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Густава Сафонова

Підростай швиденько
Приніс учора татко
Сіреньке цуценятко*, 
Воно із нами грається 
І зовсім не кусається.
– На молочка, маленьке, 
Та підростай швиденько!
www.angelyatko.com.ua

* Словничок на 12 сторінці



2

Іван Андрусяк 

Собаче листування
Пес до пса
написав:
«У тебе, псе,
добре все?
Бо в мене в будці
миші шкребуться».

Відписав
пес до пса:
«У мене, псе,
чудово все.
Тобі ж, небоже,
кіт допоможе».

До Дарусі каже Лесик:
– В мене є маленький песик,
Він зі мною спить і їсть.
Як під двері прийде гість, 
Песик гавкає гав-гав, 
Щоб я двері відчиняв.
Лесеві говорить Дарка:
– В мене киця є – Варварка,
Як зі мною ляже спати,
Мусить мур-мур муркотати,
Присипляє так мене,
А тоді й сама засне.

Катерина Перелісна

Песик
Ой, хто бачив чи ні? 
Утік песик мені. 
Отакенький малий 
і усенький рудий. 
Білі вушка і ніс, 
і ще бубликом хвіст.

Леся Вознюк

Песик 
для тата 
і мами
Ранок в шибку заглядає –
тато з песиком гуляє.
Ну а вечір як надходить –
мама песика виводить.
Хто благав його придбати*,
присягався доглядати?
Хто дав слово годувати,
у садочку з ним гуляти?
– Соромно мені зізнатись,
та від правди не сховатись.
Думав я, проста це справа,
але песик – не забава:
просить їсти, хоче спати,
у садочку погуляти.
Мама й тато клопіт мають –
цуценятко доглядають.
Щодо песика, малята,
вам пораду хочу дати:
перед тим як купувати,
добре слід поміркувати*.

Песик 
і киця

Роман Завадович

www.angelyatko.com.ua

www.angelyatko.com.ua

www.angelyatko.com.ua

www.angelyatko.com.ua
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НародНа казка

довго жили собаки самі собі так, як 
і досі ще живуть вовки, аж поки не 

народився такий собака, якому не спо-
добалося вільне собаче життя. Набрид-
ло йому блукати самому, шукаючи для 
себе їжі й повсякчас* боятися дужчих 
від себе.

Довго він думав, як йому своє жит-
тя змінити, й надумав стати за найми-
та до найдужчого* звіра. Надумав ото 
так та й іде собі. Коли зустрічає свого 
найближчого родича – великого, злого 
вовка.

– Куди йдеш, собако? – питає вовк.
– Та оце шукаю собі господаря, може, 

ти наймеш? Вовк згодився, і собака пі-
шов за ним.

Йшли вони, йшли, аж дивиться соба-
ка: підняв вовк носа, понюхав повітря 
й швиденько звернув зі стежки в кущі, 
серед яких почав потихеньку пролази-
ти далі.

– Що з тобою, господарю? Чого ти 
злякався?

– Хіба не бачиш? Он ведмідь стоїть,  
а він і тебе, й мене з’їсти може!

Побачив собака, що ведмідь дужчий 
за вовка, та й вирішив іти прохатися  
у найми до ведмедя. Кинув вовка й пі-
шов. Ведмідь охоче прийняв собаку за 
наймита та й каже:

– Ходім до череди*, візьму я собі ко-
рову, обидва добре наїмося!

Коли тільки почали вони до череди 
підходити, аж там страшенний зако-
лот*, корови ревуть і тікають хто куди... 
Глянув ведмідь з-за дерева – та мерщій* 
і собі тікати далі в ліс.

– Ох, невчасно я сюди прийшов! – 
каже він до собаки. – Тут уже лев гос-
подарює.

– А хто ж то такий лев?

– Хіба не знаєш? Та це ж найдужчий 
звір у світі!

– Коли він найдужчий за всіх звірів, 
то бувай здоров! Коли вже бути найми-
том, то тільки в найдужчого звіра.

Промовивши це, пішов собака про-
хатися в найми до лева. Лев прийняв.  
І почав собака служити левові.

Довго, дуже довго був собака найми-
том у лева. жилося йому добре, бо не 
було дужчого за лева звіра в лісі й ніхто 
собаку не насмілювався зобидити.

Та одного разу йдуть удвох серед го-
лих скель, коли це лев зупинився... За-
ревів на весь голос та з серця щосили 
як рвоне лапою землю, так зразу яму й 
вирив, а сам потихеньку-потихеньку – 
та назад.

– Що таке, господарю? – запитав зди-
вований собака.

– Людина сюди йде... Треба тікати 
швидше, бо лихо буде!

– Ну, бувай здоров, леве! Коли вже 
мені служити в наймах, то в того, хто за 
тебе дужчий!

І пішов собака до людини. З того часу 
служить собака в людей.

Давно, дуже давно це було, а собака 
все служить людині, й дужчого від неї 
господаря він так-таки й не знайшов.

nashakazka.org.ua

Як собака знайшов собі господаря
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собака – перша культигенна тварина. Це 
складне слово означає одомашнений ор-
ганізм (рослину, тварину), що не має відпо-

відного організму в дикій природі. отже, собака 
– перша тварина, яка вибрала життя поруч із лю-
диною. 

найбільш правдоподібно, що собака походить 
від вовка. Яким чином вовк з’явився поруч із лю-
диною – ніхто точно не знає. Чи то його притягла 
їжа, що її людина готувала на вогнищі, чи хтось 
приніс маленьких вовченят до людської оселі... 
Факт є фактом – ці два види пов’язалися між со-
бою назавжди. 

у вовка й людини є одна спільна риса: вони 
– зграйні тварини, соціальні, тобто кожен з них 
живе в зграї, серед схожих на нього. Вони разом 
здобувають їжу, охороняють територію і, щоб 
координувати спільні дії, спілкуються за допо-
могою розвинутої системи знаків: звуків, жестів 
та поз.

Імовірно, маленьке вовченя змогло влитися  
в нову – людську – зграю. Мабуть, так траплялося 
досить часто – і вовченята виявилися корисни-
ми: вони мали кращий, ніж у людини, слух і нюх, 
могли гарчанням попередити про наближення 
ворога, допомагали заганяти здобич. І, може, тих, 
хто ставився до людини прихильно, люди не ви-
ганяли, а жили довго; пара таких «добрих» вов-
ків навіть давала потомство – народжувалися 
по-дружньому налаштовані до людей вовченята. 
так, напевно, почався відбір, селекція, на «гарне» 
ставлення до людей, тобто почалося одомашню-
вання собаки, чи то пак, користуючись більш офі-
ційним терміном, – доместикація.

За іншою версією, сміливі, дружньо нала-
штовані й розумні тварини трималися побли-
зу людини й харчувалися залишками здобутої  
на полюванні великої дичини. а потім почали 
приєднуватися до мисливців: допомагали зага-
няти, зупиняти звіра, як вони це робили у вовчій 
зграї. І дружньо налаштовані вовченята, що ви-
росли поблизу людей, починали вважати їх чле-
нами своєї зграї.

Вовк і людина могли знайти «спільну мову». не-
дарма саме вовчі зграї приймали й виховували 
людських дітей, які опинилися в лісі. (ак-б)

Б ачите цих двох тварин на фотографії? 
Вони – зовсім різні, але не викликає сум-
ніву, що то собаки. Чому тоді вони так 

відрізняються, якщо всі походять від того са-
мого вовка? отже – це питання селекції. люди 
спеціально добирали собак так, щоб видобути 
найбільш потрібні риси. то була справжня гене-
тика в практиці, хоча давні собаківники* не зна-
ли цього поняття. однак коли потрібні їм були 
мисливські собаки – вибирали таких тварин, які 
є найкращими мисливцями, розмножували їх. 
так само було з пастушими псами*. 

різні породи виступають на різних територіях. 
деякі з них популярні в усьому світі, інші відомі 
тільки в країні їхнього походження або в безпо-
середній близькості. Багато порід з часом зміни-
ло свої функції. (ак-б)

такі подібні, 
але такі різні... 

фото Ellen Levy Finch, wikipedia.org

наш друг 

собаки люблять:
● коли гладиш їхню спину, але не проти шерсті!
● коли їм дають спокійно поспати.
● коли чухаєш їх за вухом.
● коли хтось перебуває з ними вдома.
● коли опікуни бавляться з ними.
● Якщо мають встановлений порядок дня.

собаки не люблять:
● Якщо хтось раптово хапає їх ззаду або зверху.
● коли хтось гладить їх проти шерсті.
● коли хтось злякає їх під час сну.
● коли дивишся їм прямо в очі.
● коли хтось робить шум, наприклад, стріляє 
    з капотів*.
● коли довго залишаються самі вдома. 



5

перші згадки про використання собак не-
зрячими людьми походять з першого сто-
ліття нашої ери. першу картину незрячого 

з собакою знайшли дослідники під час археоло-
гічних праць у помпеях – місті, що загинуло вна-
слідок виверження* вулкану Везувія 24 серпня  
79 року нашої ери.

сучасна історія собаки-поводиря почалася піс-
ля закінчення І світової війни, коли тисячі пора-
нених солдатів повернулися з фронту. Між ними 
були й ті, хто втратив зір.

одного разу німецький лікар Ґерхард сталлінґ 
випадково залишив на декілька хвилин сліпого 
пацієнта зі своєю німецькою вівчаркою. коли по-
вернувся, побачив, що собака намагається до-
помогти солдатові ходити. Це надихнуло докто-
ра сталлінґа відкрити в ольденбурзі спеціальну 
школу для собак, у якій їх вчили допомагати не-
зрячим людям. Це був перший такий осередок  
у світі. пізніше його ідея поширилася на інші кра-
їни. 

перша собака-поводир почала працювати  
в жовтні 1916 р., а вже через чотирнадцять років 
у німеччині їх було понад 4 тисячі. 

подібний осередок відкрила в австрії багата 
американка дороті гаррісон еустіс. Вона побачи-
ла, що сліпі люди, які мають собак-поводирів, по-
водяться зовсім інакше – ходять швидко і впев-

неним кроком, долають сходи й інші перешкоди. 
а передусім – вони більш щасливі. 

статтю еустіс в американській газеті «The 
Saturday Evening Post» прочитав друг незрячого 
молодого чоловіка Морісса Франка. Франк по-
їхав до австрії і повернувся разом з собакою Буд-
ди. Зворушлива історія їх дружби стала темою 
книжки, а пізніше і художнього фільму. нині об-
раз людини, яку веде собака через перехрестя, 
вже нікого не дивує. допомогою чотириногих по-
мічників користується дедалі більше людей. Вар-
то згадати, що 11 вересня 2001 року у сШа, під 
час одного з найбільших в історії світу терорис-
тичних актів, собака-поводир урятувала свого 
сліпого господаря. лабрадор дорадо вивів чоло-
віка з сімдесятого поверху хмарочоса крізь дим  
і полум’я, оминувши всі перешкоди. (ак-б)

Собаки-поводирi 

д оготерапія – це спосіб лікування людей, 
коли терапевтами є собаки. Безпосеред-
ній контакт із твариною допомагає хво-

рим висловлювати емоції, а також спонтанно пе-
реміщуватися.

пухнасті «лікарі» працюють з дітьми-інвалідами 
і людьми літнього віку. немає конкретної породи, 
яка була б найкращою для доготерапії: усе зале-
жить від характеру собаки. Вона мусить переду-
сім бути спокійна, слухняна й терпелива. Цей ме-
тод опрацювала американська медсестра елейн 
сміт з каліфорнії. Він тепер поширений у всьому 
світі. у польщі, зокрема, утворюється дедалі біль-
ше фондів, які займаються доготерапією. 

Прогулянка дітей зі собаками в рамках доготерапії в Росії
фото Pretenderrs, wikipedia.org

Фото 
Antonio Cruz/Abr, 
wikipedia.org

Доготерапiя
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В ідколи доля пов’язала людей і собак, чоти-
риногі приятелі допомагають нам різними 
шляхами. Згадані вже пастуші собаки за-

хищають стада худоби* від хижаків*. такі пси по-
винні мати спеціальні риси: мусять бути вперті  
в бою, уміти працювати в різних атмосферних 
умовах і мати чітке відчуття ієрархії в стаді. тому 
такі собаки не завжди хочуть слухатися людини. 
Вони звикли працювати самостійно. 

на далекій півночі упряжні* собаки допомага-
ють людям переміщатися з місця на місце, тягну-
чи нарти – довгі вузькі сани. на теренах без сні-
гу пси можуть тягнути, наприклад, легкий візок. 
кількість собак в упряжці залежить від їхньої ве-
личини й сили. одними з найкращих є сибірський 
хаскі. Це граціозний*, швидкий і легкий в русі ро-
бочий собака середніх розмірів. З цією породою 
пов’язана одна цікавинка – у хаскі очі різного ко-
льору.

головне завдання сторожової собаки – вчасно 
попередити свого господаря про небезпеку, вар-
тувати й захищати приватну власність. Вибрати 
хорошу сторожову собаку не так уже й просто. 
Вона мусить бути пильна, не терпіти непрошених 
гостей. З такими собаками можемо зустрітися 

практично в кожній хаті на селі. Вони переваж-
но живуть на подвір’ї в собачих будках. Муси-
мо пам’ятати, щоб ті будки були вигідні й теплі.  
В основному зараз, коли прийшла зима.

Більшість бійцівських* собак походить від ти-
бетського вовка, прямим нащадком якого є одна 
з найбільших собак – тибетський мастиф. Він 
з’явився у Європі завдяки римлянам. усі бійцівські 
пси – сильні, тверді, міцної будови, спокійні, тихі, 
безстрашні захисники, які не бояться боротьби. 
але вони також дуже приятельські й толерантні 
до дітей.

перші собаки-рятувальники (типу молоських 
догів) з’явилися кілька століть тому і використо-
вувалися для пошуку тих, хто збився зі шляху під 
час сніжної бурі. протягом трьохсот років собаки, 
виведені ченцями монастиря святого Бернара  
в результаті вдалого схрещування ньюфаундлен-
да і німецького дога, допомагали знаходити за-
гублених подорожніх. сьогодні ця порода поши-
рена під назвою сенбернар. Ми часто уявляємо 
собі його з невеликою бочечкою бренді на шиї. 
сенбернари врятували тисячі людей. 

праце любні  с творіння

Фото Muu-karhu, wikipedia.org

Очі сибірського хаскі, фото Przykuta, wikipedia.org

Сенбернар, фото Cassie J, wikipedia.org

Тибетський мастиф, фото Pleple2000, wikipedia.org
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поліцейські собаки допомагають зловити не-
безпечних злочинців. у польщі поліція може ко-
ристуватися собакою, подібно як зброєю. так, як 
і перед пострілом з пістолета, поліцейський, що 
хоче випустити пса, мусить попередити це слова-
ми: «стій, бо пущу собаку». Якщо правопорушник* 
це проіґнорує, а собака почне гонитву, поліцей-
ський вже не може багато зробити, бо такого пса 
важко зупинити. крім того, поліція має собак для 
спеціальних завдань: пошуку наркотиків, вибухо-
вих матеріалів чи розпізнавання запаху людей. 
Вони мусять мати дуже добрий нюх. деякі здатні 
відчути слід, залишений кілька днів раніше. 

собаки-поводирі супроводжують незрячих* 
та глухих людей. дедалі більше собак допомагає 
також людям з обмеженими фізичними можли-
востями. 

Існує група собачих порід, які допомагають 
мисливцям ловити диких тварин. Їхня спеціаліза-
ція – різна: від таких, які заганяють, до таких, які 
приносять зловлену здобич.  (ак-б)

У поліції дуже часто працює вівчарка німецька 
фото Flaurentine, wikipedia.org

Доберман – це чудовий сторожовий* пес
фото Pilettes, wikipedia.org

Німецький дог 
– потужний пес 
з лагідним характером
фото Viborg, wikipedia.org

Ротвейлер 
– вимагає 
послідовності 
у вихованні
фото rostdi,
 wikipedia.org

▲ Такса
– вперта
 і відважна
фото 
Lukasz Adamus,
wikipedia.org

Кокер-спанієль ►
 – вірний і вразливий. 
На прогулянках часто 

дає знати його
 мисливський інстинкт. 

фото ToB, wikipedia.org 

Бультер’єр – собака з сильним характером
фото Lilly M, wikipedia.org
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ось уже 4 роки в комплексі шкіл з укра-
їнською мовою навчання в Бартошицях 
улаштовують Воєвідський огляд малих 

театральних форм «Я і малий театр». Школу на 
вулиці лісній 9 листопада відвідали діти і молодь 
з різних закутків Вармії і Мазур, а винятковими 
гостями стали молоді люди з колеґіуму «Бере-
гиня», які прибули аж із Шевченкового краю – з 
Черкас у рамках реалізації проекту національно-
го центру культури, польсько-українського обмі-
ну молоддю. Всі учасники представили театраль-
ні форми, над якими працювали під вимогливим 
оком вчителів-україністів з українських шкіл та 
пунктів навчання української мови. про організу-
вання цього заходу подбали бартошицька школа 
і товариство випускників «калина» при фінансо-
вій підтримці управління міста Бартошиць.

кількість театральних груп збільшується з кож-
ним роком, а разом з цим зростає й рівень ви-
конання. Цього разу свої акторські вміння пока-
зали колективи «дар любові» і театральний гур-
ток «плеяда» з української школи в Бартошицях, 
група «параска» та гімназисти-першокласники  
з комплексу шкіл з українською мовою навчан-
ня з Ґурова-Ілавецького, учні I–III та V–VI класів зі 
школи в кандитах, діти з круклянок, група «Жив-
чики» з доброго Міста і свйонтків, кабаре «гор-
пинка» з ельблонґа і гості з Черкас. разом у кон-

IV Воєвідській огляд малих театральних    форм Я і малий театр у Бартошицях 
курсі змагалося аж 125 учасників, отже завдання 
журі було дуже складне: тим паче, що кожна гру-
па вклала багато серця й поваги до свого завдан-
ня. Це підтверджує один із членів журі, вчителька 
української мови з Черкас та голова обласного 
об’єднання «просвіта» ім. тараса Шевченка оле-
на Фещенко: 

– атмосфера була чудова, щира, насичена дитя-
чими, просто незабутніми фразами, грою, відтво-
ренням українського стилю й манери мовлення 
та інсценізації. Я дуже рада, що саме в такій фор-
мі відбувся огляд, а тим більше, що в українській 
школі, якою ми пишаємося. пишаємося й усім її 
педагогічним колективом, а особливо дирек-
торкою любомирою тхір. тут панує атмосфера 
патріотичної україни та єдності дитячих і дорос-
лих душ, ми пораділи за всіх, хто сюди приїхав, 
особливо за дітей бартошицької школи, тому що 
вони по-дитячому артистично відтворювали сю-
жети, які взяли для інсценізації. дуже було радіс-
но, а одночасно щемно, гордо й приємно.

однак найкращими виконавцями члени журі 
визнали групу черкаської молоді з колеґіуму «Бе-
региня», які приїхали до лесиної школи задля 
реалізації проекту під назвою «З театром і піс-
нею з-над дніпра на Вармію і Мазури». у вересні 
бартошицькі діти провели 2 тижні на Черкащині. 
переможці ґран-прі дуже майстерно і з ударною 

Переможці огляду – група з Черкас
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дозою гумору створили художній образ україн-
ських вечорниць, на яких і танцювали, і співали, 
і ворожили, а дівчата з хлопцями знайомилися, 
відтак навіть своїх чоловіків на базарі продавали. 
діти такого успіху не сподівалися. отримуючи на-
городу, дякували всім, зазначали, що всі були най-
кращі, бо головне – не перемога, а участь у теа-
тральних змаганнях.

слід наголосити, що одним з найбільш зворуш-
ливих моментів театрального огляду була завер-
шальна подяка о. Фещенко: 

– дякуємо кожній родині, яка живе в польщі  
і яка так шанує українське слово, українську по-
езію, українську пісню, українську традицію. дуже 
дякуємо за великий патріотизм і любов до укра-
їни. доки буде слово, доки будуть битися дитячі 
серця і ми будемо любити україну – вона буде ві-
чною. отож за україну вічну – слава україні!

на це у відповідь із публіки пролунало гомінке 
– «героям слава!».

театр – чи це не найскладніша форма творчос-
ті, адже ж охоплює різноманітні художні засоби. 
на огляді малих театральних форм у Бартошицях 
учасники поєднали літературу, музику і танець, 
а усе це прикрасили великою увагою до україн-
ської мови, стилю та мистецтва акторської гри за-
галом.

Роксана Тхір

IV Воєвідській огляд малих театральних    форм Я і малий театр у Бартошицях 

Нагороджені артисти з Черкас

Фраґмент 
з «Черкаських 
вечорниць»

група «Плеяда» з Бартошиць

Театр «горпинка» 
з Ельблонґа

Діти з пункту навчання української мови в Круклянках

гімназисти-першокласники з Ґурова-Ілавецького

група «Дар любові» з української школи 
в Бартошицях.       Знімки Мирослава дрозда
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Дорогий Світанку
Хочу поділитися враженнями з футбольного турніру українських дитячих ко-

манд, який уже 16-й раз організовано в нашому місті Ельблонзі. 
Цьогорічний турнір відбувся в суботу 3 листопада в спортивному залі на вул. 

Костюшка. Виявляється, що футболом цікавиться багато хлопців з різних наших 
осередків. До змагань зголосилася рекордна кількість команд – аж 11! Ніколи ще так 
не було. Крім господарів, команди з Ельблонга, на турнір приїхали хлопці з Паслен-
ка, Бранева, Ольштина, Ґданська, Лелькова, Ґурова-Ілавецького, Пєнєнжна. 

Вперше на турнір прибули команди з Бань-Мазурських, Кандит і з Лемборка. 
Власне лемборчани дуже добре підготовились до турніру. Хлопцям товаришували 
чирлідерки, які спеціально приготованою на цю нагоду програмою просто захопили 
публіку. 

Турнір тривав шість годин. На початку команди поділено на дві групи. В групі команди грали кожний  
з кожним. Пізніше кожна команда грала з командою, яка зайняла паралельне місце в другій групі. На кінець 
турніру станули напроти себе переможці обох груп – команди Бранева та Пасленка. Фінальний матч за-
цікавив усіх глядачів. Хлопці старалися з усіх сил, але матч у нормальному часі закінчився нічиєю. Треба 
було бити пенальті. І тут пощастило колегам з Пасленка, які стали переможцями турніру. 

Всі учасники отримали солодощі, а найкращі команди – кубки. Вирізнено найкращих гравців, а та-
кож пана Мечислава Стеця – опікуна лельківської команди, який не опустив ще жодного ельблонзького 
турніру.

Юні футболісти, до зустрічі за рік!
Микола Солецький 

З дому додому...
Наближається зима. Дні так швидко минають! Щойно почався новий навчальний рік, а тут уже 

Миколай за порогом! А зараз і Різдво...
Починаємо репетиції вертепу, щоб, як і кожного року, завітати до кожної хати. При цій нагоді знову 

згадуємо те, що нам трапилося у вересні:
МИ БУЛИ В УКРАЇНІ!
Чому якраз тепер про це говоримо? Просто саме рік тому, цією же порою народилася думка зоргані-

зувати виїзд до Львова. Тоді ми також підготовляли вертеп. Ми вирішили тоді, що гроші, які зберемо 
колядуючи, будуть саме на виїзд! До вертепної дії, крім нас, дітей, прилучилися наші батьки! Це було 
колядування ! На 30 голосів! 

Кому сподобалося – кинув гріш... паперовий!
Перший внесок на виїзд уже був. Кошти виїзду були немалі, проте за проїзд автобусом обіцяв за-

платити директор нашої школи (дякуємо!), а кошти проживання взяли на себе 
батьки (цьомки Вам за це!).

І так нам вдалося, що протягом цілого тижня у вересні Україна була наша!
Чого ж ми не бачили... де ж ми не були... Церкви, музеї... і весь Львів.
На стадіоні Львів – Арена сиділи ми і у роздягальні спортсменів, і на віп-місцях. 

В опері подивилися «Травіатту» Верді. На Форумі видавців накупили десятки кни-
жок. Були у книгарні-кав’ярні «Львівська копальна кави», «Майстерні шоколаду»  
і у фабриці вишиванок! Бігали по Шевченківському гаю. Залізли аж на Високий За-
мок! В українській школі сиділи на уроках разом зі львівськими друзями. Навчили-
ся їздити маршрутками! А в крамницях і на ярмарку народних і художніх виробів 
кожного дня складали успішно екзамени з практичної мови.

Знайшли ми час навідатися до цих місцевостей, з яких виселили наших дідів. 
Були ми також у Золочеві, Жвірці і Червонограді. Один день провели також у Горохові – місті, яке спів-
працює з Битовом, де нас дуже щиро прийняли і пригостили. 

Що запам’ятаємо назавжди? Те, що нам там, в Україні, було добре, як удома!
Чого жаліємо найбільш? Того, що живемо так далеко від України.
Того, що тиждень має тільки сім днів. І ще... що в Польщі не можна купити «Живчика»! 
А ми знов готуємо вертеп і мріємо про Україну. 

Діти з Битова 

Світанкова пошта





11

Пластування Iгри

Гілочка
У грі можуть одночасно брати участь 
15–20 і більше людей. Для гри потрібна 
гілочка верби або іншого дерева.
Учасники гри утворюють коло. Руки 
тримають за спиною і передають один 
одному гілочку. У центрі кола – той, хто 
водить. Його задача – знайти і захопити 
гілочку. Задача нелегка. Якщо той, хто 
водить, трішки повернеться спиною до 
того, в кого гілочка, то останній швидко 
проводить гілочкою по його спині, від-
разу ж гілочку забирає назад і передає 
по колу.
Якщо тому, хто водить, вдається захо-
пити гілочку, він перестає водити і стає 
в коло. На його місце стає той гравець, 
у якого була виявлена гілочка. Якщо під 
час передачі гілочки по руках вона впаде 
на підлогу чи на землю, а той, хто во-
дить, це помітить, тоді гравець, у якого 
впала гілочка, замінює того, хто водить.

круГлі
Перед кожним рядом у віддалі 15 кроків 
(відстань пізніше можна збільшувати) 
– предмет, який можна звалити. Біля 
нього – суддя, що нараховує пункти і 
відкидає м’яч. Перший у ряді має м’яч 
і кидає його в напрямку предмета так, 
щоб м’яч котився по землі і перекинув 
цей предмет. Якщо перекине, то ряд діс-
тає два пункти. Виграє ряд, що перший 
осягне 20 пунктів або у визначений час 
осягне найбільше пунктів.

автові змаГаННя
Дівчата сидять рядами. У кожному ряді 
– однакова кількість дівчат. Перші у 
всіх рядах отримують назву авта (напр., 
«фіат»), другі – іншу. Через 20 кроків 
перед рядами – лінія. Провідниця ви-
кликає назву авта. Тоді всі з тією назвою 
біжать до лінії і назад до ряду. Першій 
зараховується 4 пункти, другій – 2, тре-
тій – 1 пункт.

Тихі герої
– а я з батьками в неділю їду до притулку для без-

домних тварин. Хочемо взяти звідти собаку. Вони 
там такі біднесенькі! кожен дивиться з крихтою про-
хання в очах, щоб саме його взяли, – повідомив усім 
присутнім пластунам-новакам та сестричці калинці 
петрусик.

– Це гарна ідея. там стільки тварин, які хочуть мати 
дім! колись, коли я брала собаку з притулку, мені за-
пропонували, щоб приголубити тварину, яка не ди-
виться з благанням в очах, а сидить в кутику та не 
надіється вже на зміну своєї долі. 

– але чому, сестричко?! – спитали новаки.
– Щоб тваринам повернути віру в людей, що люди 

не тільки погані. 
– сестричко, а за яким правилом треба вибирати 

собаку в притулку?
– немає правила. Ми самі зразу дізнаємося. Від-

чуємо це. але то не ми вибираємо собаку, вона ви-
бирає нас. новаки, а ви знаєте про яких-небудь псів, 
яким поставлено пам’ятник?

– ні, а є такі? Хочемо дізнатися про них! – відповіли 
новаки. 

– Балто народився 1922 р., був упряжною соба-
кою породи сибірський хаскі, який завдяки своєму 
інстинктові віднайшов дорогу в сніговій бурі та до-
віз ліки тяжко хворим дітям на алясці. Йому поста-
вили пам’ятник в Центральному парку нью-Йорка. 
Черговим героєм є Баррі – сенбернар. Він жив та, 
можна сказати, працював рятівником у горах. гово-
рять, що врятував близько сорока людей. Баррі по-
хований на цвинтарі для тварин неподалік парижа, 
а його гіпсова фігура стоїть у національному музеї 
м. Берна. у токіо героєм є акітський собака гахіко, 
який кожного дня очікував свого пана біля входу 
на станцію метро. Вірний собака не знав, що його 
пан раптово помер на роботі і вже не повернеться. 
гахіко чекав отак 10 років. про його історію всьому 
світові розповів один зі студентів, який часто від-
відував собаку. Він написав чимало статей, опису-
ючи історію про вірність та дружбу. Завдяки його 
оповіді зростало зацікавлення цією породою псів. 
акітський собака – японською це означає хороший 
мисливець.

підготувала 
сестричка Йоля Барняк
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наші друзі

л юбов і прив’язаність соба-
ки до свого господаря – аб-
солютні й безумовні. не-

дарма існує прислів’я, що собака 
– найкращий друг людини. але слід 
пам’ятати, що нам треба віддячити 
такою самою любов’ю. собака ніко-
ли не може бути голодний, завжди 
мусить мати доступ до свіжої води. 
Як треба – мусимо з ним іти до ве-
теринара. ті собаки, які живуть на 
подвір’ї, повинні мати свою будку, 
де взимку має бути тепло. поль-
ський закон не дозволяє тримати 
собак на ланцюгу довше, ніж 12 го-
дин на добу. ланцюг не може бути 
важкий, не може калічити тіла соба-
ки. не може бути також коротший, 
ніж 3 метри. собака мусить бути за-
значений так, щоб можна було зна-
йти його власника, тобто на наший-
нику* пса повинна бути інформація 
з адресою й телефоном господаря. 
не можна також продавати домаш-
ніх тварин на ярмарках і базарах. 
Ці обмеження, може, і суворі, але 
пам’ятаймо, що служать добру на-
ших найкращих друзів. ланцюги не 
потрібні, щоб прив’язати собаку до 
себе. Вона прив’яжеться сама своєю 
приязню і відданістю.   (ак-б)

Бійцівський – bojowy
виверження – erupcja
граціозний – wdzięczny 
заколот – tu: zamieszanie
капот – kapiszon
мерщій – szybciej
найдужчий – największy
нашийник – obroża
незрячий – niewidomy
пастуші собаки – psy
pasterskie

повсякчас – ciągle
поміркувати – pomyśleć
правопорушник – przestępca
придбати – kupić
собаківник – hodowca psów
сторожовий – stróżujący
упряжний – zaprzęgowy
хижак – drapieżnik
худоба – zwierzęta hodowlane
цуценятко – szczeniak
череда – stado

рисунок соні Бігун, 8 років

рисунок Мартинки сіроцької, 8 років


