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Сьогодні неділя і наша сім’я
планує дозвілля...
– Куди хочу я ?!
Навіщо питати ? Відомо ж давно 
Найкраще дозвілля, звичайно, кіно!

...У темряві залу попкорн хрумкочу,
з героями фільму до Марса лечу.
А ось я завзятий веселий пірат...
Найкраще дозвілля – це кінотеатр!

Леся Антонова

У  к і н о!
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Хочу стати я актором
і зніматися в кіно.
Це чудово! Це цікаво !
Мрію вже про це давно...

Ось дає свої вказівки 
всім відомий режисер,
а мене маскує вправно
в диво-лицаря гример...

Привіт усім! Я Тимко! Простий собі 
семирічний хлопчина, учень другого 
класу. Хочу розповісти вам про свою 
дуже-дуже цікаву пригоду.

Вчора наша вчителька сказала, що 
ми всім класом їдемо на екскурсію 
до справжньої кіностудії і матимемо 
змогу дізнатися все про фільмуван-
ня. 

– Ура!!! – Щодуху закричали хлоп-
ці і дівчата з нашого класу, бо хто ж 
не любить кіно ?

Леся Антонова

Майбутньому 
актору

І ось ми на місці. Скільки ж неспо-
діваного і таємного ми тут дізналися. 
Виявляється, головний на зніманні 
фільму не актор, як ми думали, а ре-
жисер. Саме він керує всім процесом 
та говорить, кому і що робити. Для 
того, щоб фільм був цікавим, режи-
сер мусить мати хороший сюжет.  
А це вже робота сценариста. Потім 
підбирають акторів: чим відоміши-
ми вони будуть, тим більше людей 
прийде подивитися цей фільм. Щоб 
актори були гарно одягнені, потріб-
ний костюмер. А щоб зробити з лю-
дини монстра чи ще кого страшного, 
необхідний гример. Для того, щоб 
знімання йшло як слід, ще мають 
добряче попрацювати декоратори, 
освітлювальники, монтажери і ще 
величезна кількість людей.

Коли ми поверталися назад до шко-
ли, то тільки і розмов було, що про 
чудову екскурсію. Не знаю хто як,  
а я твердо вирішив, що стану режи-
сером, або гримером, або актором, 
або... Ну, скільки ж цікавих професій 
пов’язано з кіно!!!

Кадр! Мотор! І задзижчала
швидко камера в кутку.
...Це колись... Та я тренуюсь!
В театральному гуртку!!!

Леся Антонова

Цікава екскурсія



* словничок на 12 сторінці
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Дивиться фільми воєнні бабуся,
фільм про кохання чекає матуся.
Кінокомедії любить дідусь,
драмам повагу віддав мій татусь.
Любить мій братик 
пригодницькі фільми.
Що люблю я? 
Ну, звичайно, мультфільми*!!!

Леся Антонова

Р і з н і  с м а к и

Галина Шаєрова

Мій зоопарк
От би відкрити зоопарк у квартирі!
Батькам тоді помагатимуть звірі.

Вчена плямиста жирафа
Витре пилюки на шафах.

А ледь зажевріє* ранок,
Прийде з базару, зготує сніданок.

Всіх нагодує, посуд помиє,
Ґудзик мені до сорочки пришиє.

Не треба до пральні білизну здавати –
Батькам білизну єнот буде прати.

Знаю: охочі єноти
До отакої роботи.

Вивчу папугу я – слово тверде, –
Щоб замість мами цілісінький день

Мені зауваги робила,
Бо в мами немає вже сили.

Батькам зі мною роботи багато...
Ех! Кенґуру я не буду чекати,

Не буду просити жирафу –
Сам витру пилюку на шафах.

Бо від сьогодні в нашій квартирі
Я помагатиму батькам – не звірі.



Як виникло к Iно
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Творцями кіно були брати луї Жан та огюст 
люм’єри. леґенда каже, що фільмом зацікавив 
їх батько, який розповів синам про кінетос-

коп Томаса едісона. кінетоскоп – це обладнання, 
завдяки якому можна було переглядати рухомі 
картинки, але це могла робити лиш одна особа. 

 

Брати почали досліджувати кінетоскоп і ство-
рили апарат, який був легшим і давав більш чітку 
картинку, а що найважливіше – це зображення 

могло переглядати багато людей одночасно. свій 
апарат вони назвали кінематографом.

першу презентацію брати люм’єри зробили 
28 грудня 1895 р. в парижі. Це був короткий 
фільм «Вихід робітників з фабрики». найбільш 
правдоподібно, що автори відзняли декілька 
дублів*, оскільки глядачі звернули увагу на різ-
ні деталі, які з’являлися під час окремих сцен, 
наприклад, одного разу пробігала собака, ін-
шого – з’являвся велосипед чи віз. Цілком мож-
ливо, що люм’єри знімали цей фільм декілька 
разів, заздалегідь погодивши з робітниками 
порядок зйомки.

у 1895 р. брати зняли перший у світі художній 
фільм, тобто такий, який має вигадану і відтворе-
ну акторами історію, – «политий поливальник». 
Його сюжет був доволі простенький: садівник 
поливає рослини зі шланга*. Хлопчик непоміт-
но для садівника наступає на шланг, ось і вода 
перестає текти. садівник здивовано заглядає  
в наконечник, хлопчик звільняє шланг, а вода під 
тиском вдаряє садівникові в обличчя. Він упус-
кає шланг і кидається за хуліганом.  (ак-б)

◄ Кінетоскоп 
Едісона,
фот. Andibrunt, 
wikipedia.org

◄ Кінематограф, 
фото:
Bernard Chardère, 
Les Lumière, 
Payot Lausanne 1985, 
wikipedia.org

▲ Брати Люм’єри, wikipedia.org
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За понад сто років існування кіномистецтва 
з'явилися різні жанри фільму. найчастіше 
виділяють художні (ігрові) і документаль-

ні фільми. перші розповідають історії, заздале-
гідь прописані у сценарії. у них грають актори, 
а реальність створюють відповідні фахівці: сце-
нографи, хореографи, режисери. Можуть бути 
також телефільми і кінофільми. стрічки, створені 
для телебачення, найчастіше – коротші. на відмі-
ну від кінотеатру, на екранах телевізорів можна 
побачити і серіали, тобто фільми, які складаються 
з кількох епізодів.

різноманіття художніх фільмів – величезне. на-
приклад, «бойовик» або «екшен», що дослівно 
означає «дія». Тут найчастіше з’являється один 
герой, який бореться за справедливість у дуже 
драматичних сценах, повних бійок, стрілянини  
і вибухів. До «екшенів» належить також «вестерн» 
(у класичних фільмах цього жанру дія відбува-
ється на Дикому Заході Америки в XIX столітті)  
та «ґанґстерський фільм».

«пригодницький фільм» відрізняється від 
«екшену» тим, що тут не показують грубого на-
сильства*. Важливішу роль відіграє кмітливість* 
героя, уміння перехитрити й обдурити лихо-
дія. Інший кіножанр – «детективний фільм», 
у якому розкривається таємниця злочину*. «Іс-
торичний фільм» реконструює історичні по-
дії, «мелодрама» зосереджується на емоціях 
персонажів у ситуаціях, де виразно показане до-
бро і зло, любов і ненависть. «комедія» має на 
меті розсмішити глядача, а «трилер» – створити 
відчуття нервового напруження. на відміну від 
нього, «кіно жахів» викликає справжній страх, 
часто за допомогою розповідей про духів, вам-
пірів та інших вигаданих позаземних персонажів. 
«Фантастичний фільм» переносить глядачів  
у майбутнє, космос або паралельні світи.

про кіножанри можна розповідати довго. по-
стійно з'являються нові, а старі втрачають свою 
популярність. сьогодні багато стрічок поєднують 
у собі різні жанри. про кіно, як і про літературу, 
можна сказати: найважливіший поділ не за жан-
ром, а за якістю. Все просто: стрічка може бути 
хорошою або поганою. (ак-б)

Жанри 
фільмів

«Пан Коцький» і приятелі

у Варшаві виник цікавий проект товариства 
«Odrobina Kultury» – «Чотири сторони світу». Це 
серія з шести мультфільмів на основі казок на-
цій, які живуть у польщі. українську – представ-
ляє «пан коцький». усі мультфільми виходять  
у трьох мовних версіях: в ориґінальній, поль-
ській та англійській. кожну казку супроводжують 
освітні матеріали. у випадку «пана коцького» – це 
інформація про український рушник. Товариство 
організовує зустрічі, під час яких показує фільм, 
розповідає дітям про значення рушника і веде 
заняття, де маленькі учасники можуть власноруч 
спроектувати вишивку. 

Всі мультфільми доступні в Інтернеті на веб-
сторінці: czterystronybajek.blogspot.com

найстаршим і найбільш відомим в україні 
місцем, де постають фільми, є кіностудія 
імені олександра Довженка в києві. ро-

бота над її будівництвом розпочалася 1925 року. 
Тоді був оголошений конкурс на проект кінофа-
брики. пізніше вибрано ділянку, де вона повинна 
бути споруджена*. кіностудія ім. Довженка 1928 
року була найбільшою «фабрикою мрій» у всьо-
му радянському союзі. Тут можна було знімати  
24 ігрових* та 12 культурфільмів* одночасно.

саме в цій студії з'явилися такі видатні україн-
ські фільми, як «Тіні забутих предків» сергія па-
раджанова, «Білий птах з чорною ознакою» Юрія 
Іллєнка чи «камінний хрест» леоніда осики. Але 
не можна забувати і про темні сторони діяльності 
кіностудії. З понад 3 тис. фільмів, які вийшли про-
тягом 60-ти років діяльності студії в радянському 
союзі, лише близько 6% було україномовними. 
українські актори рідко грали у фільмах, найчас-
тіше – ролі другого плану, часто комічні. не зро-
блено тут також жодного дубляжу* українською 
мовою для українських глядачів. (ак-б)

Кіностудія імені 
Олександра Довженка

Пан Коцький, автор Марцин козлінський
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Дехто називає Голлівуд «фабрикою мрій», 
оскільки це місце переносить звичайних 
людей у світ фантазії і неймовірних історій. 

Тут мрії народжуються на екрані, але в реально-
му житті часто вмирають, коли  той, хто марить 
кар’єрою великих зірок, зустрічається з гірким 
розчаруванням. 

Голлівуд – це найважливіший осередок аме-
риканської кіноіндустрії. Він міститься у лос-
Анджелесі. Його засновник Гобард Джонстоун 
Вітл 1886 року купив ділянку землі й запроекту-
вав нове місто. на початку ХХ століття до Голлі-
вуду почали приїжджати фільмові продюсери. 
по-перше, у місті майже завжди стояла прекрас-
на сонячна погода, а це дуже важливо, коли зні-
мання фільму відбувається на вулиці. по-друге, 
продюсери втікали від аґентів Томаса едісона, 
який зареєстрував патенти на кілька найважливі-
ших винаходів для знімання фільмів. отже можна 
сказати, що перші стрічки* створювалися напів-
леґально. продюсери навіть винайшли своєрідну 
«систему оповіщення»* про прихід аґентів едісо-
на, коли треба було швидко втікати зі знімально-
го майданчика*.

у 1920-х роках у Голлівуді виникло п’ять най-
більших кіностудій і декілька менших та незалеж-
них.  Треба пам’ятати, що перші фільми були німи-
ми. Актори грали дуже виразисто, щоб завдяки 
жестикуляції показати те, чого не можна сказати. 
у стрічках були текстові вставки, які пояснюва-
ли сюжет, відтворювали репліки персонажів або 
навіть коментували для аудиторії те, що відбува-
ється. Щоб заповнити тишу фільму, в глядацько-
му залі сиділа людина, яка грала на піаніно різні 
мелодії – деякі з них стали класикою популярної 
музики, ми і сьогодні можемо їх почути. Ця про-
фесія називалася «тапер».

одною з найбільших зірок німого кіно був Чар-
лі Чаплін. Він створив незабутній образ добро-

душного бродяги* у старо-
му циліндрі й малуватому 
піджаку, а його стрічки були 
критикою несправедливос-
ті й використовування бід-
них людей. Хоча 1927 року 
у фільмах вже з’явився звук, 
Чарлі Чаплін залишився ві-
рним старій кінотехніці ще 
ціле десятиліття.

З 1950-х років, коли на ринку з’явилося телеба-
чення і дедалі більше людей мали телевізор удо-
ма, кінотеатри почали втрачати глядачів. продю-
сери Голлівуду намагалися заохотити кіноманів 
ефектами, яких вони не могли побачити на ма-
лому екрані. прикладом такої продукції з розма-
хом була «клеопатра» (1963 р.) з елізабет Тейлор  
у головній ролі. Фільм коштував 44 мільйони до-
ларів, у кульмінаційній сцені, коли клеопатра 
в’їжджає до риму, брало участь 7 тисяч статис-
тів, пошито 26 тисяч костюмів і збудовано 28 ко-
пій єгипетських* кораблів. різні були оцінки цієї 
стрічки – критикам вона не була до вподоби.  
Хоч публіка пішла до кінотеатрів, витрати, пов’я-
зані з продукцією такого ґрандіозного фільму, не 
вдалося повернути.

Цікавим місцем є Голлівудська Алея слави — 
тротуар* уздовж Голлівудського бульвару і Вайн-
стріт, в якому викладено понад 2 600 п’ятикутних 
зірок з іменами знаменитих людей та вигаданих 
персонажів за їхній внесок в індустрію* розваг. 

нині більшість 
виробників кіно 
перенесла свою 
діяльність в інші 
райони. у Голлі-
вуді вже немає 
місця для зні-
мання широких 
краєвидів, але 
тут залишилася 
частина споруд, 
які не вимагають 

великого простору, наприклад студія, де пишуть 
кіносценарії, та представництва найбільших фірм 
кіноіндустрії разом з відомою Академією кінема-
тографічних мистецтв і наук, яка щороку вручає 
статуетки «оскар» найкращим акторам, режисе-
рам, монтажистам, сценаристам та ін. (ак-б)

Голлівуд
Фото: Sörn, wikipedia.org)

Чарлі Чаплін, фото P.D 
Jankens, wikipiedia.org

◄ Кадр з фільму 
«Клеопатра», 
wikipiedia.org

Фото Ben Sherman, wikipiedia.org
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◄ Кадр з фільму 
«Клеопатра», 
wikipiedia.org

Американська кіноіндустрія, хоч і найвідо-
міша, але не найбільша у світі. найбільше 
фільмів продукують в Індії – тисячі на рік! 

Щоденно до кінотеатрів приходить там близь-
ко 45 мільйонів глядачів. Такою кількістю відві-
дувачів не може похвалитися жодна інша країна 
у світі. 

слово «Боллівуд» виникло з поєднання слів 
«Бомбей» (індійське місто, яке поміняло назву і 
сьогодні називається Мумбай) зі словом «Голлі-
вуд». Боллівудська кіноіндустрія розміщена в міс-
тах Мумбай, колката* і Ченнаї.

Індійське кіно дуже специфічне. улюблені філь-
ми глядачів поєднують різні жанри, спів і танці. 
найчастіше розповідають про любов. одним з 
улюблених сюжетів є історія багатого хлопця і 
бідної дівчини, які хочуть одружитися, але його 
сім'я не дає дозволу. протягом трьох годин, бо  
приблизно стільки тривають індійські фільми, 
молоді долають різні труднощі, щоб наприкінці 
їх почуття перемогло. Можна подумати, що дуже 
нудно дивитися виключно історії про любов, але 
для індійських глядачів важливий, передусім, 
спосіб створення фільму. стрічки мають чудову 
сценографію – помпезні і прекрасні декорації. 
Дія відбувається в багатих домах, великих фірмах 
або за кордоном. причина цього проста – до кі-
нотеатрів ходять найчастіше дуже бідні люди, які 

▲ Плакат (1931) 
wikipedia.org

БоллIвуд
хочуть хоча б на хвилину 
відірватися від сірої і сум-
ної реальності. Танець 
і музика – це окремий 
елемент фільмів. коли 
персонаж починає співа-
ти і танцювати, він часто 
переноситься у зовсім інше місце, наприклад, 
опиняється на барвистому пляжі. Тут немає логі-
ки – раптом глядачі потрапляють у магічний, каз-
ковий світ, де все можливе. у танці бере участь 
багато статистів, а пісні, які з'являються у фільмі, 
дуже мелодійні.

Другим важливим елементом боллівудської 
продукції є патріотизм. Майже кожен персонаж 
підкреслює свою любов до країни та її звичаїв.  
А якщо дія відбувається за кордоном, герої по-
стійно розповідають про свою тугу за батьківщи-
ною.

До акторів у Індії ставляться майже як до бо-
гів. Часто буває, що актор, який грає позитивних 
персонажів, без проблем входить у світ політи-
ки, перемагаючи у виборах. Тому різні політич-
ні партії стараються включити людей з кіно до 
своїх організацій, роблячи їм цікаві пропозиції. 
отож не варто дивуватися, що майже половина 
грошей на фільм витрачається саме на гонора-
ри акторів. (ак-б)

МiККi МАУС

Хто із нас не знає Міккі Мауса? Завжди одягнений у червоні штани,  білі ру-
кавички, взутий у великі жовті черевики.  Це одна з найбільш відомих зірок 
американського кіно. Його можна побачити будь-де, не тільки в кінотеатрах 

чи в телебаченні. Міккі усміхається з книжок, зошитів, годинників, тарілок, одягу... 
Діти мріють про те, щоб поїхати в Діснейленд і зустрітися з Міккі Маусом та його 
друзями.

Важко повірити, але Міккі Маусу вже 84 роки! народився він 18 листопада  
1928 року на столі художника і режисера уолта Діснея. Він хотів створити героя, якого всі будуть люби-
ти і з зацікавленням слідкувати за його пригодами. сама ідея Міккі Мауса з’явилася раніше, вже 1925 
року, коли друг уолта Діснея жартома накреслив голову мишенятка на його фотографії. спочатку Міккі 
звався Мортімером, але дружина Діснея запропонувала ім’я, яке ми знаємо сьогодні.

першим фільмом Міккі Мауса був «Божевільний аероплан», але славу йому принесла роль у наступ-
ному, вже звуковому мультфільмі уолта Діснея, «пароплавчик Віллі». ось і 1932 року Дісней отримав 
премію «оскар» (одну з найважливіших фільмових премій світу) саме за створення Міккі Мауса. 

Величезний успіх Міккі Мауса в тому, що кожен глядач – дитина чи дорослий – хоче познайомитися 
з цим мишенятком, бути його приятелем. не вірите? Запропонуйте батькам разом подивитися фільм  
з Міккі Маусом, а потім зверніть увагу на те, як вони починають усміхатися до Міккі...
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ОсКар – позолочена статуетка, яку щорічно 
отримують найвидатніші творці американ-
ського кіно, перший раз була вручена 1929 

року, але свою назву отримала на десять років 
пізніше. За леґендою, Марґарет Геррік, бібліо-
текарка Академії кінематографічних мистецтв  
і наук (інституції, яка роздає «оскари»), побачив-
ши статуетку, сказала, що вона їй нагадує дядька 
оскара. коментар почув журналіст сідней сколь-
ський і почав користуватися цією назвою у своїх 
текстах. слово «оскар» звучало набагато приєм-
ніше, ніж довга офіційна назва «нагорода Акаде-
мії кінематографічних мистецтв і наук».

статуетка має вигляд лицаря з мечем, який 
стоїть на кінобобіні* з 5-ма спицями*, що симво-

лізують 5 кінопрофесій: актора, сценариста, ре-
жисера, продюсера і техніка. спочатку вона була 
бронзовою, а тепер під позолотою криється спе-
ціальний сплав* − «британіум».

переможців «оскарів» вибирають члени ака-
демії, яких нині є близько 6 тис. номінованими 
(тобто запропонованими до нагороди) можуть 
бути фільми, які протягом року перед церемоні-
єю вручення премії були представлені в одному 
з кінотеатрів лос-Анджелеса.

Хоч нагорода, передусім, розрахована на ан-
гломовну кінопродукцію, існує також категорія 
«найкращий фільм іноземною мовою».

на жаль, жоден з українських фільмів ще не був 
номінований на «оскар».  (ак-б)

Мала золота статуетка

◄ статуетки Оскара 
перед 
Шрейн аудіторіум, 
фото Alan Light, 
wikipedia.org
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Якби хтось мав нагоду переглядати стрічку 
спільно з відомим актором фільмів «ек-
шен», він міг би почути такий коментар:  

«у цій сцені грав я, а в цій − каскадер, у цій − зно-
ву я, у цій − каскадер...». у сучасних «бойовиках» 
у половині матеріалу виступають каскадери, тоб-
то спеціалісти, які заступають акторів у складних, 
небезпечних сценах. Вони закінчили відповідні 
каскадерські школи і мають ліцензію на виконан-
ня конкретних дій. Це означає, що не кожен каска-
дер може виконувати всі трюки*.

очевидно, каскадерські ефекти полягають не 
лише у використанні спеціалістів для небезпечних 
завдань. найчастіше − це результат особливого 
способу знімання і монтажу сцени. Тобто, коли ми 
бачимо, як головний герой стрибає зі стоповер-
хового будинку, це не означає, що будинок справ-
ді має сто поверхів, а людина тримається лише за 
канат*. Фактично сцену знімають на малій висоті, 
а каскадера підстраховують десятками різних мо-
тузок. реальності сцені надає оператор камери і 
монтажист. 

однак дедалі частіше актори виявляють бажан-
ня особисто виконувати небезпечні трюки. І хоча 

страхові компанії найчастіше протестують проти 
цієї моди, є митці, які цим не переймаються. До 
найбільш відомих акторів-каскадерів належить 
Джекі Чан. усі каскадерські сцени він готує зі сво-
єю командою, яка складається зі спеціально ви-
браних каскадерів з цілого світу.

Джекі Чан, фото U.S. Navy photo by Photographer’s Mate 
3rd Class Lee M. McCaskill wikipedia.org

каскадери також мають свої фільмові нагоро-
ди – «Тауруси». Їх вручає світова академія кас-
кадерів. «Тауруси» можна отримати в десяти 
категоріях, між іншим: найкраща боротьба, най-
краща сцена з вогнем, найкраща акція на висоті, 
найкраща акція з використанням транспортного 
засобу.  (ак-б)

Каскадери

одними з найвідоміших героїв українських 
мультфільмів є трійка козаків: Бурмило, 
коротун і силач. перший – розумний, мо-

торний; другий – хоробрий, бадьорий; третій – 
мрійливий, чуттєвий, але відданий своїм друзям. 
Ця трійка − відома усім своїми незвичайними 
пригодами.

Історія козаків у мультфільмі починається 1967 
року, коли з’явився перший фільм − «Як козаки 
куліш варили». у наступних серіях козаки грали 
в футбол і хокей, визволяли наречених, купували 
сіль, ставали олімпійцями, допомагали мушкете-
рам, гуляли на весіллі та навіть зустрічалися з іно-
планетянами.

козаки подорожують по всьому світі: вони були 
в Туреччині, Індії, Італії, Франції... у деяких країнах 
переносилися в давні часи: у стародавню Грецію, 
Давній Єгипет.

З цих недовгих історій, які розповідають про 
незвичайні події з життя героїв, можна багато 
чого дізнатися про історію, літературу, укра-
їнські звичаї... Цікаво, що музика в мультфіль-
мах, − це інтерпретації народних українських 
пісень.

найстарішій серії вже майже п’ятдесят років, але 
всі дев’ять частин можна знайти на сайті youtube.
com, їх також видано на одному диску під назвою 
«Все про козаків».

під час Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, 
який відбувся у польщі та в україні, збірна україни 
перші матчі зіграла з командами Швеції, Франції 
та Англії. Матчі між цими ж збірними відбулися й 
у мультфільмі «Як козаки у футбол грали» з 1970 
року. Бурмило, коротун і силач передбачили май-
бутнє – з такими героями слід познайомитися!

аліція Мотика

Козацькi пригоди
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НаРодНа казка

Один чоловік упіймав соловейка і хотів 
його з’їсти. Але пташка каже до нього:

– Ні, ти мною не наїсися, чоловіче, кра-
ще пусти мене, а я тебе навчу трьох речей, 
які тобі у великій пригоді стануть.

чоловік втішився і пообіцяв відпусти-
ти, якщо той добре скаже.

І каже соловейко:
– Ніколи того не їж, що не годиться. Ні-

коли того не шкодуй, чого вже не можна 
повернути. Ніколи річам неподобним не 
вір.

Почувши це, чоловік пустив соловей-
ка.

А соловейко хотів довідатись, чи на-
вчився той чоловік його ради. Полетів 
угору і каже до нього:

– О-о-о! Зле зробив, що мене пустив! 
Якби ти знав, який я скарб у собі маю, ні-
коли не пустив би мене! Бо в мене є дорога 
і велика перлина; якби ти її дістав, зараз 
би багачем зробився.

Почувши те, чоловік дуже засмутився, 
підскочив угору до соловейка і просив, 
щоб він повернувся до нього.

Тоді соловейко каже:
– Тепер я пізнав, що ти дурний чоловік. 

Все, що я тебе вчив, пішло марно. І шкоду-
єш за тим, що вже не може повернутись. 
Неподібній речі ти повірив! Дивися, який 
я маленький. Де ж у мені може вміститися 
велика перлина?!

Та й полетів собі.

Як соловейко 
чоловіка розуму навчив



11

Пластування Iгри

Молодi актори
одного разу на новацькі сходини петрусик приніс 

відеокамеру. 
– петрусику, звідки в тебе така відеокамера? не 

пам’ятаєш нашого договору, що на сходинах не ко-
ристуємося жодною електронною технікою? 

– пам’ятаю, сестричко, але, може, зробимо наш ро-
йовий фільм?

– Це непогана думка. побачимо, які майбутні акто-
ри в нас є, а може, і хтось з вас отримає «оскара». 

новаки енергійно взялися до праці. Мусили піді-
брати осіб на кожну роль, особу, яка буде гримувати 
акторів, режисера та оповідача. Темою фільму стала 
народна казка про тварин. Так сценарист і написав 
свій перший сценарій:

«на золотім престолі засів всемогутній володар 
світу, щоб вислухати просьби різних звірів. прийшла 
черга до зайців. Тоді виступив найстаріший з них пе-
ред володарем і каже:

– Всесильний володарю! усіх звірів ти оздобив 
різними гарними кольорами; одному тільки нашому 
родові дав ти простеньку, сіру одіж. Дай нам іншу 
шерсть: білу, чорну або хоч рябу, щоб звірі з нас не 
сміялися.

– Добре, любі дітоньки, – відповів володар. – Хай 
буде по вашій волі.

І тільки все це володар сказав – змінилася шерсть  
у зайців. одні дістали кожушок білий, другі – черво-
ний, інші – чорний, ще інші – рябий*.

Дуже втішилися зайці. І розбіглися по лісі й по 
полю. Та де тільки не показалися – зараз побачили 
їх орли, яструби, лисиці, стрільці й почали за ними 
ганятись і їх убивати. насилу вдалося їм утекти в гу-
щавину. 

– ой, тяжко жити, – каже найстарший заєць. – кож-
ний ворог нас тепер бачить, а їх у нас багато. скоро 
вигублять вони весь заячий рід. Ходімо до всемогут-
нього, щоб повернув нам нашу одіж.

Як сказали, так і зробили. пішли. Вислухав їх воло-
дар і каже: 

– Знав я, що ви знову прийдете до мене. сіру одіж 
дав я вам на те, щоб ваші вороги не могли вас так ско-
ро побачити і вас так скоро убивати. Бачите тепер, що 
це було для вашого добра. Та хай буде по вашій волі. 
Дістанете знову сірий кожушок, але на вічну пам'ятку 
вашої немудрої забаганки деякі з вашого роду зоста-
нуться в різнокольоровій одежі та будуть жити коло 
людських хат як свійські зайці – кролики.

І з того часу мають зайці свою давню сіреньку 
шерсть».

підготувала сестричка Калинка

НещасНий ополоНик

Новаки стають поряд i беруться за руки. Один 
з новаків, господар, починає гру, звертаючись 
до учасника праворуч:
– Здоров, кума! чи ти ложки мила?
– Мила.
– А ополоник?
– Забула.
– То не забувай, кумочко.
При цьому господарка намагається вдарити 
новака лозиною, а той повинен втекти попiд ру-
ками iнших гравців i стати лiворуч. Гра триває 
доти, доки всi новаки не стануть у тому поряд-
ку, що й на початку гри. Тодi господарем обира-
ють iншого.

піджМуРки

Насамперед, визначають, кому жмуритись,  
а кому ховатися. А це роблять так:
один із гравців сідає на землю і виставляє колі-
но, на яке всі інші кладуть по одному пальцю,  
а той, хто сів, кладе свій палець і промовляє:

Котилася торба
З великого горба,
А в тій торбі –
Хліб, паляниця,
Кому доведеться,
Тому і жмуриться.

На чий палець упаде останнє слово, той і пови-
нен ховатися. Ці слова проказують, аж поки не 
залишиться один гравець, який і повинен жму-
ритися.
Він закриває очі та обличчя руками. Всі хова-
ються. Той, хто жмуриться, запитує: «чи вже?» 
Коли ж не почує ні від кого відповіді, встає  
і починає шукати. Кого першого знайде, той 
і жмуриться.

зайчик

Діти стають у коло, беруться за руки, а в сере-
дині – «зайчик». Діти хороводять і співають:

Городили зайчика тинком, льонком,
Та нікуди зайчику 
Та не вискочити, та не виплигнути.
А в нас ворота позамикані,
Жовтим піском позасипані!

При цьому «зайчик» починає бігати, щоб ви-
скочити з кола, а діти стають щільніше, щоб не 
пропустити. Коли «зайчик» вискочить, тоді всі 
діти його ловлять. Хто піймає – сам стає «зай-
чиком». 
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бродяга – бездомна людина, що не має по-
стійного місця проживання, сталого занят-
тя, роботи 
виторг – гроші, одержані від продажу чого-
небудь 
дубль – варіант тої самої сцени у фільмі 
дубляж – переклад фільму
єгипетський – egipski
зажевріти – заблищати неяскравим світлом 
злочин – небезпечна дія, що чинить зло 
людям 
знімальний майданчик – plan zdjęciowy
ігровий фільм – film fabularny
індустрія – przemysł
канат – дуже міцний грубий мотузок з во-
локна або дроту 
кінобобіна – rolka na film
кмітливість – здатність добре і швидко мір-
кувати, розмірковувати; тямущість 

 Брати люм'єри не були винахідниками кінематографа, хоч їх так часто називають. першим 
був фотограф з лешна оттомар Аншютц 1886 року.

 Два брати люм'єри та їхня сестра 1883 року одружилися з трьома дітьми приятеля сім'ї 
Альфонса Вінклера: Джульєтт вийшла заміж за Жюлє Вінклера, луї одружився з роуз Вінклер,  
а огюст – з її сестрою Маргаритою. після шлюбу луї та огюст оселилися у двох, розділених 
коридором, квартирах у будинку напроти фабрики, якою керували. 

у фільмі «клеопатра» Джозефа Манкевича з елізабет Тейлор у головній ролі, який розпові-
дає історію єгипетської цариці, видно літак на небі в одній зі сцен.

найпопулярнішим персонажем режисерів історичних і біографічних фільмів є наполеон 
Бонапарт (про нього знято 196 фільмів). на другому місці – фільми про Ісуса Христа (близько  
150 фільмів). 

А щодо літературних героїв, то найчастіше на екрані з’являвся Граф Дракула (72 картини), 
друге місце посідає Шерлок Холмс (66 фільмів), а третє – Тарзан (60 фільмів). 
найпопулярнішим кіносюжетом у світі є казка про попелюшку. популярними також є Гам-
лет, кармен, Фауст, ромео і Джульєтта, Три мушкетери та Дон кіхот. 

найдешевшим фільмом за всю історію кінематографа вважають «пограбування поїзда», 
який був знятий 1903 року. Його створення обійшлося в 100 доларів, а виторг* від його показу 
склав 20 000 доларів. 

найбільше постраждали творці фільму «сироти» (сША, 1987 рік). на фільм витрачено 15 мі-
льйонів доларів, а повернути вдалося тільки 100 тисяч доларів. Це був найбільший за всю іс-
торію кінематографії комерційний провал. 

під час Другої світової війни з метою економії металу статyетки «оскаpів» робили з дерева.Ц
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Колката – Kalkuta 
культурфільм – film oświatowy
мультфільм – film animowany
насильство – przemoc
рябий – покритий плямами іншого кольору
система оповіщення – system wczesnego ostrze-
gania
спиця – szprycha
сплав – речовина, яку отримуєть зі суміші декіль-
кох металів (stop)
споруджений – збудований 
стрічка – кінофільм або телевізійний фільм
тротуар – пішохідна доріжка (з кам’яних плит, 
цегли, асфальту, дощок і т. ін.) з боків вулиці, пло-
щі, трохи вища, порівнюючи  з проїжджою части-
ною. 
трюк – складний цирковий номер 
шланг – труба для підливання рослин 


