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РОЗГАДКИ ЗАГАДОК ДЛЯ МОЛОДШИХ ДІТЕй. 

ЗА ЛЮТИй. 
І. Тінь. 11. Жук. 

ІІІ . .""".Х . 
ТО З вас, ДІТИ, пильно вчився, 

І до мапи придивився, 
Відгадати вмить зуміє, 
Що жирафи довгошиї, 
В АфРИЦі, в стеоах-саванах 
Проживають. Вість це ,- знана, 
А верблюд, хоч людям служить, 
Невибаг ливий він дуже -
В~ить н:олючий з'їсть кан:тусик, 
А в біді й патик розкусить. . 
Скажуть, певне, діти мудрі, 
Що на півночі у тундрі, 
Де покрите все снігами, 
IБідні люди їздять псами. 

'Кожний З"'1.є не від нині, 
ІД0 вода, це скарб... в пу~ині. 

' В ескімосів з льоду хата, 
А -зІ снігу там загата. 

' С1'русь, хоч птах, копита має, 
В АФриці він проживає. 

. Ген, ,иа півночі є море, 
В нім КРИЖИНИ наче гори, 

-Там ЖtSуть ведмеді білі, 
JlJIавуни швидкі і смілі. 
А 'KpeMє~i крокодили 
Не в дІ1іпрі живуть, а в Нілі. 
В вир.ії, де зим немає, 
Там чобіт юхто не знає. 
Ще скажу всім без вагання, 

Що останнє те питання 
Завдало найбіJlьше муки. 
Врешті вам даю у руки 
Розгадку ОЦЮ путящу. 
(Чи знайшли ви може кращу?) 
Мудрі книги прочитав я, 
Вчених всіх про те питав я, 
І, Ііа жаль, flіНивим мушу 
Дуже засмутити душу: 
Тих країн ніде немає, 
Де прямlcьн:о в рот ЗЛІтає 
Дощ варенин:ів біленьких ••• 

ІУ. Byxa~ 
М. Пет рів . 

ЗА БЕРЕЗЕНЬ. 

І. Літак. П. Олівець. ІІІ. Свічка. 
іУ. Вітрян:. У.І Сніг. 

УІ. 

Ви згадали - це не ріг, 
Тільки - місто Кривий Ріг. 
Розвивається, цвіте 
Над рікою Інгульцем. 
Там родовища руди, 
Пребагаті, хоч куди! 
А з руди є той метал ... -
Найцінніша в світі _ сталь. 

М. П е rr рів. 

ЗА КВІТЕНЬ-ТРАВЕ 
І. Муха. П. Бджола. Щ. Сви ,а. 

lV. Ворона. У. Павук і мітла. УІ. 
Корова, баран, курка. 
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Довго сонце парило, 
Землю напекЛ6 ... 
Хоч би раз нахмарило, ' 
Тінню затягло! •• 

І земля стомилася, 

~віти полягли ... 
- Боже! - все молилося, 
Дощику пошли! 

Божа воля сталася, 
Втішився 'ввесь світ: 
Хмара насувалася 
З заходу на схід • 
.. , 
з заходу Qовіяло 
Теплим вітерцем, 
Потім враз засіяло 
Бризками-дощем. 
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Іди, іди, дощику, 
Не переста~ай, 
Спраглу землю-матінку 
Щедро напувай! 

Дай снаги набратися 
Врунам молодим: 

Нам земля віддячиться 
Збіжжям золотим. 

Квітами веселими 
Луки заряснять, 

. Радісні над селами 
Співи задзвенять! 

Іди, іди, дощику, 
Довго не вгавай: 
Хай росте й пишається 
Наш багатий край! 

О л. В а р а в в а. 
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А вже весна, а вже нрасна, зі 
стріх вода напле, молодому но
занові мандрівоньна пахне. Ой, 
пахне, пахне! На леваді давно 
вже зо.іІотіється латаття, у гайну 
синіють пахучі фjялКи. Але сьо
годні день наче навіжений
плаче холодним, дошнульним 

дощином. 

Івась розгорнув велиний атлас 
і сназав: . 

- Увага: Рушаємо в ман
дрівну! 

- Пальцем по мапі! - засмі
ялась Галя. 

- Не смійся, Галю, не смійся! 
І пальцем по мапі треба вміти 
мандрувати, - сназав · поважно 

Івась. - ТреБа знати, де море, . 
де суша, де гори, де низини, де 
підводні снелі, де землі родючі, 
де пустелі. Але це ще не все. 

Треба знати, де можна . зустріТIf 
'. ( 

л.ева, де антилопу. А з папуаса-
ми або готентотами, думаєш, 
тан легно порозумітися? 

Всі· діти обступили IBac~. На
віть маленьна Ася лишила в ну
тину лялю, впхнула між дітей 
свою нучерявеньну голівну ~ за
питала: 

- Пустіть мене! Я теж хочу 
мандрувати. 
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- Така мандрівна пальцем по 
мапі - це не цінава забава, -
сназала незадоволено ГаJl~. 

- А ти думаєш, що це забава! 
- сназав Івась. А ти знаєш, що 
ян підросту, то відвідаю -всі ті 
місця. Я бу ду велиним маНДР,ів-
нином. І , 

Го, го! Наш Колю~бе! - за
сміялася Галя. - Та що ж ти бу
деш віднривати? Америну вже 
віднрили, а другої, мабуть, не

має. 

- Я думаю, - сназала Катру
ся, - ЩО ти не можеш бути та
ним славним мандріВQИНОМ, ян 
Колюмб. Славні люди ніколи не 
були малими дітьми. Вони зій
шли з неба на. хмари, з хмар зі-

. СНОЧИЛИ на вершни гір, а з гір 
ро'з'Шшлися по світі. Ні, славні 
люди не могли ніно ли бути ' ма
лими людьми! 

А це вже непраВДа, Катру

сю! Я читав ННИЖНУ: "Дитин
CT~O славних людей". 

А UUевченко не був дити
ною? Не мандрував до тих СТОВ
пів, · що небо підпирають? 
спитав Остапно. 

- Та навіть наш Господь, Ісус 
Христос був дитин"ю. ,Ні, Ка
трусю, помиляєшся! 

МАЛІ ДРУЗІ Ч. б. - 1944 
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Катруся засоромилася, що всі 
такими твердимИ ' доказами зби
вають її погляд. 

- ' Значить, наш Івась може 
колись бути таким великим ман
дрівником, як Колюмб, - сказа
ла Наталя. 

- А що ж він буде досліджу

вати? 
- Антарктиду! - перервав Івась. 
- Та там так зимно! Як ти за-

їдеш на Антарктиду? В тебе ж 
скоро мерзнуть пальці! 

- А Роальд Амундзен ;заїхав. 
- Я 'Думаю, - почала Катру-

ся, - що Роальд Амундзен не 
змерзав. Це був такий чоловік, 
що зовсім не відчував зимна. 
Інакше він був би не заїхав на . . t 

Антарктиду. А в тебе, Івасю, 
скоро мерзнуть пальці, ти не мо

жеш бути таким мандрівником, 
як Роальд Амундзен. 

- Неправда! - сказав Івась. 
у Роальда Амундзена таliож 
мерзли пальці, як j в кожного 

чоловіка. Тіль
ки він хотів 
заїхати на Ан-
тарктиду і за ... 
їхав. А я теж 
хочу заїхати 
туди заїду. 
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Дрібниця те, що в мене мер
зиуть пальці. Я бу ду колись ве
ликим мандрівником, бо хочу 
цього, а покищо мандрую паЛh

цем по мапі. Рушаємо в дорогу! 
Хто зі мною? 

- Я! я! Я! - загомоніли діти. 
До громадки нерішучо прилу

чилася і Галя. Маленька Ася по
бігла швидко в кут, взяла на ру
ки лялю і сказала: 

- ){оди ж, лялю! І ти поїдеш 
3 нами у світ. 

Івась показав якусь крапочну 
на мапі і сказав: 

- Тут Одеса! 
- А що то таке Одеса? 

спитала Ася. 

- Велик~ місто. Найбільший 
порт иад Чорним Морем. 
Ася аж вирячила свої блиску

чі оченята, врешті спиталася: 

- А де ж те місто? Це якась 
горошинка, чи квасолька 

-Асю! Не 
перебивай! 
Коли я кажу, 
що місто, то 

місто. Бу.деш 
багато гово
рити, то ми 

~~~eo.H~ віз~-
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Ася затихла, а Івась говорив 
далі: 

- Заходимо до пристані, а 
там багато кораблів. Наш кора
блик невеличкий. Навантажуємо 
харчі ... 

- І їдемо! - не стерпіла Ася. 

- Асю, не перебивай мені! Не 
їдемо, ще треба набрати води 
до пиття. 

- А нащо ж .води набирати? 
- здивувалася Ася. - Та ж у 

морі її дуже багато. 

- Так, але морська вода со
лона, її годі пити. 
Тимчасом тепле, привітне со

нечко глянуло з-за хмари. 

- Погода! - крикнув Івась. 
- Лишаємо наш кораблик .в 0-

' десі, а самі йдемо в гайок збира
ти квіти. 

Івась замкнув ат лас і положив 
його на полицю. 
. Всі діти вибігли з кімнати. Не 
залишилася і маленька Ася. 

- Ходім, лялю! І ми підемо 
збирати квітки. 

Мир о с л а Б Пет р і Б. 

Калина не гне.ться ... 
(У Зелені Свята). 

Закувала зозуленька 
В зеленому лузі, ' 
Усміхнеться Україна 
До нас, любі друзі. 

До схід сонця, над потоком 
Калина зацвіла, 
Цвіт біленький, лист широкий, 
Запашна і мила. 

Тих згадаймо, що упали 
Та за Україну, 

Що хотіли підЦімати 
Червону калину. 

Хоч калину пригинали, 
Калина не гнеться, 
Ще та наша Україна 
До нас усміхнеться. 

Ясно, ясно сонце сяє, 
Зеленіє нива, 
Буде жити Україна 
Вільна і щаслива. 

Треба всім нам, любі друзі, 
Сили набирати, 

'щоб ми нашу Україну 
Могли захищати! 

Уляна Кра Б чен к о. 

Народнім лицарям 

Народнім лицарям, уславленим 
[боями 

Зриваймо радісно квітки, 
Вінчаймо їх терновими вінками 
Безсмертям на віки. 
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Народна пам'ять їх ніколи не 
[забуде, 

І доки житиме народ, 
Іх світлий образ сонцем буде 
І в день весни, і в ніч негод. 

О. О лес ь. 

МАЛІ ДРУЗІ Ч. б. - 1944 



Був чудовий весняний ранок. 
Два братіки, Омелько і Тарасик, 
відчинили вікно і з насолодою 
вдихали ' чисте повітря. 
В той час до кімнати влетіла 

бджілка. Може її знадили ледве 
чутні пахощі колонської води, 
а може побачила над дзеркалом 
велику голівку червоного папе

рового маку. 

Вона швидко сПdхватилась, 
що в кімнаті нічого ЇЙ шука
ти, але поворотної дороги не 
вміла найти. Вона вдарилась 
голівкою об шибку другого, 
невідчиненого віина і жалібно 
бриніла, надаремне намагаючись 

вилетіти на волю. 

Тарасик почув ЇЇ бриніння і пі
дійшов до неї. 

- Бідна бджілка, - сказав. -
Треба її випустити, щоб не гая
ла часу. На лугах і по лісових 
зрубах повно нвітів. Бджілці 
спішно збирати медон. Хто знає, 
може вона прилетіла з пасіни 

дядьна Мирона, що нераз дає 
нам у гостині поноштувати ме
ду ... 

- Мед - солодна й вартісна 

МЛЛІ ДРУЗІ Ч. б. - 1944. 

річ, - відповів Омельно. - Але 
як ти думаєш, чи вся вартість 
бджоли тільни в тому, що вона 
збирає мед? 

- О ні, я знаю, що бджоли 
приносять ще й вісн. 

- Колись У давнину, - розна
зував Омельно, - ноли не знали 
електрини, нарбіту, нафти чи 
земного BQCHY, світили свічнами 
з бджіJiьного восну. І тепер ще 
світять ним, але восну не так то 

вже й багато. 
- Я бачив, ян тітна Уляна го

тувала масть проти ран і давала 
до неї воску, - пригадав собі 
Тарасин. 

- Тан, - погодився Омельно, 
- бджолиний віск має лінуваль-
ні прикмети. Але, чи знаєш ти, 
яну ще нористь приносять бджо
.пи? 
Тарасик задумався: Ну, 

що ж, мед ... вісн ... Здається, вже 
все ... 
Омельно засміявся; - Бачиш, 

найважніше ти забув. Без меду 
і без восну ми могли б обійтися, 
а без цієї третьої нористі, яну 
нам дає бджола, ні. 
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- Ціl{аво, - заговорив Тара- ' 
СИI{. - РОЗl{ажи, що воно Tal{e! 

- Коли ціl{авий, то послухай! 
БджіЛl{а літає з I{віТI{И на I{віТI{У, 

збираючи мед. При тій нагоді 
ВО,на запорошує собі голіВI{У та 

ніЖI{И ніжним ПИЛОЧI{ОМ, щО зна· 
ходиться в І{ожній І{віточці на 
малесены{хx , ПРУТИl{ах, ПЙЛЯl{ах. 

Щоб I{віТОЧl{а перетворил~я в 
овоч, ягіДI{У чи зер'енце, . мусить 

ПИЛОЧОI{ з іншої квіТI{И TO~O са
мого роду попасти до її осеред
І<У-зародня. І саме бджіЛl{а є тим 
І{ОРИСНИМ створінням, що несві
домо переносить ПИЛОI{ з l{віТI{И 
на I{віТI{У. ПQдумай, що було б, 
І{ОЛИ б бджіЛl{а не роби-ла нам 
цієї прислуги! \ 

- Ми не їли б ні яб,лУI{, ці че· 
решень! - заговорив з острахом 
Тар асин. - Не бrло б 'ні соло
дены{гоo ГОРОШI{У~ ні I{васолы{,' 
ні MaI{Y. Хто ж тоді CMal{YBaB би 
добру гречану І{ашну з МОЛОI{ОМ 

або сметаною? 
- Авжеж, - , притаюіув 0-

мелы{,' - без допомоги бджіл 
І ІНШИХ І{омах, Яl{і годуються 

медом, не мог ло б розвива!ися 
.ні городництво, ні садівництво, 

а й хліборобство мало б веЛИI{Ї 
втрати. 

- Ціl{аво! Дуже ціl{аво! - ди
вувався ТараСИI{. - Тепер у ме
не ДЯДЬІ{О Мирон ще пова)f{ніша 

людина, ніж досі. Він же ,пасіч
ниl{ ... 

- Все пасічииче занятfя, яl{ 
бачиш, важливе і незвичайно І{О
рисне. Воно бу де тим І{раще ви
І{онувати свої завдання, чим 
більше в нас бу де пасіl{. Добре 
ведена пасіl{а дає людині таl{ИЙ 
же приБУТОI{, яl{ l{ілы{a rel{TapiB 
поля - заявив омелы{.. - Є 

136 

вже в нас люди, що живуть тіль
ЩІ з пасічництва. Але, назагал, 
пасіЧНИl{ів у нас розмірно неба

.гато. Ще tЩмало лісових зрубів, 
лугів і І{вітів залишається . в нас 

' неВJfl{ористаними. . . 
- ЯІ{ Я вирос:rу, буду пасічни

І{ОМ! - заговорив Тарасин. -
Дядьно Мирон напевно не відмо
виться навчити мене тієї мудро- ' 
сти. 

- Хвалю тебе за це, - Сl{азав 
омелы{.. - У наших батьнів є 
поле, сад, обійстя обсаджене 
столітніми липами. В Оl{олиці 
чимало лугів, ЛІСІВ і зрубів. Сі
ють тут чимало греЧI{И й лубіну. 
Мають бджіЛI{И з чого збирати 
мед. Але, цього не досить! Ти, 
брате, мусітимеш ще багато. вчи
тися, щоб збагнути ввесь пасіч
ничий досвід. Найнраще буде, як 

. ти попросиш баты{a віддати те
бе в пасічничу ШI{ОЛУ. Пасічник 
мусить вивчити преl{расно бджо~ 
лу, її життя, працю, звичl{и й не
дуги. П;lсічниче знання ШИРОl{е 
j його треба здобувати пильною 
та довгою працею. 
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- Це мене ще більш заохо
чує! - заявив Тар,асик. - Я бу
ду радо вчитися пасічничої му
дрости, бо бути пасічником І' 
почесне звання. 

, Тарасик відчинив вікно і випу

стив бджілку. 

Лети, бджілко, в чисте П1)

ле, в сади й городи, а як вернеНІ

ся до своєї пасіки, привітай усЬ: 

бджіЛОfi: від Тарасика, майбут

нього пасічника! 

р о л я·ни К. 

На пасіці 

Перехресними рядками 

Вулики в саду ... 
Я до пасічника-ді.ца 
Не по мед піду. 

Я зайду, ІШЛИ додому 
Бу ду з школи йти: 
Може зможу дідусеві 
Чимсь допомогти. 

-Може вийде , так, що мрії' 
Збудуться мої: 
Може вирояться в діда 
Молоді рої. 

Посідають ·на деревах, 
Гудом загудуть: 
Дідусеві ж не дістать їх, 
ні гілляк зігнуть. 

Я полізу на черешню, 
В торбу рій струшу, -
Тим старенькому моєму 

СпраВ#і поможу. 

Друзі ми, хай в нас нерівні 
В десять раз літа ... 
В діда пахне медоцвітом 
Сива борода. 

І . тому його й не жалить 
Ні одиа бджола •.. 
ОТ ІШЛИ б уже й у мене 
Борода була! ..• 

Дід засипле рій у ву лик, 
Радісно зітхне, 
Потім візьме й поцілує 
<:;6лодко мене. 

І погладить чуб мій ніжно 
Дідова рука, 
І простягне повну миску 
Меду в щільниках. 

Я скажу: "Та бійтесь Бо'га! 
Щоб я стільки з'їв?! 
Та до меду я й не дуже ... 
Та я й не просив ... " 

Тоді лагідно всміхнеться 
Пасічник-дідусь: 
"Іж,синочку, заробив ти!" 
І ... я ... не... зречусь! 

Мис.ка повна, мед пахучий ... 
Ум, аж досхочу! ... 
Я до пасічника-діда 
Не по мед ходжу! 

О л. В а р а Б Б а. 

ВІД МІСЯЦЯ ЧЕРВНЯ примірник "Малих Друзів", коштує 1..50 зол., 
річна передплата 15 зо)(., піврічна '8 зол. Хто вплатив цілорічну передплату 
і хоче одержувати журнал до кінц І! року, мусить доплатити тепер 4 зол. 

Передплаtу й листи слати на адресу: 

Uk:rainischer Verlog - "Mali Druzi", Krakau. Reichsstrasse 34. 
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Стець ' чемненько привітався 
Олівець у руку взяв' 
І сказав: 
"Ви не сердьтесь, діду! Годі! 
Зроду я не був ще злодій 
І не буду далебіг! 
Я, дідусю, тільни біг 
До садочка навпростець 
Дати пані олівець". 

Дід мовчить, ні пари з рота, 
Сперся на костур від плота. 

"Що тане, чи дід глухий, 
Чи не вірить, Боже НРИЙ?" 
Ручку Стець простяг малу, 
Смик старого за полу. 

А дідок з горбатим носом 
Похитнувсь і мельк у просо, 
А з-за діда довгий ІЩЙ 
На Стецька упав якстіЙ. 
Здивувався Стець 
"Ще таного не бувало! 
Відни в діда взявся ний 
Самобий?" 
Став до діда пр 
І нараз - давай CMiOT1C"'~""'" 

"Ха-ха-ха! От, диво тут! 
Це ж не дід, а страхопуд! 
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Зі старого рукава 
Он стирчить суха трава, 
А з дірявих нагавиць 
Мишки дві в нору - скакіць. 
І побігли під межу -
А коли ж я добіжу?" 

. І 
Гей, Стецуню, швидко, швидно, 
Поки ще доріжку видно! 

Ось біліє ~же і Школа 
((віти там цвітуть нав~оло, 
Виноград над ганком пнеться, 
З грядни соняшнИ]{ сМіється 
На толоці ж попід садом ' 
Ходить ніз рогате стадо. 
Що ж подієш, Стецю, ти, 
Ян тобі тепер пройти? 
Виступає цап рогаПIЙ, 
Став до Стеця підступати, 
Що під ступить крок, то все 
Боро)l,ОЮ потрясе, 
А з-за цапа цапенята 
Мекененають завзято. 
Бережись тепер, небоже, 
Тут відвага не поможе, 
Ти один, а їх громада, 
Інша тут поможе рада. 

МАЛІ ДРУЗІ Ч. 6. - 1944. 
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На майдані он здорових 
П'ять колод лежить дубових
Кум Іван іх тут привіз, 
ЯК торік рубали ліс. 

Не минув Стецько нагоди, 
Шасть, мов мишка, між колоди, 
Цап метнувся н.авздогін, 
Та прибіг запізно він, 
Бекнув грізно і спровола 
Став обнюхувати вколо, 

Кіз призвав на допомогу, 

Справжню учинив обл;огу. 
Стець тихесенько сидить, . 
На дорогу все глядить, 

Чи на відсіч хто не йде -
Але де! . 

Бачить - сонце тихо гасне, 
Потемніло небо ясне, 
І з зеленої дібров~ 
Йдуть овечки і корови. 
Раптом чує лай собачий, 
Глянув - пес кудлатий скаче 
Муравою крізь майдан. 
Упізнав Стецько: 

"Султан!" 
Пес спинився, щулить очі, 
Потім швидко як не скочить, 
Як не гавнне втішно-радо! 

МАЛІ ДРУЗІ Ч. 6. - 1944. 

Врозтіч кинулося стадо,· 
Налякався цап рогатий, 
Дав ногам чимскорше знати. 

Виліз з-між колод наш Стець 
Молодець, 
По хребті собаку гладить: 
"Пес поможе, а .не зради1,'Ь. 
Цап мене вже не по"оле, . 

To~ пора мені до школи". 

Гей, Стецуню, швидко, швидко, 
Поки ще доріжку вид"о! 

Пані квіти підливала -
"Що, Стецуню?" - запитала. 
Стець понишпорив в кишені 
І добув відтіnь зелений 
Олівець. 

"Ось і він",- промовив Стець, 
"І спасибі за позИч"у". ' 
Гордість вицвіла на личку. 
Усміхнулась пані ЛJQбо, 
Забіліли перлм-зуби, 
А в Стець"а, мов зорі в ночі, 
Блиснули веселі очі. 

Ота"ий то ,був наш Стець -
А придибаuщі кінець. 

Р. З а в а Д о вич. 

НАД КНИЖКОЮ 

Я над книжечкою сів 
Образочки ог лядати, 
Хоч ніхто мене не вчив 
Ні читати, ні писати. 

Та дарма! У мене брат, 
Вт стає мені в пригоді, 
Все мені та"ий він рад, 
Що й с"азати вам це годі. 

Пречудові, чарівні 
Образочки він по"аже 
І про кожного мені 
Щось цікавого ро~каже. 

Ро n я н ЯК.' 
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Добрий день 

Іде сонечко по небі -( 
І всміхається до пас. 

Веселіться, любі- діти, 

Добрий день, у добрий час! 

Вам співають жайворонни 
то для вас шумить ручай, 

Вам кланяються тополі, 

Вас до себе кличе гай 

Тіі квіти на леваді 

Розцвітаються для вас. 
Веселіться, любі діти, 

Добрий день, у добрий час! 

І 

М. Пет рів. 

МарІйка та ·жабка 

Грались Дмитрусь та Марійка 
у м'яча. Щось не поладнали та 
А посварилися. 

- А я тобі м~яча . більш не 
дам, - каже Дмитрусь. 

- А я дядькові Дмитрові ска
жу, і він з тобою не гратиметь
ся, - Марійка йому в відповідь. 
А це було найгірше для Дми
ТРУСЯ. 

- У ••• жаба ти погана, - за
кричав Дмитрусь. Ніколи ще 
він не лаявся, а це вже спересер
дя не знав, як і висловитися. 
Так образливо зробилося Ма

рійці, -оченята . враз сльозами на
лилися і побігла BQHa швидко 
аж на самий кінець садка. Ну, 
за що на неі Дмитрусь розсер
ДИВСЯ, та ще й жабою назвав? 
А ян гарно у затишному, зе

леному куточку в садку над ма'" 

.ІeDЬким ставком! Трава така 
пахуча, висока, аж по пояс Ма
рійці. На воді латаття багато, а 
над спокійною ' водою літають 
коники - дз, дз, дз, - чути. 

142 

Сіла Марійка під деревцем 
і . сумує. Коли раптом на сірий 
камінець, що біля ніг Марійки 
лежить, щось - nлиг. Придиви
лася вона, а то сірозелена жаба 
з води на камінчик плигну ла, 
така товста, з тоненькими лап

нами, очі вирячені, і кольору та
І-ЮГО, щО її від каміння й відріз
нити не можна. 

-От сидить вона зовсім с ой А
но, коли летить комар; жаба як 
викине свого язичка, - не вису

нула, а викинула, бо він у неі не 
так, як у всіх тварин, а ' спереду 

рота починається, а кінець його 
коло горлянки. 

Так от вона як викине свого 
язиuа - і немає ,l{омарика. Ду
же подобалося це Марійці 
адже ж комарі кусають і хворо
бу малярію розносять, тзк ЇМ І 
і треба . 
Сидить Марійка, ПР"ДИВЛЯ" 

ється до жаби. А жаба дщшться 
на квітку, де по стеблин і черва 
повзе. Хап - і не має червяка. 
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Ну і жабка ж! Довго сиділа Ма
рійка і придивлялася, як жабка 
ВИl{идає та й викидає ЯЗИЧl{а, 

хапає УСЯI{У комашню - мух, 

І{омарів, чеРВЯl{ів, слима.l{ів. А 
потім, як закваl{ала і у ~TaBKY 
всі жаби - ква, ква, ква, ' ква. 
А товста жаба пострибала по 
березі, таl{ · смішно, так чу дно, 

а потім - бульк У воду й цо-
пливла дал'еко. . . 

- Марійко, де ти? МаріЙI{О! 
- гукають Марійку здаля з-за 
дерев. 

- А ось де вона заховалася! 
- І{аже ДЯДЬІ{О Дмитро. - Чо-
го ти тут, Марійко, притаїлася? 
Ми тебе Сl{різь шукали. Дми
трусь І{аже, що ви посварилися 

. ти забігла. 
- Дмитрусь мене жабою на

~BaB, - відповідає Марійка, -
и і 1I0бігла сюди, не захотіла 
3 ним більше гратися, а тут жа
ба вистрибнула з води, і знаєш, 
дядеЧI{У, зовсім вона мені не по
гана, - вона тут І{омарів лови-

МА,JJI друз. Ч. б, - }944. 

ла і мух усяких. А скажи, дя
дечку, правда ж, иічого жабою 
лаитись? 

- Звичайно ні, то ви не зна
ете, що жаби нам корисні, - .ВО
ни всяку шкідливу комашню 
ідять, а людині ніяко} шкоди .ие 
приносять. Он · у інших краіиах 
- у Франції та Англії - сад.ів
ники їх нарочито купують, а у 

Франції іх навіть ЇДЯJ:Ь, тtmmи 
там вони трохи іншої породи. 

' Ну, ходім, же, ~арійко, та по
миріться 3 Дмитру«м, а то йо
му вже сумио. 

- Ти, дядечку, йому теж РDЗ
І{ажеш, що жаби хороші й :ко
рисні, щоб він теж знав про них, 
а я зав~ра при біжу ще на вих 
дивитись. НадобраніЧ, жабки! -
гукнула вона. ' 

- Ква, ' ква, ква, - проспіваJIН 
жабки в ставку, наче відповіда
ючи Марійці. 



Поснідала Галнна 
І внбіг ла 3 хатнни, 
Лишивши на столі І 
Дві мисочни малі. 

Дві мисочки немиті, 
3аМУРЗlЦlі, облиті, -
В них мух веселий рій 
Доснідує мерщій. 

Прийшов Івась - і їсти , 
Сів з мисочок нечистих, 
А як обід вже з'їв, 
3а книжку знову сів. 

А кіт Мурко зіскочив 
(Він теж ОQідать хоче!) . 
Поївши, скільки зміг, 
Швиденько спати ліг. 

Під вечір мушки скачуть, 
Івась же - гірко , плаче, 

, І гірко плаче кіт .-
У всіх болить живіт. 

Всі, сівши на лежанку, 
Проплакалн до ранку, 
Далися ЇМ взнаки 
Немиті мисочки! 

Л еон і д П о л т а в а, 
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Щоб .було ба о 
До веселого садочку 
Коло церкви на горбочку 
Біжимо ми по піску, 
По зеленім моріжку. 

Не бояться втоми ніжки, 
До садка йдемо МИ пішки, 
Де чекають нас КНИЖКИ, 
Усілякі іграшки. 

Хто в садочку не буває, 
Той і РОЗJ{ошів не знає -
Гей, приходьте, діти, враз, 
Щоб було багато нас. 

Р. З а в а Д о вич. 

ВСІМ УКРА1НСЬКИМ ДІТЯМ з нагоди занінчення шкіль

ного року бажання щ а с л и в и х в а J{ а Ц і Й, іхнім же дорогим 

Батька~ СИЛИ перебути лют~й час і виростити дітон своіх здо

ровими й розумними' собі й народові на славу СJ{ладає 

Реданція "Малих Друзів" - Дід У с ь Дан и JI О вич. 
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Те, про що розказуватиму, ді
ялось не тепер, а давно. Злетіли
ся всі птахи ІІа широкій долині 
й стали раду раДИТИ, кого б ТО 
ЇМ вибрати за царя. 

Hexa~ QapeM . останеться 
Орел, -- сказ.ав цибатий Дятель. 

-- Ні! -- запищали Чайки-ре
готухи. -- Орел з<1шився в кар
патських лісах, а до нас і не за · 
гляне. ОберіМо собі свого ни
зинного царя. 

-- Хай Яструб буде царем! 
ирикнула Ворона. 

-- Не . хочемо ! Не хочемо! 
запищали всі пташии. · 
Тут виступив поважний UOпак 
сиазав: 

-- Нехай нашим НИЗИННИМ ца-

рем буде Чорногуз. Він птах 
статечний, розважний і справед
ливо пануватиме над ' нашою 

крилатою сім'єю. 
-- Хай буде таи! -- Зl1кричали -

всі птахи й радісно замахали 
крилами. 

-- Хай живе цар Чорногуз! -
крикнув UOпак. 

Оклии той підхопили всі пта
хи. 

Чорногуз стояв збентежений. 
Такої чести він не сподівався. По
ки отямився, Чайки принесли 
3 плавнів цреирасну 30JJOTY ко
рону й вложили Чорногузові на 
голову. Птахн поклонилися но
вому цареві й полетіли до своїх 
спр~в. Чорногуз остався на до-
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лині сам зі своею жінною. Захо
тів він побачити, чи йому де.. ли
ця в золотій короні. Не мав дзер
кала. тому підійшов до озерця, 
~об глянути в його тихе плесо . 
Ледве нахилився, ·корона злеті
ла з голови і впала в воду. Може 
Чорногуз був . би її віднайшов, 
та жаби побачили корону і гур· 
том заkОТИЛИ її до своеї столиці 

Жабуриння. Там негайно 
обрали собі царя і він корону
вався, як Жабурин І. 

На березі жінка по~ала лаяти 
Чорногуза. 

МАт ДРУЗІ Ч. 6. - 19'", 

І 

Ти сяннй, такий! Тебе др
брі птахи царем обрали, а ти ко
рону жабам віддав! 

- Тихо! Тихо! - заспокою
вав Чорногуз. - Ловім жаби до
ти, ДОНИ вонн мені не віддадуть 
норони. 

Від того дня і донині , всі Чор
н«?гузи . ловлять жаб. Низинні 
шахи не мають царя, а під во

дою в ЖаБУРИННі пануе вже 
Жабурин СХХУ. Буде віБ пану
вати, поки ~орногузи не відбе
руть йому корони. Чи це ноли 
станеться, не знати. 

І Мир о с л а в Пет рів. 
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тілыии дивиться Тарасик: ну 
й чудний отой Івасик, - перший 
раз він на селі. 

Що побачнть, все питає, нічо
гісінько не знає, виріс мов не на 
землі. \ І 

Бачить: ходить он далеко по
над річкою лелека ... 

- Що за звір ото? - пита. 

- Та який же звір? То птиця. 
А ти думав, що лисиця? .. Та ли
сиця ж не літа. ' , 
Як весна лише настане, сонце 

весело прогляне, - вже й леле

на коло нас. 

Над болотом днями ходить, у 
воді холодній бродить, - жаб 
шукає повсякчас. 

А настане перший холод, вже 
його лякає голод, утікає в інший 
край. 

Ну, тепер вже добре знаєш? А 
якщо не памятаєш, коли схочеш 

- запитай. , 
Бачиш, он літає бджілка, а ото 

он сів на гілку яструб, - сильний, 
хижий птах. 

Ач, уже піднявся вгору. Він 
курчат маленьких з двору тягне 

прямо на очах. 

В поле вдвох пішли: Тарасик 
і чу дниА отой Івасик, той ма
ленький з міста гість. 
Щось побачив, вже питає ... Ну 

й чу дниА, та ilін не знає, він не 
. знає, що він їсть! ... 

Бо поба1}ИВ в полі жито, став 
l'арасика просити, щоб трави 
тії нарвав. 
Та то ж хліб! flавіщо рвати? 

lїІого будуть люди жати, як до
стигне у жнива. 
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- А ото росте пшениця, поча
ла вже колоситься, а край шля
ху, бачиш, - льон. 
З нього ось сорочка в тебе із 

тоненьких волокон. 

Треба знати все самому. Ось 
повер'немось додому - на город 
свій поведу; землю сам копав 
весною, хоч сміялись надо мною, 

· мов не буде там ладу. 
А у мене все в порядну, любо 

глянути на грядку: огірочки є 
· малі ... 

йде, розказує Тарасик. Хоче 
llИВЧИТЬ все Івасин, - те, що 

роблять на селі. 

. вщ:иль О н У фрі € нк о 

ТРИ3АГ АДКА-НЕДОМОВКА. 

я маленька комашина, 
3 дощечок моя хатина, 
Швидко мчуся, наче стрілна. 
Називаюся я .•• 

Не дармую я ніколи\ 
Все то в ліс, то в сад, то в поле, 
Все до праці наперед, 
І ношу солодний .•• 

· Хто про мене добре дбає, 
ТоА із мене користь має, 
Хто ж ласунчин наголо,*) 
Я йому держу .•• 

*) наголб - геть чисто 

Р. 3авадО6 іl't. 

ХТО ЦЕ? 

Іде лісом козачок, 
Надів плащ із колючок, 

. Із вовком зустрівся -
Клубочком скрутився. 

К ' Перелісн а.. 

МАЛІ ДРУЗІ Ч. б. - 1944. 



о КАЗКА - ІНСЦЕНІВКА. 

f). tJ 
J'fiтнє сонце гарячим промін

ням заJIИЛО сад. Стоять на КЛЮМ
бах квіти, ледь коливаються від 
вітру, - тут і рожева Троянда, 
і біла Лелія і . червоний Мак, 
і жовта Ромашка, і синій Дзво
ник. 

Здалека чути ніжну пісеньку. 
Ії співає дівчинка, що' входить 
з відеречками в садок. 

ДІВЧИНКJ).. 

€ у мене два відерця, 
;Jобіжу я до озерця, 
Щоб водиці там набрати, 
Любі "віти поливати. 
Я ж сама їх тут садила, 
Поливала і ростила, 
Кожну грядку обкопала, 
Щоб земля пухкенька стала, 
Щоб садочок, я" в намистах, 
Був у квітоньках барвистих. 

КВІТИ (вклоняються дівчинці, 
),lОв від вітру, тихо шелестять). 

ДЯ"УЄМО... Дякуємо ... 
ДІВЧИНКА. 

Хтось, здається, ПРОМОВЛЯЄ? 
Ні, 1'0 вітер повіває! 

В сад влетіла золота Бджілка. 

МАЛІ ДРУЗІ Ч. б. - 19 .. 4. 
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. Дівчинка від радощів аж в доло
ні заплескала. 
ДІВЧИНКА. 

зо.лотавка - Бдшілка 
За медком летить, 
В неї, мов сопілка, 
Голосок дзвенить. 
Простягніть їй, квіти, 
Вінчики пахучі, 
Дайте сік їй пити 
Золотий, тягучий. 

БДЖІЛКА. 
. Дзз ... Я лечу за медком 
В . літній день холодком, 

Сік пахучий Я п'ю 
Лід співанку свою. 
Бу де мед золотий, 

. Буде віск запашний! 
А що, дівчинко, ти робиш? 
Так між квітами все ходиш? 

ДШЧИНКА. 
Ні, я з квітами дружу, 
Іх від лиха бережу. 
М'яко спушую землицю, 

Приношу ДЛЯ них водицю. 
Схопила дівчинка свої відереч

ка - і побігла до озерця за во
дою. А квіти враз ожили, зійшли 
з своїх місць, загомоніли. 

1'" 

• 



• 
КВІти.

1 

Яка хороша дівчин"а ... 
Між квітами в'ється золота 

Бджілка. Прилетіла до Троянди, 
поцілувала П і вклонилась. 
БДЖІЛКА. 

О, саду "раС0, трояндовий цвіт, 
Прийми ти від мене · подя"у 

[й привіт! 
ТРОЯНДА. 

Тіль"и иочі зни"ла мла, 
Я ві.. СОІЩЯ \ розцвіла, 
Повна щастя і "раси, 
ВСSl у перлах від роси. 
Линуть бджіл"и золотисті 
До ІіВіто" моїх барвистих, 
З пеmoсточ()" п'ють ":апіА, 
Мед збирають золотий, 
Всі пишаються тут мною, 
Звуть ""язівною ясною. 

РОМАШКА. 
Я розкрила у садочку 
Рано-вранці nелюст"и, 
3 мене дітн в холодоч"у 
Кучеряві в'ЮТь він"и. 
Я бідніша серед "віт ів, 
Тіль"и ж маю я прот~ 
Повне щирости, відкрите, 
Ясне серце золоте. 

ЛЕЛІЯ. , І 
Не РQзкішна, 'не барвиста, 
Chi1lUlo-біла я і чиста 
Розцвіла в саду, 
Кажуть, що , лелія срібна 
€ до кожного привітна, 
3 кожним у ладу. 
Я .lЮблю тихенький вітер, 
Бо тоді шепочуть квіти 
Казку золоту. 

ЧЕРВОНИЙ МАК. 
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Я люблю виростати у полі -
Там, де вітру і сонця доволі, 
Де пшениця, як море, шумить, 
Де ' синіє небесна блакить. 
В мене в маківці зріє зерно -
І смачне і солодке воно! 

СИНІЙ ДЗВОНИК . 
На ввесь садочок 
Мій голосочок: 

Дзінь-дзень! 
Я дзвоником граю, 
Сміюся, співаю 
Ввесь день. 

Послухайте, діти, 
Послухайте, квіТІІ: 

ДЗінь-дзень! 
Хай буде вам 8ішно, 
Хай буде вам втішно 

Ввесь день! 

Сплелися квіти у барвисте ко
ло - як у вінок, закружляли 
в танку. А між нимн в'ється-ли

,не, виблискує , на сонці золота 
Бджі.1Jка. Квіти співають ' 

ПІСНЮ КВІТІВ. 
У таночку, як в віночку, 
Сплетемося ми в садочку 

В теплий день яснйй. 
Ніжну пісню нам співає, 
Світ лу казку HaJJiBae 

Вітер-вітроВій. 
А як ніченька настане, 
І обгорне все туманом 

. Ми заснем в росі, 
Голубим, прозорим ранком 
Сонце стрінемо ми танком, 

В молодій красі. 
Здалека чути толос дівчннки. 
Квітоньки-сестриці, 
Несу я вам водиці, 
Холодної, . ясної, 
Від сонця золотої! · 
Стихає танок квітів, поволі во

ни стають на даВІІі місця, тільки ' 
ледь коливаються ритмічно
мов від вітру. Чу.~ться пісенька, 
яку співає дівчинка. Пісенька 
дужчає. Дівчинка входить на сце
ну і несе відеречка, .повні води. 
Починає танцювати і поливає 

квіти. 
Н. Кал южн а: 

МАЛІ дрvЗl Ч. 6. - t94f. 



, 

\ Ми ст анем на зміну ратькам 

Гримить Україна суворо 
І наша дорога ~ЯЖl{а ••• 
Вже скоро, вже скоро, вже скоро 

Ми станем на зміну батькам. 

І сльози, і кров, іпожари 
В борні загартовують путь -
Не даром, не даром, не даром 

Герої життя відДаю1.'Ь. 

Хай ми трохи підростем, 
Наберемося снаги, -
І побачать, і відчують 
Нашу силу вороги, 

Щоб туго напнулися м'язи, 
Щоб кров заmуміл. паJlкіш. 
Всі разом, всі разом, всі разом 
Ставаймо у лави скоріш. 

Хай . ми УРОХИ підростем, 
Наберемося снаги, -
І побачать, і відчують 
Нащу силу вороги, 
Хай МИ трохи підростем .•. 

Великих батьківсьиих завітів 
Не кинем ніде ми й на мить ..• 
Миж роду козацького діти, 

- Хай ми трохи підростем ..• В нас кров запорізька кипить. 

Гримить Україна суворо 
І наша дорога тяжка. 

Гей, нумо до праці, до ді.,а, 

Кому що посилі - берім, 
Щоб душу, і серце, і тіло 

Скріпит" в юнацькій порі. 
Вже скоро, вже скоро, вже сиоро 
Ми станем на зміну батькам. 

Хай ми ТРОХИ підростем,. 
Наберемося снаги, -

. J побачать, і відчують 
Нашу СИJlУ вороги, 
Хай l\f" трохи піДРостем ... 

Михайло С и ТН И К. 

МАЛІ ДРУЗІ Ч. і. - 1844. 
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іт ... 'ТО! 

(Вакацій:на пісня). 

Дзвінок У нашій школі 
Останній дзвонить раз, 
На стрічу вольніА волі 
Вже кличе ~OHцe нас! 

Ми друзі, юні друзі, 
Бадьорі наші. лави. 
'Ростем, ян квіти в лузі, 
Батьківщині на славу! 

Радій, живи дітворо, -
Щасливий юний час! 
Поля, Jlіси і гори 
В дорогу,нличуть нас! 

• 

Ми друзі, .юні друзі, 

Бадьорі наші лави. 
Ростем, ян квіти в лузі, 
Батьківщнні на славу! 

В мандрівнах, у таборах, 
Шд звун грімких пісе8Ь, 
В карпатських вольних горах 
Цвіте наш юний день. 

Ми друзі, юні друзі, 
. Бадьорі наші лави. 
Ростем, ян квіти в лузі, 
Батьківщині на славу! 

Б. Дан и л о вич . 

ХоТіВ би я знати ... 

Хотів би я знатн, 
Про що розмовляє 
Берізка з берізкою рано в гайку; 
Про що невгамовна 
Синичка співає, 
Стрибаючи з гілки на гілку 

[в садку? 

Хотів би я знаТIІ, 
Про що то воркоче 
Бентежна голубна у нас під 

Про що загадново 

Струмочон шепоче, 

Lдашком? 

Збігаючи в пишну долину ярком? 

Хотів би я знати, 
Про що завжди мріє 
Лелена, забрівши в високу 

Яка саме зірка 
у небі зоріє 

LTpaBY? 

Для мене, аж поки я в світі живу? 

Хотів би я знати, 
ЩО рибка говорить, 
Коли табуниться в прозорій 

. Lводі? 

Хотів би я знати, 
Чи дихають гори, 
Чи біль відчу~ають лани золоті?. 

Хотів би пізнатн 
Я все, достемеино, 
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Бо тан же 'життя я, життя я ЛЮОJlЮ, 
Що кожну новину 

Про світ незбагненний 
Душею і серцем жадібно ловлю! 

Ол. В а р а в в а. 

МАЛІ ДРУЗІ Ч. 6. - 1 §Н. 
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Чому я 

Чи на ceJJ.i, чи в місті - Сlфізь 
люди будують собі житла, доми. 
При такій будові майстри вжива
ють усяЮlх, знцрядів і різного 
матеріялу, ян, напр., пили, сони
ри, дерева, наменю, вапна, залі

за, тощо. 

ЛюдсЬ!JИЙ орrанізм це теж бу
дівля. Але ця будівля не мертва, 
вона живе, ходить, працює, ду

має. І при Bci~ цих діях, а на
віть підчас спо'чинну, витрачає 
багацьно енергії - сили. Щоб 

І 

ПО Н 

ним будівельним матеріЯЛОМ 
і водночас єдиним джерелом 
прибутну сили. ЯКЩО людина 
перестає живитися, то вона по

~инає худну',Ги; втрачати на вазі 
і внінці гине від виснаження. 
Отож живлеЩIЯ є ;першою по

требою людини і взагалі всяної 
живої істоти. 

Коли відчуваю голод, то це
познана, що організм допомина
ється поживи. ЯН же ми заспо
ноюємо голод і яним саме спо-

CO~OM частини їжі, 
що є нонечні й 
корисні дJ,lЯ нашо
го організму, оТ
же для здоро

в'я та життя

потрапляють із 
ШJJунна чи нишок 

у кtюв, а далі до 
~ всіх клітин орга

нізму? 

Зуби ЛЮДИНИ. НИЖНЯ щелепа в поздовжньом; рОЗРІЗІ. 
1, 2 - rр ізці, 3 .- і'кла" 4, 5 - мал і ,кутні зуБИ, 6, 7, 8 _ / 
великі кутні зубщ 8 ' - з)"б 'МУДРОСТИ; на поздовжньому 
розріаі ~идно, ЩО IВІсер еДІ 'ІНі зуби. мають м'ЯКУ зубну 

Початном ЦІЄl 
дороги Є potoBa 
порожнина. Тут 
ї ~ а роздрібцю
ється з допомо

гою зубів. А здо
рова людина має' 

32 зуби, по 16 У 
верхній і нижній 

щелепах. З них 

чотири, передні 

зуби називаються 
різцями. За ' ними 

тканИlНlУ з Нelр'вами й кровонооними rcудинами, , йдуть інла по од-

цю силу знову набути, треба для 
нашого організму поживи. По
живні речовини, Яf{і розносять
ся кров'ю, є для організму єди-

МАЛІ ДРУЗІ Ч. 6. - '1944. 

ному з ножного 

-бону, а далі по два малих нут
ніх і по три велиних нутніх зу
би. Задні кутні зуби - по ощю
му з ножного бону, - вироста .. 
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ють звичайно до 20 або навіть ' 
до 25-30 рону життя, і назива
ються вони "зубами мудрости". 
Різцями ми головно віднушуємо, 
Їнлами віднушуємо й розриває
мо велині нусни, а нутніми зу
бами розжовуємо та розтираємо 
їжу. 

Що ~раще буде i~a роздріб
нена, то норисніша для організ
му. З цього заввага, що їжу тре
ба донладно пережувати, не спі
/ШИТИСЯ при їжі та добре вимішу
вати її зі слиною. 

Дуже цогано, ноли людина 
м'ає нездоро гнилі, нераз a}J{ 
чорні зуби, а то й зелено-бурі 
від перегнитих рештон їжі. Від 
здоров'я зубів у велиній мірі за
лежить здоров'я всього організ
му. Поруйноваці зуби не всилі 
добре розжувати чи віднусити 
їжу і внаслідон цього їжа в біль
ших ну снах потрапляє до шлун

ка. Те, що мади зробити зуби, 
з десятеро більшим зусиллям 

'мусить винонати ШЛУНОН" 

, Зуби треба .завжди бодай ра
но та головно перед спаНІ'ІЯМ ви

чистити щіточною. Не можна 
теж нищити ' самовільно зубів, 
- не можна довбати в них го
стрими речами із заліза чи ін
ШОГО твердого матеріялу. Не 
можна пити на переміну зимної 
'Та гарячої води, їсти 'морозиво 
після чаю, тощо. 

Причина в тому, що зуб це ду
же снладна частина,' яка в своїЙ 
сере~ині має м'яну тнанину, ба
гату на судини та нерви. ці су
дини й нерви входять у порож

ІІИНУ зуб., тонними наналами, 
яні пронизують нусні зуба. Нав
щ)ло м'яної тнанини знаходить
ся дуже тверда тнанина, ЩО ' на-
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зивається дентином. Сама ж 110-
верхня зуба внрита шаром над
звичайно міцної речовини, так 
званої зубної емалії. Внаслідон 
таної будови зуби мають велину 
міцність. Проте ж недбайливий 
догляд за зубами, рознушуван
ня твеРДJ:lХ IІредметів (горіхів, 
суха'рів тощо) - усе це спричи
нює пошнодження зубної емалії 
та веде до руйнування зуба. 
Кожна нультурна людина йде 

- навіть зі здоровими зубами 
- бодай двічі ~ рін ДО зубного 
лінаря. Зонрема ножне пошно
дження зуба треба негайНо лі
нувати. В ножній ІОнолі пови
нен зубний лінар хоч двічі в рін 
провести обслідування зубів 

• учнів. 
Розтерта, зі слизом і слиною 

змішана в ротовій порожнині 
·їжа з допомогою язина та м'я
зів ротової , порожнини прохо

дить у глотну та звідти попадає 
в трубну, що зветься стравохід. 
у стіннах стравоходу є г ладні 
м'язові волонна та слизова обо
лонна. При помочі цих волонон 
їжа просувається до шлунна. 

Подібні м'язові волонна є в стін
нах шJiунна та нишон. 

Людина виділю€ за добу 600-
700 нуб. цм. слини. Слина змочує 
сУху їжу, змиває з слизової обо
лонни рота шнідливі та непо
трібні речовини та перетравляє 
нрохмаль, що є в їжі. 

Дуже погана звична плювати 
без потреби СЛИНОЮ, - це й не
гарно і ШІ<ОДИТЬ організмові. А 
вже плювати на ,цолівну' в хаті' 
- це й дуже негарно і нездоро
во. Зонрема слина хворої люди
ни має в собі заразні, що розно
сять хворобу! 

МАЛІ ДРУЗІ Ч. 6. - 1944 



Шлунок це найширша частина 
травної трубки. Тут їжа пере
травлюється при помочі шлун-

відрізок тонких кишок це 
дванадцятипала кишка, до якої 
впадають протоки з підшлунко
вої залози та з печінки. 

Сік підшлункової залози пе
ретравлює цоживу, а печінка 
приймає теж важну участь у 
травлені. Дуже важне діло пе
чінки - це . вироблення жовчі, 
яка жовчною протокою прохо

дить у дванадцятипалу кишку 

і сприяє перетравленню пожив

них речовин. 

Початковий відрізок товсто1 
кишки це сліпа кишка, від Яl{ої 
відходить червоподібний відро
сток. А тому, що деколи в ньому 

7 застоюється, або загниває їжа, 
'., та ще оселяються глисти - це 

викликає запалення відjюстка. 
Щоб рятувати людину від тер

І,· піння, а то й смерти, ліІ{ар опе-
.'J} • 

\1, рує - як це кажуть "на слшу 

.... кишку" вирізуючи зовсім 

3аrальне розміщення травних органів. 

1, 2, 3 - слинні' залози, 4 - глотка, 

5 - СТРаІВохід, 6 - шлунок, 7, 8 -
піДШЛУ'н:кова залоза, 9 - печінка,. 

10 - ЖОВЧНИЙ міхур, 11 - жовчна 

проrока, 12 - тонкі кишки, 13 - сл і

па кишка, 14 - 'червопоДі,БIНlИЙ 13і·д- ' 
росток, 15 - . тов,ста Ікишка. 

кового соку. Із шлунка їжа про
ходиrь зразу тонкими, а потім 

товстими кишками. Початковий 
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червоподібний відросток. 

Неперетравлені та невсмоктані 
,частини lЖ., по проході в тов
стих кишках, зовсім виділюють
ся назовні. 
Щоб їжа вийшла на здоров'я, 

вона повинна бути смачна, до-
бре приготована, охайно пода
на. Хто їсть - ніколи не повинен 
гніватися, з досадою та смут

ком сідати за стіл. ЗаВЖДИ кра
ще пождати, аж минеться гнів 
і свірка, 'а тоді в щирому, весе
лому настрої і чорний сухий хліб 
краще смакує, як у гніві лако

минка. І треба пам'ятати ще од
не: живемо не на те, щоб їсти, 
а їмо на те, щоб жити, а живу
чи, працювати для власного й 
загального, народного добра. 

Юліян Т а р н О вич. 
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ВИНАХІДНИКИ. 

Два друзі - Івасик і Тарасин, ви
нахідннки й май~тР'И на всі руни. 
Оце раз по назує меиі Івасик шту дер

не норитце для нурей, що його він 
змайстрував. Дві петлі принріплеНі до . 
дощки, а в них, шийко\<> вниз, стоїть 
ПJlяшна з водою. Під ПЛЯ:ШНQЮ, на 
землі, норитце. чи тарілна. Шийка 
пляшни майже роторкаєlлЬся дна та
рілки. 
ЯК кури пють воду, вона все тече 

свіжа та чиста з пляшки. А відразу 
вона витекти не може і кури її не 
розхляпують . 

Похвалив я ,Івасика, та він не дуже 
вдоволився цим" бо, . каже, Тарасин 
кращу ШТУІ(У придумав - автоматич

не гніздо. 
Як тільки нурка знесе яйце, дно 

гнізда Відчиняєть().Я і яйце падає з 
нЬ'ого вниз, на солому. А курка обер
н('т,,·ся, шоб, ПО свому звичаю, огля
нути я~це, та ба'l, нема нічого. "Ну, 
подумає, це певне мені здається, що 
я яйце знесла". І знову знесе яйце. А 
гніздо знову відчиниться і знову по
рожнє А курка знову і знову знесе 
яйце. Цілу колу яєцр за день знесе! 

- Тан, кажу івасикові , - це 
справді добрий винахід, та все ж твій 
кращий. , 
А ви як думаєте, чий винахід нра

щий? 

~ 
НАйДЕШЕВШИй МІКРОСКОП. 

Візьми кусок ЧОрного паперу (ДО 
затемнювання вікон) і проколи в ньо
му кінцем голни дуже маленьну діроч
ку. Приложи папір до самого она 
і нагнись близько до сторінки книж-

. ки. Через цю маленьку дірочку букви 
покажуться тобі БІльшими. А щоб 
зручніше було дивитися, приклей па
пір з дірочкою на шпульку з ниток, 
так, щоб дірочка найшЛася над отво
ром у шпульці . Такий "Мікросноп" 
побільшує вп'ятеро. 
Можна зробити ще нращий мікро

скоп, та до цього треба КУСOl{ олова. 

Розплеснай його молотном на тонку 
пластинку, обріж ножицями в форму 
колеса і в цьому колесі ПРОСВfРДЛИ 
кілька дірочок, - одні більші, другі 
менші. В одній дірочці затримається 
маленька капля води. в другій - біль
ша. Капля води - оце й "мікроскоп". 

ОГІРОК У ПЛЯШЦІ. 

9и не' чудо - огірок У пляшці, а 
то й гарбуз у карафці? 
Кому чудо, а кому тільки розумна 

, штука. Коли на ГРЯДІ{ах у ГОРоді за
В'яжу,{ься огірки, вистачить пРосуну
ти малИй огірочок крізь шийку пляш
ки й залишити пляшку на грядцt, 0-
гірон і виросте в ній - от і вся хи-
1'рісТь. 

-,- ---~-------......;=-------_. 
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1. ХРЕСТИКІВКА НА СКЛАДИ. 
(в кожне поле треба вписати не одиу 

букву, а ц!лий склад). 

ЗНАЧЕННЯ СЛІВ: 

П о з е м н о: 1. стоїть у кузні: 
3. людина, що має пошкоджені ча
стини тіла; 5. домашня тварина; 6. 
шкільна вправа; 8. шатро; 10. річ
кові тварини; 11, подарунки; 12. 
летунство; 16. прилад для сукан. 
ня ниток; 17. заплата за добрий 
вчинок; 19. вага опакування; . 21. 
комахи, що нищать засіви; 23. ска. 
лічення; 24. харч, що прнзначив 
хворому лікар; 25. примірюватися 
з рушниці; 26. сподіваиня. 
Прямовисно: 1. українське 

військо в давнину; 2. J<УЩ; 3. ' моло
да домашня птиця; 4. країна в 
Швн. Америці; 5. е на дереві; 7. 
країна в півн. Европі; 9. міра дов
жини (в множині); 12~ столиця Гре
ції; 13. придане, посаг; 14. вартість; 
15. що збираємо в літі; 16. рядно; 
18. податок; 20. сучасний винахід; 
21. чор:r; 22. народ; 23. давня зброя 
(спис). 

2. СКЛАДОВА ЗАГАДКА. 

Зі складів: 

ан, ан, віс, ден, ек, за, і, йо, 1'8) ка, 
каз, ла, на, на, НIJ, па, ра, ран, ран, 

рет, ри, са, тист, шин 

утворіть одинадцять слів таких 
значень: 

1. ..•..••• 1. військове доручення; 
2. " . . . . .• 2. жіноче ім'я; 3. зубний 
3. . . . . . . .. лікар; 4. країна в Азії 
4. .....•.. (давніше звалася ПерСія); 
5. .••..••• 5" буква в церковносло_ 
6. .....•.. в'янській азбуці; 6. м'я-
7. . . . . . • .. сна страва; 7. військовий 
8. .....•.• шпиталь; 8. столиця Ту-
9. " • . .•.• реччини; 9. недуга; 10. 

10. ..•..•.. біла заслона в кіні; 11. 
11 ......•. , зимовий засіб транспорту. 
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Читаючи перші букви тих слів згори 
вниз, а опісля передостанні букви зни
зу вгору, дістанете початкові слова 
одної поеми Івана Франка. 

3. ВИБЕРІТЬ БУКВИ. 
Зі слів: 

досада, трон, горіх, корогва, корок, 
корба, сито, кучма - виберіть по од
ній букві так, щоб знову залишилися 
знані слова. Вибрані букви складають_ 
ся на назву Одного галицького міста. 

РОЗГАДКИ ЗАГАДОК 

ЗА СІЧЕНЬ. 

І. Хрестиківка. Значення слів. Пря
мовисно: 2. Козак; 6. Пані; 8. Іран; 11. 
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Тран; 12. Нора; 13. Огонь; 16. Таї; 
18. ОКО; 19. Сак; 21. Жар; 23. Гак; 25. 
Отара; 26. Азори. - ПРЯМОВИС1fО: 1. 
Марка; 2. Кіно; 3. Замок; 4. Кінь; 5. 
Чарка; 6. П: Т.; 7. На; 9. Ро; 10. На; 
14. Гора; 15'- Нога; 16. Трон; 17. Іжак; 
19. Скот; 20. Клич; 22. Ар; 24. Аз., 

11. Скринькова загадка: 1-2 = кора, 
3-4 = лоза, 5-6 мова, 7-8 = 
каР0. 

Ш. Числова загадка: Нова радість 
Ф,ала. 

ЗА ЛЮТИй. 

IV. Хреспіківка. - Значення слів. 
Поземно: 1. Короп; 4. Кіоск; 7. Іра; 
8. Око: 10. Лин; 11. Коломия; 12. Кра; 
J3. Сто; 15. Сад; 17. Канал ; 20. Ігор; 
21. Диво; 22. Париж; 23. Тарас. 
Прямовисно: 1. Кіно; 2. Рак; 3. Полк; 
4. Кома; 5. ОЛЯ; 6. Книш; 9. Коран; 13. 
Стіна; 14. Окопи; 15. Слива; 16. Дро
ва; 18. А!>; 19. Аз. 

У. Які це слова?: Ілля, вік, ад, небо, 
фін. рів, ара, ніс, кат, око. Початкові 
букви даютЬ: Іван Франко. 

УІ. Клин: 1. Дараба; 2. барда; 3. ра- ' 
да; 4, дар; 5. ад; 6. а. 

VП. Магічний J(вадрат: 1. Ріка; 2. 
Іран; 3. Каін; 4. Анна. 

VІП. Магічний квадрат: 1. Світ; 2. 
віра; 3. Іран; 4. Тана. 

І 

ЗА БЕРЕЗЕНЬ. 

1. Числова загадка. Ключеві ' слова: 
свято, юність, тур, Каїн, меблі, корінь, ' 
воля. 

Шевченкові слова такі: "Свою Укра. 
іну любіть, любіть її во время люте". 

2. Складова загадка: 1. ОКеаН; 2. 
КАвА; 3. вТорий; 4. тЕреМ; 5. 
БРатИ; 6. сИлаЧ; 7. іНдиК; 8. мАркО. 
Другі букви цих слів, прочитані зго
ри вниз, дають: "Катерина", а останні 
.,НаЙмичка". 

3. Скринькова загадка. Розгадка: 

1 12 І З І о вес І ло 

4 15 16 
лу на р ')д 

7 18 )9 
Та і род 

10 111 \12 
ні де кан 
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ЗА КВІТЕНЬ-Т Р А В Е Н Ь. 

1. ХреСТИКівка: ОхРім, коран, бал
ка, ліжко, дупло, крило, ступа, блюза , 
~MЦ~ • 

2. Складова загадка. Значення слів: 
1. Дятєль; 2. епархія; 3. вимога; 4. 
ідіот; 5. дощівка; 6. владика; 7. Ав-
стрія; 8. гетьман; 9. Аляска. . 
Перші і треті букви цих слів, читані 

згори вниз дають приказку: Де від_ 
вага, там і щаcrr.я. 

КОШИЧОК ЯЄЦЬ - В.ІдПОВІДЬ. 

f - Ти мала 25 яєць, ...:. сказав верш
ник. Коли рахувала по п'ять, тобі не 
лишилось ні одного зайвого, значить, 
Число тв'оіх яєць ділилось на 5 без 
решти. Таких чисел багато: 5, 10, 15, 

. 20, 25. 30, 35 і так далі. Але з них тре
ба вибрати таке число, яке при ділен
ні на 2, на 3, на 4 дає ще' решту 1. А 
таке число є тільки одно, а це число 
- 25. 

Він купив 25 яєць і дав ЇХ Галі. 

як ВИТЯГАТИ БДЖОЛЯЧЕ ЖАЛО? 

Коли вам запустить бджола жало, 
не витягайте його пальцями! Коли ма. 
єте під руками ножиці або гострий 

, ножик, то відотніть вистаючу части
ну жала попри саму шкіру, бо коли 
здавите її пучками пальців, то із сти
сненого жала бджолячоі оТt1ути піде 
під шкіру ще більше. Частину жала, 
що залишнлась в тілі, опісля легко 
видобути голкою або можна й зали
шити під шкірою. Зчасом шкіра сама 
його викине. 

НІХТО, НІДЕ, НІКОЛИ. 

Візьми горішок, сховай у долоню 
скажи товаришам: . 
- Знаєте, що я вам можу показа

ти? Я покажу вам Річ. що її ви ніко
ли не бачили, і я ніколи не бачив, 
і ніхто ніколи не бачив. І більше ні
хто її ніколи не побачи:гь - ні я, ні 
ви, і ніхто на світі! 
Товариші наП,евно даремне будуть 

пробувати вгадати, що це за річ. 
А ти розколи шкаралупу, видобудь 

і покажи ім горішок, поклади його 
в рот і З'і~. 
Отак вийде, що ти додержав свое 

слово. 
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1. На столі лежать три 
узяти середній сірник 

рухаючи його? 

2. ЯК з 4 сірників, не ламаючи іх, 

зроБИТИ 101 
3. ЯК . з 6 сірників скласти чотири 

ріВНОбічні трикутники? 

- - -
І І 

Тут чотири квадрати. Вони СJ(ладені 

з 16 сірників, ЯК з цих 16 сір~икі~ 
скласти п'ять таких же квадратів? 

І ---
І І ---
І І 

5. 'Переклади 3 сір
ники так, щоб діста

ти 3 квадрати. 

6. На столі лежать три купки сір

ників. В одній купці 11 сірииків, 

в другій - 7, в третій - 6 сірників. 

Завдаиня ПРосте: треба зРівня'f"' всі 
три купки, щоб у кожній було ПО 8 
сірників. При цьому обов'ЯЗує таКе 

правило: до кожноі купки можна до

давати лишень стільки сірників, 

скільки. в ній є. Наприклад, кол'!\ 
в купці є 6 сірників, то додatl'и до "ії 
треба тільки 6. 
Оце завдання можна виконати n 

трьох ходах, 

ВІДПОВІДІ. 

1: Один із Кl?зйніх сірників ' треба 
ПОJlJI сти поруч другого ираЙнього. 

2. · Х 
3. Треба зложити з 3' сірників на 

столі трикутник, а до кожного його 

кута приставити кінці 3 сірників, що 

залишились, а горішні іх кінці злучи

ти разом так, щоб повстала піраміда. 

4. 

, . 
" І 

'., 

5. 

І --
І --

• ·1 

-
І І ---

І І І_І 
6. Першим ходом візьми 7 сірників 

11 сірників і додай до купки 

Дістанеш три купки: 4, 
сірників. З купки 14 сірників 

6 ! додай до купки з 6 сірни_ 
~ами. Дістанеш три купки: 4. 8, 12. 

' Візьми 4 сірники з купки 12 сірників 
і додай їх до купки з 4 сірниками. 
Готово: 8, 8 і 81 

.. Малі ДР'У\3і", чаСI?ПИС для ОРИ" Виходить раз , у місяць. 
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Буду добре пи~ьнуватц 
Точної лічби: / 
Снільни ' років мамі ЖИТі 
В світі без журби? 
~ Ку-иу! КУ-НУ'!... , 

Похвалюся вдома l\ntMi, 
UЦo зозуля У ганну 
Віщувала їй ' багато 
Щастя на віну. 
- Ку-ку! Ку-ку! ... 

Ол. 

Ukr. Verla;;:- Krakau, r{elchs:~tTa"se :w.r; 

f 
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