. Переверніть один 
пакет так, щоб дзеркальце було 
нагорі, а отвір виходив ліворуч.

Руками стисніть трохи низ 
верхнього пакета, щоб він увійшов у 
перший пакет. З’єднайте два пакети.

10
7
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Зробіть простий перескоп c. 5

Заклейте місця з’єднання 
клейкою стрічкою.

Простий перископ  готовий.

11 Як користуватись

Тепер у вас у руках простий 
перископ. Якщо дивитись у нижній 
отвір, то можна бачити те, що 
знаходиться вище вас, наприклад, за 
тином або стіною. 

Якщо дивитись у верхній отвір, то 
можна бачити, що знаходиться під 
столом. 

Якщо дивитися у перископ, 
тримаючи його горизонтально, то 
можна бачити, що є за рогом будинку. 

Що відбувається?

Світло завжди відбивається від 
дзеркала під тим самим кутом, під 
яким воно попадає на дзеркало. У 
вашому перископі світло попадає на 
верхнє дзеркало під кутом 45 градусів 
і відбивається під тим самим кутом  у 
напрямку нижнього дзеркала. Воно 
попадає на нижнє дзеркало під кутом 
45 градусів, знову відбивається від 
нього під кутом 45 градусів — і 
попадає прямо в ваше око.
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c. 6Зробіть простий перескоп c. 6
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c. 7

Словничок:
1. кишенькове дзеркальце — pocket mirror
2. маскувальна клейка стрічка — masking tape
3. транспортир —  це інструмент для градусного вимірювання кутів, розміщених у різних

положеннях по відношенню до сторін аркуша паперу, як наприклад:
4. гострий кут — від 0° до 90°
5. прямий кут — 90°
6. тупий кут — від 90° до 180°
7. розгорнутий кут — 180°
8. повний кут — 360°.

Запитання і завдання для перевірки розуміння:

Дайте відповіді на запитання:

1. Чи могли б сучасні підводні човни плавати так, як вони плавають, якби не був
винайдений перископ? Чому могли б, або чому не могли б?

2. Від яких двох слів походить слово “перископ”?

3. Чи перископи могли б використовувати там, де працюють з радіоактивними
матеріалами?

4. Які ви знаєте слова, що також мають корінь “скоп”?

Рейтинг процесу майстрування перископа.

Дуже легко.

 Легко.

Важко, але цікаво.

Важко й нецікаво.

Дуже важко.

Неможливо зробити.

Зробіть простий перескоп c. 7
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Чи бачили ви пішохідний міст через 
Дніпро? Це дуже гарний міст, окраса 
Києва, це знають по всій Україні!

Хто не бачив, той може побачити 
хоч на малюнку. Цей міст підвісний. 
Будівники підвісили його над рікою на 
сталевих тросах. Коли по ньому йде 
багато пішоходів, то міст гойдається, 
наче колиска. 

Он і зараз на мосту багато людей — 
тисяча буде! Але вони чомусь не 
йдуть, а поставали і дивляться вниз на 
Дніпро. 

— Що вони там побачили? — 
зацікавилась маленька Наталочка.
— Хіба ти не помічаєш? — сказав їй 

старший брат Юрко. — По Дніпру кит 
пливе!

— Бачу, бачу! — заплескала 
рученятами Наталочка. — Та який 
великий…

Брат і сестричка стояли на 
високому березі в парку, звідси їм усе 
видно, як на долоні.

— А тепер ось бачиш, кит 
підпливає до мосту… — провадить 
далі Юрко. Наталочка рада: 

— Який гарний китуньо… Спина 
широченна, а хвостище!.. 

— Та кит знаєш який великий? Як 
підводний човен!

А до нас кит приплив!
Василь Бережний

Мама сиділа осторонь на лавочці, 
читала книжку. Наталочка підбігла до 
неї, застрибала, замахала рученятами:

— До нас кит приплив! Ходімо, 
покажу.

Мама покинула читати, підійшла до 
Юрка, подивилась.

— Так, це справді кит…
— А де кити беруться? — спитала 

Наталочка. 
— О, вони живуть далеко, в океані, 

— відповіла мама. — Юрко читав про 
них, він тобі розкаже. 

— А як же кит сюди приплив, аж до 
Києва? Може, заблукав?

— Та ні, — сказав Юрко, — йому, 
певне, цікаво поплавати Дніпром, 
бачиш, як навколо красиво. Кити 
люблять мандрувати.

Тим часом кит підплив до 
самісінького мосту та як пустив 
фонтан води! Люди кинулися врозтіч, 
аж міст заколихався. Наче під дощ 
попали.

— Навіщо він так?... — похнюпилась 
Наталочка. 

— А це він дихає, — пояснив 
Юрко. — Як дихне, так фонтан води 
здіймається. А дихати ж треба?



Коли кит пропливав попід 
мостом, Наталочка раптом спитала:

— А кити можуть 

згинатися?Юрко аж 

засміявся:
— Таке сказала! Бачиш, який він 

товстенний? 
— Тоді як же він повернеться, щоб 

пливти назад? Він же такий довгий, 
що голова упреться в один берег, а 
хвіст — у другий. От і застрягне.

Юрко поглянув на кита і почухав 
потилицю: справді застрягне.

А до нас кит приплив! c. 2

Мама заспокоїла дітей: 
— Хіба ви забули про Київське 

море? Китові там буде роздолля!
— А й правда, — зрадів Юрко. — 

Київське море! Отам він пускатиме 
фонтани! Я намалюю його ще й на 
Київському морі, добре, мамо?

Мама похвалила Юрка за те, що 
гарно намалював і річку, і міст, і кита. 
Над усіма цими малюнками порадила 
вивести напис: “А до нас кит приплив!”

   У кн. “А до нас кит приплив”.  
Київ: Веселка, 1984. 
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Було це дуже давно. Мала дівчинка 
Янта понад усе на світі любила 
дивитися на Сонце. Воно поволі 
зводилося із-
за пагорба, і тоді їй здавалося, що все 
навколо дзвенить і сяє.

Та одного разу Сонце не зійшло. Як 
не чекала його Янта, як не кликала — 
Сонця все не було. Панувала темінь. 
Уже багато днів небо залишалося 
чорним.

— Без Сонця не буде життя, — 
журилися люди.

Саме в цей час повернувся з 
далекого полювання хоробрий 
мисливець Тулус. Бачить — назустріч 
йому мчить Олень. Тільки напнув Тулус 
тятиву, а Олень йому й каже:

   У ж. “Барвінок” (Київ), ч. 11, 1987. 

Добридень, сонце!



Добридень, сонце! c. 2
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Давно це було у славному місті 
Києві. Київ був столицею землі 
Полянської. Княжив у Києві мудрий і 
сильний князь Кий. Йому корились не 
лише поляни, що жили довкола Києва. 
Йому корилися і інші українські 
племена: деревляни, дреговичі, 
сіверяни, тиверці. Давали данину 
князеві, ходили з ним в походи.

І було місто Київ найкраще і 
найбагатше серед інших українських 
міст. Слава про Київ і про славного 
князя Кия йшла далеко довкола. 
Заходила 
аж у царство індійське, в міста грецькі. 
Пливли по Дніпру човни великі. Купці 
біля Києва приставали і з киянами 
торгували. Веселе і багате було місто 
Київ.

Та ось упало на нього горе велике. 
Захворів тяжко князь Кий. Зліг на 
смертельну постіль.

— Горе мені, горе й вам! — 
говорив умираючий князь до родини і 
бояр. — Ось я умру і скінчиться 
княжий рід у Києві. Хто перейме владу 
по мені?

— Горе нам, горе нам! — 
повторювало все місто. — Вже не 
будемо мати такого мудрого князя! 
Хто нас від ворогів оборонить?

Коли вмер князь Кий, всі люди 
журилися і плакали. Вмерлого князя 
посадовили на золотому кованому 
троні. Трон поставили в човен. Човен 
поставили на велике вогнище. Три дні 
і три ночі приходили люди з усіх 

Аскольд і Дир і київські князівни
Ольга Мак

сторін. Разом з киянами оплакували 
князя.

Тоді вбили його найкращого коня, 
найулюбленішу собаку, поклали в 
човен зброю, їжу, вино і усе це 
підпалили. Коли все згоріло, тоді 
насипали на місці вогню велику 
могилу. На могилі поставили столи з 
усякою їжею і вином і засіли 
за тризну. Такий тоді був похоронний 
звичай.

Ось п’ють кияни, їдять, померлого 
князя прославляють. Згадують його 
воєнні подвиги і журяться:

— Де ми другого такого князя 
знайдемо!..

Розмовляють собі, аж бачать — 
пливе вниз Дніпром човен великий. Та 
не простий, а кленовий, на двадцять 
пар срібних весел. Стоять на човні два 
юнаки. Гарні обидва, в одежі сріблом-
золотом шитій. Видно відразу, що 
знатного роду. 

Побачили їх кияни, почали до 
берега закликати. Ті послухали. 
Навернули човни до берега.

— Хто ви такі, люди добрі? — 
питають юнаки.

— Ми поляни, — відповідають їм 
кияни. — У нас помер князь. Він не 
лишив по собі синів. Лише дві доньки 
— Яромиру і Любомиру. Ось ми і 
журимося: хто буде у нас за князя.  А 
хто ви? Розкажіть про себе?

— Ми, — відповідають хлопці, — з 
далекої землі варязької. Вона лежить



на півночі. Старшого звати Аскольд, 
молодшого — Дир. Їдемо щастя 
шукати. Шукаємо собі землі і людей, де 
б можна було княжити. Добре, що до 
вас прийшли. У вас немає князя, а в нас 
землі. У вас князівни чоловіків 
шукають, а ми собі жінок шукаємо. Чи 
не приймете нас по-доброму.
Порадились кияни і відповідають:

— Приймемо вас! Але перше 
хочемо знати, які ви воїни. Дамо вам 
дружинників багато. Покажіть, що 
вмієте. 

Один, Аскольд, нехай іде через 
степи половецькі на грецькі міста. 
Нехай орду половецьку погромить, 
міста грецькі завоює. Данину з них 
візьме.

Другий, Дир, нехай іде рікою 
Дніпром у царство хозарське. Нехай 
хозарського царя полонить, військо 
його розіб’є, з хозарів данину візьме. 
Коли це зробите, віддамо за вас 
князівень і признаємо вас за своїх 
князів.

— Добре, — згодились Аскольд і Дир.
От зібралось війська сила-силенна. 

Всі добрі хлопці. До війни охочі, до 
чужих країв цікаві. Одні, конні, пішли з 
Аскольдом. Інші, піші, поплили з Диром 
по Дніпру.
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Аскольд і Дир і київські князівни c. 2

Пройшло багато часу. В Києві, 
славній столиці Руси-України, стояв 
сум великий. Розійшлись чутки, що 
обидва князі і вся дружина загинули в 
далеких походах. Молоді князівни очі 
виплакали. Ввесь Київ журився.

Але одного дня засурмили сурми 
під воротами Києва. Повибігали кияни 
з домів. Повилізали на мури. 
Дивляться, хто іде. Чи вороги, чи свої? 
Як впізнали своїх, то вже радість була! 
Кричали: 
“Слава”! Князів і дружину від щирого 
серця вітали.

Потім було велике весілля. Аж дві 
князівни виходили за князів! Три дні 
пісень співали, танцювали, їли-пили. 
Всіх подорожників на весілля 
закликали, щоб слава по світу йшла 
про прекрасне місто Київ.

Аскольд і Дир були першими 
князями, про яких розповідає наша 
писана історія.

Адаптація. У ж. “Веселка” (Київ), 1960, грудень, 
ч. 12 (76). 
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Людвіґ ван Бетговен — видатний 
німецький композитор і піаніст  XVIII 
століття.

Він народився в місті Бонн у 1770-
ому році. Хоч його родина була 
музикальною і заохочувала його грати 
на фортепіано, його родинне життя 
було нещасливе, а його батько був 
дуже строгий. До 12-ти років молодий 
Людвіґ вже мусів заробляти на 
утримання родини. 

  Коли йому виповнилося 13 років, 
він став диригувати театральним 
оркестром. Короткий час Людвіґ 
вчився у видатного австрійського 
композитора Й. Гайдна. 

Людвиґ Ван Бетговен 
(1770-1827)

На 26-ому році життя Бетговен 
почав глухнути, але це не спинило 
його композиторської діяльности. 
Людвіґ ван Бетговен написав 9 
симфоній, 8 концертів, 32 сонати для 
фортепіано, 17 струнних квартетів, 1 
оперу та багато оркестрової, хорової, 
та вокальної музики.

 Бетговен продовжував складати 
музику до самого кінця свого 57-мо 
річного життя. Він помер у Відні у 1827 
році, як відомий та шанований 
композитор.
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Кальмари живуть дуже глибоко в 
океанах. Щоб краще бачити в темряві 
глибини, вони мають дуже великі очі. 
У гігантських кальмарів діаметр очей 
сягає 40 см. В деяких кальмарів очі 
розташовані на тоненьких 
стебельцях, в інших — ліве око в 
чотире рази більше від правого.

Кальмарів їдять кити і акули, 
ловлять їх і люди. В небезпеці 
кальмар випускає чорнильну рідину, 
за якого він ховається і втікає. 
Кальмари, які живуть глибоко в 
океані, де дуже темно, випускають 
яскраву рідину, яка світиться.

Кальмар
Рот кальмара оточує десять 

щупальців. Їсть він рибу, крабів, раків, 
та молюсків. Під шкірою кальмара 
знаходиться тонка шкаралупа.

Кальмари можуть перебувати на 
глибині 4-6 тисяч метрів, можуть 
плисти зі швидкістю 55 км на годину, 
деколи навіть вистрибують з води.



Кальмар c. 2

Запитання і завдання для перевірки розуміння

Знайдіть у тексті слова, які найкраще доповнюють речення:

1. Глибоко в океані дуже  ______________________________________________  .

2. Кальмари мають дуже великі  ________________________________________  .

3. Чорнильна _______________________________________________________  ,

яку кальмар випускає, охороняє його від ворогів.

4. Кальмар має десять  _____________________________________ навколо рота.

5. Деякі кальмари мають очі на тоненьких ________________________________  .

6. Антонім для слова «праве».

__________________________________________________________________

7. Кальмар випускає рідину, коли він у  __________________________________  .

8. Великі ссавці, які їдять кальмарів, це

__________________________________________________________________

9. Кальмари живуть  __________________________________________________  .

10. Кальмари, які живуть на глибині, де дуже темно, випускають фарбу, яка

_________________________________________________________________  .



Кальмар c. 3

Відповіді:

1. Глибоко в океані дуже т е м н о .

2. Кальмари мають дуже великі о ч і .

3. Чорнильна р і д и н а ,

яку кальмар випускає, охороняє його від ворогів.

4. Кальмар має десять щ у п а л ь ц і в навколо рота.

5. Деякі кальмари мають очі на тоненьких с т е б е л ь ц я х .

6. Антонім для слова «праве».

л і в е

7. Кальмар випускає рідину, коли він у н е б е з п е ц і .

8. Великі ссавці, які їдять кальмарів це

к и т и  й  а к у л и

9. Кальмари живуть г л и б о к о  в  о к е а н і .

10. Кальмари, які живуть на глибині, де дуже темно, випускають фарбу, яка

с в і т и т ь с я .
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Кожний канадець знає, що Канада 
має національний гимн, який співають 
під час особливих подій. 
Музику до гимна “О, Канадо!” написав 
Калікс Лявальє, який народився 1842-го 
року в селі Вершер недалеко 
Монреалю. Його батько був аматор-
музикант, і тому перша любов Калікса 
— це музика. Калікс грав на 
церковному органі, 
коли йому було тільки 11 років,  а на 15-
тому році життя він виграв конкурс на 
фортепіано у Новому Орлеані. Сам він 
виїхав до Франції і до Сполучених 
Штатів Америки вивчати музику і 
повернувся до Канади в 1875-му році, 
щоб заснувати консерваторію музики 
— крок, на який Канада не була ще тоді 
готова.

У 1880-му році генерал-губернатор 
Канади відвідав місто Квебек і Лявальє 
підготовив відповідну музичну 
програму. Калікс написав кантату, 
найняв 150 співаків та музикантів і дав 
концерт. Концерт дуже сподобався всім 
— навіть самому генерал-
губернаторові, — який попросив 
Лявальє написати музику для 
патріотичної поеми на свято Сен-Жан-
Баптіста. Правда, така поема вже була, 
написав її квебецький суддя Адольф 
Рутьє,  а Лявальє за три дні до неї 
написав музику. Так народився гимн “О, 
Канадо!”, який ми співаємо і донині.

Національний гимн Канади
Лявальє не побудував музичної 

консерваторії у Канаді. Йому навіть 
не заплатили за те, що він написав 
кантату і гимн “О, Канадо!”. Він 
виїхав з Канади і оселився у Бостоні, 
де він працював як учитель і 
композитор музики. Там він і помер 
у 1891-му році.

Аж через двадцять вісім років 
після першого виконання “О, 
Канадо!” суддя Стенлі Вір написав у 
Торонті поему англійською мовою, 
яка підходила до музики Лявальє. 
“О, Канадо!” проголошено 
національним гимном Канади 1-го 
липня 1980-го року.

За матеріялами ж. “Канадська сцена”, ч. 1205.



Національний гимн Канади c. 2

О, Канадо!

О, Канадо! Кохана вітчизно! 

В любови краю твої сини одно. 

З тобою враз наш дух росте, 

Мов та скала, сильний.

А кожний син — це сторож твій, 

Бо ти наш край вільний. 

До Бога ми руки зносім. 

За тебе, краю наш, ми мольби шлім. 

За тебе, краю наш, ми мольби шлім.

То use music notation software for “Oh Canada” .
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На кораблі моряки спускали вітрила, 
згортали та зв’язували їх. Уже можна 
було бачити місто Афіни з корабля.  
Багатий купець (пізнати можна було по 

одягу) обернувся до свого сусіда:
— Скоро Афіни! Афіняни — це люди, 

які люблять дороге імпортоване вино, 
і моє вино буде їм смакувати. Я везу 
п’ятдесят амфор найкращого 
червоного вина.

— Не таке аж потрібне тепер твоє 
вино, — сказав йому торговець, що 
стояв праворуч. — Хто буде його 
купувати? Два-три багачі-аристократи? 
У Греції досить своїх виноградників! А 
те, що я везу, справді скоро продам. Я 
везу пшеницю. Минули ті часи, коли 
греки мали досить продуктів для свого 
народу. Тепер у місті повно рабів, 
більше їх навіть, ніж чистокровних 
греків. Афіни без імпортів існувати не 
можуть.

— Це ти правильно кажеш! — 
сказав третій купець, сам афінянин.  — 
Афіни стоять на березі моря, а не 
мають навіть досить риби для міського 
населення. Я везу рибу та певний, що 
продам усю.

— Так, сушена і солена риба — це 
харч грецької бідноти. Вони нічого 
іншого не знають.

Під час такої розмови корабель 
заплив у порт. Раби почали 
розвантажувати судно. Пасажири 
попрямували до великого базару, де 
купці з різних країн продавали свій

Ранок на ринку. Ранок на базарі у 
стародавній Греції

крам не лише в Афіни, а також в інші 
міста-держави Греції.

А тому, що майже була восьма 
година ранку, ріка народу пливла на 
ринок по вузьких афінських вулицях. 
Майстерні по вулицях були вже 
відкриті, у дверях стояли продавці та 
продавали посуд, зброю, упряж тощо. 
В одних дверях кричав продавець 
ламп, що він продає “найкращі лампи, 
які коли-небудь бачила Греція“. Люди 
підходили, брали в руки і розглядали 
ті по-мистецькому зроблені лампи і 
світильники з одним або двома 
ґнотами.

“Коли купите мої книжки, — горлав 
книготорговець, — ви станете мудрі та 
багаті, прочитаєте як краще 
провадити домашнє господарство, як 
заробити більше грошей, як виграти у 
шахи!..“ А через напіввідчинені двері 
майстерні можна було бачити кілька 
рабів-переписувачів, які згиналися над 
папірусами та швидко щось писали.

На самому ринку було ще більше 
людей, ніж на вузьких вулицях. Тут 
кожний торговець мав своє місце. 
Праворуч знаходився гончарський 
ряд: лежали тут тарілки і полумиски, 
стояли горнятка, вази; ліворуч 
знаходилися ряди: овочевий, рибний, 
сирний, винний та інші. А в центрі 
ринку стояла велика будівля, де 
продавали пшеницю. Тут блукали раби 
та рабині, які вибирали усе, що 
господарі наказали їм закупити.
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    Покупці заповнили ринок. Проте не 
було видно тут багатих людей: в Афінах 
раби, а не самі греки, ходили на ринок 
та приносили усе, що треба, додому.

У фруктовому ряді почувся крик. 
Торговець вхопив за вухо якогось 
бідного, худого, брудного хлопчика, 
що вкрав виноградину з кошика, та 
страшно на нього кричав. Хлопчик 
ревів і виривався, хотів утікати. 
Покупці дивилися на все те і сміялися.

Ранок на ринку. Ранок на базарі у стародавній Греції c. 2
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Фридерик Шопен — видатний 
польський композитор і піаніст 19 
століття. Його батько, француз, 
одружився з фрейліною 
(придворною дамою) польської 
графині. Шопен народився у Польщі в 
селі Желязова Воля, неподалік від 
Варшави. Він почав складати музику у 
віці 7-ми років, а у віці 10-ти років вже 
чудово виконував її. 

 У 1829 році Шопен закінчив 
Варшавську консерваторію і переїхав 
до Парижу у Франції, де жив до кінця 
свого життя. 

  Шопен був видатним виконавцем. 
Він чудово грав на фортепіано, але 
неохоче виступав перед публікою.

Фридерик Шопен
(1810–1849)

Молодий композитор написав 2 
концерти для фортепіано з оркестром, 
багато п’єс для фортепіано, 18 вальсів, 
15 полонезів, та понад 40 мазурок. 
Його етюди (вправи) і до сьогодні 
вважаються корисними при навчанні 
молодих музикантів грі на фортепіано.  

 На нещастя Шопен захворів 
туберкульозом і 17 жовтня 1849 року, 
ще зовсім молодим, помер у Парижі. 
На його гріб друзі насипали келих 
польської землі, щоб він міг 
символічно спочивати у рідному краї. 
Серце Фридерика Шопена, за його 
заповітом, було перевезено до 
Варшави і замуроване в костьолі Св. 
Хреста.
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Моржі живуть у Північному 
Льодовитому океані. Самець сягає 5 м 
довжини, важить до 2 тон, довжина 
тіла самки доходить до 3 м, важить 
вона до 1 тонни.

Моржі мають бивні (ікла), довжиною 
до 70 см, якими вони викопують 
молюсків з морського дна, 
пробивають лід, б’ються з 
суперниками.

Морж
Малята моржів народжуються в 

квітні-травні. Самиця опікується ними 
два роки, вчить їх плавати.

На моржів полюють білі ведмеді, 
полюють на моржів і ескімоси. Вони 
їдять моржове м’ясо, жир палять для 
тепла і світла, шкірою покривають 
човни.

Лексична примітка. Морж — це walrus.
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Морж c. 2

Запитання і завдання для перевірки розуміння

Дайте відповіді на запитання повними реченнями:

1. Які частини моржа вживають ескімоси?

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

2. Як ці частини використовуються?

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

3. Хто ще полює на моржів?

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________
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Відповіді:

1. Які частини моржа вживають ескімоси?

Е с к і м о с и  в ж и в а ю т ь  м о р ж о в е  м ’ я с о ,  ж и р  т а  ш к і р у .

2. Як ці частини використовуються?

М о р ж о в е  м ’ я с о  в и к о р и с т о в у т ь с я  д л я  х а р ч у в а н н я
е с к і м о с і в .  Ж и р  п а л я т ь  д л я  т е п л а  і  с в і т л а .  Ш к і р о ю
п о к р и в а ю т ь  ч о в н и .

3. Хто ще полює на моржів?

Н а  м о р ж і в  п о л ю ю т ь  б і л і  в е д м е д і .

Морж c. 3
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Дружба. Вірш
Гаврило Ґава

Із тобою я дружу,

Із тобою скрізь ходжу. 

Разом лекції готуєм, 

Разом горами мандруєм, 

Разом в церкву і у школу, 

—Не розлучимось ніколи!
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Давно це було. Ще з часів 
Запорозької Січі.

Жила одна вдова і мала двох синів. 
Старшому, Хомі, було 17 років. 
Молодшому, Павлові, було 15 років. 
Їхній батько загинув у козацькому 
поході в Молдавії. Дуже любили брати 
дядька Миколу. Старий козак, дядько 
Микола, розказував про запорозьких 
козаків. Про їхні битви з поляками, 
турками й татарами. Слухали брати, а 
очі аж іскрились. Дуже їм хотілось 
бути козаками й жити на Січі.

 Оба були завзяті й палкі. 
Старший Хома був швидкий, 
розумний, але занадто зарозумілий. 
Він хотів бути кошовим отаманом. А 
Павло був м’якої вдачі. Він тільки хотів 
відомститися ворогам рідної України, 
які мучили народ.

 Одного разу зайшов до села 
старий, сліпий бандурист. Він розповів 
братам, що саме тепер готують 
запорожці похід до самого Царгороду. 
Вирішили брати тікати на Січ. 
Швидкий Хома роздобув коней. Павло 
хотів все розповісти матері й дядькові 
Миколі. А Хома сказав:

 — Не треба! Будуть плакати! Не 
пустять. Самі дамо собі раду!

 Пізно вночі вийшли брати з 
дому, сіли на коней і поїхали степом.

Згадав Павло матір. Шкода йому стало 

Два брати
старенької. А Хома підганяє його. Над 
ранком стали вони попасати коні. 
Розложили вогонь і не думали, що він 
їх зрадить.

 Раптово піднялась курява й коні 
заіржали.

 — Це татари, — тривожно 
сказав Павло.

 — Що ти вигадав! Мовчи! — 
злісно обізвався Хома.

 Але тут, мов би з під землі, 
виринули татари. Окружили братів з 
усіх сторін. Закричали:

—Аллах! Аллах!
 Зв’язали Хому й Павла й 

погнали в неволю. Нічого не давали 
їсти, били їх нагайками. Привели їх 
татари до міста Кафи і продали в 
турецьку неволю.

Взяли їх турки на галери. Били їх 
нагайками турецькі наставники. 
Сонце палило їх. Жадібно дивились 
брати на північ, там, де була Україна. 
Кожний день чекали визволення.

 Так проминуло три роки. 
Постаріли брати, очі запали. Мовчки 
терпів Павло. Не те Хома. Став він 
часто шептатися з турецьким 
наставником. І одного разу звільнили 
його від галери і повели кудись. Довго 
не знав Павло, що з братом. А одного 
разу побачив Хому в турецькому 



турбані з нагайкою в руці. Потурчився 
Хома, щоб добре їсти і пити.

 — Хомо! Брате! Що ти наробив? 
Гріх тобі?

 — Га-га-га! Ти мені не брат. Не 
клич мене більше Хомою. Я¬— 
Магомет. Я не такий дурень, як ти!

 Хома-Магомет підняв руки з 
нагайкою і хотів вдарити брата. Але 
якась сила стримала його. Він швидко 
відвернувся і пішов геть.

 Пройшло ще два роки. Бачив 
Павло, як ходив його брат у 
турецькому одязі і знущався над 
невільниками. Боліло його серце. Але 
Хома-Магомет ніколи не підходив 
більше до Павла.

 Одного разу турецький 
наставник звільнив Павла від кайданів 
і повів за собою. Зайшов Павло у темну 
кімнату і побачив Хому, що лежав у куті 
на соломі і стогнав. Хома повернув до 
Павла голову:

 — Брате! Прости мені... Бачиш, 
Бог карає мене за матір... за Україну...

Хома закашляв кров’ю. 
Павло заплакав і сказав:

— Нехай Бог тобі простить... Я прощаю... А другого дня 
настав у турецькому місті переполох. Всі турки бігали і 
злякано кричали:
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Два брати c. 2

— Козаки! Козаки!
 Скоро з’явились серед майдану 

козаки-запорожці. Невільники-козаки 
ламали кайдани і плакали від радості. 
Зі всіх боків лунало:

 — Слава! Слава! Хай живе наш 
отаман Сагайдачний!...

 З багатою добиччю вертались 
козаки на Україну. З ними їхав і Павло. 
Він віз тіло свого брата на Україну. 
Нехай хоч поховають його на рідній 
землі.

У ж. “Світ дитини”. Торонто: серпень 1930, ч. 
8, с. 247-250. 

За матеріялами історичного оповідання з 
часів Запорозької Січі.
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Багато прекрасних легенд в 
скарбниці мудростей узбецького 
народу. Вони не знають меж часу і 
переходять від покоління до 
покоління. Ось одна із них.

 Давним-давно, коли ще не 
народився прадід твого діда, жив 
серед узбецького народу лікар. Слава 
про його талант облетіла весь світ і 
затьмила імена лікарів усіх епох. Звали 
його Абу Алі-ібн Сіна, а в Европі він був 
відомий під іменем Авіценна.

 Кажуть, Авіценна знав мову 
природи. Він розмовляв з камінням і 
струмками, рослинами й тваринами. 
Вчився у них лікувати людей, а вони 
допомагали йому в цій благородній 
справі.

 Та ось одного разу звернувся до 
нього за допомогою бідний дехканин 
(селянин):

 — О, великий зцілителю, хворий 
я на жахливу хворобу. Прошу тебе, 
допоможи мені. Несила більше 
терпіти. Заслаб я страшенно. Смерть 
перед очима моїми кожну мить стоїть. 
Допоможи!

 — Невиліковних хвороб немає, 
— відповів мудрий Авіценна. — Я 
лікар, ти — хворий, а твоя хвороба — 
ворог. Чийого боку ти більше 
тримаєшся, значить, тому й легше 
боротись. Якщо ти на боці хвороби, то 
я один не зможу вас двох перемогти.

Хвороба у бідняка була дуже 

Авіценна і Джида. Легенда
Сабіт Гафуров

небезпечна і загадкова. Чим тільки не 
лікував його Авіценна. Настоями трав, 
усякими ліками, різними мазями, але 
нічого не допомогло нещасному.

 Тоді великий лікар звернувся до 
природи по допомогу. Він обійшов всі 
струмки й цілющі джерела, розмовляв 
з тваринами і птахами, просив 
допомоги у всіх земних рослин, але 
ніщо не могло побороти люту неміч.

 Минуло чимало часу, і от одного 
разу хворий дехканин прийшов до 
лікаря й сказав:

 — Великий зцілителю людей, я 
здоровий і дякую вам за співчуття й 
допомогу.

 — Але як же ти зцілився, 
благородний? — здивовано вигукнув 
Авіценна. — Хто тобі допоміг 
перемогти цю загадкову неміч?

 — Джида, котра росте в підгір’ях, — 
відповів дехканин.

 — Ну, що ж, значить, жити тобі ще 
дуже довго, — схвально мовив 
Авіценна, потискуючи руку своєму 
колишньому хворому. — Хай у житті 
тебе супроводжує радість і щастя.

 Авіценна провів свого пацієнта 
додому, а сам рушив у підгір’я до 
дерева-джиди. Відшукав він це дерево 
й довго мовчки стояв біля нього.



Джида була струнка і висока, листя 
мінилося сріблом, а плоди були схожі 
на намисто вогненного кольору.

 — Я ж приходив до тебе, а ти, 
мабуть, вирішила погратись зі мною. Я 
ж не собі, а людям несу вашу 
допомогу. Хіба ж годиться так гратися 
життям людей?

 Дереву-джиді соромно стало 
після цих слів великого лікаря. Воно 
аж зблідло. Потім джида схилилась до 
Авіценни, наче благаючи пробачення.

 Відтоді минуло багато століть, 
але донині у наших сонячних долинах і 
підгір’ях росте дерево-джида, 
зігнувшись до землі. І навіть діти легко 
можуть дістати його солодкі цілющі 
плоди.

Переклав з узбецької В. 
Якушко. У ж. “Барвінок” (Київ), 

1976, ч. 8. 

Авіценна і Джида. Легенда c. 2
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Петро Ілліч Чайковський — 
видатний російський композитор 19 
століття. Чайковський був першим 
російським композитором, який 
здобув світову славу за свої 
оркестрові твори. Він почав учитися 
грати на піаніно у 5 років. Першим 
учителем була в нього мама.

 Коли Чайковський закінчив 
школу, він записався до університету, 
маючи надію стати адвокатом. Але в 
нього виявилися великі здібності до 
музики. У 1862 році його прийняли до 
музичної консерваторії в Петербурзі. 
Згодом він став професором музики і 
викладав у Московській 
консерваторії. 

Петро Ілліч Чайковський 
(1840–1893)

У 1876 році Надія фон Мек, багата 
вдова, замовила в Чайковського 
твори. Вона була настільки 
задоволена ними, що відтоді стала 
його патроном. Вона підтримувала 
Чайковського фінансово, щоб він міг 
складати музику, не турбуючись про 
гроші. Хоч Чайковський часто 
переписувався з Надією фон Мек, він 
ніколи не мав нагоди її зустрінути.

  Творчість Чайковського багата 
та цікава. Він написав 10 опер, 

3 балети ("Лебедине озеро ", 
"Спляча красуня " та "Лускунчик "), 6 
симфоній, багато творів для 
фортепіано та оркестру, хорових 
творів та пісень.
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Восьминіг так називається тому, 
що має вісім щупальців, які оточують 
його рот. Восьминіг — хижак, який 
їсть рибу, крабів, раків, та інших 
молюсків. Цікавий він також тим, що 
має повіки на очах, які закриваються 
під час сну, але не має хребта.

Коли восьминіг потрапляє у 
небезпеку, він випускає чорнильну 
рідину, за якою ховається і втікає.

Восьминіг

Лексична примітка.  Восьминіг — це common 
octopus.   



Восьминіг c. 2

Запитання і завдання для перевірки розуміння

Виберіть і запишіть правильні за значенням слова до речень:

1. Хижак — це тварина, яка  ____________________________________________.

а) їсть рослини 

б) їсть тварин 

2. Щупальцями восьминіг користується так, як ми користуємось  ______________.

а) руками

б) ногами

3. Восьминіг не має хребта, але на очах він має  ____________________________.

а) повіки

б) окуляри

4. Коли восьминіг у небезпеці, він випускає  _______________________________.

а) чорнильну рідину

б) щупальці



Восьминіг c. 3

Відповіді:

1. Хижак — це тварина, яка ї с т ь  т в а р и н .

а) їсть рослини 

б) їсть тварин 

2. Щупальцями восьминіг користується так, як ми користуємось р у к а м и .

а) руками

б) ногами

3. Восьминіг не має хребта, але на очах він має п о в і к и .

а) повіки

б) окуляри

4. Коли восьминіг у небезпеці, він випускає ч о р н и л ь н у  р і д и н у .

а) чорнильну рідину

б) щупальці
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Шаровари. Вірш
Олександр Виженко 

Сховав козак у свої 

шаровари: Кусень сала,

Торбу з пшоном,

Бочку з вином,

П’ять гарбузів,

Сто кавунів,

Два вози разом з волами

(Один з сіллю,

Другий з огірками),

Велику ложку,

Щоб їсти потрошку,

Ще й ковбаси

Кілець зо три,

Люльку-бурульку,

Тютюнець,

Гребінець.

От який молодець!

Поради вчителям
 Варто пояснити дітям, що шаровари — це традиційний одяг українських козаків. Шаровари завжди були 
дуже широкими. Козаки казали: “Шаровари широкі, як Чорне море”.
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Нарцис
Адаптація старогрецької легенди

Нарцис був дуже гарний хлопець. 
Його любили всі. Але він не любив 
нікого. Він цілими днями полював в 
лісі. В нього закохалась німфа Ехо.

 Але ні німфи, ні смертні дівчата 
не цікавили Нарциса. Цей вродливий 
юнак був байдужий до всіх.

 Якось Нарцис полював на оленів 
і забіг далеко в ліс. За ним бігла німфа 
Ехо. Довго гнався за оленем Нарцис. І 
загубився.

— Чи тут хто є? — крикнув він.
— Є ... — відповіла Ехо, бо вона не 

вміла говорити.
 Став Нарцис, оглянувся, та нікого 

не побачив.

— То іди сюди! — покликав 
Нарцис.
— Сюди . . . — відізвалась Ехо.
— Іди до мене! — сказав Нарцис.

Радо вибігла Ехо до нього. А 
Нарцис подивився на неї і сказав: 

— Дай мені спокій ! Я не 
люблю тебе!
Заплакала Ехо.

Побачила це Афродіта, богиня 
кохання. Вона вирішила провчити 
Нарциса за гордість. Серед лісу 
пливла тиха річка. Вода її була чиста і 
прозора. 

Спокійна, як дзеркало.

 Побачив Нарцис річку і упав на 
коліна, щоб напитися. І побачив він у 
воді гарного юнака, що дивився на 
нього. І був він такий вродливий, що 
серце Нарциса завмерло. Нарцис не 
міг відійти від річки. Він дуже покохав 
юнака у воді. Проте не розумів, що це 
він сам. Ні голод, ні втома не могли 
відірвати його від води. Він лише хотів 
дивитися на юнака, що у воді. 

 — Хто ти? — питав Нарцис. — 
Говори! Чому ти не відповідаєш? 

Сльози капали у нього з очей. Став 
він блідий і худий.

 — Я вмираю з кохання до тебе, 
— шепотів Нарцис.

 Ноги і руки у нього ослабли, він 
тяжко дихав. Поклав голову на траву і 
тихо помер. А там, де він помер, 
виросла квітка з сніжно-білими 
пелюстками. Цю квітку назвали 
"нарцисом".

 А німфа Ехо втікла далеко в ліс. 
Вона так мучилась після смерті 
коханого Нарциса, що нічого не їла, не 
пила. Залишився від неї тільки голос. 
Люди називають цей голос "ехо".
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Кити
Кити — найбільші тварини на землі. 

Довжина їхнього тіла досягає 30-33 м, 
вага — 160 тон. Відповідно важить і 
окремі органи китів: серце — 500 кг, 
череп — 3-5 тон, печінка — 1 тонну, 
язик — понад 2 тонни. 

Є різні кити, найбільший з усіх — 
синій кит. Колись люди думали, що кит 
— риба, проте вони ссавці. Це означає, 
що вони мають теплу кров, дихають 
легенями, народжують живих малят, 
яких годують молоком. 

Плавцями спереду тіла кит тримає 
баланс, а хвіст використовує як 
пропеллер. Очі в кита малі, вух немає, 
проте він має слуховий канал, який 
сполучений з внутрішнім вухом. У кита 
є легені, проте дихає він не через ніс 
або рот, а через окремий дихальний 
отвір в голові. 

Кити їдять маленьких морських 
тварин, рачків, дрібну рибу, планктон. 
Їжі кит потребує приблизно одну 
тонну на день.

Малята китів народжуються взимку. 
В перші дні свого життя малятко 
одержує всього 90-100 г молока від 
матері. Самиця годує малятко 6 
місяців. 

Люди використовують китячий жир, 
з якого виробляють косметику, мило, 
маргарин, гліцерин (з гліцерину 
роблять вибухові речовини). Раніше 
люди вживали китячий жир для 
огрівання і в лампах. В деяких країнах 
їдять китяче м’ясо. 
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Фльот 
Анатолій Камінчук

Федір наш

Формує фльот: Крейсер, 

яхта, човен-бот. Федір 

справжній капітан, 

Фльот рушає в океан!
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Таємниця корабля "Мері Селест"
Галина Ухань-Кобилянська

“Мері Селест” відпливає до 
Ґібралтару

Історія корабля “Мері Селест” 
загадкова і таємнича. 

 Сьомого листопада 1872 (тисяча 
вісімсот сімдесят другого) року “Мері 
Селест” залишила Нью-Йоркський 
порт і взяла курс на Ґібралтар. На 
борту, крім капітана Бріґса і його сім’ї, 
було ще шість чоловік. Четвертого 
грудня 1872 (тисяча вісімсот сімдесят 
другого) року на відстані 800 (вісімсот) 
кілометрів на захід від Ґібралтару 
бригантину зустрів вантажний 
корабель “Деї Ґрація”. “Мері Селест” 
ішла під вітрилами. Капітан “Деї Ґрації” 
запідозрив щось недобре. Він наказав 
матросам спустити шлюпку й 
подивитися, що ж відбувається на 
бригантині. 

На кораблі не було нікого...

Корабель “Мері Селест” був 
порожній. Абсолютно ніяких 
пошкоджень корабель не мав. Хіба що 
в трюмі було трохи води. Та небезпеки 
в цьому не було. 

 Все говорило про те, що люди 
покинули “Мері Селест” дуже 
поспішно. Весь одяг і все взуття 
залишилося на кораблі. В кают-
компанії стояв накритий стіл: хліб, 
масло, яйця, чашки з недопитою 
кавою. На столику штурмана стояла 
пляшка з олією. Значить, з моменту, 

коли команда залишила корабель, і до 
моменту, коли його знайшли, море 
було спокійним. Цілим залишився і 
вантаж – 1700 (тисяча сімсот) барелів 
спиртних напоїв. Не було тільки 
шлюпки...

Нерозгадана таємниця

Що примусило людей покинути 
“Мері Селест”? Чому капітан Бріґс 
посадив свою сім’ю і моряків у шлюпку 
посередині Атлантичного океану? На 
ці запитання пробують і не можуть 
відповісти вже більше століття. 

Запитання до учнів:
Як ви думаєте, що могло статися з 

командою “Мері Селест”?
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Сер Френсіс Дрейк, або хай 
живе нахабство!

Галина Ухань-Кобилянська
[ ... тільки після смерти його 
почали називати піратом ]

Його ім’ям назвали морську 
протоку. Він керував розгромом 
іспанського фльоту — “Непереможної 
армади”. Він був лордом і кавалером 
ордена Підв’язки. Він був одним з 
найбагатших людей Англії. І тільки 
після смерти його почали називати 
піратом. Але тоді йому вже було 
байдуже. 

[ Він ходив до шинку і часто бився ]

Френсіс Дрейк народився близько 
1540 (тисяча п’ятсот сорокового) року 
в графстві Девоншир в Англії. Він був 
дев’ятою дитиною в родині бідного 
священика. Хлопець не любив 
учитися. Він ходив до шинку і часто 
бився. 

[ Хлопці пішли на корабель ]

Якось він намовив двох своїх 
товаришів і втік з дому. Компанія 
вирушила до Плімуту. Тоді це був 
найбільший англійський порт. Хлопці 
ходили по шинках. Там Дрейк 
довідався, що на кораблі “Золота 
лань” немає капітана. Хлопці пішли на 
цей корабель.  

[ Спочатку моряки хотіли 
викинути Дрейка і його 
товаришів за борт ]

Спочатку моряки хотіли 
викинути Дрейка і його товаришів 
за борт. Але Дрейк сказав, що їх 
прислав граф Лестер – перший 
Лорд Адміралтейства. 

І Дрейка з товаришами пустили на 
корабель “Золота лань”.  

[ Дрейк боявся, що моряки  
здогадаються, що він ніколи не 
плавав на кораблі ]

Дрейк з товаришами зайняв каюту 
капітана. Вони смачно їли і пили, але 
боялися, що на кораблі може 
з’явитися справжній капітан. 

 Дрейк наказав підняти якір і 
відплити у море. У перші дні плавання 
Дрейк і його товариші захворіли на 
морську хворобу. Дрейк боявся, що 
моряки здогадаються, що він ніколи 
не плавав на кораблі. Тому Дрейк у 
перші дні плавання не виходив на 
палубу корабля. Корабель в цей час 
вів досвідчений помічник капітана. У ті 
часи майже всі кораблі перед далеким 
плаванням заходили на Канарські 
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Сер Френсіс Дрейк, або хай живе нахабство! c. 2

острови. Тому помічник капітана 
також вибрав цей маршрут.

[ Випадково він показав у напрямку 
еспанського міста Кадіса ]

Через декілька днів Дрейк з’явився 
на палубі. Коли ж його запитали, куди 
пливти далі, він просто махнув 
рукою. Випадково він наказав плисти 
у напрямку іспанського міста Кадіс. 
Там був морський фльот Іспанії. Але 
наказ капітана на кораблі – це закон. 
І помічник капітана повів “Золоту 
лань” до Кадісу. 

[ Еспанці не сподівалися такого 
нахабства ]

Іспанці не сподівалися такого 
нахабства. Вони не сподівалися, що 
один англійський корабель нападе на 
цілий іспанський фльот. Іспанці були 
абсолютно не готові до бою. 
Англійський корабель “Золота лань”, 
стріляючи в обидва боки, наблизився 
до головного корабля іспанців “Санта 
Вероніка”. 

[ Він перший вдерся на “Санта 
Вероніку” ]

На палубах і в трюмах іспанських 
кораблів почалася паніка. В цій битві 
виявилося, що Дрейк не лише хитрий, 
але й хоробрий. Він перший вдерся на 
“Санта Вероніку”. Він перший 
увірвався до каюти  іспанського 
адмірала.

 Він перший почав наповнювати 
кишені золотом. У цій битві англійці 
перемогли. Вони повністю 
розгромили іспанський фльот – 
“Непереможну армаду”.  

[ ...Адмірал Лейчестер дуже 
розгнівався на Дрейка ]

Звістка про перемогу в Кадісі дійшла 
до Англії за два тижні. Спочатку адмірал 
Лестер дуже розгнівався на Дрейка. Але 
потім адмірал зрозумів, що ця перемога 
може принести йому славу. Тому 
Лестер сказав, що це він наказав 
Дрейкові розгромити іспанський фльот. 

[ Королева Єлизавета І була дуже 
задоволена ]

Королева Єлизавета І була дуже 
задоволена. Вона зробила Дрейка 
капітаном першого рангу і 
нагородила його орденом Підв’язки. 

Так почалася славна морська 
кар’єра Френсіса Дрейка. 
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Латочка (Історія про 
австралійського ведмедика коала)

Ліда Гаєвська-Денес

В Австралії є багато тварин і птахів, 
яких нема більше ніде в світі. Коли ми 
приїхали до Австралії, то вирішили 
піти до зоопарку.

Підходимо до зоопарку, а назустріч 
нам виходить великий пес. А на спині у 
нього вигідно вмістилось якесь 
звірятко. Таке сіреньке-сіреньке, 
пухнасте, а на мордочці — чорна, 
блискуча латочка-носик. 

До нас підійшов службовець 
зоопарку. Ми запитали в нього:

— Як цей пес називається?
— Рой.
— А як називається це 
звірятко?

— Ніяк не називається. Це ж Коала, 
— сказав він.

Ми вже чули про Коала. Це 
маленький австралійський ведмедик.

— Нехай називається Латочка, — 
вирішили ми.

Службовець зоопарку засміяся і 
розповів нам цікаву історію про 
Латочку.

Всі Коала дуже ледачі. Живуть вони 
на деревах, евкаліптах. Живляться 
листям з тих дерев. Поспішати їм 
нікуди, їжу недалеко шукати. Легко її 
дістають. 

Холоду великого немає. Тому немає 
потреби будувати тепле кубло. От 
вони і ледачі.

Мама Коала носить на собі дитину, 
поки та не виросте.

Латочка вдалась вже така ледача, 
що була ледачіша за всіх. Коли вона 
народилась мама носила її на спині, 
годувала найсмачнішими листочками. 
Латочка росла, росла і зовсім не 
хотіла нічого робити. Мама кілька 
разів зсаджувала її з себе, залишала на 
гілячці, а сама швиденько втікала. Але 
Латочка теж швиденько доганяла 
маму і знову залізала їй на спину. 

Бачите яка! Залізти на дерево, щоб 
дістати листочків — лінується, а маму 
догнати, то швидко біжить. 

Але одного разу мама 
розсердилась, вдарила Латочку 
лапкою і штовхнула її. Латочка впала 
на землю. З переляку заплющила очі. 
Потім розплющила, оглянулася і стала 
маму доганяти. Зробила п’ять кроків і 
уткнулася носом у чиєсь хутро. Але 
хутро пахло не мамою. Хутро 
ворохнулося, і на Латочку подивилися 
великі, розумні собачі очі. Це був пес 
Рой. Побачивши перед собою 
смішний носик Коала, Рой лизнув 
його. Латочка тільки того й чекала. 
Зараз вилізла Роєві на спину, 
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Латочка c. 2

вчепилася лапками за хутро. Хутро 
було м’яким і приємним.

Рой підвівся і пішов гуляти по 
зоопарку. Він не скидав з себе 
Латочку. А вона вмостилась зручно і 
тепер прогулюється навколи, сидячи 
на собачій спині. Коли вона хоче їсти, 
то смикає Роя за хутро. Він несе її до 
дерева. Вона там їсть, а пес під 
деревом спить, чекає її. Злізе Латочка 
з дерева, сяде на спину Роєві, і він 
знову її возить. 

Гаєвська-Денес, Ліда. Казки та оповідання. 
Мельборн (Австралія): Вид-во Б. Ігнатова, 1958, 

с. 25-28. 
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Йоганн Штраус 
(1825 — 1899)

Композитор Йоганн Штраус 
(молодший) народився 1825 р. у Відні, 
в родині музиканта Йоганна Штрауса. 
Він був найстаршим з шести дітей. 
Йоганн-старший був мандрівним 
музикантом. Він весь час переїздив з 
місця на місце шукаючи нових 
контрактів. Тому він хотів убезпечити 
свого сина від подібної долі. Йоганн-
старший хотів післати сина вчитися до 
вищої школи, щоб Йоганн-молодший 
став торговцем чи вчителем. 

 Йоганн-молодший добре грав на 
фортепіано. Йому ще не було 15 років, 
як він почав таємно від батька давати 
уроки гри на фортепіано сусідам. На ці 
зароблені гроші він хотів купити 
скрипку та брати уроки гри на ній. 

 Коли Йоганн почав складати 
музику та грати в оркестрах, його 
батько пробував знеславити його. 
Батько і син постійно конкурували між 
собою перед віденською публікою. 
Йоганн-молодший став відомий як 
"король вальсів", бо його твори 
спонукали людей радше слухати, ніж 
танцювати. Їхні мелодії були складні, 
чудово оркестровані, з відтінками 
меланхолії й туги, рівночасно 
підкреслюючи безтурботність та 
смуток. Під вальси Штрауса чудово 
танцювати.

Всесвітньо відомі вальси Йоганна 
Штрауса: "На чудовому блакитному 
Дунаї", "Казки Віденського лісу", 
"Життя актора". Він також написав 480 
вальсів, польок, галопів та 12 оперет. 
Найбільш відомі: "Летюча миша", 
"Циганський барон". Йоганн Штраус-
молодший завжди писав свої твори 
стоячи 

 Хоч Йоганн-молодший не любив 
подорожувати, одначе, на запрошення 
царя, поїхав до Росії, щоб навчити 
російський двір віденського вальсу.

 Він виступив з концертом у 
Франції на Парижській світовій виставі 
1867 року. У 1872 році Йоганн Щтраус-
молодший досягнув великого успіху в 
Бостоні, диригуючи тисячами 
музикантів, співаків та великим 
числом диригентів-асистентів. 

 Нью-Йоркська преса писала: 
"Говорить тільки німецькою мовою, 
але усміхається усіма мовами".
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Ігор Стравінський 
(1882 - 1971)

Ігор Стравінський — це видатний 
композитор, піаніст і диригент 20 
століття. Він народився в Росії, біля 
Петербургу, в родині оперного 
співака.

 Спочатку Ігор вивчав право, 
потім вчився музики у композитора 
Римського-Корсакова. Під час Першої 
світової війни жив у Швейцарії. У 1920
—1940 роках жив у Парижі. У 1934 
році отримав французьке 
громадянство, а у 1945 році — 
американське. 

 Ще молодим він познайомився з 
балетним імпресаріо Дягілєвим в 
Парижі й почав складати балетні 
музичні композиції. Найбільш 
відомими серед його балетів є ”Жар-
птиця”, ”Петрушка”, і ”Весна 
священна”. Цією останньою 
композицією Стравінський довів 
публиці, що народилася цілковито 
нова, мелодійна, гармонійна, й 
ритмічна мова музики. Його 
компонування раптово стало дуже 
сміливе. Стравінский стверджував, що 
він позбувся всіх емоцій та поза-
музичних впливів. Крім балетної 
музики він написав багато прекрасних 
творів для оркестру, фортепіано та 
хору.

У 1940 році Стравінский переїхав до 
Сполучених Штатів і оселився у 
Голлівуді, Каліфорнія. Там він 
продовжив складати музику в 
неокласичному стилі, відновлюючи 
стилеві зразки таких композиторів 18-
ого століття, як Бах, та 
використовуючи елементи модерної 
мелодійної та гармонійної мови. У 
музиці Стравінский використовував 
різноманітні стилі та техніку: ритмічні 
та мелодичні остінато, елементи 
джазу, та дисонанс. Він мав великий 
вплив на розвиток музики 20 століття. 

 Ігор Стравінський помер у Нью-
Йорку у 1971 році.
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Ракоподібні

Цим словом називають величезний 
клас членистоногих, до якого 
належить близько 20 000 видів різних 
раків. Існують раки довжиною в кілька 
міліметрів, проте існують і такі, які 
досягають 80 см; деякі раки мають 
всього дві пар лап, деякі – аж 60 пар. 
Більшість раків живе у воді, проте 
існують і такі, що живуть на суші. 

Раки є поживою для багатьох риб, 
декілька видів раків споживають і 
люди. З них можна назвати наступних:

— раки прісноводні (або річкові), 
довжиною до 10 см, переважно з 
чотирма парами лап і двома клішнями.

— краби – раки, які живуть в морях. 
Ці раки мають форму приплюснотого, 
трохи здеформованого кола, також з 
кількома парами лап і двома 
клішнями, довжиною близько 10 см. 

— омари – інший вид морських 
раків, проте подібних формою до 
річкових раків і значно більшого 
розміру (довжиною до 30 см), 
червоно-бурого кольору. Звичайно в 
ресторанах їдять саме цих раків.

Коли рака зварити, він стає дуже 
червоним. Звідси пішов і вислів — 
“червоний, як рак”.
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Під шатром
Лариса Бумбак

Одного дня Лінивий Левко і 
Дбайливий Даньо спакували шатра, 
спальні мішки і все похідне знаряддя в 
наплечники. Вони вирішили 
таборувати на природі.  

Спочатку вони мусіли вибрати 
вигідне місце для шатра. Ходили, 
шукали й дуже втомилися. Лінивий 
Левко вже і знудився.
ЛІНИВИЙ ЛЕВКО.     Яка різниця, де ми 
поставимо наші шатра?
ДБАЙЛИВИЙ ДАНЬО.  О, ні! Треба 

обережно вибирати місце. 

ЛІНИВИЙ ЛЕВКО.      Чому?

ДБАЙЛИВИЙ ДАНЬО.      У низині не 

можна, тому що вода буде затікати у 
шатро під час дощу.

ЛІНИВИЙ ЛЕВКО.     Тоді я поставлю своє 
шатро там, на горбочку.

ДБАЙЛИВИЙ ДАНЬО.     На горбочку 
нема 

захисту від вітрів.
ЛІНИВИЙ ЛЕВКО.     Ну, гаразд! Поставлю 

під тими великими деревами. 
Там не дує вітер.

ДБАЙЛИВИЙ ДАНЬО.     Але якщо буде 

буря, то сухі гілки можуть  
відірватися і впасти на 
шатро.

ЛІНИВИЙ ЛЕВКО.     Не буде бурі!
Почав Лінивий Левко ставити своє 

шатро в лісі під великими деревами, 
хоча земля там була мокра й було 
багато коріння від дерев. Він недбало 
забив кілки, палі поставив криво, 
погано натягнув полотно. Але Лінивий 
Левко був задоволений своєю 
роботою.

Тим часом Дбайливий Даньо вибрав 
місце на похиленому соняшному 
терені близько лісу. Дбайливий Даньо 
акуратно розложив підлогу шатра. 
З’єднав всі палі. Приколов кінці шатра 
кілками до землі. Вліз до середини 
шатра й поставив головну підпору.

Після цього Дбайливий Даньо 
добре натягнув полотно шатра. 
Акуратно вбив всі кілки. Потім 
Дбайливий Даньо почав копати малий 
рів навколо шатра.

Лінивий Левко почав сміятися з 

нього. — Ха-ха-ха Що ти робиш?

Дбайливий Даньо відповів:

— Якщо буде дощ, то вода буде 
стікати в рів, і у мене в шатрі буде сухо.

Лінивий Левко ще дужче засміявся: 
— Ой, помру зі сміху! На небі хмар 

нема! Ти собі завдаєш забагато роботи. 
Я вже давно скінчив!



http://www.oomroom.com/nova6/prep — Nova 6: Oral Literature, Unit 7.    
Web adaptation © 2017 Ukrainian Language Education Centre, Canadian Institute of Ukrainian Studies.    
Source material “Nova 6. Odynytsia 7. 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.

Під шатром c. 2

Вночі почав дути сильний вітер, 
падати дощ і гриміти грім. З 
дерева обірвалася велика гілляка, 
впала на шатро Лінивого Левка й 
подерла полотно. Палі зігнулися 
від сильного вітру. Вода почала 
затікати у шатро.

Лінивий Левко виліз із шатра 
мокрий як щур. Побіг до Дбайливого 
Даня проситися, щоб той пустив його 
до свого сухого й теплого шатра.

Дбайливий Даньо нічого не сказав, 
прийняв Лінивого Левка як гостя. Він 
добре знав: ”Як собі постелеш, так і 
будеш спати.”
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Таємниця одного будинку
Леся Воронина

Була темна ніч. Місяць ледве світив з-за 
хмари.

До старого будинку наблизилися два 
грабіжники. Одягнені вони були у чорні 
костюми. На обличчях — чорні маски. На 
руках — чорні рукавички. У руках одного 
грабіжника блиснув ліхтарик. Він освітив 
напис на дверях будинку: 
“Обережно! Злі...“ Далі грабіжник читати не 
став. Зрозуміло — у домі злі собаки. Але 
грабіжники були готові до цього. Вони 
мали з собою снотворні таблетки і шматок 
смачної ковбаси.

— Тепер зрозуміло, чому будинок не 
має охоронної сигналізації. Його 
охороняють собаки, — шепнув другий 
грабіжник.

— Не базікай! 
Краще починай 
відмикати замoк, — 
сердито просичав 
грабіжник з 
ліхтариком.

Замок відiмкнувся 
дуже легко. 
Грабіжники тихо 
увійшли до будинку. 
Вони мали з собою снодійні пігулки  і 
шматок смачної ковбаси.

Але в домі панувала тиша.
— Ага, зрозуміло! Господарі просто 
хотіли налякати непрошених гостей. 
Ніяких собак у домі немає!
— Ги-ги! — зареготав той грабіжник, 
що відчиняв двері. — Я й не 
сподівався, що все буде так легко! Ну 
й дурні ці господарі.
— Мовчи, дурню! Щось мені не 
подобається ця тиша.
Грабіжники зійшли на другий поверх. 
Дерев’яні сходи голосно рипіли під 
їхніми ногами. А ось і кімната, де 
стоїть сейф.
— Починай відмикати сейф, — 
наказав грабіжник з ліхтариком. 

— Та не поспішай. 
Може запрацювати 
сигналізація.

— Не вчи мене. Ти 
ж знаєш — я 
найкраще в світі 
відмикаю сейфи, — 
відповів другий 
грабіжник. 

Грабіжник кілька 
разів покрутив 
коліщатко з цифрами 
на дверцятах сейфу. 
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Дверцята повільно відчинилися. 
Перед очима вражених бандитів 
заблищало золото й дорогоцінне 
каміння. Бандити дивилися на скарб, 
мов заворожені. Та раптом за їхніми 
спинами почувся тихий шум. Вони 
повільно повернулися й скам’яніли 
від жаху. До них повільно 
підповзали...

Завдання:
Придумати закінчення оповідання. Як ви думаєте, 
хто охороняв будинок?
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Я — шпигун (повтор-імітація)
Гаврило Ґава

В мене чорний капелюх, 

Він сповзає аж до вух. 

Чорний светер, тенісівки, 

У кишенях — мікроплівки, 

Чорний плащ і вуса 

штучні, Я стріляю дуже 

влучно, Наставляю 

пістолети:

— Відкривайте всі 

секрети!!!
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Історія однієї катастрофи
Віктор Гуменюк

КОРЕСПОНДЕНТ.     Пане Пілоте, в 
минулому році ви пережили аварію. 
Це була ваша перша в житті аварія?

ПІЛОТ.     На жаль, це була не аварія, а 
катастрофа. Ви, очевидно, знаєте, 
що під час аварії гине чи дістає 
пошкоджень лише техніка. Люди 
залишаються живими. В своїй 
льотній практиці я пережив 
декілька аварій. В минулому ж 
році загинуло три члени екіпажу: 
другий пілот, бортовий інженер, 
штурман. Залишились живими 
командир екіпажу, тобто я, та 
бортовий радист-стрілець. 

КОРЕСПОНДЕНТ.    Але чому ваш екіпаж 
не скористався парашутами?
ПІЛОТ.     Наш літак почав падати на 
дуже малій висоті. Парашути просто 

 не встигли б розкритися. 

КОРЕСПОНДЕНТ.    Скажіть, пане пілоте, а 
вам було страшно?

ПІЛОТ.     Кожній нормальній людині 
буває страшно. Страх допомагає людині

 боротись за своє життя до кінця. 
Але сильнішим за почуття страху 
є почуття відповідальности за 
інших людей. 

КОРЕСПОНДЕНТ.    Пане пілоте, але 
настала мить, коли ви зрозуміли, 
що вам не вдасться врятувати ні 
людей, ні літак. Ваші думки в ту 
мить?

ПІЛОТ.     Пробачте, важко згадувати 
таке... Я перестав боятись за себе. 
Я злякався за своїх рідних. Я уявив, 
що станеться з ними, коли їм 
скажуть про мою смерть. Повірте, 
страшніше того страху не буває 
нічого. 

КОРЕСПОНДЕНТ.    А що ви думали, коли 

зрозуміли, що не загинете, 
що будете жити?

ПІЛОТ.     Я подумав, що рідні моїх 

загиблих товаришів ще нічого 
не знають про своє горе. Вони 
ще звично чекають їх додому 
після польотів. Я уявив, 



Історія однієї катастрофи c. 2

http://www.oomroom.com/nova6/prep — Nova 6: Oral Literature, Unit 7.
Web adaptation © 2017 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.

який жах чекає на них десь за 
півгодини. І, здається, мені, тоді я 
посивів. 

КОРЕСПОНДЕНТ.    Так, ваше волосся 
зовсім сиве. А скільки ж вам років?

ПІЛОТ.     Двадцять сім. 
КОРЕСПОНДЕНТ.    Пане пілоте, дуже 

дякую вам за цю розмову. 
Розумію, як нелегко було вам 
згадувати цю трагедію. 
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Дідова дочка й бабина 
дочка. Казка

Був собі дід і баба і мали вони 
дочку. Але баба померла і дід 
одружився з удовою, у якої теж була 
дочка. Удова любила тільки свою 
дочку, а дідової не любила. Дідова і в 
хаті все робила, і в городі. І варила, і 
прибирала, і шила, і в’язала, а бабина 
тільки спала і дідову дочку сварила. І 
баба обзивала дідову дочку ледащою і 
докучала дідові, щоб він її з хати 
вигнав.

Так докучила баба дідові, що 
забрав дід свою дочку й завів у 
великий темний ліс.

— Верніться, тату, додому. Я 
сама далі піду, — просить дочка.
— Добре, — каже дід.

Попрощалась дочка з дідом і 
пішла собі далі. Йде вона, йде, бачить 
стоїть яблуня, така заросла бур’яном, 
що й не видно її. Просить яблунька у 
дідової дочки:

— Дівонько-голубонько, 
почисти мене. Я тобі у великій пригоді 
стану.

Дідова дочка закотила рукави, 
обполола, почистила її, яблунька 
подякувала дівчині і та пішла далі.

Коли бачить — криниця стоїть: 
брудна і занедбана. Просить:

— Дівонько-голубонько, 
почисти мене. Я тобі у великій пригоді 
стану.

Дідова дочка почистила криничку. Та 
їй подякувала.

Йде далі. Бачить стоїть пічка. 
Брудна і обдерта. Просить у дідової 
дочки: 

— Дівонько-голубонько, 
почисти мене. Я тобі у великій 
пригоді стану. Дідова дочка і піч 
почистила. 

Йде далі лісом. Біжить пес 
брудний і поганий. Каже:

— Дівонько-голубонько, 
почисти мене. Я тобі у великій 
пригоді стану. 

І пса почистила дідова 
дочка. 

Раптом зустріла вона 
жінку. 

— Доброго здоров’я, 
дівчино!

— Доброго здоров’я.
— Куди ти йдеш?

— Йду найматися до роботи до 
когось.

 Наймись до мене. У мене 
невелике діло, але мусиш робити 
добре. Вранці й ввечері нагрій води, 
вилий до корита, насип туди борошна, 
замішай. Тільки, щоб було тепле, не 
гаряче! Потім стань на порозі і свисни 
двічі. До тебе позлазяться гадюки, 
ящірки й жаби. Ти нагодуй їх.

Цілий рік робила дідова дочка в жінки. 
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Дідова дочка й бабина дочка. Казка c. 2

Жінка дуже полюбила її. Коли минув 
рік, то дала дівчині гарних коней, 
доброго воза й повні скрині всякого 
добра. Поїхала дідова дочка додому. 

Їде біля тієї пічки, що вона 
чистила, а пічка для неї напікла 
пишних, смачних пиріжків. Дівчина 
подякувала їй. Аж глядь біжить пес і 
несе коштовне намисто. Каже:

— Це тобі, дівонько-голубонько, 
за твою доброту.

Дівчина подякувала й поїхала 
далі. Їде і захотілося їй пити. Аж тут 
криниця. Вода свіжа, холодна. А біля 
криниці золоте відерце, щоб воду 
пити. Далі побачила яблуньку. На ній 
яблучка срібні та золоті.

— Дівонько-голубонько, на тобі 
ці яблучка за те, що ти мене почистила.

Ото приїхала дідова дочка 
додому весела і багата. Дід зрадів, 
цілує дочку, а баба і бабина дочка 
заздрять і злостяться. 

От баба наказує дідові:
— Веди мою дочку туди, де свою 

водив!
Повів дід бабину дочку до лісу і 

залишив там. Йде бабина дочка 
великим лісом. Бачить, стоїть у бур’яні 
яблунька і просить:

— Дівонько-голубонько, 
почисти мене. Я тобі у великій пригоді 
стану. 

— Оце буду ще руки мазати! — 
відказала дівчина й побігла далі.

Йде далі. Стоїть криниця брудна.  
— Дівонько-голубонько, почисти 
мене. 

— Нема коли! — біжить бабина 
дочка далі.

А тут піч просить:
— Дівонько-

голубонько...
— Відчепись! — і 

побігла далі. 
Коли біжить пес. 
— Почисти  мене!
— Не буду мазатися! 

Геть!

Скоро зустріла бабина дочка ту саму 
жінку. Найнялася до неї. Жінка 
просить:

 — Затопи піч, закип’яти води, 
всип борошна та замішай. Та дивись, 
щоб не кипіло, а було тепле.

— Добре, — каже бабина дочка.
 Затопила піч, поставила воду 

кип’ятити. Та й забула. А вода кипить, 
аж через край ллється. От прилізли 
гадюки, жаби й ящірки. Всі до їжі. З’їли 
й попеклися. Повмирали.

Прибігла жінка. Плаче.
— Ах, Боже мій! Що ти 

наробила.
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Дідова дочка й бабина дочка. Казка c. 3

Тоді взяла жінка коня поганого й воза 
поламаного. Поставила скриню з 
сміттям і відправила бабину дочку 
назад додому. 

Їде бабина дочка, радіє, що в неї 
буде все, що є в дідової. Їде, 
зголодніла. Бачить піч. А в печі багато 
смачних пиріжків. Тільки туди 
сунулась, а піч закрилася і каже:

— Е, дівонько-голубонько, не 
хотіла мене почистити, не будеш і 
пиріжків їсти. 

Захотіла бабина дочка пити. Аж 
глянь криниця. Вона туди. А криничка 
закрилася і каже:

— Е, дівонько-голубонько, не 
хотіла мене чистити, то не будеш і 
пити. 

Їде далі. Біжить пес з дорогим 
намистом. Бабина дочка до нього. А 
він в ліс і каже:

— Е, дівонько-голубонько, не 
хотіла про мене дбати, не буде в тебе 
намиста. 

Їде далі. Бачить стоїть яблунька, вся 
в срібних і золотих яблуках. Вона до 
неї. А яблунька підняла гілки високо і 
каже:

— Не будеш їсти моїх яблук!  
Голодна і зла поїхала бабина дочка 
далі. Приїхала додому. Зустрічає її дід і 
баба. Зраділи, що жива приїхала. А як 
одчинили скриню, то й побачили, що 
там одне сміття.

— Як робила, то й заробила, — 
кажуть люди.

 Дідову дочку всі люблять, а над 
бабиною досі сміються.

Записала М. Нечипоренкова. с. 85-90.
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Пігмаліон. 
Старогрецька легенда. 

Адаптація

Колись на острові Кіпрі жив скульптор 
Пігмаліон. Жив він один. Родини не 

мав.
Одне цікавило його — це 

різьбарство. Коли він працював, він 
був щасливий. Одного дня він зробив 
із білого мармуру статую. Це була дуже 
вродлива жінка. Вона була сніжно-біла. 
Виглядала, як жива. Здавалось, що 
зараз усміхнеться і заговорить. Навіть 
сам Пігмаліон не знав, чи це камінь, чи 
жива людина.

Скульптор думав:

— О, якби боги дали їй 

життя!

Він одягнув її в дорогий одяг, 
повісив навколо шиї коралі, на палець 
надів перстень з діамантами. 
Приносив їй квіти й подарунки. Але 
статуя стояла мовчазна і нерухома. 
Байдужа до всього.

Настало свято. Святкували день 
народження Афродіти, богині 
кохання. Пігмаліон почав молитися 
перед вогнем у святині:

— О, могутня Афродіто! Зроби в ім’я 
кохання так, як я прошу тебе! Зроби 
так, щоб статуя стала живою. Щоб 
вона стала моєю дружиною.

Коли він сказав ці слова, вогонь 
тричі піднісся вгору. Це був 
доброзичливий знак. Пігмаліон устав і 
швидко побіг додому. Він став перед 
статуєю, взяв її за руку і відчув, що тут 
щось не те...

Холодний, твердий мармур м’якшав 
і теплів у його долонях. Тоді зрадів 
Пігмаліон, тому що зрозумів, що 
сталося. Статуя ожила! Жива дівчина 
дивилась на нього і усміхалася. 

За короткий час увесь Кіпр 
святкував весілля Пігмаліона й Галатеї 
(так назвали дружину Пігмаліона). На 
весілля прибула і сама богиня 
Афродіта.
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Легенди про писанки

Про походження звичаю готувати 
на Великдень писанки та крашанки 
існує багато легенд. Наведемо ось 
деякі з них.

І
Легенди, записані на Поділлі, 

кажуть, що коли Ісус Христос воскрес, 
то він сказав воякам, які охороняли 
Його гріб: “Ідіть і скажіть усім людям, 
що Христос воскрес, а щоб вам 
повірили, то ось вам знак”. При цьому 
Спаситель узяв зі свого гробу 
крашанку й дав воякам. Відтоді й 
пішов звичай робити крашанки на 
Великдень.

ІІ
Ніс убогий чоловік яйця в кошику 

на базар продавати, а в цей час жиди 
вели Ісуса Христа розпинати. Хрест 
був тяжкий, і Спаситель падав під 
його тягаром. Чоловікові стало жаль 
Спасителя; він лишив свій кошик на 
дорозі, а сам пішов помагати Ісусові 
нести хрест — і ніс аж до місця 
розп’яття. Коли ж чоловік повернувся 
до свого кошика, то побачив, що яйця 
обернулися на писанки та крашанки.

ІІІ
Після того, як Спаситель вознісся на 

небо, Марія Магдалина прийшла до 
Риму, щоб там проповідувати 
Євангелію. У Римі вона стала перед 
імператором Тіберієм і піднесла йому 
червоне яйце, 

сказавши: “Христос Воскрес!” Так вона 
почала свою проповідь.

IV
На Київщині оповідають, що коли 

Ісус Христос ходив зі святим Петром 
по землі, то вони проходили через 
одне село, а там невіруючі були. 
Побачили вони Христа та й почали 
камінням і грудками шпурляти в 
Нього. І як торкнеться камінь 
Ісусового 
одягу, зробиться з нього писанка, а як 
торкнеться грудка, то перетвориться 
на крашанку. Святий Петро позбирав 
усе те до кишені, а пізніше людям 
роздав. З того й пішов звичай готувати 
писанки та крашанки на Великдень.

V
На Уманщині кажуть, що всякі 

недовірки спокушали Христа, коли Він 
ішов на страждання. Вони набрали в 
пелену камінців і спитали Спасителя: 
“Що в пелені?” Христос каже: 
“Крашене та писане!” Вони відкрили 
пелену, щоб посміятися, а там справді 
— крашанки та писанки.

VI
На Полтавщині є легенда, що 

писанки писала Мати Божа ще тоді, як 
Ісус маленький був: “Дитина дуже 
тішилась тими цяцьками”.
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Легенди про писанки c. 2

VII

На Гуцульщині оповідають, що 
писанки писала Мати Божа й дарувала 
їх Пілатові, щоб той змилувався над її 
Сином. Коли Мати Божа писала 
писанки, то плакала і слізьми 
обливала свою роботу, а тому й вони, 
гуцули, коли пишуть писанки, то 
вимальовують цятки, подібні до сліз.

VIII

На Гуцульщині ще є така легенда. 
Далеко в горах, до високої стрімкої 
скелі залізними ланцюгами прикутий 
страшний нехрист. І той нехрист має 
дванадцять своїх посланців, що вони 
побачать або почують, розповідають 
нехристові. Коли посланці кажуть, що 
люди живуть бідно і сваряться поміж 
собою, нехрист радіє і сміється так, 
що аж гори трясуться, а ланцюги його 

слабнуть. Якщо ж посланці кажуть, що 
між людьми згода й добро, нехрист 
сердиться, насуплює брови, а ланцюги 
міцніше стискають його погане тіло. 
Та найстрашніша для нехриста вістка, 
що люди ще пишуть писанки, що вони 
не забули цього звичаю: він тоді реве, 
як звір, рветься з усієї сили й б’ється 
головою об скелю так, що аж вогонь 
креше. З того постають грім і 
блискавка, а ланцюги його робляться 
тоді такі міцні, що їх що годі їх 
розірвати.

Олекса Воропай. Звичаї нашого народу: 
Етнографічний нарис. 
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Сергій Прокоф’єв 
(1891–1953)

Сергій Прокоф’єв — видатний 
композитор 20 століття. Народився 
він в Україні в селі Сонцівка, біля 
міста Донецьк. У віці трьох років 
малий Сергійко почав грати на 
фортепіано. Коли йому виповнилося 
п’ять років він почав складати 
музику, а у віці дев’яти років написав 
свою першу оперу. 

 Прокоф’єв вивчав теорію 
складання музики, гру на 
фортепіано, та диригування у 
композиторів Римського-Корсакова 
та Лядова. Він закінчив Петербурзьку 
консерваторію у 1914 році. 
Прокоф’єв часто виступав як піаніст-
виконавець та диригент своїх 
власних творів. Між 1918 та 1932 
роками він жив у Франції та Америці. 
Протягом цього періоду Прокоф’єв 
приїжджав з концертами до Москви, 
Києва, Харкова та Одеси. Він 
остаточно повернувся до Москви у 
1934 році, де й помер у 1953 році.

 Сергій Прокоф’єв складав музику 
різних жанрів, а саме: опери, балети, 
кантати, симфонії, інструментальні та 
вокальні твори. Тому, що він виріс в 
Україні, часто можна почути в його 
музиці вплив типових українських 
мелодій.

Прокоф’єв дуже любив складати 
музику для дітей. Він написав чудові 
пісні та фортепіанні твори, а також 
знану симфонію-казку "Петрик і Вовк", 
написану у 1936 році. Цей твір було 
написано для оркестра з 
розповідачем. В цій музичній казці 
Петрик, за допомогою маленької 
пташки, піймав жорстокого вовка. 
Кожна з дієвих осіб має свою музичну 
тему, яку грає певний інструмент в 
оркестрі. Ви, напевно, чули цей твір, а 
може, навіть, і бачили кінофільм.
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Леся Українка  
(1871–1913)

Леся Українка (справжне ім’я — 
Лариса Петрівна Косач) — це славна 
українська поетеса і громадська 
діячка. Вона народилася 25 лютого 
1871 року на Волині в Україні. Її мати 
— українська письменниця Олена 
Пчілка. Леся була дуже розумна. Коли 
їй було чотири роки, вона вже вміла 
читати.

 Через тяжку хворобу 
(туберкульоз кісток), Леся мусіла 
довший час лежати в ліжку. До школи 
ходити не могла, тому вчилася вдома. 
Багато читала й здобула глибоку 
освіту. Знала 10 мов, добре вивчила 
історію України, українську та світову 
літературу, філософію та культуру. 

 У віці 12-ти років Леся написала 
свій перший вірш про свою тітку й 
назвала його "Надія". Коли її вірші 
почали друкуватися в журналах, то 
для того, щоб читачі знали, що автор 
тих віршів народився в Україні, — 
ставила поряд з підписом “Леся” слово 
“Українка”. Так виник псевдонім 
поетеси — Леся Українка.

Леся Українка дуже любила 
природу Волині й описала її у своїй 
п’єсі "Лісова пісня". Писала вона чудові 
твори як для дорослих, так і для дітей. 
Леся любила Україну і український 
нарід. У своїх віршах поетеса кликала 
всіх українців до боротьби за волю й 
незалежність.

 Леся часто виїжджала на 
лікування поза межі України в теплі 
краї: до Єгипту, Італії, на Кавказ, і до 
Криму. Померла Лариса Косач 1 
серпня 1913 року на Кавказі. ЇЇ тіло 
перевезли до Києва і поховали на 
Байковому кладовищі.
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Петро Саварин (1926–2017)
Петро Саварин 

народився 17 вересня 
1926 року на західній 
Україні. У 1949 році він 
приїхав до Канади та 
оселився в Едмонтоні. 
Тут у 1956 році він 
закінчив правничий 
факультет Альбертського 
університету і став 
адвокатом. Свій власний 
правничий кабінет 
Петро Саварин відкрив у
1959 році. Починаючи з 
1981 року з ним почав 
працювати його син 
Михайло, який також 
став адвокатом.  

Петро Саварин добровільно 
працював в таких українських 
організаціях, як “Конґрес українців 
Канади” (КУК), “Пласт”, “Дивізійники”, 
“Клюб українських професіоналістів і 
підприємців Едмонтону”. Від 1983 до 
1988 року Петро Саварин був 
президентом “СКВУ”(вимова: еС Ка Ве 
У), “Світового конґресу вільних 
українців”. До “СКВУ” належать усі 
українські організації й товариства, 
що існують поза межами України. 
“СКВУ” координує їхню діяльність.

 Петро Саварин також брав 
активну участь у загально-
канадському політичному й 
суспільному житті. Наприклад, він 
обіймав посаду голови Альбертської

консервативної партії, 
був членом Ради 
губернаторів і сенату 
Альбертського 
університету, чотири 
роки обіймав посаду 
канцлера Альбертського 
університету, був членом 
різних правлінь, 
комітетів, товариств, і 
клубів. 

 Протягом всього 
свого у Канаді життя 
Петро Саварин був 
одним з найбільш 
відомих та поважних 
членів української 
громади  Альберти і 

Канади взагалі. За невтомну й віддану 
працю Петра Саварина нагороджено 
Шевченківською медаллю КУК, 
орденом Канади, Почесним 
докторатом права при Альбертському 
університеті, Вічним вогнем у золоті 
(“Пласт”), грамотою Консервативної 
партії, грамотою Альбертських 
кредитових спілок, почесним 
членством у різних організаціях. 
Помер Петро Саварин 6 квітня 2017 
року в Едмонтоні.
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Стрибок
Віктор Гуменюк

Літак поволі долає висоту. Як 
повільно тягнеться час! Михайло 
хотів якнайшвидше долетіти до 
позначки  тисяча метрів. Долетіти і 
стрибнути з парашутом, а там — що 
Бог дасть...

Михайло ще ніколи не стрибав 
з парашутом. Сьогодні вперше він 
повинен підійти до відчинених 
дверей літака і зробити стрибок. 
Михайло зосередив усі свої думки 
на цьому стрибку.

На серці неспокійно. Михайла 
лякають відчинені двері літака. 
Лякає шум вітру. Лякає думка — 
відкриється парашут чи ні? 
Михайло уявляє, як він каменем 
летить до землі. Жах! 

Ось уже інструктор штовхнув його у 
плече: “Вперед!“

Заревла сирена. Замиготіло зелене 
світло: “Стрибати дозволено“.

Михайло підвівся з сидіння і 
раптом... заспокоївся. Підійшов до 
дверей. Подумав, що він повинен 
зробити тепер. Стрибнув і відчув, як у 
груди вдарила хвиля повітря.

[ Михайло ще ніколи не 
стрибав з парашутом ]

[ Михайло уявляє, як він 
каменем летить до землі ]

[ ... у груди вдарила хвиля 
повітря ]

Минула одна секунда. Друга. 
Михайло бачив, як літак стає все 
меншим та меншим.

[ Він переміг свій страх! ]
А потім раптово шарпнуло все тіло, 

наче якийсь велетень схопив його за 
коміра і добре струснув. І Михайло 
зрозумів, що парашут розкрився. 
Страх враз минув. На серці в Михайла 
стало спокійно і радісно. Він переміг 
свій страх!
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Як брати інтерв’ю 
Леся Воронина

1. Подумайте, про що ви будете 
питати. Запишіть запитання, які ви 
будете ставити.

2. Інтерв’ю можна записати на
магнетофон. Якщо у вас немає 
магнетофона, записуйте відповіді 
у блокнот. 

3. Під час розмови у вас можуть
з’явитися нові, незаплановані 
запитання. Не бійтеся їх ставити. 
Тоді інтерв’ю буде цікавіше. 

4. Не забудьте подякувати в кінці 
розмови тій людині, у якої ви брали 
інтерв’ю. 

5. Коли інтерв’ю буде готове, дайте
прочитати його людині, у якої ви 
брали інтерв’ю. Попросіть її 
перевірити, чи в інтерв’ю все вірно 
записано.
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Інтерв’ю з Сергієм Бубкою — олімпійським 
чемпіоном зі стрибків з жердиною 

Іван Малкович

КОРЕСПОНДЕНТ.    Пане Сергію, ви 
встановили понад тридцять 
світових рекордів по стрибках із 
жердиною. Стількох рекордів ще 
ніколи ніхто не встановлював. А як 
ви починали займатися спортом?

СЕРГІЙ БУБК А.    Я почав займатися 

спортом дуже рано. В дитинстві 
жив в Україні, в місті Луганську. 
Жилин ми на околиці міста. Я 
був дуже непосидючою 
дитиною. Не міг і хвилини 
всидіти на місці. Біля нашого 
дому була військова база. Ми з 
друзями часто бігали туди на 
спортивний майданчик. А 
солдати нас туди не пускали. 
Тож доводилося 
перестрибувати через дуже 
високий паркан. Скільки штанів 
я там порвав! І тоді я зрозумів, 
що єдиний порятунок для мене 
— жердина. Це, звичайно, жарт, 
але всяке бувало...

КОРЕСПОНДЕНТ.    Пане Сергію, 

вас називають королем легкої 
атлетики. Адже, ви перший у світі 
здолали висоту в шість метрів! А 
потім самі долали свої ж рекорди. 
У 1988 (тисяча дев’ятсот 
вісімдесят восьмому) році на 
Олімпійських іграх в Сеулі ви 
стали чемпіоном. Напевно, це 
вимагає напруження усіх сил?

СЕРГІЙ БУБК А.    Головне у спорті — це 

постійна щоденна праця. Без 
цього нічого не досягнеш. І це 
стосується не лише спорту. 

КОРЕСПОНДЕНТ.    У вас підростає двоє 
синів, Віталик та Сергій. Ви б 
хотіли, щоб вони також стали 
чемпіонами?

СЕРГІЙ БУБК А.    Головне для мене, 
щоб вони виросли порядними й 
добрими людьми. Хочу, щоб вони 
вивчали іноземні мови, щоб 
багато читали. А яку професію 
вони оберуть — то вже їхня 
справа. Хоча спорт, чи 
професійний, чи аматорський, 
виробляє в людині прекрасні риси 
характеру: мужність, сміливість, 
вміння правильно оцінити свої 
сили. 

КОРЕСПОНДЕНТ.    Дякую Вам за 

розмову. І бажаю ще не раз 
радувати українських 
уболівальників новими світовими 
рекордами!
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Як я переміг тигра. Небилиця
Олесь Чорний

Пішов я раз гуляти до парку. Коли 
дивлюсь — із кущів вилізає... тигр! 
Роззявив пащу. А зубів у нього, як у 
акули. Аж три ряди. Біжить до мене й 
облизується. Та я не розгубився. 
Витягнув я з кишені жувальну гумку й 
кинув тигрові просто в пащу. Тигр 
клацнув зубами, а відкрити пащу не 
може. Жуйка йому зуби позаліплювала. 
Тут я підбіг до тигра. Стрибнув йому на 
спину. Вхопив за вуха. Й почав бити 
черевиками у боки. Тигр злякався, і як 
побіжить! А я його то за ліве вухо 
смикну, то за праве. Щоб він повертав 
куди треба. Добре, що я верхи на коні 
вмію їздити! Отак ми до зоопарку й 
приїхали. Люди всі розбігаються, як 
мене верхи на тигрові побачать. А я 
тільки сміюся та покрикую на тигра:

— Вйо, котику, вйо!
 Заїхали ми з тигром в кабінет до 

директора зоопарку. Він саме каву пив 
з тістечком. Директор так 
перелякався, що замість тістечка 
проковтнув тарілку. А я зліз з тигра та 
й кажу:

 — Ось ваш тигр! Дивіться за ним 
краще, щоб він не тікав. А то 
наступного разу в мене може не бути з 
собою жувальної гумки. 
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Як сова та крук одне 
одного поФАРБУВАЛИ

Адаптація ескімоської казки

Давно це було. Сова та крук жили 
разом. Жили дружно. Разом здобували 
їжу, порівну все ділили, горя не знали. 
Прожили довго, стали старі та сиві, 
зовсім білі, як сніг.

Одного разу сова каже крукові:
 — Вже ми з тобою постаріли, а 

гарними ніколи не були. Усі пташки 
гарні. Хто червоний, хто синій, хто 
зелений. А ми тільки білі. 

— А що як ми помалюємо один 
одного? — каже сова. — Спочатку ти 
мене, а потім я тебе.

— Добре, — погодився крук.

 Узяв чорну фарбу, взяв пензель і 
почав обережно малювати сову. 
Ходить навколо неї і малює на кожній 
пір’їнці гарні чорні цяточки.

 — Зроблю я її красунею. А вона 
побачить мою роботу і з мене красеня 
зробить!

Довго крук старався.
Набридло сові сидіти, от вона 

і думає:

— Замучив мене крук. Я його 
вмить помалюю.

Нарешті розмалював крук 
сову.

— Дивись, яка ти гарна, 
— каже.

Погодилась сова.
 — А тепер, — каже, — ти сідай. 

Заплющ очі, а розплющиш, коли я тобі 
скажу.

 Сів крук, очі заплющив. А сова 
взяла чорну фарбу й облила крука з 
голови до хвоста. За одну мить 
почорнів крук.

 — Тепер, — каже сова, — 
розплющ очі і подивись на себе.

 — Що ти наробила?! Ти мене 
зробила чорним, як ніч, — закричав 
крук. — Тепер кожне зайченя, кожна 
мишка мене здалеку побачить. Як я 
буду їх ловити?

Сова каже:
— Ти сам хотів бути 

красунчиком!
Розсердився крук:

— Я тебе старанно розмалював! 
То ти тепер красуня! Вся в цяточках! 
А я страшне чорне опудало. Іди геть 
від мене, сова!

 З тих пір крук став чорним, як 
ніч, а сова — строкатою. І більше 
вони не дружать.

З книжки «Як людина пташкам пісню 
повернула». Ескімоські казки. Переклад Н. Забіли.

Київ:  Дитвидав, 1962.
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Авторитетна людина
Майя Фролова

Ми вибирали старосту. Юлія 
Нилівна сказала, що старостою має 
бути енергійна і головне — 
авторитетна людина. Староста 
повинен добре учитися, допомагати 
іншим учням і не зазнаватися, а коли 
вчительки в класі немає — замінити її. 
От чому нам треба добре поміркувати, 
і вже коли виберемо старосту — то 
будемо поважати його і слухатися.

Всіх ми перебрали, але такої 
авторитетної людини не знайшли. У 
кожного є якісь недоліки. От уже наче 
всі згодились, та раптом хтось тобі 
вигукне:

— А я не хочу, щоб він був 
старостою. Він мене в роздягальні 
навмисне в куток затиснув і пальта не 
давав одягти.

Або:
— Я не хочу, щоб вона була 

старостою. Вона мені задачку не 
помогла вирішити.

— А ти не просив помагати, а 
просив списати.

Як собі хочете, але ця дівчинка вже 
не могла бути для нас авторитетною 
людиною.

Юлія Нилівна перевіряла зошити і 
не втручалася, хоч ми галасували на 
всю школу.

І все ж ми знайшли авторитетну 
людину — Наталку. Нікого вона не 
образила, зошита на контрольній не 
затуляла ліктем, як інші відмінники, 
гарні книжки приносила з дому всім, 
хто просив, не зазнавалася.

Але Наталка чомусь почала 
відмовлятися:

— Не буду я старостою. Цe ви зараз 
так говорите, а потім… хто мене 
слухатиметься, я ж маленька…

— Хоч маленька, та проворненька! 
—вигукнув Бодька.

— І потім у мене музична школа. 
Мені буде важко.

Стали ми умовляти Наталку, але 
продзеленчав дзвоник, і Юлія Нилівна 
сказала, щоб ми ще до завтра 
подумали. І Наталці радила подумати. 
Бо людина повинна дорожити 
довір’ям своїх товаришів.

Ми вийшли у двір всі разом і знову 
хотіли було умовляти Наталку, але 
вона квапилася до музичної школи.

— От бачите, я й справді не можу. 
Мені хотілося б побути з вами, але я 
мушу йти. І побігла.

— Та вона звичайнісінька задавака і 
ніяка не авторитетна людина, — 
сказав Бодька.
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Авторитетна людина c. 2

— Ні, — заперечила Катя. — Вона ж 
з нашої зірочки, і ми знаємо, що вона 
не така. Адже так, Мишко?

— Так.
— От і умов її, — сказав Сергійко, 

— коли ти командир зірочки.
— А якщо вона не захоче?
— Тоді ми їй дамо прочуханки, —

сказав Бодька. — Одразу захоче.
Дівчатка замахали на нього 

портфелями, він подався з двору, і всі 
розбіглися.

Наталка живе по сусідству зі мною. 
Я її підстежив, коли вона поверталася 
з музичної школи. Я удавав, що так 
собі гуляю біля під’їзду. Бо не знав, з 
чого починати. В школі це просто, а у 
дворі чомусь зовсім не просто.

І Наталка удала, що ми незнайомі, 
пройшла мимо.

Я догнав її на сходах, заступив 
дорогу.
— Ну, подумала вже?

— Про що? — Наталка здивовано 
глянула.

— Не прикидайся! Будеш 
старостою?

Зовсім не так я хотів розмовляти з 
Наталкою. Хотів говорити чемно, по-
дружньому, як і годиться 
командирові зірочки. Та голос у мене 
сам став якийсь погрозливий, грубий.

Наталка пересмикнула плечима і 
нічого не відповіла.

— Буду лічити до трьох, — сказав я. 
—Один… Два…

— А якшо — ні, тоді що? — спитала 
Наталка і задерла свій маленький 
носик.

— Якшо ні — тоді матимеш на 
горіхи! — і підніс до її задертого 
носика кулак.

Сталося це якось само по собі, наче 
це робив я, і не я.

Наталка прикрила долонею мій 
грізний кулак.

— Мишко, я тебе зовсім не боюся.
Кулак розтулився, рука опустилася. І 

я запитав безпорадним голосом:

— Чому?
— Бо я знаю, що ти не 
вдариш. 
Наталка побігла вгору 
сходами.

— Хіба я боягуз? — мені навіть 
образливо стало.

— Ні, ти — людина! — гукнула 
Наталка згори.

Оце так «умовив»…
Другого дня Юлія Нилівна запитала 

ще раз, чи хочемо ми, щоб старостою 
була Наталка.

Всі подивилися на мене, а я 
подивився на Наталку — а що, коли 
вона розповість, як я її «умовляв». 
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Авторитетна людина c. 3

І навіть замружився, коли Наталка 
підвелась.

Але вона 
сказала:
— Я згодна.

Ми всі проголосували за Наталку. І 
ніколи не шкодували, що вибрали 

її.

Київ: Барвінок # 3, 1976. 



http://www.oomroom.com/nova6/prep — Nova 6: Oral Literature, Unit 9.    
Web adaptation © 2017 Ukrainian Language Education Centre, Canadian Institute of Ukrainian Studies.    

Source material “Nova 6. Odynytsia 9. 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.

Самоцвіти й місяці року
Самоцвіти — це дорогоцінне 

коштовне або напівкоштовне каміння. 
Самоцвіти, звичайно, мінерального 
походження, але існує теж каміння 
органічного походження, наприклад 
перлини і корали. Самоцвіти тверді, 
блискучі, та можуть бути кольорові 
або безколірні. За цінністю самоцвіти 
поділяють на три класи. До першого 
класу належать: діамант, олександрит, 
смарагд, сапфір, рубін та інші; до 
другого: топаз, аметист, аквамарин, 
опал, турмалін та інші; до третього: 
агат, бірюза, та інші.

 У Біблії знаходиться розділ, де 
описується чудовий нагрудник 
Аарона, жерця роду/племені 
ізраїльтян. Цей нагрудник був 
прикрашений дванадцятьма 
дорогоцінними каменями. Поодинокі 
камені були пов’язані зі знаком 
зодіаку, а відтак  з місяцями року. Але 
сьогодні прийнято вважати, що 
певний самоцвіт призначений 
якомусь місяцеві року, та що він 
служить, мов амулет, даючи щастя 
його власникові.

Кажуть, що звичай прикрашувати 
ювелірні вироби самоцвітами 
походить з Польщі 18 сторіччя. Цей 
звичай поширився по цілому світі.

 Кожний самоцвіт має свою окрему 
властивість, яка, кажуть, впливає на 
людину, народжену в тому місяці, 
якому призначено даний самоцвіт. 
Одні люди просто з цього сміються, а 
інші в це дуже вірять.
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Самоцвіти
Лариса Бомбак

1. Перший місяць року — січень. 
Самоцвіт цього місяця — гранат. Це 
темночервоний камінь.
       2. Аметист — самоцвіт місяця 
лютого. Він фіолетового кольору.

3. Люди, які народжені в березні, 
носять аквамарин. Цей самоцвіт 
зеленувато-блакитний.

4. Четвертий місяць року —квітень. 
Самоцвіт цього місяця — діамант 
(алмаз). Він безбарвний. Діамант — це 
найтвердіша речовина в природі, а 
також і найдорожча.

5. У травні все зеленіє. Може саме 
тому його самоцвіт  темнозелений 
смарагд (ізмарагд, ізумруд). 

6. Ті, що народилися в червні, носять 
перлини. Перлини, звичайно, білі з 
рожевими, або синіми відтінками. Ми 
знаходимо перлини  

в мушлях устриць.

7. Яскраво червоний рубін — це 
самоцвіт липня.

8. Перидот — самоцвіт місяця 
серпня. Його колір зелено-жовтий.

9. Темносиній сапфір (самфір) 
належить вересневі. 

10. Жовтневі призначено опал. 
Це молочно-білий самоцвіт з

різнобарвними відблисками.
11. У листопаді маємо топаз. Він 

жовтий.
12. Останній місяць року —

грудень. Самоцвіт цього місяця — 
бірюза. Його колір бірюзовий 
(зеленувато-синій).
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Самоцвіти c. 2

Місяць Самоцвіт Властивість характеру Знак Зодіяку

Сі́чень Грáнат Сталість Водолі́й

Лю́тий Амети́ст Щирість Ри́би

Бéрезень Аквамари́н 
або Гéліотрóн

Відвага, сміливість Овéн

Кві́тень Діамáнт (Алмáз) Невинність, чистота Телéць

Трáвень Любов Близня́та

Чéрвень

Смарáгд або 
Пéрлина 

Олександри́т або 
Місячний камінь

Здоров’я Рак

Ли́пень Рубі́н Вдоволення Лев

Сéрпень Перідóт (Оліві́н) або 
Сардоні́кс

Щастя в подружжі Ді́ва

Вéресень Сапфі́р Ясне думання Терези́

Жóвтень Опáл або Турмалі́н Надія Скорпіóн

Листóпад Топáз Вірність, віддатність Стрілéць

Гру́день Бірюзá або Циркóн Багатство, достаток Козерóг

Ось як ювеліри розподілили деякі самоцвіти за місяцями:
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Мирна Косташ (1944–)
Мирна Косташ народилася 2 

вересня 1944 року в Едмонтоні. У 
1960 році вона одержала диплом 
бакалавра в Альбертському 
університеті, а в 1968 — диплом 
магістра гуманітарних наук у 
Торонтонському університеті.

Після цього Мирна Косташ 
викладала різні предмети в 
Торонтонському, Альбертському та 
інших університетах. Сьогодні вона 
пише книжки та статті.

Свою першу статтю Мирна 
Косташ опублікувала в журналі 
"Сатурдей Найт" (Торонто), і відтоді 
стала визначною українсько-
канадською письменницею і 
журналісткою. У 1977 році її книжка 
"Всі бабині діти" попала до списку 
найбільш популярних книжок в 
Канаді.
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Захворів мій друг, Тарас
Валентина Бондаренко 

Нам з Тарасом добре разом 

—Справжні друзі ми з 

Тарасом. ...Але щось, 

останнім часом, Певно, 

робиться з Тарасом. Ні на 

річку, ні на корт

Навіть не нагадуй!

Проміняв мене і спорт

На дівчину — Надю.

Вчора — цілий день чекав 

Біля телефону!

В мене думка є така,

Що Тарас мій — хворий!

Я сказав сестрі.

Вона: — Ясно все з Тарасом, 

Ця хвороба тим страшна,

Що міцніє з часом.

Зачекай і підрости 

Рано, а чи пізно,

Захворієш, брате, й ти,

Бо хвороба — грізна!
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Чи вмієте ви дружити? Тест
Леся Воронина

В кожному запитанні тесту є 
три відповіді. Обведіть 
кружечком ту відповідь, яку ви 
вибрали. 

1 Ви разом з другом поїхали в літній 
табір. Ви познайомилися там з 
дівчинкою чи хлопцем, які хочуть 
дружити тільки з вами.

Що ви зробите:

а) поясните, що не можете 
покинути свого друга;
б) запропонуєте своєму 
другові і новому знайомому 
дружити втрьох;
в) забудете про свого друга — 
з новим знайомим вам 
цікавіше.

2 Ви з другом заблукали в лісі. 
У вас кінчається їжа й вода.

Що ви зробите:

а) віддасте другові останній 
шматок хліба й останній ковток 
води;
б) чесно поділите воду і їжу 
навпіл;
в) скажете другові, що це він 
винен у тому, що ви заблукали.

3 Ваш друг захворів і лежить 
вдома сам.

Що ви зробите:

а) будете відвідувати його щодня, 

хоча надворі весна і вас 
кличуть грати у футбол;
б) принесете другові цікаву 
книжку, а потім будете 
дзвонити йому по телефону й 
питати, як він себе почуває.
в) почнете дружити з іншим 
хлопчиком чи дівчинкою, адже 
невідомо, коли ваш друг 
видужає.

4 Ваш друг виграв мільйон. 

Що ви зробите:

а) радітимете разом з ним;
б) попросите, щоб він 
поділився з вами;
в) подумаєте, що ваш друг не 
заслужив такого багатства. 
Адже ви добре знаєте, що з вас 
двох кращий — ви.

5 У школі ставлять п’єсу. Ви і 
Ваш друг — підходите на 
роль головного героя.

Що ви зробите:

а) скажете другові, що він краще 
підходить для цієї ролі;
б) запропонуєте кинути 
жеребок;
в) поясните другові, що ви все 
життя мріяли про цю роль і що 
він повинен поступитися. 
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А тепер підрахуйте бали. 
За кожен пункт “а” ви отримуєте 5 
балів, за пункт “б” – 3 бали, за пункт “в” 
– 0 балів.

Запитання	 а)	=	5	
балів

б)	=	3	
бали

в)	=	0	
балів

Запитання	1

Запитання	2

Запитання	3

Запитання	4

Запитання	5

Підсумок:

Загальна	
кількість	балів	

(a	+	б	+	в):

Якщо ви набрали 25 балів — ви гарний і вірний. З вами легко і весело дружити. 

Якщо у вас від 10 до 15 балів, вам ще треба навчитися дружити.

Від 0 до 9 балів — ви ще не навчилися дружити. Спробуйте більше думати про 

інших і трохи менше про себе.
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Тест на тему дружби
Анатолій Зубар

Завдання: Прочитайте кожне запитання 
окремо та позначте олівцем одну з трьох 
відповідей. Додайте відповіді.

Так	 Не	знаю Ні

1. Ви маєте багато друзів? c c c

2. Чи відчуваєте себе впевнено серед
незнайомих людей? c c c

3. У новій компанії ви почуваєте себе добре? c c c

4. Ви із задоволенням берете участь в іграх
та забавах? c c c

5. У спілкуванні з товаришами тобі часто
доводиться бути в центрі уваги? c c c

6. Ти вважаєш, що часте спілкування з
товаришами втомлює тебе? c c c

7. Ти любиш знайомитися з новими людьми? c c c

8. Ти любиш самотність? c c c

9. Ти легко знайомишся з людиною, яка тебе
цікавить? c c c

10. Тобі подобається постійно бути серед
людей? c c c

Підсумок:  ___ x 5 = ___ x 3 = ___ x 0 = 0

Загальна	кількість	балів:

Результати тесту
Максимальна кількість балів — 50. 
Середня кількість балів від 20 до 40, 
мала — від 0 до 20. 

Чим більше балів, тим вам легше 
спілкуватися в товаристві та 
швидше знаходити друзів чи 
подруг. 
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Як ми листувалися зі Славкою
Олена Галка

Моя подруга Славка поїхала з 
батьками на відпочинок у гори. Ми з 
нею домовилися щодня писати одна 
одній листи. Адже ми з нею — 
подруги. 
Щоправда, якось так вийшло, що за 
два тижні вона мені написала тільки 
одного листа. І я теж написала їй 
лише раз. 
Ось перший і останній лист Славки до 
мене. 

Дорога подруго Оленко!

Як ти поживаєш? Сподіваюсь, що 
добре. Бо мені тут дуже весело. Я 
обіцяла писати тобі щодня, але зовсім 
не мала часу. Ходила у гори, купалася 
у гірському озері. Навчилася їздити на 
водних лижвах і керувати яхтою. 

Оленко, я згадала, що у Мишка 
лишилася моя колекція поштових 
марок. Піди до нього і забери її. А то він 
ще загубить мої найкращі марки. І ще, 
Оленко, я знаю, що ти вірна подруга. 
Тому піди до Марії і забери в неї мого 
водяного пістолета. Я їй давала його 
лише на день. Але перед від’їздом 
забула забрати. 

А ще, Оленко, збігай до мене додому й 
скажи моїй бабусі, щоб віддала тобі 
книжки. Я їх перед від’їздом у гори не 
встигла здати до бібліотеки. То ти їх 
віднеси до бібліотеки і здай. 

Я знаю, що ти це зробиш. Бо ти, 
Оленко, моя справжня подруга!

До побачення!

Твоя подруга Славка.



Як ми листувалися зі Славкою c. 2

http://www.oomroom.com/nova6/prep — Nova 6: Oral Literature, Unit 9.
Web adaptation © 2017 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.

Я дуже зраділа, коли одержала листа 
від Славки. Мені сподобалось, що 
Славка така дотепна і так весело 
жартує. Я сіла і написала їй листа у 
відповідь. 

Дорога подруго Славко!
Мені теж дуже гарно жилося в цей час, 
що тебе не було. Я щодня грала 
у футбол, бігала купатися до річки, 
навчилася їздити на роликовій дошці. 
Отож, подруго, ти сама розумієш, що я 
дуже зайнята. Тому ти не образишся, 
коли дізнаєшся, що я не виконала 
жодного твого доручення. 
Славко, я хотіла б тебе попросити. 
Назбирай для мене в горах побільше 
гірського каміння. Можеш привезти 
мені верхівку якоїсь гори. А ще, прошу, 
злови для мене в лісі оленя чи ведмедя. 
Ти ж знаєш, як я люблю тварин. І 
захопи з собою бочку води з гірського 
озера. Кажуть, в ній дуже корисно 
купатися. 
Сподіваюсь, тобі буде не важко 
виконати мої маленькі доручення. 
До побачення.

Твоя подруга Оленка.

Дивно, але коли Славка приїхала, то 
чомусь образилася на мене. Сказала, 
що я не виконала жодного її 
доручення. А про мої прохання 
сказала, що це нісенітниця. Оце так 
подруга! А я ж думала, вона жартує. 
От я й собі з неї пожартувала!
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Квітка щастя
Текля Білецька

Івась був бідний сирота. Ходив у 
подертій сорочці, підв’язаний 
мотузком. Одного разу взяв він 
шматок чорного хліба в торбинку і 
пішов шукати щастя. Колись бабуся 
розповідала йому про квітку щастя. Ця 
квітка росте на верху високої гори. 
Якщо дістанеш її і зірвеш, то будеш 
щасливий. Бідного хлопця не лякали 
ніякі перешкоди. Сміло став він 
підніматися на гору. Хоч не раз падав 
від утоми, але не звертав з дороги.

Раз побачив він серед каміння 
золотисту гадюку. Вона грілася на 
сонці. Гадюка глянула на 
переляканого хлопця і прошипіла:

— Чого тут шукаєш, хлопче?
— Щастя шукаю! — відповів 
Івась.— Яке ти хочеш щастя!

Задумався хлопчина. Згадав, як за 
чорний сухар та драну сорочку тяжко 
працював на чужих людей.

— Багатства хочу! Багатство — це 
щастя, — відповів він змії.

Гадюка піднялась поволі і подала 
йому в роті золотий ключик.

— Це багатство тобі! — прошипіла 
вона і щезла серед каміння.

Золотий ключик лежав на долоні 
Івася. Івась не знав, що робити. Але 
коли він підвів голову, то побачив, що 
стоїть 

перед ним розкішний сад. В саду стоїть 
багатий палац. Раптом з палацу 
вибігли слуги, низько зігнулись перед 
ним і заговорили:

— Вітаємо тебе, пане, в твоїм домі!
Тут для Івася почалось нове життя. 

Жив він в розкоші, цілими днями 
розважався і бенкетував з приятелями. 
Жменями розкидав золото. Але щастя 
не знайшов.

Нарешті набридло йому все. 
Викинув він золотий ключик. Знову 
взяв торбинку з сухарями і поліз на 
гору шукати щастя.

— Чого ти шукаєш, юначе? — 
закричав орел.

— Щастя шукаю.
— Яке ти хочеш щастя?
— Слави! Слава — це щастя!

Орел піднявся в гору і кинув Івасеві 
золотий вінець.

— Слава! Слава! Слава! — залунало 
кругом. Івась протер очі і побачив 
величезний натовп людей, що кричали 
йому: “Слава!”.

Від того дня ім’я Івася було в усіх на 
устах. На кожній площі поставили 
йому пам’ятник. В його честь складали 
пісні.
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Але Івась не знайшов щастя в славі. 
Набридло йому все. Викинув він 
золотий вінець. Знов почав лізти на 
гору за квіткою щастя. Важкою стала 
дорога. Раптом Івась побачив лева. 
Івась закричав:

— Хочу бути царем! Це 
щастя!Лев кинув йому 
золоте яблуко.

Івась підняв Яблуко і став царем. 
Його держава була могутня і багата. 
Всі тремтіли перед ним.

Але Івась не знайшов щастя. 
Викинув він золоте яблуко і знову 
поліз вгору.

Минуло багато років. А Івась все 
йшов і йшов. Став він старий. Голова 
його посивіла. Лице зморщилось. Але 
надія на щастя підганяла його. 
Нарешті заліз він на самий верх гори. 
Але не було там квітки щастя. 
Стирчали лише голі скелі.

Покотились з його очей гіркі сльози.
Раптом він почув жалібний крик 

пташки. Вона, ошаліла, кружляла над 
безоднею. Підповз Івась і глянув вниз.
Маленька пташка випала з гнізда, 
зачепилась крильцем за гілку і повисла 
над безоднею. Ще один необережний 
рух і вона полетить вниз і розіб’ється.

Івасеві стало жаль маленької пташки 
та її матері. Підповз він на сам край 
безодні, щоб дістати пташеня. Кров 
кинулась йому в голову, серце билось 
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молотом, піт заливав очі. Але дістав 
пташеня!

Обережно поклав Івась пташеня у 
гніздо. Почув радісне щебетання 
матері-пташки і в його грудях ніби 
розквіла квітка щастя. Івась шепнув: 

— Це щастя!
І тоді він зрозумів, де шукати 
щастя.

Пішов туди, де горе і нужда. І 
скільки разів творив добро 
нещасним, стільки разів в його 
грудях розквітала чарівна квітка 
щастя.

Білецька, Текля. Квітка щастя [Текст] : казки 
й оповід. / Т. Білецька ; іл. Г. Мазепа. - Торонто 
; Нью-Йорк : Об’єднання працівників дитячої 

літератури, 1967, с. 33-40.



http://www.oomroom.com/nova6/prep — Nova 6: Oral Literature, Unit 10.    
Web adaptation © 2017 Ukrainian Language Education Centre, Canadian Institute of Ukrainian Studies.    

Source material “Nova 6. 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.

Цар Плаксій та Лоскотон
Василь Симоненко

Цареве сімейство

Там, де гори і долини,

Де гуляє вітровій, —

Там цвіте краса-країна

З дивним ім’ям Сльозолий. І 

колись в країні тій

Був па троні цар Плаксій, 

Голова його мов бочка,

Очі — ніби кавуни.

В Плаксія було три дочки

І плаксивих три сини. 

Старша звалася Нудота, 

Середульшенька — Вай-

Вай, Третя донечка — 

Плакота, 

Всі сльозливі через край.

А цареві три сини

Так і звались — Плаксуни. 

Отака була сім’я

У царя у Плаксія.

Цілі дні вони сиділи, 

Голосили, та сопіли,

Та стогнали, та 
ревли, 
Сльози відрами 
лили.

Цар Плаксій велів сердито: 

“Хай із ними день при дні 

Плачуть всі в країні діти, Бо 

сміятись і радіти

У моєму царстві — ні!

Хто всміхнеться — в часі 

тім 

Я того негайно з’їм!”

Ще була у Плаксія

Грізна гвардія своя:

В ній служили молодці 

Забіяки-сльозівці.

Хто сміявсь — вони хапали 

І нагайками шмагали,

Так що в царстві тому 

скрізь Вистачало плачу й 

сліз. Цар любив, як плачуть 

діти, 

Бо любив їх сльози пити. 

Отакий був цар Плаксій

У країні Сльозолий.
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Дядько Лоскотон

Але в тому диво-царстві, 

Зневажаючи закон,

Жив у мандрах і митарстві 

Добрий дядько Лоскотон. 

Він приходив кожний вечір 

—Хай чи дощ іде, чи сніг —

До голодної малечі

І усім приносив сміх.

Мав він вдачу теплу й щиру, 

Ще й лукавинку в очах.

І була накидка сіра

В Лоскотана на плечах. 

Лоскотливі мав він вуса

І м’якенькі, наче пух. І 

м’яке волосся русе 

Розсипалося до вух.

Він як прийде, залоскоче, 

То сміється, хто й не хоче. 

Тільки де він появлявся, 

Зразу плач там 

припинявся,

І приходив до усіх 

Голосний та щирий сміх. 

Не любили Лоскотона 

Цар Плаксій і Плаксуни, 

Видавали заборони 

Проти лоскоту вони.

І за дядьком 

Лоскотоном Із 

нагайками в руках 

Охоронці злих законів 

Полювали по хатах. Але 

дядько Лоскотон 

Не боявся цих заслон:

Він ходив по всій країні І 

носив з собою сміх

В розмальованій 

торбині, 

В пальцях лагідних 

своїх.

Арешт Лоскотона

Розізливсь тоді Плаксій 

—Цар країни 

Сльозолий. 

Гнівно він гукнув із 

трону:
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“Гей, ледачі сльозівці!

Хто впіймає Лоскотона, 

Буде муж моїй дочці!

Хто його посадить в льох 

—Вибирай одну із трьох!

Бо уже цей Лоскотон 

Скоро нам розвалить 

трон: Що тоді ми будем 

пити,

Як не будуть плакать діти!” 

І завзяті сльозівці 

Понеслись у всі кінці,

Щоб скарати по закону 

Баламута Лоскотона. 

Довго скрізь його шукали, 

У всі шпари заглядали, 

Перерили всі двори, 

Обходили всі бори,

Час потратили дарма: 

Лоскотона скрізь нема,

Бо його завжди і всюди 

Од ловців ховали люди. 

Опівночі Лоскотон,

Коли всіх колише сон, 

Йшов собі в бідняцькі 

хати 

Їхніх діток розважати.

Був тоді у Плаксія

Лютий посіпака, 

Віроломний, як змія, 

Капітан Макака.

Так хотілося йому 

Царським зятем стати, 

Що ні разу в ту зиму

Не лягав і спати.

Все ходив, усе він слухав 

І нарешті все рознюхав. 

На світанку Лоскотон, 

Насмішивши діток,

У міцний поринув сон 

Між кленових віток.

А лукавий капітан 

Підікрався змієм

Й Лоскотонові аркан 

Зашморгнув на шиї.

Руки вивернув назад,
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Міцно спутав ноги

І мерщій у 

Плаксоград 

Рушив у дорогу...

Весілля в палаці

Лоскотона посадили 

За вузенькі грати,

А в палаці порішили:— 

Час весілля грати... 

Гей, зійшлися царенята І 

придворна свита 

Наречених шанувати, 

Сльози діток пити.

До вінця веде жених 

Висохлу Нудоту,

Та дивитися на них 

Зовсім неохота.

Хоч Макака був 

бридкий, А вона ще 

гірша,

Їм поет один гладкий 

Присвятив ще й вірша.

Стільки там було хвальби, 

Так скрасив їх вроду —

Навіть жаби від ганьби 

Булькнули у воду!

Але цар ходив, пишався, 

Він із зятем цілувався, 

Похвалявся: “Ну, тепер 

Лоскотон, вважай, умер!

Недоступним став для всіх 

Голосний та щирий сміх. 

Тож від радості стрибайте!

Тож від радості ридайте!

Ми тепер встановим 

скрізь 

Віковічне царство сліз!” 

Так розхвастався Плаксій 

—Цар країни Сльозолий.

Звільнення Лоскотона

Та поки гуло весілля, 

То п’яниці вартові 

Напились якогось 

зілля 

Та й поснули у траві.
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А вночі йшли до в’язниці 

Батраки й робітники, 

Щоб звільнити із темниці 

Лоскотона на віки. 

Рознесли всі перепони, 

Гнули грати, мов прути:— 

Гей, веселий Лоскотоне, 

Це прийшли твої брати!

Йди до нас, веселий 

брате, 

В нашу здружену сім’ю! 

Підем разом догравати 

Ми весілля Плаксію...

Продовження весілля

У палаці кожен скаче

Та від щастя гірко плаче, 

Ллються сльози, як ріка, —

Бачте, радість в них така!

Раптом цар упав на трон:

— Ой, рятуйте — 

Лоскотон! 

Всі відразу “ох!” та “ах!”, 

Жах у кожного в очах.

А веселий Лоскотон

До царя стрибнув на трон

І сказав йому якраз:

— Насмієшся ти хоч раз!.. 

Став царя він лоскотати,

І Плаксій став реготати.

Так сміявсь — аж заливався, 

Аж від реготу качався, 

Кулаками очі тер 

— Потім лопнув і помер.

Ой, була ж тоді потіха 

—Цар Плаксій помер од 

сміху!

З ним придворні одубіли, 

Бо сміятися не вміли.

А цареві три сини,

Три завзяті Плаксуни,

Так сміялись-реготали,

Що штани з них поспадали 

—Тож всі троє без штанів

До чужих втекли країв.

Три царівни теж навтьоки
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У чотири бігли боки. 

Кровопивці-сльозівці 

Стали п’явками в ріці,

А Макака-забіяка

З’їв себе із переляку.

Так веселий Лоскотон 

Розвалив поганський 

трон. 

Сам же він живе й понині, 

Дітям носить щирий сміх 

В розмальованій торбині, 

В пальцях лагідних своїх.

Схочеш сам піти в цей 

край, 

То маршрут запам’ятай: 

Треба йти спочатку прямо. 

Потім вправо завернуть, 

А тоді поміж дубами 

Поведе наліво путь.

Після цього вже помалу 

Чимчикуй куди попало:

Як од втоми не впадеш 

—В цю країну попадеш.

Василь Симоненко. Цар Плаксій та 
Лоскотон. Australia: Bayda Books, 1980. 
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Трудові гроші. Адигейська народна 
казка

Переклала Л. Письменна

Один заможний батько мав сина-
ледаря. Що таке праця — той 
уявлення не мав: їв та пив досхочу, 
прибирався в одежу, пошиту чужими 
руками, до того ж був ще й 
марнотрaтником. Батько, надумавши 
привчити хпопця до праці й 
ощадливості, одвіз його до чужого 
аулу та залишив у кабардинця 
наймитувати — за один золотий на рік.

Хазяїн, знаючи, що його наймит не 
абихто, а син заможних батьків, не 
давав йому важкої роботи, добре 
годував і добре одягав. Через рік він 
заплатив йому золотий та й відпустив 
додому Приходить хлопець додому й 
віддає батькові золотий — свій 
заробіток.

Узяв батько золотий, не 
роздивлявся навіть, а закинув у річку. 
Син — хоч би тобі що на дивний 
батьків учинок, ніби так і треба.

На другий рік віддав батько сина в 
найми до іншого хазяїна, і знову ж за 
один золотий на рік.

Другий хазяїн, так само як і перший, 
не завантажував свого наймита 
працею, добре годував і одягав, а коли 
минув рік — заплатив йому золотий та 
й відпустив додому. Повернувся син 
до батька, віддав йому золотий; той 
узяв золотий та й закинув у річку. Син 
знову — хоч би тобі що.

     Третього року одвіз батько сина до 
ще дальшого аулу і віддав його на рік у 
найми до небагатого кабардинця; про 
заробіток не став домовлятися. Новий 
хазяїн відразу ж примусив працювати 
наймита зрання й допізна, і лише 
ввечері нагодував його. Ну й важко ж 
довелося ледареві: він обливався 
потом і часто знесилений падав на 
землю. Та хазяїн не давав йому спокою, 
обзиваючи дармоїдом.

Проте з часом хлопець так звик до 
роботи, що хазяїн уже не лаяв, а 
хвалив його. Відпрацював рік, набив на 
руках тверді мозолі, а одежу геть 
зносив. На прощання хазяїн заплатив 
наймитові два золотих та й відпустив 
додому.

Прийшов син до батька і віддав 
йому ті два золотих. Батько взяв гроші і 
тільки-но замахнувся, щоб кинути їх у 
річку, як син кинувся до нього, схопив 
за руку. Здивовано глянув батько на 
сина, а той голосить:
— Не кидайте, таточку, цих грошей 
у воду: я їх так тяжко заробляв!

Київ: Барвінок # 1, 1987.
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Яйце-райце
Записав І. Рудченко

 Одного разу мисливець пішов 
полювати. Зайшов у великий темний 
ліс. Зголоднів вже, змучився, а виходу 
нема й нема. Аж бачить орел на гнізді 
сидить. Націлився на нього, а орел 
благає мисливця:

— Не стріляй мене, голубчику! Я 
подарую тобі яйце-райце. Воно виведе 
тебе з лісу. Тільки обережно, не розбий 
його.

Погодився мисливець. Взяв яйце-
райце. А воно йому дорогу показує. 
Коли це знайшов криничку, став воду 
пити. А яйце-райце впало на землю, 
вдарилось об камінь і розбилося. 
Заплакав мисливець. А тут до нього 
змія виповзає і каже:

— Хочеш я тобі зліплю яйце-райце. 
А за те ти віддаш мені те, що без тебе 
стало вдомі.

— Добре! — погодився мисливець.
Ось змія йому гарненько яйце-

райце зліпила і дала в руки. Скоро 
прийшов мисливець додому. А його 
син Іван зустрічає, що народився, доки 
тато по лісі блукав.

— Це ви мене, тату, віддали змії? Ну 
нічого, якось буде!

Зажурився мисливець. Та що 
робити?Пішов Іван до змії. 
Приходить до неї, а 

вона каже хлопцеві:
— Зроби мені три діла. Як зробиш, 

то підеш додому, як не зробиш, то я 
тебе з’їм. Перше діло. За одну ніч засій 
поле пшеницею, збери, змолоти і, з 
тієї самої пшениці, спечи мені калач. 
Поки я встану, щоб він на столі лежав.

Задумався Іван. Не зробить, змія 
з’їсть його. Заплакав. Аж підходить до 
нього змієва дочка.

— Чого плачеш, Іване?

Іван розказав. Вона йому 

каже:

— Як візьмеш мене за жінку, то я 
все сама зроблю.

— Добре, — погодився хлопець.
— Лягай спати, — каже дівчина, — а 

завтра рано понесеш їй калач.
Пішла змієва дочка в поле, та як 

свисне. На полі почало оратися і 
сіятися, і молотитися, і пектися.

Ранком відніс Іван калач 

змії. Вона дає йому друге 

діло.

— Оту гору розкопай і щоб туда 
Дніпро йшов, а по Дніпру, щоб 
великі кораблі плавали.

Заплакав Іван, а змієва дочка 

каже:— Не плач!
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А сама як свисне, то гора сама 
розкопується, Дніпро туда іде, 
кораблі пливуть.

Ранком змія встає, дивиться, що 
все зроблено. Дає третє діло Іванові. 
Наказує, щоб зловив золотого 
зайця. Зловив і раненько їй приніс.

І знову іде Іван, плаче. Питає його 
змієва дочка:

— Що загадала?

— Загадала піймати золотого зайця.

— Це дуже важко, але спробуємо. 
Будемо ловити вдвох. Стань ти над 
норою. Ти лови, а я буду гнати з нори. І 
гляди ж, хто вийде з нори, то бери 
його. То буде золотий заєць.

Пішла вона та й гонить. Коли це 
вилазить з нори гадюка, сичить 
страшно. Іван пропустив її. Виходить 
змієва дочка і питається:

— А що? Нічого не вилазило?
— Та ні. Тільки гадюка лізла. Я 

побоявся, щоб не вкусила, то й 
пропустив її.

— Так це ж і був золотий заєць! 
Давай ще раз. Але нікого не 
пропускай! Бо це й буде золотий 
заєць.

Полізла та й гонить. Коли це 
виходить стара баба. Питається 
хлопця: 

— Чого ти, синку, тут шукаєш?

— Золотого зайця.

— Так тут його нема!

І пішла собі. Вилазить змієва 

дочка.— А що, піймав?

— Та ні. Тут тільки стара баба 
проходила.

— Чому ти не ловив? То був золотий 
заєць. Ну, тепер його не піймаєш! Хіба 
я перекинуся зайцем. А ти віднесеш і 
покладеш на стіл. Та тільки не віддавай 
змії в руки, бо пізнає, що то не заєць, 
розірве тебе і мене.

Перекинулась змієва дочка в 
золотого зайця, Іван відніс її і каже:

— Беріть зайця, а я вже піду від 

вас.— Йди.

Давай він зі змієвою дочкою 
утікати. А змія догадалася, що то не 
золотий заєць був, і послала в погоню 
свого чоловіка. Він біжить за ними, аж 
земля стогне.

Тоді змієва дочка каже:
— Це за нами біжать. Я перекинусь 

пшеницею, а ти — дідом, будеш мене 
стерегти.

Так і зробили. Коли летить змій. 
Запитує в діда:

Чи не бачив хлопця з 

дівчиною?— Йшли.
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— Давно?

— Тоді, як оця пшениця сіялась.

— Цю пшеницю вже пора косити, 
а вони вчора втікли.

Повернувся змій додому. Змія 

запитує:— Догнав?

— Ні.

— А кого зустрічав по дорозі?

— Так то вони були, — 
роззлостилась змія, — лети ще раз і 
розірви їх.

 Полетів знов змій за втікачами. 
Змієва дочка почула і перетворилась 
на монастир, а Івана в монаха старого.

Коли це підлітає змій і питає:
— Чи не бачив, не йшли тут хлопець 

з дівчиною?

— Йшли.

— Давно?

— Як цей монастир почали будувати.

— Так йому уже сто років! А 
вони вчора втікли.

Полетів змій додому. А змія 

питає:— Ну що? Догнав?

— Ні.

— А кого зустрічав по дорозі?

— Тільки старого монаха при 
монастирі.

— Так то ж вони були! Нема з 
тебе діла!

І сама змія полетіла наздоганяти 
втікачів. Летить — земля гуде.

Змієва дочка каже:
— Тепер ми пропащі. Сама змія 

біжить.
Перетворила вона Івана на 

річку, а сама стала рибою-окунем.

А змія підбігає до річки і 

каже:— Піймала я вас! 

Перекинулась щукою — давай 
ганятися за рибою-окунем. Гонялась, 
гонялась, не піймала. Тоді задумала 
всю воду з річки випити.

Пила, пила, та й лопнула.
Тоді Іван знову перетворився на 

хлопця, Зміїна дочка на дівчину. 
Пішли вони до Іванових батьків. 
Одружилися. Стали жити весело і 
щасливо.

Яйце-Райце. Народня казка. Торонто, 1951

с. 52-59.

. 
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Як Джемі позбувся тіні
Шотландська народна казка

Джемі Кармайкл — кмітливий 
хлопець. Коли дідусь залишив йому у 
спадок повний гаманець з грішми, 
Джемі одразу вирішив, що піде в науку 
до майстра Орека, щоб перейняти від 
нього всі таємниці чаклунства.

 — Ой, ні, ні, ні! — злякалася мати 
Джемі. — Хіба ж ти не знаєш, синку, що 
майстер Орек — злий чаклун?

 — Чи ж мені, хлопцю-молодцю, 
боятися злого чаклуна?! — весело 
сказав Джемі та й помандрував, 
узявши ціпок у руки, закинувши вузлик 
з чистою сорочкою на плечі та 
поклавши гаманець з грішми до 
кишені. Пройшов Джемі гору, 
проминув і болото, заночував у вересі, 
а вже вранці дістався володінь 
майстра Орека — чудового замку, 
котрий височів у долині між гір.

 — Бам-бам-бара-бам! — постукав 
Джемі ціпком у двері. Вони 
розчинилися, і на поріг вийшов сам 
майстер Орек.,

 — Що тобі треба, хлопчику? — 
запитав.

 — Щоб ти навчив мене усьому, 
чому можеш навчити, — відповів 
Джемі
 — А гроші в тебе є? — поцікавився 
майстер Орек.

— Я за все заплачу.
— Гаразд, заходь, — 
запросив  

майстер Орек. — Але наберись 
терпіння вислухати мої умови. Вони 
подобаються не всім хлопчикам.

— Я робитиму все так, як ти 
вимагатимеш, — сказав Джемі, 
заходячи до великої зали.

Майстер Орек розгорнув 
пергамент і почав читати правила, 
яких повинні дотримуватися учні.

Усього правил було тринадцять. 
Вони визначали час підйому і час 
відбою, були також правила про 
відвідування уроків і про те, чим 
дозволялося займатися у вільний час. 
Нічого незвичайного не почув Джемі, 
аж поки майстер Орек не зачитав 
останньої умови, яка не була схожа на 
інші. Після закінчення навчання 
майстер Орек відпускав учнів додому, 
але той, хто останім виходитиме із 
замку, повинен назавжди лишитися у 
майстра Орека.

— От тобі й на! Що ж це за умова?! — 
обурився Джемі.

— Або погоджуйся, або іди собі, 
— відповів майстер Орек. — Якщо 
погоджуєшся, то підписуйся ось тут, у 
самому кінці. Якщо ж ні, тоді до 
побачення.

— Дозволь, я трохи поміркую, — 
попрохав Джемі.

— Даю тобі п’ять хвилин, не 
більше.
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Джемі замислився. Його погляд 
блукав просторою залою. Хлопчик 
подивився на великі розчинені двері, 
на вікна. Був погожий ранок, і сонячне 
проміння щедро заливало кімнату, 
вимальовуючи тіні від стільців та столу, 
тінь від нього самого і від майстра 
Орека — на підлозі позаду них.

 — З цієї зали і через ці двері учні 
залишають замок, коли кінчаються 
заняття у твоїй школі? — запитав 
Джемі.

— Так, — відповів майстер Орек.  
— А коли вони йдуть від тебе: удень чи 
ввечері? — поцікавився Джемі.

— Десь близько полудня, — 
відповів майстер. 

 — Давай пергамент, я підпишу, — 
попрохав Джемі й додав: — Підписую 
цю бумагу лише тому, що маю прудкі 
ноги й не буду останнім.

 — Усі на те сподіваються, — 
зауважив майстер Орек.

 Чаклун повів Джемі до іншої 
кімнати, де тридцятеро хлопців сиділи 
за партами над розгорнутими 
підручниками. Коли вони зайшли, 
школярі виструнчилися.

 Майстер Орек, показавши вільну 
парту, наказав сісти і Джемі.

 — Сьогодні, бешкетники, я 
перевірятиму, як ви засвоїли 
мистецтво перевтілення. Ти, Джеку 
Креддок, перекинешся яструбом, ти, 
Томмі Крок, тигром, ти, Біллі Мекдаф, 

собакою. Решта — баранами, козлами, 
котами, кажанами, пацюками тощо...

 За мить кімната наповнилася 
дивними звуками, школярі зникли. 
Натомість ричали леви, нявкали коти, 
хрюкали поросята, гавкали собаки; 
кажани, різноманітне птаство літали 
над головою.

 — О чудеса! — вигукнув Джемі. — 
Я буду найстараннішим учнем! Не 
мине й року, як я перевершу всіх вас!

 Так воно й сталося. Джемі ретельно 
вчився і швидко опанував магію 
майстра Орека.

 — Ти будеш могутнім чаклуном, мій 
хлопчику, — якось сказав майстер, — 
першим після мене, якщо тобі 
пощастить вибратися звідси...

 І ось настав день, коли майстер 
Орек зібрав своїх вихованців у великій 
залі, щоб розпрощатися. Він провів 
крейдою лінію через залу і наказав 
усім стати за нею так, щоб права нога 
торкалася наміченої межі. День 
видався погожий — такий, як тоді, 
коли Джемі уперше прийшов до замку. 
Сонячне проміння заливало кімнату, 
вимальовуючи позаду майстра Орека 
то його учнів тіні на підлозі.

 — От і все, хлопчики, — сказав 
майстер Орек. — Я навчив вас усьому, 
що вмію сам. Більшість з вас стали 
непоганими чаклунами. У мене 
зберігаються підписані вами 
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зобов’язання. Ви знаєте, для чого їх 
підписували. Ось я тримаю маленький 
гонг, коли ударю в нього, мерщій 
біжіть до дверей, щоб якнайшвидше 
вибратися на подвір’я. Якби я був 
жадібний чи облудний, я зміг би 
майже усіх вас примусити працювати 
на себе. Але, як і записано в угоді, я 
претендую лише на того учня, котрий 
останнім залишить залу...

 Майстер ударив у гонг. Хлопці 
кинулися до дверей, виборюючи собі 
свободу. Тільки Джемі нітрохи не 
квапився, начеб у нього був ще цілий 
день попереду. Поруч стояв майстер 
Орек. На обличчі у нього заграла 
зловісна посмішка, — ось він уже 
простягнув руки, щоб схопити Джемі 
за плечі.

 — Прибери руки геть! — сказав 
Джемі. 

 — Прибрати руки?! — 
перепитав Орек. — Чи ж тобі 
говорити про це тепер? І залишаєш ти 
мене останнім — отже, належиш мені. 
Назавжди! — додав майстер Орек, 
тоненько хихикнувши.

 — Придивися краще — не я 
залишаю тебе останнім.

 — Не ти? — сторопів злий 
чаклун. — А хто ж, дозволь запитати?

 — Поглянь на підлогу, — сказав 
Джені, наближаючись до дверей, — і 
ти побачиш, що за мною ще хтось іде.

— Я нічого не бачу — сказав 
майстер Орек. 

 — А моя тінь? Хіба ти не бачиш 
її? Саме той хлопець, — Джемі показав 
на тінь, — і належить тобі. 
Розпоряджайся ним, як заманеться. 
Бажаю тобі хорошого настрою, 
майстре Ореку, і уклінно дякую за 
науку.

 Залишивши свою тінь у залі, 
Джемі вийшов на подвір’я та й пішов 
собі долиною, залитою щедрим 
сонцем.

 Майстер Орек нахилився і 
підібрав тінь, що раптом злилася з ним. 
“От тобі й Джемі Кармайкл, — зітхнув 
чаклун. — Перехитрив мене. Коли він 
виросте, буде могутнім добрим 
чарівником”.

 І Джемі став добрим чарівником. 
Слава про його діла пішла поміж 
людей. Хворих він зціляв від важких 
недуг, завжди давав мудрі поради 
лише на добро, ніколи не робив зла. 
Добрий майстер Кармайкл, Людина 
без тіні, — так стали його називати.



http://www.oomroom.com/nova6/prep — Nova 6: Oral Literature, Unit 10.
Web adaptation © 2017 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.

Подарунок
Анатолій Давидов

Була неділя, й Ігор заходився 
переглядати колекцію черепашок. 
Розкладені на столі, вони веселково 
вигравали у променях вранішнього 
сонця.

Несподівано в прихожій пролунав 
дзвінок.

“Хто б це так рано?” — здивувався 
Ігор і пішов відчиняти.

На порозі стояв кремезний моряк.
— Професор Чайка тут живе? — 

приклав він руку до чорного 
крислатого кашкета із золотим 
“крабом”.

— Будь ласка, проходьте, — вийшов 
із свого кабінету батько. — Ви, 
напевне, від Івана Петровича?

— Так точно, Володимире 
Миколайовичу. Капітан Теплов 
передав вам ось цей пакунок!

— Важкий! — усміхнувся 
Володимир Миколайович. — А чи 
знаєте, що в ньому?

— Авжеж. Ми з капітаном разом 
збирали... Дозвольте йти?

— Е, ні! Так швидко я вас не відпущу. 
Поп’ємо чаю, поговоримо, а потім і в 
дорогу можна, — гостинно запросив 
господар.

Поки дружина накривала стіл, всі 
троє зайшли до професорського 
кабінету. Володимир Миколайович 
обережно розгорнув пакунок.

— Ігоре, поглянь, яка краса! — 
вигукнув професор. І до моряка: — От 
молодці, що не забули мого прохання!

— Хіба не знаєте нашого капітана... 
— з гордістю мовив Леонід — так 
звали моряка. — Якщо вже пообіцяє 
— дотримає слова! А ці ось мушлі не 
ми знайшли, їх подарували нам 
в’єтнамські діти. Привезли ми їм одяг, 
зошити, шкільне приладдя, вони й 
прийшли на судно, щоб подякувати. То 
ж і подарунок принесли. Казали, дуже 
рідкісні. Це правда!

А Володимир Миколайович 
уже тримав у руках невелику, 
схожу на крапчасте яйце, 
мушлю.

— Невже це й справді плямиста 
каурі? — вражено перепитав сам себе 
й став гортати довідники.

— Таки вона! Останнім часом 
знайдено лише кілька екземплярів 
цього молюска. А може... може 
в’єтнамські діти не знали, що це 
надзвичайно цінна річ? Тоді треба 
повернути її.

— Знали, — заспокоїв його Леонід. 
— З дітьми був учитель. Я сам чув, як 
він кілька разів повторив: “Каурі” 
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— І це черепашка цікава, — 
Володимир Миколайович узяв велику 
яскраво забарвлену гвинтоподібну 
мушлю. — Її господар — равлик 
єпископська шапка, вона теж цінується 
колекціонерами.

— А що, й мушлі колекціонують! — 
вихопилося у Леоніда. — Як марки?

Звичайно, — усміхнувся Володимир 
Миколайович. — Он для Ігоря 
колекціонування черепашок стало 
серйозною справою. Ану, сину, покажи 
своє господарство!

За якусь хвилю Ігор уже розкладав 
свої скарби. Не одне водоймище він 
обнишпорив, поки натрапив на мушлю 
звичайної перлової скойки. Це в її тілі 
зароджуються дорогоцінні перлини. 
Були в його колекції і крихітні 
черепашки найдрібніших 
двостулкових молюсків кулівки, і 
горошинки. Горошинок було навіть 
кілька видів — річкові, болотяні, 
блискучі. А в окремій коробці лежала 
величезна черепашка беззубки. Один 
край її крихкої тонкостінної мушлі був 
вищерблений — Ігор наступив на неї у 
воді й поранився.
Леонід з цікавістю розглядав колекцію.

— Навіть і не здогадувався, що їх так 
багато, — зізнався. — І в наших краях, 
виявляється, є, та ще й такі різні.

— Молюски, друже, після комах 
найчисельніша група тварин, — мовив 
Володимир Миколайович. — Та хоча 
вони й завоювали морскькі простори, 
прісноводні водойми й сушу, спосіб

 життя ведуть потаємний. Щоправда, 
віднедавна про молюсків почали 
говорити, як про поживний продукт 
харчування. Тобі, певно доводилося 
їсти їхнє м’ясо?

— Доводилось... У Франції нас 
пригощали устрицями. В Італії — 
сендвічами з м’ясом смажених 
восьминогів. А в Середземномор’ї їх 
подають гарячими, як сосиски. І скажу 
вам, дуже смачно. Іван Петрович 
розповідав, що в Іспанії каракатиці 
— національна страва, а восьминіг 
з начинкою та ще з шоколадною 
приправою — делікатес.

Ігор широко розплющеними очима 
дививсь на Леоніда. Ще молодий, та 
вже скільки побачив! Ех, швидко б 
вирости і теж стати моряком! А ще 
краще гідробіологом. Щоб на науково-
дослідному судні ходити в тропічні 
моря, де живе безліч молюсків.

— А є й такі молюски, які завдають 
шкоди людям, — виявив і він свою 
обізнаність. — Це переносники 
збудників всіляких хвороб. Слимаки 
знищують сільськогосподарські 
культури, шкодять садам. Деревоточці 
підточують палі, пристані, підводні 
частини кораблів.

— Сам бачив, — підхопив Леонід, — 
як у доках очищають днища суден від 
кетягів різних морських організмів, 
аби не гальмували рух. Дивно, що 
вчені до 
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цього часу не знайшли від них захисту.
— Оце вже не так! — Володимир 

Миколайович пройшовся по кабінету. 
— На сьогодні розроблено спеціальні 
фарби, що не до смаку морським 
організмам. Від них захищаються ще 
й електрострумом. Звичайно, таких 
засобів, щоб зовсім від них 
позбавитися, ще немає... Молюски 
пильно вивчаються Вчених цікавить 
їхнє чудодійне вміння 
пристосовуватися до навколишнього 
середовища, здатність витримувати 
без шкоди для організму низькі й 
високі температури, виринати з 
великих глибин, змінювати 
забарвлення. До речі, в нашій 
лабораторії досліджується, як вдається 
таким молюскам як восьминоги, 
кальмари, каракатиці, — рухатися у 
воді з такою великою швидкістю. Це 
може здатися при конструюванні 
морських суден.

— Виходить, Володимире 
Миколайовичу, черепашки не основне 
ваше заняття, — мовив Леонід.

— Колекціонування мушлей — моє 
захоплення. Та не треба ставитися до 
нього скептично. Адже ж існує ціла 
наука про черепашки. Називається 
вона конхіологією і має давню історію. 
Вважається, що першим 
колекціонером черепашок м’якунів 
був Арістотель, котрий ще в 336 році 
до нашої ери створив велику працю 
про молюсків. Одним із його учнів бу 
Олександр Македонський. Він наказав 
своїм солдатам: де б вони не були, 
збирати і 

надсилати до Афін зразки рослинного 
і тваринного світу, в тому числі й 
мушлі. Конхіологію у Франції 
називають наукою красивою, в Японії 
— імператорською, в Англії — 
королевою природничих наук. 
Різноманіття форм черепашок і їхня 
краса не можуть залишити людину 
байдужою.

Леонід і собі придивився до мушлей.
— Справді, — він взяв у руки 

світлокоричневу ребристу черепашку, 
— аж не віриться, що це витворила 
природа. Ювелірна робота!

— Це мушля равлика арфи, вона 
дійсно належить до 
найпривабливіших. А сам молюск 
цікавий тим, що в разі небезпеки, 
немов ящірка хвоста, вікидає 
переслідувачу свою ногу.

 Поклавши цінні раковини в 
коробку з ватою, щоб завтра ж 
віднести до інституту, Володимир 
Миколайович розглядав інші мушлі. 
Яких тут тільки не було: схожі на 
наших равликів гігантські стромбуси, 
сірі стулки тридакни, яку ще 
називають “пасткою смерті”: в зрілому 
віці вона важить до семидесяти 
кілограмів, і горе тому пірнальникові, 
коли нога його потрапить їй у полон...

— А ця черепашка як називається? 
— Леонід вказав на темносіру, немов 
із цементу, мушлю з багатьма 
великими й малими ріжками. — Їх там 
видимо-невидимо!

— О, це черепашка хижого мурекса, 
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— пояснив Ігор. — Він плює на 
двостулкових м’якунів. Бачите ось цей, 
схожий на зуб, виступ. Об нього 
мурекс лущить мушлі. До речі, цей 
молюск близький родич рапани, яка 
хоч і недавно з’явилася у Чорному 
морі, а вже багато принесла шкоди 
його мешканцям, особливо устрицям 
та мідіям.

Ігор збігав у свою кімнату і приніс 
велику мушлю рапани.

— Хто б міг подумати, що така 
красива черепашка належить 
хижакові, — щиро здивувався Леонід.

До кімнати зайшла дружина 
професора й запросила усіх до столу. 
Ігор трохи затримав моряка.

— А ви знову підете до В’єтнаму? — 
спитав.

— Через тиждень відчалюємо. А 
що, привезти ще черепашок?

— Я був би дуже вдячний...
— Гаразд. Тепер я весь екіпаж 

підмовлю!..
— Спасибі! — подякував Ігор. — Є в 

мене прохання. Передайте, будь 
ласка, в’єтнамським дітям мушлі з моєї 
колекції. Нехай і вони знають, які в нас 
молюски водяться!

З журналу «Барвінок»,1976,  ч. 7.
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Як прикрашають хліб
Надія Гордієнко

Хліб — це не 
тільки їжа

В Україні хліб 
вважають не тільки 
їжею. Хліб означає 
саме життя. Тому його 
випікають круглим, як 
сонце. І прикрашають 
хліб по різному.

Навесні, коли 
люди чекають птахів, 
господині печуть великі паляниці. 
Вони прикрашають паляниці 
пташками, виліпленими з тіста. Печуть 
і окремо 
“жайворонків“ з тіста. А потім діти 
співають в лузі веснянки. Вони 
закликають весну й дарують одне 
одному цих смачних “жайворонків“.
Паска

Коли приходить Великдень, жінки 
печуть паски. Часто паски 
прикрашають зверху хрестами з тіста. 
У кожної господині є свій рецепт 
хліба. Жодна паска не схожа на іншу. 
Кожна має свій смак і свої прикраси. 
Хліб нового врожаю

В кінці літа й на початку осені 
святкують свято врожаю. Тоді кожна 
господиня пече хліб із зерна нового 
врожаю. І прикрашає його квітами, 
листям, навколо хліба заплітає косу. 

Звичайно й квіти, й 
листя, й коса — все це 
виліплене з тіста. І тоді 
хліб стає схожий на 
прекрасний квітник.
Хліб на весіллі

Восени в Україні 
часто справляють 
весілля. А на весіллі — 
хліб головна прикраса 
на столі. 

Мати нареченої й сама наречена 
мають показати всім гостям, які вони 
господині. Чи смачний хліб вони 
випікають? 
Чи вміють гарно його прикрасити? 
Коли печуть хліб, примовляють: “Піч 
регочеться — їй короваю хочеться“.

Часто посеред весільного короваю 
ставлять деревце з тіста. Коровай з 
усіх боків прикрашають весільними 
“шишками“. Такі “шишки“ печуть і 
окремо. Й частують ними гостей. Ці 
“шишки“ мають принести молодятам 
багатство.
Хліб на похоронах

А коли людина вмирає, тоді теж 
печуть хліб. І хліб той прикрашають по 
особливому. В деяких селах на 
поминки печуть калачі не круглі, а 
видовжені. Вони мають загострені 
краї. Такий калач схожий на човен. Той 
човен ніби має перевезти померлу 
людину в інший світ...
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Як зробити "голуба" з тіста
Надія Гордієнко

Що потрібно:

1 столова ложка сухих дріжджів; 

1 столова ложка меду;

3/4 чашки теплої води;

3 яйця;

3 столові ложки меду;

1 столова ложка олії; 

1 чашка перевареного і 
охолодженого молока;

1 чайна ложка 

солі; 5 чашок муки. 

У невеличкій мисці розведіть у теплій 
воді 1 столову ложку меду. Після цього 
розчиніть у цій воді дріжджі. 

Ця суміш повинна постояти 10 
хвилин. За цей час дріжджі забродять. 

У великій мисці збивайте доти, поки 
утвориться піна. Додайте 3 столові 
ложки меду, 1 столову ложку олії, 1 
чашку теплого молока, 1 чайну ложку 
солі і все це добре розмішайте 
ложкою. Тоді додайте 2 чашки муки і 
ще раз добре розмішайте. Після цього 
поступово досипте ще 3 чашки муки і 
добре вимісіть тісто руками. 

Готове тісто треба покласти у миску, 
змащену олією, і накрити рушником. 
Миску з тістом поставте у тепле місце і 
почекайте аж поки тісто підійшло. 
Тісто повинно “вирости” удвічі. 
Як зліпити “голубів”

Розкачайте тісто у вальки завтовшки 
з палець. Потім розріжте вальки на 
шматки довжиною 10 см. Покладіть 
один вальок впоперек, а другий зверху 
на нього, вздовж. Так, щоб утворився 
хрест. 

Після цього візьміть нижній вальок 
за кінці й переплетіть його навколо 
верхнього валька. Кінці нижнього 
валька треба притиснути пальцями 
так, щоб вони мали вигляд крил. 

З одного кінця верхнього валька 
треба зробити голову “голуба”. Для 
цього здавіть кінчик валька, щоб він 
став схожий на дзьобик. Другий 
кінець верхнього валька міцно 
притисніть до дошки, а потім зробіть 
чотири надрізи. Так вийде хвостик 
“голуба”. 
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Як пекти “голубів” 
Готових “голубів” покладіть на 

змащену олією або маслом бляху і 
залиште їх 
на 10-15 хвилин у теплому місці, щоб 
вони підійшли. Але не дайте їм занадто 
“вирости”, бо тоді “голуби” втратять 
свою форму. Вони будуть рости й у 
печі. 

Перед тим, як поставити бляху в піч, 
зробіть “голубам” очі з родзинок чи 
гвоздики. Їх треба вставити у м’яке 
тісто.

“Голубів” треба змастити яєчним 
жовтком і посипати цукровим піском. 

Їх треба випікати у печі, нагрітій до 
температури 350 ступнів за 
Фаренгейтом протягом 25 хвилин. Або 
доти, доки вони загнітяться.
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Із закінченням шостої кляси. 
Вірш

Валентина Бондаренко

Михасю, друже!

Я радий дуже!

Найближча мрія твоя збулася,

Бо за плечима — вже шоста 

кляса!

Прийми вітання і побажання: 

Аби збулися всі сподівання!
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На Різдво. Вірш
Валентина Бондаренко

Принесу я свічечку з 

храму, Привітаю татка і 

маму!

І тебе, мій друже, 

здоровлю!

І бажаю щастя й здоров’я!

З Різдвом Христовим!
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На Великдень. Вірш
Валентина Бондаренко

Великодній дзвін

По землі луна;

То — Христос 

воскрес, 

То — прийшла Весна. 

Кожній гілочці 

Принесла тепло,

В кожне серденько 

Принесла любов

Й до Великодня — 

Поздоровлення!

Христос воскрес!
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Анна Ярославна — королева 
Франції

Марта Аргат, Анатолій Зубар

Всі діти Ярослава удрого 
одружилися з доньками та 
синами європейських королів.

Великий князь київський Ярослав 
Мудрий, який жив у ХІ ст., мав трьох 
дочок і трьох синів. Всі діти Ярослава 
Мудрого одружилися з доньками та 
синами європейських королів. Анна 
Ярославна одружилася останньою.

Генріх Перший сподівався, що 
Ярослав удрий допоможе 
йому у боротьбі із ворогами.

Французький король Генріх Перший 
боровся за владу над усією Францією. Він 
знав, що київські князі були дуже могутні. 
Генріх Перший сподівався, що Ярослав 
Мудрий допоможе йому у боротьбі із 
ворогами. 

Слава про красу і розум 
Анни Ярославни йшла по всій 
Європі.

Слава про красу і розум Анни 
Ярославни йшла по всій Європі. Король 
Генріх вирішив одружитися з нею.  У 1048 
році король Генріх Перший відправив 
на Русь послів, які мали домовитися про 
його одруження з князівною Анною. 

Ярослав удрий погодився 
віддати заміж свою доньку за 
французького короля.

Ярослав Мудрий погодився віддати 
заміж свою доньку за французького 
короля. Посли гостювали у Русі цілий 
рік. У Францію вони повернулися з 
королівською нареченою та щедрими 
дарами. Серед дарів було не лише 
золото, коштовне каміння та хутро, а й 
коштовні київські книги.

Пам’ятник королеві Франції Анні Ярославні 
у м. Сенліс, Франція.
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Найдорожчою книгою з усіх 
було рукописне Євангеліє.

Найдорожчою книгою з усіх було 
рукописне Євангеліє. Книжка лежала 
у гарній оправі. Золота оправа була 
оздоблена коштовним камінням.

Ìак донька Ярослава удрого 
стала французькою королевою.

19 травня 1051 року Анна Ярославна 
одружилася з французьким королем 
Генріхом Першим. Так донька Ярослава 
Мудрого стала французькою королевою.

Відтоді усі французькі королі, 
коли вступали на трон, 
присягалися на Євангелії, 
привезеному з Києва.

Відтоді усі французькі королі, коли 
вступали на трон, присягалися на 
Євангелії, привезеному з Києва.

Завдання для учнів:

Уявіть собі, що ви живете в ХІ 
столітті в Києві. Ви вчитеся у школі при 
Софіївському соборі. Ви дізналися, що 
князівна Анна, дочка князя Ярослава 
Мудрого, одружується з королем Франції 
Генріхом І. Вінчання відбудеться у 
Франції у місті Реймсі. Що б ви порадили 
узяти князівні у далеку дорогу?
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Подарунки
Народна поезія з часів Київської Русі. Підготувала Галина Кирпа

Марієчко–пані, ходімо з нами, 

Ходімо з нами колядувати!

— Ніколи ж мені, мої подружечки, 

Ой приїхав мій братик із полку,

Ой привіз мені та три радості:

Що перша радість — шовкова 

сукня,

Що друга радість — дорогий 

кубок,

Що третя радість — золотий 

перстень.

Шовкову сукню — до вінця 

надівать,

Дорогим кубком — сватів 

частувать,

Золотим перснем — шлюб 

шлюбувать.
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Ой на Івана, Ой на Купала. П'єска
Леся Воронина

Дійові особи:  
Від 5 до 15 дівчат, одягнених в 
українські національні строї. 
Стільки ж хлопців в українських 
строях. 

На сцені стоять дівчата. Вперед 
виступає ПЕРША ДІВЧИНА. 

ПЕРША ДІВЧИНА:

— Сьогодні велике свято. День Івана 
Купала. З давніх-давен в Україні 
святкування Івана Купала 7 липня. А в 
ніч на Івана Купала траплялися всякі 
чудеса. 

Вперед виступає ДРУГА ДІВЧИНА. 

ДРУГА ДІВЧИНА:

— Люди вірили, що в цю ніч зацвітає 
блакитним цвітом папороть. А  хто той 
цвіт папороті знайде, буде щасливим. 

Вперед виступає ТРЕТЯ ДІВЧИНА. 

ТРЕТЯ ДІВЧИНА:

— А ще на Івана Купала дівчата 
гадали. Вони плели вінки і пускали 
їх за водою. Дівчата вірили: куди 
вінок за водою попливе, туди 
дівчина й заміж вийде. І чий вінок 
пропливе найдовше, та дівчина 
буде щасливою. 

Всі дівчата виступають вперед. 
В руках у них вінки. Вони водять 
хоровод, взявшись руками за вінки, 
і співають:

Пливи, вінок, 

За водою, 

Пливе доля, 

За тобою.

Пливи, вінок, 

К бережечку

І к рокитняному 

Кущечку. 

Хто мій віночок

Знайде,

Той мене заміж

Візьме. 

На сцену вибігають хлопці. 

ПЕРШИЙ ХЛОПЕЦЬ:

— Ану, дівчата, ходімо через 
купальський вогонь стрибати!

ДРУГИЙ ХЛОПЕЦЬ:

— Хто через купальський вогонь 
перестрибне і в купальській воді 
скупається, з того всі хвороби 
вийдуть.



Ой на Івана, Ой на Купала. П'єска c. 2

http://www.oomroom.com/nova6/prep — Nova 6: Oral Literature, Unit 10.
Web adaptation © 2017 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.

ДІВЧАТА (разом):

— Ходімо!

Дівчата складають вінки збоку 
на сцені і співають:

Ой на Івана на Купала

Там ластівочка купалася,

На бережечку сушилася.

Дівка Настуня журилася,

Що ще рушничків не наткала,

Собі Петруся сподобала. 

Що ще рушничка не зробила, 

Собі Петруся полюбила.  

Двоє хлопців виносять на 
середину сцени “вогнище”. Це 
може бути складена з гілок 
піраміда. Всередині цієї піраміди 
яскрава лямпа. Хлопці ставлять 
“вогнище” посеред сцени. Потім 
хлопці й дівчата беруться по двоє 
за руки й перестрибують через 
вогонь.  Після цього всі беруться 
за руки й ходять навколо “вогню”, 
співаючи:

На Купала, на Івана

Купався Іван

Та в воду впав. 

На Купала, на Івана

Пішли дівочки по ягідочки, 

А молодиці по полуниці. 

На Купала, на Івана

Прийшлось річкою брести,

Уплав плисти.




