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завжди радо прислухається
до ваших пропозицій і друкуватиме
надіслані вами спроби!

Äçâîíèê

Увага! За достовірність надрукованих
матеріалів відповідають їх автори!

Марія ХоРосНицьКа

Школярик

Закінчилися уроки,
гайда зараз де-небудь,
поки батько прийде, поки
сині сутінки впадуть...

Може, в парк на каруселі?
В сад сусідський через тин?..
Всюди друзі є веселі, –
вдома сум, коли один...
ось і хлопці, ось і м'ячик!
Дожену я їх скоріш...
– спершу розв'яжи задачі
і напам'ять вивчи вірш!

Насторожився школярик,
оглядається тихцем...
– Що за диво? Що за чари?!
Звідкіля йде голос цей?
Біля нього ні людини...
І не мати, і не брат...
Ну, а голос звідкись лине
І лякає не на жарт!

Може, феї це казкові
стережуть його від зла?
Ні,– школярська власна совість
добрий голос подала.

анатолій КосТецьКий

Головна професія

спитай у тата і у мами,
Які професії у них.
Професій різних є чимало,
сповна їх вистачить на всіх!

Та є одна поміж професій,
Якої вчаться у житті.
Вона для кожного найперша,
Якої вчитимешся й ти!

Учитель, лікар та геолог,
Письменник, слюсар чи кресляр –
Всі називають головною
одну професію – школяр!
Бо всім відомо, що без школи,
Без знань, що мусиш там набуть,
Не станеш у житті ніколи
Тим, ким в дитинстві мрієш буть!
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Микола сиНгаїВсьКий

І в ній побачив – горобців,
Біжить за хлопцем навмання
Моє маленьке цуценя.
а ще сторінка далі,– бач,–
стрибав мій новенький м'яч.

Вітання
першокласникам

Марія ЧеПУРНа

Учися, першокласнику!
Відкрий науки світ.
Хай буде мрійним, радісним
В науку твій політ.

До школи

Заглядає у вікно
Вересень-рум'янець.
Я не сплю, дивлюсь давно
На новенький ранець.
Пахне ранець букварем
З гарними картинками.
Вранці ранець ми берем
І йдемо стежинками.
В мене квіти у руці,
а в матусі – ранець.
Кида теплі промінці
Вересень-рум'янець.
І ведуть стежинки нас
В світлий, світлий перший клас.

сміливим будь відмінником,
Та честю дорожи.
Шануй батьків та вчителя
І з книгою дружи.

Будь добрим, праці відданим,
Та старших поважай.
Навчися мови рідної,
Люби свій рідний край!

Валентин БиЧКо

Осінь

Лідія НоВиКоВа

Непомітно з’явилася осінь –
День коротшим стає щодоби.
глянь, берізки – уже златокосі,
І в дубів багряніють чуби.

Ходить осінь

Загорнулися в тумани
Запечалені світанки,
Ходить осінь по стежинах,
губить літа витинанки.

Вже у теплі краї відлетіли
сонцелюби – дзвінкі журавлі,
Не страшні їм тепер заметілі
На далекій південній землі.

Розфарбовує осики,
Розлива свою журбу,
Взувши жовті черевики,
Іде прясти під вербу.

Я йшов до школи

Я йшов до школи перший раз,
Я йшов до школи в перший клас,
За мною мчали горобці:
– цвірілінь-ці... цвірілінь-ці...
За мною гналось навмання
Моє маленьке цуценя.
І по шляху за мною вскач
Котився мій новенький м'яч.
Ввійшов я в клас і всіх забув,
Як тільки вчителя почув.
а потім книжку я розкрив

Золотими ниточками
Вишива сорочки кленам
І засмаглими руками
Листя струшує зелене.
На долоні розсипає
срібні роси-намистини,
В довгі коси заплітає
оксамитові жоржини.
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Людмила ДоРоШ
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кошеня

Настала золота осінь, сади й парки запалали жовтими, червоними й багряними

барвами. У повітрі – запах прив’яленого
листя, вночі примороженого холодом, а
вдень – припеченого ще гарячим сонечком.
Для сергійка дорога до школи стала
справжнім задоволенням і… пригодою. йде,
підкидаючи ногами золотавий килимок
опалого листя, збирає каштани і жбурляє
ними разом із друзями,
змагаючись, хто кине
далі. а як зустріне по дорозі велику купу зібраного листя, то кидається
в неї, вдаючи, що то
жовте бездонне море, а
він – безстрашний умілий плавець.
ось і сьогодні, повертаючись з хлопчаками
додому, вони бігали по
парку, бавилися листям.
І хоча мама й сварила
сергійка, що той приходить додому повний пороху від опалого листя,
ну, не міг він утриматися
від тих манливих куп!
ось і тепер, побачивши
одну величезну, він, розкинувши руки в боки,
упав на неї і занурився майже з головою в
ту шарудячу величезну подушку. Розводячи
руками, сергійко «плив» жовтим морем, як
раптом… його рука відчула щось тепле,
м’якеньке. сергійка аж перетрусило. «ой,
лишенько, що ж то може бути? Мабуть,
пацюк!» – з огидою подумав хлопчик і хотів
уже втікати звідти, як почувся тонесенький
жалібний писк.
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сергійко насторожився, прислухався:
наче не схоже на писк пацюка. Повагався
хвильку-дві, але цікавість перемогла, і він
потихеньку почав розгортати листя. а
там… малесеньке руде кошенятко, таке маленьке і немічне, що, мабуть, могло вміститися в маленькій долоні хлопчика. Мабуть,
йому було не більше двох тижнів, тому що
його сині мутні оченята були ледь відкриті.
Мале подивилося на сергійка, і невідомо,
чи воно побачило нагнутого над ним
хлопчика, чи
відчуло доброту в його дит я ч о м у
погляді, але
воно щосили
почало плакати.
«Що
ж
мені робити з
ним, – розгубився хлопчик, – адже
мама не дозволить мені залишити його у
нас, бо квартира, як каже
вона, не для
тварин. це не хата із двором, де їх можна
тримати».
а тут і хлопці прибігли на жалібний
крик кошеняти.
– Що ти будеш з ним робити? – запитали хлопці свого друга.
– Не знаю... – сумно відповів той, а рука
вже потягнулася до малого найди і почала гладити його по голівці, намагаючись заспокоїти.
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Мабуть, тепло його рук все-таки завересеня
спокоїло його трішки, бо воно притихло. Народні прикмети
– Лиши тут, може, його знайде якась
кішка і усиновить, – запропонував ВоВрожай на горіхи – врожай хліба на майлодя.
бутній рік.
– а якщо його спершу знайдуть соВеликі і високі мурашині купи восени – на
баки і розірвуть? або воно замерзне сувору зиму.
вночі, або помре з голоду? – сергійко не
Бджоли восени щільно воском заліплюміг залишити з байдужістю кошеня про- ють, залишаючи ледь помітний отвір – на хосто так у парку серед листя.
лодну зиму; залишають його відкритим - до
– Ми теж не можемо його взяти до- теплої зими.
дому, нам не дозволяють батьки, – моБагато ягід горобини – осінь буде дощова,
вили йому хлопці.
мало – суха.
– Ти знайшов – ти і вирішуй, що з ним
Бабине літо непогідне – осінь суха.
робити.
Миші риють нори входом на південь –зима
І ось сергійко вже вдома. Мама від- буде сувора.
чинила двері і відразу ж зрозуміла, що з її
Кроти носять у нори багато стерні й сосином щось трапилося. Він винувато і жа- ломи – зима буде холодна.
лісливо дивився на неї, ледь не плачучи.
Якщо в дощову ніч сова часто пугикає – Мамо, ну не міг я його лишити про- бути завтра добрій погоді.
сто посеред дороги, – задрижав сергійкоВересневий дощ, що почався вранці, довго
вий голос, коли він простягнув перед не йтиме.
мамою свого картуза, у якому мирно
Ранком чути запах сажі – надвечір збеспало крихітне кошеня. а воно немов від- реться велика злива.
чуло, що в цей момент вирішується вся
Якщо коло буряків багато сухої гички –
його доля, відкрило свої оченята і запла- осінь буде тепла й суха.
кало так сумно і жалісливо…
Якщо осінь багата на гриби – зима буде
– Доглядатимеш за ним, годуватимеш тепла.
і вчитимеш його гарно поводитися? – заНа купах гною вранці з'явилися пасльони,
питала мама сина, а у самої серце теж за- які виросли за ніч, – у день буде дощ.
щеміло від жалю.
Восени багато грибів – на неврожай.
– Так, мамо, так! – його обличчя аж
З вершечків дерев листя опало – скоро зима.
засяяло від такої несподіваної радості. –
Блимають зірки – посилиться вітер і погірТи не матимеш з ним клопоту, я займуся шиться погода.
геть усім!
Побачив дві чи три веселки – збирайся в
Минали дні. сергійко годував ма- ліс по гриби.
лого з піпетки теплим молочком, прибиЛебеді летять з півночі на південь пізно –
рав за ним, а коли воно підросло, навчив осінь буде затяжною і теплою.
його ходити у пісочок. Мама була задоЯкщо багато павутиння і шпаки не поспіволена сином, адже він дійсно дотри- шають відлітати, то осінь погодою порадує.
мався свого слова і піклувався за
Якщо виросли шишки на ялинах знизу –
котиком так старанно, що вона навіть на ранні морози, а зверху – на пізні.
змінила своє переконання про те, що
Перед дощем на листі верби з'являються
тваринам не місце в хаті. а ще її серце покрапини; часом капають так рясно, що
зігрівала тепла думка, що її син виріс земля під деревом за годину до дощу мокріє.
відповідальною і чуйною людиною, а це
Чим тепліший і сухіший вересень, тим пізж – найголовніше.
ніше прийде зима.
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Михайло гафія ТРайсТа
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Неймовірні пригоди Панаса гусопаса
(продовження з попереднього числа)

16. Як Панас Гусопас до
раю потрапив
Зраділи опришки Довбушеві, як рідному
батькові, і знову взялися за гулі. Аж цілих три
дні сопілка не втихала, бубон бубонів, скрипка
то сміялась, то ридала, а земля аж тремтіла
від аркана, чардаша та інших танців.
– А що було би, брате Олексо, якби ми побачили, як живеться і там, – вказав Панас
пальцем на небо.
– Де там?! – перелякався Довбуш.
– Ага! – кивнув головою
Панас.
– Навіщо? – здивувався
Довбуш.
– Ми ж бачили, як живеться внизу, то побачимо,
як живеться і у висотах небесних.
– Ні! – відмовився Довбуш.
– Ну, як собі хочеш, а я
піду трішки подивлюся, а
потім повернусь, а якщо не
повернусь, то знай, що там
дуже добре живеться, – посміхнувся Панас.
Опришки міцно обнялися, Панас кинув
перо під ноги і...
– Господи, що ж це за край!? – ледь прошепотів Панас.
– А-а-а, в нас гості! Заходь, заходь, синку
Панасе!
– А ви знаєте моє ім’я?
– Ми знаємо все, синку!
– Все, все, все?.. – перелякався Панас.
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– Все, синку, все!
– І те, як...
– Як ти монастир в Дияволії збирався будувати?
– Ага, – ледь махнув головою Панас.
– І те знаєм, синку!
– А ви будете...
– Так, синку, так!
– Свя... святий Петро?!
– Так, синку, я Петро!
– І ви тут, ось так біля воріт, весь час?..
– Святий обов’язок, синку, що поробиш? –
зітхнув святий Петро.
– Ви трохи по світу походили би, в гості до
знайомих пішли би, чарочку-дві перехилили,
коломийку заспівали, відпочили трішки...
– Та пішов би я, синку, радо пішов би, але
бач, райські ворота – це не
фіглі!
– Та я б посидів тут замість
вас, поки б ви...
– Посидів би ти замість
мене?! – аж підстрибнув святий
Петро.
– А чому б не посидів? Посиджу! – погодився Панас.
– Тільки дивись, синку, пильнуй, щоб не дай Бог!...
– Ні!.. – заспокоїв його Панас,
хоч і не знав, що мав святий на
увазі.
– Дивись, не впускай до раю
будь-кого, тільки...
– Так, так, тільки!.. – перебив святого Панас.
Петро взяв апостольську палицю і помандрував собі, а Панас Гусопас вмостився під
райським деревом і через кілька хвилин так
сильно захропів, що затремтіло не тільки
листя, яким колись Адам та Єва прикривали
свою наготу, а навіть і райські ворота тремтіли.
(далі буде)
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Володимир КЛеНц

Абетка небилиць

аа

про риб, тварин і птиць

акула із річки на дуба пірнула,
Веселу зозулю на ньому почула,
До неї сказала:
– Знайшла я прикраси!
На дубі зеленім ростуть ананаси.
Зозуля всміхнулась, промовила:
– Ку – ку!
Якщо вже знайшла, то візьми їх у руку.

бб

Бобри стояли біля дуба
І лікували білці зуби.
Казали:
– Будеш добре їсти
І навіть дуба зможеш гризти.
сказала білка навідруб:
– Твердий занадто цей ваш дуб!
Не хочу я його нітрішки –
Мені давайте ви горішки!

Прибіг комар:
– Продай малини,
Бо я нажив собі ангіни.
Ведмідь сопе:
– Якщо ангіна –
Бери вже й так... Твоя малина.

гг

горила по клітці
Тривожно ходила,
Бо з'їла раненько
Півящика мила.
Втішає горобчик:
– Шановна горило,
Ти так не хвилюйся –
Є ще у нас мило.

Ґґ

вв

Ґава взула черевички
І пішла у них до річки
Танцювати гопака.
Зачепилась за шнурка –
В річку з берега упала
І линам таке сказала:
Ви не смійтеся, що ґава –
Недотепа і роззява.

Ведмідь купив веломашину,
На ній він їхав по малину.
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Всеволод НесТайКо
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ПРИГОДИ БЛИЗНЯТ-КОЗЕНЯТ

(продовження з попереднього числа)

– ой! обе-ертайте нас швидше! – відчайдушно забекав Вітя.
– На іме-еиини! – відчайдушно замекав Вова.
– ех, Відівітя! ех, Відівова! – скрушно похитав головою чаклун. – В тому-то й справа… Думаєте, чого це я затримався? Бігав же ж додому,
зазирав у чаклунські довідники та підручники.
Забув я, нещасний, як це робиться. Забув потрібне заклинання. Все ж таки я аматор, самоучка. Та так і не знайшов нічого. Не встиг. Бо
зараз сонце сідає, і мені більше не можна тут
бути. або ходімо зі мною, або доведеться вам
усю ніч до ранку бути козенятами.
Близнята-козенята спантеличено перезирнулися. оце так!
– Та не бійтесь, це зовсім близенько – на зворотному боці річки. Я швиденько знайду заклинання, і через якихось кілька хвилин ви
знову станете хлопчиками. Тільки мерщій, бо
сонце зовсім сідає.
Ну що було робити близнятам? Як подумали
вони, що на всю ніч залишаться козенятами,
то аж хвостики у них затремтіли. Вони навіть
не втямили, як це чаклун живе на зворотному
боці річки.
– Мерщій! – повторив чаклун і ступив у воду.
І вода завирувала, запарувала і розступилася
перед ним. Вітя й Вова подріботіли за чаклуном. а потім їх огорнула пара, і вони вже нічого
не бачили.
Довго йти їм не довелося. Минула якась хвилина, і вони вийшли на берег зворотного боку
річки. Пара розвіялася, і вони побачили, що
стоять перед залізною брамою, з щілин якої
валує дим.
– Відівіс-Відівас-Відівіс-Пампас! – голосно
сказав чаклун.
Брама зарипіла й відчинилася.
Перше, що побачили близнята-козенята,
коли зайшли, – це велике вогнище, на якому
щось смажилося. Біля вогнища сидів здоровеннецький ікластий кабанюра з ключами і з
ножем при боці. Перед ним лежала якась
книжка. Він вирізував з неї лезом сторінки,
жмакав і кидав у вогнище. Вгледівши чаклуна,
кабанюра підхопився, низько вклонився і промовив:
– Приємного апетиту!
– смачного! – відповів чаклун.
Так, мабуть, тут прийнято було вітатися, бо ні
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кабанюра, ні чаклун в цей час нічого ж не їли.
Після цього кабанюра підскочив до воріт і
замкнув їх на великий засув.
І враз чаклун зареготав і жбурнув милицю у
вогонь. а сам затанцював, приспівуючи:
– обдурили дураків на шістнадцять кулаків!
обдурили дураків на шістнадцять кулаків!
Зовсім як дражнило Васько Бобир з їхнього
дитсадка.
І тільки тут вони побачили, що чаклун зовсім
не кривий, що в нього прекрасні обидві ноги. І
з жахом зрозуміли, що він їх підступно обдурив
і вони потрапили в пастку.
Нареготавшись удосталь, чаклун ляснув у долоні і гукнув:
– гей, Бош Бермак!
Наче з-під землі виріс рудий здоровеннецький
дядько:
– Придворний різник королеви Бош Бермак
вас слухає, Ваше Високочародійське Чаклунство!
– Візьми цих двох дурних козенят, Бош Бермак, і постав у стійло. Та нагодуй добряче, щоб
до ранку не охляли, бо королева Пуршама буде
незадоволена. це ж почесні гості королеви. Хаха-ха! отож пильнуй! Як з ними що станеться
– я з тебе зроблю жменьку попелу. Відівіс-Відівас-Відівіс- Пампас! – і чаклун зник.
Бош Бермак накинув иа Вітю й Вову налигач
і потяг.
Королівський різник ішов і весело співав
таку пісню:
Ніхто не ріже спритно так,
Як Бош Бермак!
Як Бош Бермак!
Ой ля! Тру-ля-ля!
Мене вбивство звеселя!
І ніяка ще собака
Не втекла від Бош Бермака.
Ой ля! Тру-ля-ля!
Не втечете звідсіля!
Бо за поясом ножака
є завжди у Бош Бермака.
Ой-ля! Тру-ля-ля!
Бош Бермак вам не теля!
Не теля я, а різник
І зроблю із вас шашлик.
Ой-ля! Тру-ля-ля!
Мене вбивство звеселя!
Близнята-козенята дріботіли за ним на налигачі і тільки жалібно мекали.
(далі буде)

Марія ЧУБІКа
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стояло спекотне сонце

(продовження з попереднього числа)

Богдан відчув себе зневаженим і не бажаним цими людьми, для яких багатство
було важливішим за щастя своєї єдиної
дочки.
Після цієї зустрічі від батьків дівчини
ще було декілька телефонних дзвінків, але
молоді закохані на них не відповідали.
Життя їхнє втихомирилося, аж раптом Маргаритка захворіла. Мабуть, її
добре серце не витримало сварки з батьками. Тож одного дня Богдан
повіз її у клініку, в якій працював, для обстеження. Виявилося, що причиною всього
була серцева судина, яка почала недобре працювати.
Директор кардіологічної
клініки повідомив, що потрібна негайна операція,
тож він запросив університетського професора Ігора
Карпюка, який повернувся з
Австрії, бо той був відмінним спеціалістом.
– Ви згідні, пане Богдане?
– звернувся він до молодого
лікаря.
– Для нас це велика
честь. Я багато читав про
пана професора, тож повністю йому довіряю.
Пан професор подав йому
руку і спитав його прізвище.
– Богдан Гарасим'юк, –
відповів чітко, немов у армії, хлопець.
Пан професор ледь помітно здригнувся.
– Сідайте, будь ласка, і розповідайте, –
попросив той.
В ту мить увагу хлопця привернуло
фото, яке стояло у професора на столі. Він
зблід і тремтячим голосом запитав:
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– Вибачте, це ваші дружина й дочка?
– На жаль, ні одної, ні другої у мене
немає.
– У мене вдома є таке ж фото, на
ньому моя мати. Як це може бути? Я не
добре побачив? Можна води? – попросив
схвильований і збентежений хлопець.
Майже через півгодини після операції
довгим коридором крокував пан професор
до свого кабінету. Там його увагу привернула постать стрункої, елегантно одягненої жінки. Гарна постать видалася йому
знайомою, але він не міг розгледіти її обличчя, бо вона
стояла біля стіни й читала
афіші зі стендів.
До дверей кабінету підійшла медсестра, яка принесла гарячу каву. Професор
сів попити кави, але чомусь
постать жінки не давала
йому спокою. Він поринув у
далекі спогади, як робив це не
раз.
У двері постукали.
– Заходьте! – гукнув він.
До кімнати увійшов Богдан і повідомив, що з хворою
все гаразд і ще подякував йому
за проведену операцію.
– Скажіть, будь ласка, ще
раз ваше ім’я та прізвище, –
попросив його професор.
– Богдан. Богдан Гарасим’юк.
– Богдан Гарасим’юк…
Прийшла черга бліднути професору і
тепер Богдан подав йому склянку води.
Запала мовчанка. Першим прийшов до
тями професор і почав розповідати таку
історію своєї молодості.
(далі буде)

степан К. Д. ТРайсТа

«Äçâîíèê», ¹ 148-149

ВІйНа ТРиКУТНиКоНосцІВ

одному дневі, щоб і він міг керувати, бодай
дванадцять днів. Тільки Фебровар, хоча і
лютий, але милосердний, змилувався над мостеповики вірили і поклонялися мі- лодшим братом і подарував йому три дні зі
сяцю – тобто Матері-Богині Луні, бо «На по- своєго панування. але це не задовольнило
чатку було світло, яке світило у темряві, і Лучіфера, і вкрав він від матері Луни світле
Луна було його ім’я, і стало воно Матір’ю яйце-райце, і подався на край світу. а перелявсього, що народилося зі світла. І Матір’ю кані брати почали майструвати і змайструЯновара – найстаршого з тринадцяти синів вали Вітер, який послали услід за ним, але він
Матері Луни. І Матір’ю Фебровара – найлю- не заподіяв ніякого лиха Лучіферу, а начебто
тішого з-поміж всіх її синів. І Матір’ю Мар- поніс його ще найшвидше на своїх крилах. І
тоша – лагідного і тихого. І Матір’ю апрілоша змайстрували вони Дощ, і погнали його слі– пустуна, який вічно дурив своїх братів. І Ма- дом за молодшим братом, але Дощ тільки охотір’ю Майоша – красеня зеленобривця. І Ма- лодив спітнілого Лучіфера і додав йому нових
тір’ю Юнія – вродливця з червоними, мов
сил. І змайстрували тоді
черешні, щоками. І
брати грім, і послали
Матір’ю Юлія – хойого, щоб зупинив
рошеня з липовими
утіканця, але грім не
очима. І Матір’ю авперелякав його. Тоді
густа – гарнюка з возмайстрували брати
лоссям, мов житній
Блискавку, і випуколос. І Матір’ю
стили її услід за Лучісептембра – витязя
фером, якому вже
стрункого. І Матір’ю
вдалось перейти короктовбра – богатиря
дон позасвіту, але
з червоно-іржавим
Блискавка полетіла
волоссям. І Матір’ю
стрілою через кордон
Новембра – сміі влучила в світле
ливця із заморожеяйце-райце, яке розними
віями.
І
билося і вибухло, наМатір’ю Децембра –
роджуючи
сильне
мужнього із білим,
світло – сонце. І відяк сніг, волосям. І
тоді став проклятим
малюнок степана трайсти
Матір’ю Лучіфера,
світ. І народилось
від якого почалося все
світло, яке назвали Днем. а Лучіфера назвали
лихо на Землі», – так було написано у Пресвя- сином світла, або сином сонця. І створив
тій Книзі степовій, яку відкривали, читали і собі Лучіфер помічників, яких назвав людьми.
тлумачили для степовиків їхні степани, тобто На свій образ людину створив, на образ світла
їхні вожді, жреці і священики.
її він створив, як чоловіка та жінку створив
«І жили всі тринадцять братів, – було напи- їх, і наказав їм: «Плодіться й розмножуйтеся,
сано у Пресвятій Книзі степовій, – в мирі і і наповнюйте землю, оволодійте нею!» І відзлагоді. І керували по черзі всім, що знаходи- тоді людина мучиться днем – під сонячним
лося під Луною, кожен по тридцять один день світлом, і тільки ніччю, коли на неї впаде
на рік. Тільки найменший Лучіфер не керу- святе світло матері-богині Луни, знаходить
вав, бо не вистачало днів і для нього. Тоді до- свій спокій і відпочинок».
мовились брати і віддали йому кожен по
6.

Край степовиків

(Далі буде)
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Славетні українці
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Àíàòîë³é Ñîëîâ'ÿíåíêî

Народився бо він у м. сталіно (нині окупованому Донецьку) у родині простого шахтаря. але
цей неговіркий чоловік
вмів не лише мріяти про
високе, але й наполегливо,
десятиліттями йти до
мети…
Музика для анатолія
була незмінним супутником життя. Унікальним
тембром голосу вирізнявся
його батько (шахтар із
дідів-прадідів) – у нього був
драматичний тенор. Проте
коли хлопець поділився з
ним мріями про кар’єру співака, голова родини сказав: «спершу оволодій
професією, а потім співай». Тож коли спроба
вступити до Ленінградської консерваторії провалилася, залишалося прислухатися до батькових слів. анатолій солов’яненко став студентом
Донецького політехнічного інституту, а улюбленою справою займався в художній самодіяльності.
Після одного з таких студентських концертів
18 річний юнак й отримав запрошення навчатися професійного співу в провідного соліста
Донецького театру опери та балету олександра
Коробейченка. «Із тебе може щось вийти, але це
коштуватиме величезної праці», – сказав майстер, почувши спів анатолія.
їх тандем був унікальним. Учні взагалі обожнювали олександра Миколайовича: той, хоч
і був визнаним оперним співаком, сам шив собі
костюми для спектаклів, ремонтував взуття,
робив біжутерію для всієї театральної трупи. І
практично на всіх сценах світу, крім Метрополітен-опера в Нью-йорку, а. солов’яненко співав партію герцога в костюмах, які власноруч
пошив його вчитель. а ще – все життя зберігав
зошит із назвою «Що потрібно знати для хорошого співу», в який вносив нотатки після кожного уроку в майстра. За десять років – з 1952
по 1962-й – у славетного педагога анатолій отримав рівно тисячу(!) уроків.
солов’яненко дебютував на сцені Донецької
опери – в ролі герцога в опері Джузеппе Верді
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«Ріголетто». цей сценічний образ і став візитівкою співака в усьому світі. а в рідному Донецьку згодом постав
пам’ятник у цьому образі
з відповідними словами
на п’єдесталі: «гордість
України – анатолій солов’яненко – «Шахтарський герцог»…
Десять років наполегливих занять стали прологом до сенсації, яку
здійснив співак у 1962
році на огляді народних
талантів у Києві. Компетентне жюрі, до якого входили видатні українські співаки, затамувавши
подих, слухало виступ молодого гірського інженера. Він упевнено і професійно виконав твори
зі світового тенорового репертуару, підкоривши
присутніх манерою виконання і голосом, незрівнянною легкістю верхніх нот.
Власне тоді його голос почув директор Київського оперного Віктор гонтар. І наступного ж
дня запропонував молодому виконавцеві спробувати заспівати в опері разом із симфонічним
оркестром. Того ж вечора солов’яненко став
стажером Київського театру.
Незабаром перемога в конкурсі молодих вокалістів дала йому право стажуватися в міланському театрі «Ла скала». З 1963 року під
керівництвом відомого маестро Барра пізнавав
школу італійського бельканто. Протягом трьох
років (1963-1965) талановитий українець розвивав смак, удосконалював культуру виконання,
розкривав яскравість і своєрідність голосу, який
усе більше і більше кристалізувався як ліричний тенор. В сезоні 1977/1978 років він брав
участь у 12 спектаклях «Метрополітен-опера»,
сШа. За 30 років роботи в Національному театрі опери і балету виконав 17 оперних партій,
записав 18 грамплатівок (арії, романси, пісні).
У 1967 році співак був удостоєний звання заслуженого артиста УРсР, а через вісім років він
вже – народний артист сРсР.
анатолій солов’яненко помер 29 липня 1999
року, не доживши двох місяців до свого 67-річчя.

●○●
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Дитяча енциклопедія

●○●

Цікаві факти про тварин

♦ страуси можуть бігти
швидше, ніж коні, а самці можуть ревіти як леви.
♦ Кажан єдиний ссавець,
який може літати. Кістки ніг
кажана настільки тонкі, що
кажан не може ходити.
♦ Павук тарантул може вижити без їжі
протягом більш ніж двох років.
♦ Якщо
ви
піднімете хвіст
кенгуру з
землі то він
не
зможе
стрибати –
вони використовують свої хвости для балансу.
♦ Якщо ви будете тримати золоту рибку
в темній кімнаті, вона стане блідою.
♦ Мурахи ніколи не
сплять. Крім того,
вони не мають легенів.
♦ Мільйони дерев
випадково посаджені
білками, вони закопують горіхи, а потім
забувають, де вони сховали їх.
♦ Вага синього
кита дорівнює 30 слонам, а довжина 3 автобусам.
♦ Коник може
стрибати 20 разів вище
довжини власного тіла.
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♦ Бегемоти можуть бігти
швидше, ніж люди.
♦ Дятел може довбати дзьобом 20 разів на секунду.
♦ Більшість слонів важать
менше, ніж язик блакитного
кита.
♦ серце кита б’ється тільки дев’ять
разів на хвилину.
♦ світлячки єдині
істоти, які виділяють
світло без виділення
тепла.
♦ Колібрі махають
крилами від 60 до 80 разів на секунду.
♦ Зуби гризунів ніколи не перестають
рости.
♦ Бегемот народжується під водою.
♦ голодна миша може з’їсти свій власний хвіст.
♦ Жаби не п’ють воду.
Вони поглинають воду
через свою шкіру. група
жаб називається армією.
♦ Вночі тигри можуть
бачити 6 разів краще, ніж
люди.
♦ Лебідь має більш
25000 пір’їн на своєму тілі.
♦ Вуха у африканського слона більші, ніж у індійського.
♦ Колібрі є єдиними
птахами, які можуть літати
в зворотному напрямку.
Джерело: dovidka.biz.ua
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Платон ВоРоНьКо

ПоМагай

Через поле, через гай
Ходить хлопчик Помагай.
Бачить хлопчик: садять сад, –
Він поміг кінчити ряд.
Вмить приніс відро води
І полив аж два ряди.
Рій із пасіки пішов –
Помагай роя знайшов.
обходивши луг і ліс,
Він в село його приніс.
За селом копали став, –
Помагай візок дістав.
цілий день возив пісок,
аж вищав його візок,
Помагай у труді
Знають літні й молоді.
ось і ти часу не гай,
Будь, як хлопчик Помагай!

Перша зірочка щаслива,
Друга зірочка вродлива,
Третя зірочка правдива –
Вірні подруги вони.
Люба донечко, засни.
І тоді до тебе в сні
Всі три зірочки ясні
Прийдуть у таночку,
В золотім віночку,
Щоб росла щаслива,
Щоб росла вродлива,
Щоб росла правдива
Наша люба дочка.

КІТ гРаМоТІй

В ШиБКУ гоРНеТьсЯ ПІТьМа
В шибку горнеться пітьма,
Ніч підходить крадькома,
Хоче вкрасти з хати сина,
Понести туди, де зимно.
Ми сховаєм сина в ліжко,
Вкриєм ручки, вкриєм ніжки –
аж до ранку, до світанку,
Поки ніч не піде з ганку.

Прочитав у книзі кіт,
Що мишей ловити слід.
Бачить – скаче сіромаха.
Кіт накинувся з розмаху
І подумав:
«Я ж не знаю,
Як ловить, з якого краю –
Із хвоста чи з голови».
Муркнув:
«Мишко, поживи,
Поки я не дочитаю,
Як ловить, з якого краю».

їДе ВеЧІР На КоНІ
їде вечір на коні,
Молодик при стремені,
а на шапці,
На кубанці,
сяють зорі вогняні.
Люлі, синку, спи до ранку,
Ранок дасть тобі кубанку,
сам поїдеш на коні
З сонечком при стремені.

У ШиРоКоМУ ВІКНІ
У широкому вікні
Є три зірочки ясні:
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Пригоди Піноккіо

(продовження з попереднього числа)

XXXVІ. ПІНОККІО НАРЕШТІ СТАЄ З ДЕРЕВ'ЯНОЇ ЛЯЛЬКИ СПРАВЖНІМ ХЛОПЧИКОМ

Піноккіо бадьоро плив до берега, коли раптом
помітив, що батько, який сидів у нього на спині,
до половини зануривши ноги у воду, дрібнодрібно тремтить, ніби його б'є лихоманка.
Від чого ж він тремтів: від холоду чи від
страху? Хто знає? Можливо, від того й від того.
Але Піноккіо, думаючи, що батько трясеться від
страху, промовив, щоб підбадьорити його:
– Тримайтесь, тату! За кілька хвилин ми дістанемося до землі і будемо врятовані.
– А де ж той благословенний берег? – тривожно спитав дідусь і примружив очі, ніби кравець, що втягає нитку в голку. – Я дивлюся та й
дивлюся на всі боки, а все бачу саме тільки небо
і море.
– Але я вже бачу берег, – промовив дерев'яний
хлопчик. – Щоб ви знали, я – як кіт: вночі бачу
краще, ніж удень.
Бідолаха Піноккіо навмисне сказав неправду,
щоб підбадьорити старого. А насправді він уже
трохи побоювався: сили його танули, дихав він
важче.
Він плив, поки мав сили, потім повернув голову до Джеппетто і сказав задихаючись:
– Таточку мій... допоможіть мені... я помираю!
Батько з сином думали, що вже загинули, коли
почули хрипкий голос:
– Хто це там помирає?
– Я і мій нещасний батько.
– Я пізнаю цей голосок! Ти Піноккіо!
– Правда, а ти хто?
– А я Тунець, товариш твій по ув'язненню в череві Акули.
– А як тобі пощастило втекти?
– Я зробив, як ти. Ти показав мені шлях до порятунку.
– Мій Тунцю, ти нагодився дуже вчасно! Благаю тебе, заради твоїх дітей, допоможи нам, а то
ми загинемо.
– Залюбки і від щирого серця, – сказав Тунець.
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– Хапайтесь обоє за мого хвоста. Я за чотири хвилини дотягну вас до берега.
Джеппетто і Піноккіо, звісно, одразу скористалися з цього запрошення. Але, замість учепитися
за хвоста, вони вирішили, що буде краще сісти
верхи на Тунця. Так і зробили.
– Може, ми занадто важкі?
– Важкі? Аніскілечки, ви мені неначе дві порожні черепашки, – відповів Тунець, який був з
добре теля завбільшки.
Коли всі троє підпливли до берега, Піноккіо
перший вистрибнув на сушу, щоб допомогти батькові зійти. Потім він звернувся до Тунця і голосом,
сповненим вдячності, сказав:
– Любий друже, ти врятував мого батька! Я не
знаходжу слів, щоб як слід подякувати тобі. Дозволь поцілувати тебе на знак вічної вдячності.
Тунець висунув з води писок, і ПіноккІо,
ставши навколішки, палко поцілував його. Бідолаха Тунець, украй розчулений цим, розплакався
і, соромлячись своїх сліз, пірнув під воду й зник.
Тим часом настав день. Піноккіо, взявши руку
Джеппетто, який ледве стояв на ногах, сказав:
– Спирайтеся на моє плече, любий таточку, і ходімо. Будемо йти поволі-поволі, як мурахи, і коли
стомимося, то відпочинемо.
– А куди ми подамося? – спитав Джеппетто.
– Пошукаємо якийсь будинок чи хатину, де б
нам могли дати скибку хліба та в'язку соломи на
постіль.
Не пройшли вони й сотні кроків, як побачили
край шляху двох жебраків з огидними пиками.
Це були Кіт з Лисицею, але впізнати їх одразу
було важко. Уявіть собі, Кіт через те, що весь час
прикидався сліпим, насправді осліп, а Лисиця
дуже постаріла, один бік у неї обліз, а хвоста зовсім не було. Ця жалюгідна злодійка так зубожіла,
що одного дня мусила продати навіть свій пишний хвіст мандрівному купцеві, і той купив його на
віяло від мух.
– О Піноккіо, – вигукнула Лисиця плаксивим голосом, – зглянься над нами, бідними каліками.
– Каліками! – повторив Кіт.
– Прощавайте, шахраї! – відповів дерев'яний
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хлопчик. – Ви вже раз обдурили мене, вдруге вам
не вдасться!
– Повір, Піноккіо, ми тепер бідні й нещасні насправді!
– Насправді! – повторив Кіт.
– Якщо ви нещасні, то по заслузі. Пригадайте
прислів'я: «Краденими грішми не розбагатієш».
Прощавайте, шахраї!
– Змилуйся над нами!
– Над нами!
– Прощавайте, шахраї!
– Не покидай нас!
– Нас! – повторив Кіт.
– Прощавайте, шахраї! Згадайте прислів'я:
«Хто вкрав у сусіда куртку, помре без сорочки».
По цих словах Піноккіо і Джеппетто спокійнісінько рушили далі. Пройшовши метрів сто, побачили в кінці стежки посеред парку гарну
хатинку, вкриту черепицею.
– В цій хатині хтось живе, – сказав Піноккіо. –
Ходім постукаємо.
Підійшли, постукали в двері.
– Хто там? – запитав голосок зсередини.
– Бідний батько з бідним сином, без хліба й без
даху над головою, – відповів дерев'яний хлопчик.
– Поверніть ключ, і двері відчиняться, – промовив той самий голосок.
Піноккіо повернув ключ, і двері відчинилися.
Увійшовши в хатину, подивилися туди й сюди, але
не побачили нікого.
– А де ж хазяїн? – здивовано спитав Піноккіо.
– Я тут, нагорі!
Батько й син подивилися вгору й побачили на
балці Цвіркуна-балакуна,
– О, здоров був, мій любий Цвіркуне, – ввічливо привітався Піноккіо.
– Тепер ти називаєш мене своїм любим Цвіркуном, еге ж? А згадай, як ти, виганяючи з дому, вдарив мене молотком.
– Твоя правда, Цвіркуне! Прожени мене, сам
удар мене молотком, але зглянься над моїм сердешним батьком.
– Я жалію і батька, і сина, але хотів тобі нагадати, що в житті, по можливості, треба ставитися
до всіх ввічливо, щоб і до тебе ставилися так
само.
– Твоя, правда, Цвіркуне, твоя правда. Я назавжди запам'ятаю цю твою науку. Скажи, будь ласка,
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звідки в тебе отака гарна хатина?
– Цю хатину мені подарувала одна гарненька
Кізонька, в якої чудова блакитна шерсть.
– А куди пішла Кізонька? – спитав Піноккіо,
надзвичайно здивувавшись.
– Я цього не знаю.
– А коли повернеться?
– Не повернеться більше ніколи. Вчора вона
пішла звідси сумна-сумна і мекала без угаву, ніби
хотіла вимовити: «Бідний Піноккіо, я вже більше
його не побачу: його зжерла Акула».
– Вона так сказала? Значить, це була вона!
Вона! Моя люба Фея! – закричав Піноккіо і розпачливо заридав.
Добряче виплакавшись, він витер очі і зробив
з соломи гарну постіль для старенького Джеппетто. Потім спитав у Цвіркуна-балакуна:
– Скажи мені, Цвіркунчику, де б я міг роздобути
склянку молока для мого бідного батька?
– За три гони звідси живе городник Джанджо,
який тримає корів. Піди туди і там добудеш молока.
Піноккіо кинувся бігцем до хати городника
Джанджо. Але той сказав:
– Скільки молока ти хочеш?
– Повну склянку.
– Склянка молока коштує один сольдо. Давай
гроші.
– У мене немає ані чентесімо, – розчаровано
сказав Піноккіо.
– Погано, мій дерев'яний хлопчику. Якщо в тебе
немає ані чентесімо, я не маю ані краплини молока.
– Ну що ж! – сказав Піноккіо і повернувся йти.
– Почекай-но трохи, – сказав Джанджо. – Може,
ми домовимося. Ти не покрутиш мені колесо?
– Яке колесо?
– Дерев'яне. Щоб вода йшла на город.
– Спробую.
– Тоді слухай: витягнеш сто відер води, і я за
це наллю тобі склянку молока.
– Гаразд.
Джанджо повів дерев'яного хлопчика на город
і показав, як крутити корбу. Піноккіо мерщій став
до роботи. Поки натягав сто відер води, то
вкрився потом з ніг до голови.
(далі буде)

●○●
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казки народів світу

Лазарос і дракони
грецька народна казка

Був собі чоботар на ім'я Лазарос. Якось біля
нього зібралося багато мух. Лазарос розмахнувся і одним ударом убив сорок штук. Після
цього зробив він собі меч, на якому написав:
«сорок душ одним ударом загубив», – та й помандрував у чужі краї. Ішов два дні, аж поки
опинився біля криниці, де й умостився спати.
Недалеко від криниці жили дракони. Прийшов по воду дракон, глянув на Лазароса, і впав
йому в вічі напис на мечі. Дракон подався додому і розказав про це своїм братам.
– Іди й попроси, – сказали дракони, – щоб він
став нашим побратимом.
Дракон підійшов до Лазароса та й каже:
– Будь нашим побратимом!
– Згода, – відповів той.
Дракони щодня ходили по дрова й по воду.
Прийшла й Лазаросова черга. Дракони дали
йому величезний бурдюк, яким вони носили
воду, і Лазарос ледве дотяг його до криниці.
Ждали дракони Лазароса, ждали, а потім їх
охопив страх. Вирядили вони ще одного:
– Піди подивись, що там трапилось.
– Що це ти робиш, пане Лазарос? – спитав дракон, побачивши, що той окопує криницю.
– Не можу я щодня ходити по воду, – відповів
Лазарос, – хочу за раз перенести криницю, щоб
більше не ходити.
– Не роби цього, бо ми тоді помремо від спраги!
Краще ми за тебе ходитимем по воду.
Прийшла черга іти Лазаросу по дрова. Ждали
його дракони, а потім послали одного подивитися, що там трапилось.
– Що ти робиш, пане Лазарос? – спитав дракон, побачивши, що той обв'язує дерева вірьовкою.
– Хочу перенести весь ліс за один раз, щоб
більше не ходити.
– Не треба, пане Лазарос, – каже дракон, – бо
потім ми загинемо від холоду. Краще ми будемо
ходити по дрова.
Узяв дракон одне дерево й пішов.
Та скоро дракони, боячись Лазароса, надумали погубити його. І домовились: коли Лазарос спатиме, кожен дракон ударить його
сокирою. Почув це Лазарос і поклав увечері на
своє місце колоду, накривши її накидкою.
Вночі кожен з драконів ударив по колоді. Вони
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були певні, що розправилися з Лазаросом. Повкладалися дракони знову спати. а Лазарос викинув тріски від колоди надвір, а сам ліг на те
місце і перед світанком застогнав.
Почули стогін дракони і питають:
– Що з тобою, Лазаросе?
– Блохи вночі кусали.
Перелякалися дракони, а на другий день питають:
– Лазаросе, у тебе, мабуть, жінка й діти є?
– Є, – відповів той.
– ось тобі мішок золота – і йди собі додому. Мабуть, вони скучили за тобою?
– гаразд; тільки пошліть кого-небудь зі мною.
Чого це я мушу сам нести мішок?
По дорозі Лазарос каже драконові:
– Ти тут почекай, а я піду позв'язую своїх дітей,
щоб вони тебе не з'їли.
Позв'язував Лазарос дітей трухлим мотуззям
і наказав їм:
– Коли побачите дракона, рвіть на собі мотуззя й кричіть: «М'яса драконового хочемо!»
Тільки дракон наблизився, а діти й закричали:
– М'яса драконового хочемо!
Той кинувся навтіки. По дорозі зустрів лисицю.
– Чого це ти такий переляканий? – спитала
вона.
– оце ледве врятувався від Лазаросових дітей.
Мало мене не з'їли.
– І ти злякався дітей Лазароса? – здивувалася
лисиця. – У нього було дві курки, одну я з'їла
вчора, а другу зараз іду їсти. Якщо не віриш, ходімо зі мною, побачиш. Прив'язуйся до мого
хвоста.
Прив'язався дракон до її хвоста і пішов слідом.
Наблизились вони до хати Лазароса, а той якраз
сидів з рушницею, боячись, що прийдуть дракони. Та коли він побачив лисицю, яка вела
дракона, то вигукнув:
– Я ж тобі наказував, щоб ти привела не одного
дракона, а всіх!
Почув це дракон, і його ніби вітром здуло. а
лисиця, прив'язана до драконового хвоста, тут
же сконала.
спекавшись драконів, Лазарос збудував собі
нову хату і став жити-поживати і горя не знати.

«Äçâîíèê», ¹ 148-149

Дерев’яний та довгенький,
хвостик в нього є маленький.
Як у фарби хвіст мочає —
все довкола розцвітає.

(Пензлик)
Цю з підручниками скриню
Я щодня ношу на спині.
Як до школи прибігаю,
То тоді її знімаю.

(Ранець)

Я негарно написала,
А вона усе злизала.
Олівців моїх сусідка,
Ця вертлява буквоїдка.
(Гумка)

Біла грядка –
Чорні зернятка.
Посіяла по порядку
Та й маю загадку.
Хто зернятка знає,
Отой відгадає.
(Аркуш, літери)
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Василь сУХоМЛиНсьКий
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Що посієш, те й пожнеш, – говорить наше
українське прислів’я. Посіяв байдужість –
пожав зневагу.
Птахи зневажають тих, хто байдужий до
них.

ЩО ПОСІЄШ, ТЕ Й
ПОЖНЕШ
Посіяв байдужість – пожав зневагу.
одного разу до нас прилетіли голуб і голубка. сіли на ґанку та й воркочуть. Ніби
дивляться на мене й щось просять. Я поліз
на дах, відчинив маленьке віконце. голуби
заховалися в нього. Я виніс
їм зерна, вони поклювали
й знову сховались у віконці.
Наступного ранку я знову
погодував їх і поставив
коритце з водою. а потім
було так – коли погодую, а
коли й забуду. Більше було
таких днів, що я забував
погодувати голубів. Вони
сидять на ґанку, дивляться на мене, а я все кудись поспішаю. Коли це
йду, а голуб летить наді
мною, немов збирається
на плече мені сісти. Я
думав, що голуб грається.
І не догадався, що йому
їсти хочеться.
а то якось уранці бачу – голуби сидять на
подвір’ї в сусідів, а маленька дівчинка оля
годує їх.
а батько ставить на стовпі маленьку
хатку – голубник.
Боляче мені стало. Кликав я голубів, кликав, але вони більше до мене не прилетіли.
Поселилися в голубнику. оля щодня годує
їх – і вранці, й увечері.
Вони полюбили дівчинку: сідають їй на
плечі, даються в руки.
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СКЛЯНИЙ ЧОЛОВІЧОК
У одного хлопчика був маленький приятель – скляний чоловічок. Був зовсім прозорий і вмів угадувати, що думає і
переживає його приятель
хлопчик.
Не вивчив хлопчик уроки й
думає йти гуляти – скляний
чоловічок уже й не зовсім
прозорий, а ледь-ледь помутнів і каже хлопчикові:
– Не треба так думати,
друже. спочатку зроби діло,
а потім гуляй.
соромно стає хлопчикові,
він зараз же береться до
діла: вивчить уроки, а тоді
йде гуляти. Чоловічок мовчить. але стає прозорий.
Якось у хлопчика занедужав товариш, з яким він
сидів за однією партою.
Минув день, другий, а хлопчик і не згадує
про товариша. Дивиться, а скляний чоловічок став темний, як хмара.
– Що я зробив чи подумав поганого? – з
тривогою питає хлопчик.
– Ти нічого не зробив поганого, нічого не
подумав поганого... але ти забув про свого
товариша.
соромно стало хлопчикові, і він пішов
провідати хворого. Поніс йому квіти й велике-велике яблуко, яке дала йому мама.
Так скляний чоловічок учив хлопчика
жити. це була його совість.

●○●

«Äçâîíèê», ¹ 148-149

творимо своїми руками

●○●

Півник із пластмасових ложок
сьогодні пропонуємо вам зробити півників,
якими
можна
прикрасити як
свою кімнату,
садочок, так і
використати
як прикрасу
квіткових горщиків напередодні
свята
Пасхи. Вам знадобиться набір пластикових ложок, які будуть основним матеріалом для виготовлення виробу. Далі
дотримуйтесь інструкції.
Матеріали:

◊●◊ пластмасові ложки,
◊●◊ ватні тампони,
◊●◊ кольоровий та білий папір,
◊●◊ чорний маркер,
◊●◊ клей.

Хід роботи:
Виріжте з червоного паперу гребінець, дзьоб і деталі
одягу майбутнього
півника. Для крилець використовуйте білий колір.
При бажанні замініть його на будь-
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який інший колір за смаком.
Покладіть ложку опуклою стороною
вгору: це буде лице півника. Наклейте на
нього дзьоб, намалюйте чорні точки-очі.
Для тіла використовуйте ватний диск.

Приклейте до нього крильця і, перевернувши зворотною стороною, прикріпіть до
ручки пластикової ложки. Зі зворотного
боку
закрийте
конструкцію
ще
одним
ватним
диском.
Прекрасний півник для квіткових
горщиків
готовий!
Джерело:
handmade-idea.com
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у лісовій музичній школі

слова с. Жупанина, музика н. шевченко

Тук-тук-тук! – лу- на- є

чіт- ко

дят - ла сту - кіт-го - ло -сок.

В лі - со - вій му - зич - ній шко - лі по - чи - на - єть - ся у - рок.

Тук-тук-тук!

Дят - лів стук:

Я всьо - му жи - во - му друг!

Тук-тук-тук! – лунає чітко
Дятла стукіт-голосок.
В лісовій музичній школі
Починається урок.

Потім лине на занятті
соловейків соло-спів.
І його веселі трелі
Полонили школярів.

Дятел ритміці старанно
Вчить школяриків-пташат.
На гіллі присіли зручно
І в долоньки плещуть влад.

І з тих пір у лісі чути
Безліч різних голосів.
З соловейком позмагатись
Захотілося усім.

Приспів.
Тьох-тьох-тьох, тів-тів, –
Лине спів для школярів.

Приспів.
Тук-тук-тук! Дятлів стук:
Я всьому живому друг!

Приспів.

Приспів.
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Понеділок

Четвер

П'ятниця

середа

уроків

Вівторок

Розклад
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«Дзвоник» кличе на урок!
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Друга Пречиста
(сторінка народознавства)

За народними переконаннями 21-им вересня завершується і календарне, і «бабине літо». А тому
про цей день говорили: «Всякому літу амінь». У народі цей день ще називали «Осениною» або «Друга
зустріч осені», «Свято врожаю», «Засідки». А за
церковним календарем 21-ого вересня відзначають
свято народження Пресвятої Богородиці, матері
Ісуса Христа. Тому часто можна зустрітити іншу
назву цього дня: « Друга Пречиста» чи «Мати Пречиста». У цьому святі ніби поєднуються два початки: духовний і земний. По своїй духовній,
небесній природі – це день народження Діви Марії.
А по своїй земній суті – це веселе і радісне свято
врожаю, що супроводжується іграми та розвагами.
У давні часи влаштовували в цей день символічну
зустріч матінки-Осенини. Рано вранці жінки та дівчата виходили до берегів річок, озер і ставків з вівсяним хлібом і киселем. Старша жінка стояла з
хлібом, а молоді довкола неї співали пісні. Після цього розламували хліб на шматки так, щоб
вистачило усім господарям у
селі. Цими обереговими шматками пізніше годували худобу.
Богородицю у народі завжди
вважали заступницею землеробства і родючості. У знак поваги до неї велося до цього дня
завершити польові роботи:
жнива, вивіз хліба в стодоли,
прибирання льону. Годилося повністю викопати
картоплю і засіяти землю житом. Для пасічників це
був останній термін утеплення вуликів на зиму, а
власники овець завершували вдруге їх стригти. З
«осениною» основна господарська діяльність переносилася з поля в город або до будинку. Усюди
починався збір овочів і перш за все заготовляли цибулю. Збирали і грона калини, які мали в цей день
неабияку цілющу силу. На Другу Пречисту припадає і останній термін заготівлі чарівного зілля. Вва-
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жалося, що зібрані між Першою і Другою Пречистими приворотні трави мали особливу властивість привертати хлопця до дівчини чи чоловіка до
жінки і навпаки. А тому жіноцтво востаннє заготовляло «чарівне зілля» для причарування хлопців –
барвінок.
Свято Другої Пречистої традиційно відноситься
до низки жіночих свят і є святом продовження роду.
Вважається, що Діва Марія – покровителька родинного благополуччя, саме тоді закладає основи добробуту у сім’ї на майбутній рік. Незаміжні дівчата
цього дня молилися до сходу сонця до Богородиці
з проханням подати їм добрих і багатих женихів.
Особливо опікувалася ця свята молодими матерями. Їхні звертання на рахунок діточок вона завжди чула, а прохання завжди виконувала. Казали,
що молитви до Пресвятої Богородиці майбутніх матерів про здоров’я та щастя дітей, на яких вони чекають, у цей день мають незвичайну
силу. Це був особливий день і для
тих жінок, які хотіли мати собі дітей,
але не могли. Вони замовляли у
церкві божу службу. Опісля неї запрошували до своїх осель на обід
бідних людей – «щоб молилися Богородиці за їх дітей». До святкового
столу готували традиційні святкові
страви з риби, м’яса і сиру, а також
вживали свіжі овочі і фрукти. Велося ставити на стіл кутю з різних
круп нового врожаю з медом та зерновий хліб. На
думку науковців у дуже давній період по селах
влаштовували спільну трапезу, до якої заколювали
оленя або бика, а в пізніші часи – вівцю чи барана.
Під час застілля дякувалося Богородиці та земліматінці за врожай. Було прийнято радіти та веселитися на таких зустрічах, танцювати, співати і навіть
ворожити. Таким чином люди виражали свою вдячність і природі, і небесним захисникам, і покровителям.
Підготувала Ольга Сенишин

Ïèøàºìîñÿ íàøèìè ä³òüìè!

Близнюки авель та Лука Іґнетеску,
дитсадок с. Перґеуць, сучава

андрій Усатюк, 13 років,
с. Балківці

Бойчук Бені, 2 клас,
олександра Ковцун, 3-ій клас,
с. Балківці

Давид скіпор, 12 років,
с. Балківці

