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Осінь

Завітала до села
Осінь-господиня.
Лад усюди навела,
Зібрала насіння...
Бараболю* у мішки...
Яблука – в комору,
Щоб було на пиріжки
У зимову пору.
Виноград увесь на сік,
Гарбузи – для каші.
Вистачить тепер на рік
Всій родині нашій!
http://natalyagurkina.ucoz.ua/blog/2008-09-23-30

* Словничок на 12 сторінці

Білочка

У лісочку, по деревах
Білочка стрибає,
Для маленьких білченят
Ласощі збирає…
Принесе вона малечі
Гарні подарунки.
А до них іще додасть
Ніжні поцілунки….

Наталя Гуркіна

Жовтневий танок

Їжачок

Листочки в повітрі мов птахи літають,
Кущі і травичку собою вкривають.
Милується око цією красою,
Вітається осінь з тобою і мною.
Старанно навколо усе прикрашає,
А листя в таночку кружляє, кружляє...

Грибочок

Дуже любить їжачок
Лісом мандрувати,
Листячко і ягідки
Голками збирати.
А буває, і гриби
Носить він на спинці,
Адже вдома дітлахи*
Ждуть його гостинців.

Сів грибочок на пеньочок
і сидить.
Він чекає поки дощик
задзвенить.
А тоді він дуже швидко
підросте,
і у кошик до малечі
попаде.
Федір Петров

Лелеченьки

Ой стояла я на горбочку,
Глянула увись –
Лелеченьки чорнокрилі
В ірій* подались.
– Летіть, летіть, лелеченьки,
За моря, у світ
Та й понесіть на крилечках
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Всім дітям привіт!
І хлоп’яткам, і дівчаткам –
Всім їм розкажіть,
Що Оленка хоче щиро
З ними подружить. –
Довго-довго я стояла,
Дивилась увись:
Лелеченьки чорнокрилі
В ірій подались...

Грибозбiр
О

*

Віра Оберемок

сінь прийшла з городів. Скотилася в погреби* з картопляним смутком, перейшла стернею* у садки, обтрусила яблука, груші і непомітно підкралася до дерев,
що попритулялися біля тину. Явори
пожовтіли раптово, за одну ніч. Навіть берізка, та сама, яку ми з мамою
посадили весною, стоїть тепер із золотими кісьми*-гілочками і схожа на
золотоволосу красуню. Літо, розгублено озирнувшись востаннє, тихо
кине: «Я ж бо думало, що то жарти»
– і сумно сховається за селом. А осінь
– наряджена*, радісна, хазяйновита,
з кошиками в руках, уже поспішає до
лісу. Там якраз грибозбір почався.
Сидять на узліссі в жовтих сорочечках маслята. Почули кроки, нашорошились. А вгледіли осінь з кошиками, кинулись, як налякані зайчата, врізнобіч. А опеньки-малята
горнуться ближче до піддубників*грибів, дружнім колом обсідають
пеньки в низині. Боровики, молоді,
коренасті, як маленькі борці, розсипалися на вкритій землі. Вони бачать, що втікати їм нікуди. І спокійно сідають на дно кошиків, поважні,
ділові. Роблять вигляд, що нічого не
сталося.
Бреде осінь лісом. Слухає надокучливе мугикання* вітру, що всівся на
ялині, звісивши до землі ноги, й не

хоче нікуди далі йти. Вже й повні кошики стоять біля старої сосни. І осінь
втомилася трохи. А грибів не зменшується. Опеньки-підосичники* полізли один поперед одного посадкою-чагарем*, манять, кличуть до
себе. А он рижата*, як у казці вишикувались рядами, нахлобучили* на
голови картузики* і, здається, самі
просяться до рук.
Осінь скидає з голови квітчасту
жовту косинку*, розстеляє на стежці. Гриби поспішають до неї. Осінь
стоїть осторонь, спостерігає, як вони
збігаються докупи і вмощуються на
косинці. Один тільки білий гриб,
широкоплечий, рослявий*, не зрушує з місця, стоїть, причепурюється*, шляпу розправляє*.
Осінь і не тривожить його. Хай
собі постоїть! Вистачить для неї й інших грибів. Он біля озерця в берізках опеньки з-під листя засмаглими
голівками визирають, чекають, коли
осінь прийде до них. Щаслива пора –
грибозбір!
http://abetka.ukrlife.org/oberemok4.htm
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Кольори
Земля

Наша

Наша планета Земля – дуже стара.
Їй 4.567.000.000 років!!! Важко прочитати
це число, правда? Простіше сказати,
що Землі понад чотири з половиною
мільярда років.

Молода Земля зовсім не пригадувала сучасної.
На її поверхні не було океанів, а в атмосфері –
кисню*. Крім того, була гарячою рідиною. Тільки
пізніше її температура зменшилася і почала утворюватися тверда земна кора.
Сучасна Земля збудована з декількох оболонок, так званих геосфер:
1. Земна кора – зовнішній прошарок, який збудований з твердої скелі. Вона тонка, але дуже міцна. Більшість її поверхні займають океани. Земна
кора разом з верхньою частиною мантії творить
літосферу. Літосфера утворює рельєф* земної поверхні. Найвища вершина – гора Джомолунґма
в Гімалаях (8850 м), найнижча точка – Маріанська
западина в Тихому океані (- 11 022 м)
2. Мантія Землі* – вона дуже груба (біля
2900 км) та м’яка, ну і звичайно, неймовірно гаряча. Саме тут скелі тануть, перетворюючись на
магму.
3. Зовнішнє ядро – це велике море рідкого
металу (здебільшого нікелю й заліза), завглибшки
понад 2 тис. кілометрів.
4. Внутрішнє ядро – це куля діаметром
2,5 тис. км. Вона також дуже гаряча (4,5 тис. °C),
але тверда, завдяки величезному тискові решти
прошарків, які покривають внутрішнє ядро.
Земна кора складається з 7 великих і 12 малих
частин, які називаються літосферними плитами.
Вони плавають на магмі. Цей рух називається
дрейфом* материків*. (ак-б)

К

оли їдемо на екскурсію – наприклад,
у гори, – зустрічаємо різні види скель.
Деякі тверді і кольорові, деякі – м’які
і білі. Їх неймовірно багато на Землі, вони виникли різними шляхами. Існують три основні види
скель.

Магматичнi гiрськi породи*

Вони виникають безпосередньо з магми. Якщо
магма випливе на поверхню Землі – утворюється
базальт. Якщо вона залишиться в глибині земної
кори – матимемо ґраніт.
Базальт – це добрий матеріал для будівництва.
На основі базальту виготовляють навіть теплозахисне покриття для космічних кораблів. Ще роблять тканину для пошиття пожежних костюмів
і скафандрів. В Україні, у Рівненській області, існує село Базальтове, де з 1861 року видобували
базальт. Поблизу села знаходиться геологічний
заказник* – Івано-Долинське родовище* базальтів. Його 30-метрові базальтові стовпи нагадують
закам’янілий водоспад, що має кілька каскадів.
Більше таких у Європі немає. Під застиглою лавою досі знаходять мінерали-самоцвіти*: агати,
яшму*, аметист і кристали кальциту.

Село Базальтове, фото Seleonov, wikipedia.org
Яшма

фото Time3000,
wikipedia.org

Кальцит

фото Ra’ike, wikipedia.org
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з надр Землi
Агат

фото Ligar, wikipedia.org

Аметист, фото Quistnix, wikipedia.org

«Ґраніт» – слово італійського походження,
означає «зернистий». І справді, якщо подивитися на цей прекрасний камінь, побачимо в ньому
багато кольорових зерняток. Вони можуть бути
різної барви. Ґраніт використовують як будівельний матеріал: для фундаментів великих будинків,
для стояків залізничних мостів, набережних річок і каналів, сходів. Ґраніт можна полірувати; поверхня його стає зовсім гладкою й красивою. Завдяки тому можна з нього будувати пам’ятники.
У Варшаві стоїть пам’ятник Юліушеві Словацькому. Ґраніт на його п’єдестал* – це подарунок від
України для Польщі. Усі будівлі з ґраніту – міцні й
довговічні.
Пам’ятник Ю. Словацькому
у Варшаві
фото Michcik, wikipedia.org

Осадовi
гiрськi породи

Вони утворилися з
фраґментів скель і залишків тварин та рослин, які
осіли на дні моря та озер. Червоний пісковик
Це можуть бути різно- в Арізоні
фото Moondigger, wikipedia.org
кольорові пісковики*, які
в Україні з давніх-давен
використовувалися для
будівництва монументів,
замків, храмів, палаців і
садиб. Оскільки пісковики
порівняно м’які зараз після видобутку, але тверд- Амоніти
нуть після висихання, з фото Анни
них просто робити різні Коженьовської-Бігун
декоративні елементи.
Виняткові цікавинки можна знайти у вапняках*,
які утворилися з нагромадження черепашок*
різних тварин. Можна тут побачити скаменілості
амонітів, які жили 65 мільйонів років тому.

Метаморфiчнi гiрськi породи

Скеля, яка опинилася глибоко в середині земної кори і перебуває під впливом високої температури та високого тиску, перетворюється (тобто
переходить метаморфозу – звідки і назва тих порід) в іншу скелю. Наприклад, м’який вапняк заміняється на твердий і шляхетний мармур. (ак-б)
Тадж Махал в Індії, відома світова пам’ятка,
побудована з мармуру, фото Thuresson, wikipedia.org
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Пiдземельнi скарби
Дорогоцінне каміння
Люди завжди любили дорогоцінне каміння,
хоча, звичайно, купити його могли тільки багаті.
Самоцвіти*, оправлені в золото і срібло, показували суспільний статус людей, тому від незапам’ятних часів вони надівали кільця, намиста, браслети*, діадеми* й корони
з цінними прикрасами.
Яким камінням люди
найбільше зацікавлювалися? Найчастіше таким, що
було гарно забарвлене, з
яскравим блиском, високою прозорістю* і значною
твердістю.
◄ Cкрипковий ключ з дорогоцінними каменями,
авторка ключа Claudia von
Aponte, фото Heikenwaelder
Hugo, wikipedia.org

Алмази
Одними з найбільш знаних самоцвітів є алмази*.
Їх видобувають у шахтах в декількох місцях
світу, зокрема в Індії, Росії, Австралії, ПівденноАфриканській Республіці, але тільки 10–20% усіх
видобутих алмазів надається для ювелірних виробів. Решта має технічне застосування, наприклад в абразивних* матеріалах, оскільки алмази
– найтвердіші мінерали у світі.
Вагу алмазів вимірюють каратами (1 карат = 0,2
грама). Після ювелірного шліфування алмази часто називають діамантами.
Найбільшим з відомих алмазів був «Куллінан»
з первинною вагою 3106 каратів. Його знайдено
1905 року в копальні «Прем’єр» у Південній Африці. Як встановили учені, «Куллінан» – це уламок
ще більшого каменя, досі не ідентифікованого.
уряд бурської республіки Трансвааль подарував діамант британському монархові Едварду VII
– як вдячність за надання колонії самоврядування після закінчення англо-бурської війни. З алмазу виготовлено 105 діамантів. Після розділення
каменя найбільший – «Куллінан I» (530 каратів)
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– прикрасив Британський державний скіпетр*,
а «Куллінан II» (317 каратів) – корону Британської
імперії.

▲ Дев’ять найбільших частин «Куллінану» після
розділення, фото 1905, wikipedia.org

З усіх алмазів найцінніші – червоні діаманти.
У світі всього біля тридцяти таких каменів, а більшість важить менше ніж півкарата! Походять
вони з Австралії.

Дорогі дрібнички
Алмази, хоча й найбільш відомі, проте не найдорожчі самоцвіти. Рекордна ціна за прикрасу
виникла на аукціоні в Гонконґу. Переможець аукціону заплатив 9,3 мільйона доларів за намисто,
яке складалося з 27 намистинок з цісарського
жадеїту*. Це дуже рідкий, зелений і прозорий вид
цього каміння.
Наступний неймовірно дорогий камінь – це серендибіт. Зараз їх тільки три на світі!
Донедавна за найбільш рідкісний самоцвіт
вважали пейніт. До 2005 року було лише 25 його
кристалів. Тільки декілька років тому відкрито
нові родовища* – і пейніт втратив свою цінну позицію. (ак-б)

◄ пейніт,

фото RKBot,
wikipedia.org

Два
брати
Народна казка

ж

или-були два брати. Старшого звали Василем, а молодшого Михайлом.
Старший брат дуже був заможний, жив
у великих достатках. Молодший – навпаки. У молодшого брата і дітей ціла купа була, і бідність
велика. Ходив молодший брат по різних заробітках і ледве міг з дня на день діточок прогодувати.
Хоч брати жили зовсім недалеко один від одного, та зв’язку між ними майже ніякого не було.
«А що мені йти до бідняка? Він ледве сам живе,
не то, щоб мене пригощав», – думав багатий брат.
«А що мені йти до багача, коли він такий скупий,
як нещастя?» – думав не раз бідний брат.
– То така скупа душа, що противно й згадувати,
– говорили в селі про старшого брата.
Була тверда зима. Літом ще як-так минав день.
А зимою – то вже зовсім погано жилося в бідного брата. Біда була не тільки з харчуванням, але
й холод мучив сім’ю. Одного дня зібрався молодший брат і пішов з санчатами у ліс. «Приволочу*
хоч трохи хмизу*, щоб було чим хату розігріти,
а то дітвора* зовсім перестине», – думав по дорозі Михайло. Наволочив повні санчата* сухого
хмизу і рушив додому. Аж тут бачить – на галявині* сидять якісь люди і гріються біля вогнища.
«Що це за люди? – думав собі Михайло. – Піду я до
них та хоч трохи зігріюся, а то вже зовсім перемерз». Підійшов, поздоровкався*.
– А що ти, чоловіче добрий, сюди заблукав? Що
тобі треба? – озвався один, що здавався нібито
старшим. Тут Михайло розповів про свою біду,
про своє горе. Поскаржився, як йому важко живеться. Нема за що діточок приодягти, дров купити. Діти мерзнуть голі, голодні...
– Оце дійсно біда, чоловіче добрий, що тобі так
важко живеться, – озвався незнайомець. – Бачу
я твою щирість і добросердечність, тож принеси
з дому відро чи якусь іншу посудину і набери собі
цього вугілля, то хоч хату нагрієш.
– Що ж! Нехай буде! – погодився Михайло і побіг додому за відром. «Дивні це люди, – думав по
дорозі Михайло. – Це напевно якісь мандрівники
або опришки».
Прибіг додому, найшов якесь старе, полатане
відро і гайда знову у ліс. Підходить до вогнища,
а тут замість дванадцяти чоловік уже тільки один
сидить. Узяв цей незнайомець якусь лопатку

і наклав Михайлові у відро повно розжареного
вугілля. «Неси та хоч хату нагрієш», – сказав, прощаючись, незнайомець і зник. Рушив Михайло
додому. Одною рукою тягнув санчата, а в другій
ніс відро.
– Що це ти за вугілля приніс? – питає жінка,
дивлячись у відро. – Воно зовсім студене, а так
блищить.
Подивився і Михайло та очам своїм не повірив.
Ото не вугілля, а чисте золото. Було вже тепер
у Михайла з чого дітей годувати та одягати. Побудував собі хату нову, купив корову, поле. Завів
господарство і жив собі мирно, спокійно.
– Тут щось не те, – почав завидувати старший
брат. – Як це може бути, – говорив він, – що Михайло усе такий був бідний, а тепер раптом перейшов на таке багатство. І почав він ходити до
брата і випитувати, звідки в нього багатство, від
чого він так швидко збагатів. Доти ходив, що Михайло одного разу за своєю щирістю і добротою
розповів йому усе, як було.
«Дуже добре, що я довідався від брата про те
вугілля. Піду і я в ліс. Та я візьму велике відро, щоб
чим побільше принести додому того вугілля», –
тішився в душі брат.
Надворі тріщав мороз. Переодягнувся багатий
брат у старе порване лахміття, обув на ноги латане взуття, узяв санчата і відро в руки та щодуху
побіг у ліс. Назбирав на швидку руку повні санчата хмизу і рушив шукати вогнище і незнайомців,
щоб попросити від них вугілля. Шукати довелося
недовго, бо на одній галявині він дійсно натрапив
на вогнище, навколо якого сиділи дванадцять
чоловіків і грілися. «Оце мені й треба», – подумав
собі ненажерливий брат. Підійшов до вогнища,
поздоровкався.
– Хто ти такий? Що тобі треба? – запитав сердито один, що здавався нібито старшим.
Тут багатий брат почав скаржитись, як йому
важко живеться, що в нього десять малих діточок
і всі вони голі й голодні та мерзнуть від холоду.
– Що ж! Якщо в тебе у хаті холодно і діточки
мерзнуть, то бери собі у відро вугілля і неси, –
озвався сердито незнайомець.
Тут багатий брат набрав повне відро вугілля,
щиренько подякував і бігом додому.
Та тільки що встиг занести відро до хати, як тут
знялося величезне полум’я. І хата, і що в хаті було
– все згоріло. Пішли у дим і всі зерносховища та
будівлі, що були біля хати.
Оце за те, що він такий був скупий і ненажера
та висміював бідного чоловіка, – говорили про
нього в селі. – Тепер нехай знає, що то значить,
коли чоловік бідний.
http://www.ukrnarkaz.narod.ru/pro_ukransku_kazku/dva_brati
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Звiдки
взялося
вугiлля

В

угілля – це викопне паливо органічного
походження. Уявіть собі величезні території водно-болотних угідь*, де ростуть
трав’янисті рослини 20–40 метрів заввишки: гігантські папороті, плауни* й хвощі* покривають
розлогі болота, а теплий і вологий клімат сприяє
енергійному розвиткові спорових рослин*, який
уже не повториться в пізніших геологічних епохах. У геологічному періоді, званому Перм, виникли кліматичні зміни, які довели до масового
вимирання рослинності. Другим важливим періодом для творення вугілля був Карбон (назва
походить від латинського слова carbo, що означає саме вугілля). В теплому й вологому кліматі
розвивалася та помирала величезна кількість
рослин. На місцях, де вони росли, протягом багатьох мільйонів років формувалися вугільні родовища. Вугілля виникло в результаті повільної
трансформації рослинних тканин, розкладених
мікроорганізмами в умовах обмеженого доступу кисню* та під впливом високої температури й
тиску в надрах. Пізніше горотворчі процеси винесли ці родовища ближче поверхні Землі.

Чорне золото
«Чорне золото» – так називають нафту, одну
з найважливіших копалин у світі. Ніхто точно
не знає, звідки взялася нафта. Дехто вважає,
що це залишки живої матерії, а дехто, хоча їх
меншість, що організми здебільшого не брали участі в її творенні. Однак добре було би
зрозуміти, як нафта виникає – бо, може, тоді
людство могло б само її витворювати на великих заводах.

Чому нафта така важлива?

З неї передусім робиться пальне, тобто бензин
і дизельне паливо*, без яких просто неможливо жити в сучасному світі. Завдяки нафті маємо
синтетичні волокна, з яких виробляються, наприклад, різні матеріали на одяг, панчохи й тюль. Ма-
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▲ Часом можна
знайти кусок
вугілля
зі скаменілістю
папороті
фото Vzb83, wikipedia.org

графіт ►

фото Spundun,
wikipedia.org

Нині широко користуємося вугіллям не лише
як джерелом енергії. Чи знаєте, що вугілля має
декілька алотропічних видів? Алотропія – це явище, коли хімічний елемент існує у вигляді двох або
кількох простих речовин, тобто коли один елемент може мати декілька форм. І так є з вугіллям.
Існує, звичайно, вугілля, яке можемо спалювати в
печі. Але діамант – це також вугілля. І графіт, який
маємо в олівцях, – це теж вугілля. Ну й нанотрубки*, які використовуються в IT-технологіях. (ак-б)
ємо також парафін, а з нього, наприклад, свічки
й оболонки голландського сиру* – червоні, які
видно в крамницях і які захищають сир, щоб не
висох. З нафти походить вазелін – складник мазі*.
Мазут, з якого роблять, зокрема, асфальт. Каучук,
який можна знайти в шинах*. Ліки... З неї виготовляють також... жувальну гумку.
Панорама м. Борислава з копальнями нафти
Поштова листівка, 1920-ті рр., wikipedia.org

Вулкани
З

відки взялася назва «вулкан» – точно не
знаємо. Можливо, від імені римського бога
Вулкана, який жив на острові Вулкано.
А може й навпаки... Може, бога Вулкана названо
саме на честь гори, яка вибухає димом і вогнем?..
Правдоподібно, звуки й вібрації, які виходили
з гори-вулкану, нагадували людям працю в кузні.
А бог Вулкан був ковалем, який робив наконечники стріл для бога війни Марса, блискавки – для
бога Юпітера й лати* – для героя Геркулеса.
Вулкани різноманітні, хоча найчастіше уявляємо їх собі як гори з кратером зверху. Прикладом
цього є відомий символ Японії – гора Фудзі. Але
вулкани можуть бути також пласкі. Деякі вибухають вогнем, деякі – лише димом. Є «голосні» вулкани, а є й «тихі».

Вибух вулкану

фото NASA, wikipiedia.org

поверхні Землі. Тут охолоджується й знову повертається вниз. Така мандрівка викликає рух літосферних плит.

Де з’являються вулкани?

Наприклад, на дні океанів. Цей процес має
зв’язок з дрейфом материків.
У деяких місцях дві плити розходяться, гаряча
магма вливається в щілину. Вона стикається з холодною морською водою й утворює довгі смуги
підводних вулканів. Їхні вибухи відбуваються на
глибинах.
Вулкани можуть виникнути також у тих місцях,
де стикаються дві літосферні плити й одна входить під другу. Коли край плити втискається дуже
далеко, він тане й стає магмою, яка втискається в
гора Фудзі, фото Fg2, wikipedia.org
різні щілини й вибухає. Такі вулкани найчастіше
можна зустріти на узбережжях.
Як вибухають вулкани?
Існують ще «гарячі плями». Це – дірки в земній
Літосферні плити плавають на магмі. Магма на- корі, через які проникає магма, виливається на
грівається від дуже гарячого ядра. Чим більше поверхню й таким чином утворює вулкан просто
тепла, тим вище вона піднімається, доходить до на поверхні землі. (ак-б)

Українська нафта

Від середини ХІХ століття відомим промисловим центром став Борислав – місто, що неподалік
Дрогобича. Були там великі родовища нафти, газу
й озокериту (мінерал, схожий за зовнішнім виглядом на бджолиний віск). Бориславське родовище
озокериту – одне з найбільших у світі. І одне з найбільш відомих – у другій половині
XIX ст. бориславський озокерит
використовували для ізоляції
першого трансатлантичного телеграфного кабелю між Європою
і США.
Про життя робітників, які працювали на видобуванні нафти,
писав Іван Франко у своїх творах
з відомого «бориславського циклу». Він показував жахливий образ і глибокий аналіз соціального
зла в тогочасній Галичині.

Іґнаци Лукасевич

Батьком нафтової промисловості був Іґнаци Лукасевич (1822–1882), польський фармацевт і хімік
вірменського походження. Він – винахідник гасової лампи*. Він створив метод отримання гасу
шляхом дистилювання
сирої нафти. Зробив першу нафтову свердловину*
і перший нафтопереробний завод у Польщі. Крім
того, був революціонером і політичним діячем.
Сприяв створенню садів,
будівництву доріг і мостів, шкіл, лікарень і т.д., фінансуючи ряд ініціатив з
власної кишені. Говорили,
що всі дороги в Західній
Іґнаци Лукасевич,
Галичині були вимощені автор Анджей Ґрабовський, 1884,
ґульденами* Лукасевича. wikipedia.org
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Новий навчальний рiк у...
...Варшавi

Для учнів з пункту навчання української мови
у Варшаві новий навчальний рік є новим ще й
тому, бо розпочався у новій школі. На фотографії
– першокласники з пункту навчання, яких цього
року прийшла рекордна кількість: аж сімнадцять
школярів. У пункті учні вчитимуться не тільки читати та писати українською мовою, але й, наприклад, вишивати чи танцювати (а навіть бойового
гопака!). Зате їхні старші колеґи отримали в одній
з варшавських гімназій приміщення, вони вже
влаштовують собі там світлицю.

...Лiгницi

На 55-річчя Загальноосвітнього ліцею у Лігниці
під час урочистого концерту виступили наймолодші діти, які ще не є учнями лігницької гімназії, не кажучи вже про ліцей... Але, може, колись
і вони прийдуть сюди? Завдяки ним на свято школи, яке пройшло у жовтні, завітали всі планети
Сонячної системи, у які перевдягнулися дітлахи!

Фото Павла Лози

Фото Павла Лози

..Бiльську-Пiдляському

...Мокрому

Мокре – це невелике село, розташоване над
річкою Ославою в мальовничих горах Бескидах.
Там знаходиться школа, у якій діти навчаються
української мови, але й буває, що їхні польські
колеґи також навчаються мови сусідів. Цього
року навчальний рік у школі в Мокрому розпочало 36 ваших ровесників.

День вчителя. Фото о. Юліана Феленчака
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.
Казку про «Солом’яного бичка» не один із вас
знає, зате учні з класів з додатковим навчанням
української мови, які знаходяться в одній зі шкіл
у Більську-Підляському, мали нагоду подивитися цю
казку у виконанні лялькового театру з українського міста Хмельницького. Крім цього, учні побачили
також виступ ансамблю «Горпина» та виставку. Усе
в школі підготовлено в рамках фестивалю «Підляська осінь». (пл)

Фото Івана Бакуновича



Пластування

Сіль любові
– Сестричко, а Івасик додав мені солі до мого супу, і я
не можу їсти, – плаксиво сказав Орест.
– Івасику, це дуже негарно. Сіль у великій кількості некорисно діє на наш організм, – сказала сестричка Калинка.
– Але без солі не смакує, – несміливо зауважила Галя.
– Це правда, але у всьому треба знати міру. Розповім
вам історію одного короля, який мешкав за сімома горами, за сімома лісами та за сімома морями. Королівство
його було велике, усі були щасливими, бо король був
справедливий і нікого де давав скривдити. Були в нього
три доні. Одна гарніша від другої, кожна дуже батька любила. Одного разу король задумав дізнатися, як міцною
є їхня любов. Запросив дочок до себе та питає: «Любі мої
дівчатка, коли б ви мали сказати, як міцно мене любите,
то до чого свою любов порівняли б?». Найстарша доня
відказала: «Люблю тебе, як дорогоцінне каміння, яке одягаю кожного дня. Кожне каміння, коли так миготить, нагадує мені, як міцно тебе люблю». Король з задоволення
аж сплеснув у долоні та пригорнув доню міцно. «А я, мій
батьку, люблю тебе так, як квіти люблять сонце. Гріються в його промінні та розцвітають, стають гарнішими.
І я так розцвітаю, кохаючи тебе». Король обтер сльози,
які лилися по його обличчі, та поцілував середню доню.
«А ти, моя дорога, – король звернувся до наймолодшої
доні, – яка є твоя любов?» – «Мій батьку, важко мені до
чого-небудь порівняти, бо нічого та нікого так не кохаю,
як тебе, але спробую». Королівна задумалася і почала говорити: «Я потребую тебе до життя так, як страва потребує солі, щоб витягнути з неї найкращий смак». Король
спочатку здивувався, але зараз знервувався та почав
кричати: «Дитино, я тебе годував, розпещував, любив,
а ти свою любов до мене порівнюєш до якоїсь страви
та солі!» – «Але, тату, – виправдовувалася королівна, –
сіль – мінерал, її використовують до харчів, щоб видобути найкращий смак страви! як без солі страва втрачає
смак, так моє життя без тебе не має сенсу».
Однак король не хотів слухати доні, казав насипати до
мішка солі, покласти доні на спину та вигнав її з замку.
Минуло чимало тижнів-місяців, коли на королівський
стіл подано страви, які були нейтральні за смаком.
Годі й було їсти. Тоді король зрозумів, що наймолодша
з донь так само міцно, а може й сильніше за старших любила його. Швидко наказав віднайти доню та привести
до замку. Коли королівна повернулася, то їхньому щастю
не було кінця – й далі жили собі злагідно й мирно.
Підготувала сестричка Йоля Барняк

Iгри
Редька

Спершу визначають, кому бути «сусідкою». Усі інші стають по двоє, потім
присідають один навпроти одного на
коліна. Пара неподалік від пари, рядками, подібно до того, як росте редька на
грядці. «Сусідка» підходить до крайньої
пари і розпочинає розмову:
– Бабо, дай редьки!
– Скопай грядку, то знатимеш, звідки
редька береться.
«Сусідка» обходить довкола «редьки»,
показуючи, як копають грядку. А тоді
звертається вже до другої пари:
– Бабо, дай редьки!
– Посади собі.
Знову слід обійти довкола «редьки» та
показати, як її саджають. З тим же запитанням «сусідка» підступає до інших
пар, а їй відповідають:
– Полий собі.
– Посапай собі.
– Прополи собі.
«Сусідка» показує, як усе те робиться,
аж поки почує:
– Вирви собі.
Та пара, яка це каже, міцно тримається
за руки, а «сусідка» хапає когось одного
попід руки і пробує відірвати від того,
з ким він зчепився руками. Як не відірве, то далі йде зі своїм запитанням. А як
відірве, то сяде на те місце, а її замінить
той, хто не вдержався. і гра продовжується.

Стрілка, яка розмовляє

Дитина сама загадує предмет, до якого вона «мандрує». Наприклад: «Мені
хочеться дістатися до вікна, яке знаходиться справа від мене. Я відправляюся в дорогу, а стрілка підкаже мені, де
можна відпочити». У руках в дитини
стрілка, яку вона може повертати в потрібному напрямку.
Можна в цій же грі викласти на шляху
(або намалювати крейдою) стрілки, що
вказують напрям.
Під час мандрівки дитина повинна промовляти вголос напрям свого руху: «Іду
прямо, повертаюся наліво» тощо.
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вересень

З а г ад к и

В лісі виросли грибочки,
У опеньках всі пеньочки.
Осінь з ним за руку йде,
В школу діток він веде.

Абразивний – прикметник до слова абразиви – дуже
тверді матеріали, що застосовуються для шліфування,
точіння і полірування
алмаз – diament, brylant
бараболя – картопля
браслета – bransoleta
вапняк – wapień
галявина – поляна зазвичай на узліссі або серед лісу
гасова лампа – lampa naftowa
голландський сир – ser żółty
грибозбір – grzybobranie
ґульден – золота монета, роблена вперше в Німеччині
на початку XIV ст.
діловий – підготовлений, досвідчений, працьовитий
дітвора – діти
дизельне паливо – olej napędowy
дрейф – пасивний рух пливучого тіла під діянням течії,
вітру, хвиль
заказник – ścisły rezerwat
жадеїт – jadeid
ірій – теплі, південні краї, куди відлітають на зиму перелітні птахи
картузик – чоловічий головний убір
кисень – tlen
кісьми – косами
косинка – трикутна хустинка
лати – металевий одяг стародавнього воїна
мазь – maść
мантія Землі – płaszcz Ziemi
материк – континент
мугикання – тихе, невиразне наспівування
надра – глибини землі та все те, що міститься під земною поверхнею
наряджати – одягати кого-небудь, переважно у святковий, гарний одяг
нанотрубки – трубки дуже маленького розміру
нахлобучити – натягнути
нашорошувати – викликати напружену увагу, зосередженість, занепокоєння, тривогу
п’єдестал – художньо оформлене підвищення, на якому встановлюється статуя, скульптура, колона і т. ін.

Листочки пожовтіли
І з гілок полетіли...
Десятий по рахунку,
З дощами носить сумку.
Любить листя фарбувати
І дерева роздягати.
Після нього йде зима,
Грає в сніжки дітвора.
листопад
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Ліс у гості закликає,
Нас грибами пригощає.
Неба потускніла* просинь,
У права вступає....

жовтень

?

Наталя Гуркіна

піддубник – їстівний гриб, схожий на боровик
підосичник – їстівний гриб з червоною або коричневочервоною шапкою; красноголовець (kozak)
пісковик – piaskowiec
плаун – widłak (рослина)
погріб – пивниця
поздоровкатися – привітатися
поосадка – ділянка, на якій посаджено дерева, кущі
порода – мінерал або сукупність мінералів із більшменш постійним складом, що є складовою частиною
земної кори
потускніла – zmatowiała
приволочити – тут: принести
причепурювати – надавати красивішого вигляду
прозорість – przezroczystość
рельєф – ukształtowanie terenu
рижатий – рудий
родовище – złoże
розправляти – зручно розміщувати що-небудь скручене або зіжмакане, зім’яте
рослявий – той, який виріс до значної висоти
самоцвіт – kamień szlachetny
санчата – санки
свердловина – szyb
скіпетр – berło
спорові рослини – rośliny zarodnikowe
стерня – поле, на якому зібрано хлібні рослини й залишилися тільки зрізані біля кореня їхні стебла
увись – вгору
угіддя – ділянка орної землі або частина природних багатств, придатних для господарського використання
узлісся – смуга на краю лісу
чагар – місце, де ростуть кущі
шини – opony
хвощ – skrzyp (рослина)
хмиз – chrust
черепашка – тверде захисне покриття деяких безхребетних тварин (слимаків, молюсків і т. ін.)
яшма – jaspis (kamień szlachetny)
– додаток для дітей
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