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Лист дітей до св. отцSІ МиколаSІ
Святий отче Мі4коnаю,

Для мапоі сиротини,

Що ви.таєш в Україні,

У якої батько згинув,

Щирим серцем Тебе просим:

ПІ='Осимо на зиму, Отче,

Не забудь нас на чужині.

Хоч маленьку кожушину.

Подарунків небагатих,

ЯнголІ4 хай Твої вірні

А від серця, дnя утіхи

У мішки. із забавками

Привези нам, Благотворче,

Покладуть для нас дарунок-,

Свої добрі повні міхи.

Гарну книжку

!

бає~камм.

Як поїдеш, ЧудотворЧ9,
З подарунками в чужину,
Принеси нам добру вістну

Про кохану Україну.
Савчин

Михайло

Степанкава пригода
Коли Стеnаннові часом говорили, що домовини - сторожі чистоти,
брудних дітей не люблять, він ніяк не хотів у це вірити. І щодня, ян ма
леньке, добре вигодоване nовненьне порося, йшов брудний сnати. Раненько
вставав, снідав, а про воду звичайно забував. Тан було.j
Але раз степанно ніби не той став: гарно зачесане волосся, біленька
шия і ноги, руни, вуха, ніс. - чисті, чисті. Що воно сталося, думали всі,
хто тільки його nобачить.

Коли зайшов до кляси, всі діти оглядали Стеnанна, ніби. він перший
раз тут nоказався. Малоtй Юрчин, що сидить на nершій лавці, не витер
nів і заnи.тав: »Ти чому сьогодні не брудний~« - Степаннові стало нія
ково. Він глянув у вічі товаришам і зрозумів, що всі вони цікаві, чому
саме сьогодні він не брудний. Не довго думаючи, він сів на лавку і роз
назав їм таку цікаву

-

хоч і принру

- свою nроtгоду.
R був втомлениі4, тому

»Вчора я досить рано ліг сnати.
сон поборов
мене зразу. Ян довго я сnав сnокійно, не nам'ятаю. Десь nізно вже вночі
крізь сон почув я в кімнаті якийсь діоІвний рух. І ніби я відкрив оЧі,
а тут nовно, повно /ІОІІЮВИНів. Всі воноt були озброєні лоnатами і якимись

дивними гостримИ залізяками, а ОАИН з них мав на руці 'А1JВгий тоестйй
шнур. Скоро nідійшли вони до мого ліжка, кинулись на мене, зв'язали мої
руки і ноги, а двоє з них висночоtли мені на груди. R дуже налякався,
став кидатись на всі боки, але це ні.чого не nомогло. R хотів кричати, та
в ту ж мить мені закрили уста. ПотІм nерехил~ли мою голову набік і no·
nатами nочали виrортати бруд з мого уха. ІншІ доtвними снребницями nо
чали зчищати бруд з моїх ніг, рун і шиї. R відчував великий біль, але
кри.чати не міг. Мене обливав nіт. Но~и вже біль мені добре дошкулив,
я напружив усі сили, шарnнув рунами 1 шнури nорвалися.

весь

• сні.

мокрий...

Потім

Моя до~а

мамця

11 розказав
про
мою
вислухала все і сказала:

дмвну

R

nрокинувся

nригоду

уві

»Жаль мені тебе, Сте-

nанну, Що т1і не хотів ніиоли. послухатись ... Сам ти nереконався, що ро

блять доМовини з немитими дітьми. Треба, Стеnанну, митися, тоді вони
займати тебе не будуть і спокійно будеw сnатк. Вона встала, налила в мид·
ницю води nоклала мило і рушник. R не сназав ні слова і nочав старанно

митися. за' якусь годину я був уже чистий. Ось чому сьогодні я не бруд
НИЙ«, - так закінчив свое оnовідання мапмй Стеnан ко.
Всі діти

відітхнули.

Мимоволі

поглянули на свої руки і nіwли до

лавок.
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Олекса

Стефанович

ЯЛИНКА
(К А З К А

-

Л Е Г Е Н Д А)

Не лише міста і cenci,

Радісно крапnмм червоним дощем ...
Кожная квітка і кожнеє дереео

Людські cena і міста,
Облетіла вість весела
Про сповитога Христа,

Дари готуе в таемний Вефnем.

Скрізь пронеслася по світі,
Скрізь той вітер пролетів ...
Як рокочуть верховіnя
Розиоnисаних садів!.:
Од стебпини при дррозі
До хмарини угорі Все у радісній тривозі
З довгожданної Зорі.

...

Як ті »царіе со дари«,

Поспіwа6 вся земпя
Привітати Немовля.
А найбільш з дарами. квапливе,
А найбільше щасливе, ясаве
Царство зелене, шумливе,

Щасливе та кучеряве.

Найбіnьшая радість в природі
зеленая радість лісів і садіа ...
Вгинатися будуть од квітів-плодів
СтоnИ у Господній господі!
Сnи!и п'янким напиваються сооодом,
Сливи соnодшими стми за мед

...

Груші горять поміж вітами золотом,
Груші запалять зелений намет ...
Світи.ться груша і яблуко світиться ...
Квіти конвалій пv.~·ають~я вас:

»Гарна дпя Діви Пречистої китиЦя

~уде з пахучих, роздзвонених нас?« ...
Вишні залпяли зелене метепево

»Добре їм там,
Під небом ласкавим,
Під сонцем яскравим ...

Що ж я Йому дам~

Всюди радість господарить,
Все дари приrотовпя

В краю, де півночі влада,
В білому полі одна, Тільки ялинка - сумна,
Тільки ялинка не рада ...

Тож на моїм деревці
Ні ягодинки, Тільки сніжинки оці,
Тільки сніжинки.« ...
»Не журися, моя сирото,
Не журись, деревце мое гоже:
З цього Ч'асу без тебе ніхто
Не ославить Народженwя Боже.
Як осяеw ти, свят.!! РіЗдва,
Як усі тобі будуть радіти! А найбільше маленькі 6Ства,
А найбільше радітимуть діти ...
Як ти вмітимеш ваби.ти іх,
Як ти красно для їхньої втіхи
Позоnотиш на гілках своїх
Помаран чі, цукерки, горіхи!
І не будуть оці льодові,
А полум'яних сипа-силенна
Загориться зірОк на тобі,
Моя звіку довіку зелена!
Не журися Ж, ЯЛИККО маnа,
Королівно Різдв'яного свята:
До сьогодні ти бідна була,
Од сьогодні - багата-багата!

з

Казка про відважногоТ а раси ка
За горами., за nісамм, в далекому

вони одного хnоnчмка

-

краю жмnм батько й мати.

Маnм

Тарасмка. Хnоnчмк цей був дуже rapttмй. Усі йоrо

nюбмnм, не тіnькм за красу, а й за те, що він був дуже чемНІЦі та добре

в шкаnі вчився. Батько й мати дякуваnм Богу, що пасnав їм такого сина.
Та не довго т'шмnися своїм ща::тям. У темних борах жмnа страшна
,.ванадцятмгоnова потвора, яка щодня з'їдаnа одного чоnовіка. От цій по
творі захотіnося з'їсти едину доньку самого короnя. Засумував НOfiOJ1I:t і став
потвору п:оситм, що6 не з30і4рала його найдорожчої дитини. Тоді потвора

сназаnа: »добре, не з'їм я твоЄї дитини, ко11и даси мені п'ять найкращих

,

ХnUПЧ!АКіВ, ЯКі жизуть у ТВQЄvу Краю«,

Не буnо ради, і короnь мусив згоди.тися. Зараз розіr.nав він своіх
110 краю шукати п'ять найкраЩих хnопчиків.

cnyr

Довго сnугм ходмnм, довго

шукаnи., аж зайшnм і в Тарасикову хату. Тарасик с~ереnяку сховався під
стіn, ane слуги ЙОГО знайшnи і схопиnи. rазом з Тарасиком ппакав батько,
і п 11 анаnа мати, бо знаnи, що рятунку нІякого немаЕ. Наказ короnя свя·
тмй, і його треба винонати. По~рсщ11в~я Тарасик з батькамИ. Мати во·
стание поціnуваnа його ясну готвку, ВІН захnі4паз, і слуги забрали його

з собою. Поt:адиnи до закритого воза. Фурман ВЙDкнув на коні, і віз

-

як

вихо;>, покотІІ!sся до~огсю, що веnа простD до короnівської палати.

Віз спин:~вся перед короnівсьиою паnатою. З нього вмпровадмпм бnі

доrо, як сніг, біАНОГО Тара~ика. Замкнуnм його в кімнаті. Сnугм тимчасом
піwnм до короnя сказати, що прмвез~и вже одного tapнoro хnопчмка. Став

Тарасин і дkвиться в загратоване вІкно. Коnи чуе - хтось кnмче: »Та·
расмну, Тарасику«. Він гnянув угор~~ а там У кnітці м~нька птаwка,
що говорила людським голосом: »Не б1ися, Тарасмку, я тобІ доnоможу і ні
чого зnoro не станеТЬСІІ. Маєw оце перце, сховай його Аобре. Коnи потвора

тебе з'ість, ти перцем зробиш в ~і ~і мапу дірочку. З маnої дірочки
зробиться веnика; а тоді ти

-

сюк

1 ~~М«.

Взяв Тарасм.н перце, сховав до СВОЄІ торбинки, вкnониеся птаwмні нм·

зенько.

За хвилину прмвезnм ще чотирьох

гарни.х

хnопчиків.

Усі вони

дуже пnакалм і тряслися, як від веnикоі стужі. О дванадцятій годмні, ян

буря, приnетіnа потв!!ра~ cina на веnичез~м~ камені та й каже: »Коnи
один з хnопчиків добровІльно згQАиться, з ім мого одноrо, а решта будуть
•іпьні«.
Не вірмnа пnтвора, щоб хтось погодився на nевну смерть.

Пішов корот. до хnопчмків і каже: »Потвора з'їсть

тіnьки одного

з вас, хто згодиться на те р,!)(іровіпьно, а решта будуть віnьні. Хто з вас
згодиться~« - запи.тав король. Хnопчикм затрусмnися, як кріnикм, і ще
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біпьша nоча{ІИ nлакати. Тоді Тарасин виступив і сказав: »Я іду 1106ровіnь·
но«. Другі хпопчини, ян тіnьни це nочуnи, з радости нинуnмся АО Тара
емка та етаnи його ціnуватм. Тарасик nоnрощався і вийшов.
ЗдМІІуваnася потвора, коnи nобачмпа такого відважноrо хnопця. І з ве
ликою nюпю, на очах у всіх, ковтнула Тарасика, як гапушну. Потім
туnнуnа ногою так, що аж земпя задрижапа, і пінмео, везе-не-везе nocyнyna в nic. Запізши у непрогІІядну гущавину, пягпа сnати і за хвиnину
засну па.

Тарасик зробив nерцем в її череві маленьку дірочку. Та дірочна зро
'6мася веnина, і Тарасик вискочив живий і здоровий. Тоді оглянувся дов
крути і на кущику nобачив ту саму nтаwку, яка дала йому перце. Пташ

ка зацвірінькапа весепо і сказала: »Йди тепер доріжною направо, там на
малій nомні nасеться карий коник, nfдійдеw до нього і скажеш: »Конину
воронину, занеси мене до моrо домину!« І він завезе тебе доІІому. Ку, бу
вай здоров, Тарасику! Та будь і далі такий чемний, ян доr.і був«. По цих
сповах nташка затріnотіла нрипьцями і nопетіла.
Тарасин nішов доріжкою, стрінув конина і сказав: »Коwику-воронину,

занеси мене до мого АОмину«. Коник зараз підбіг, Тарасин сів на нього
і вихром полетів темними, як ніч, пісамк. Т ан їхав він день і ніч і аж на
ранок доїхав до своеї хати. Батьно й мати nnaнanи з радости, коnи поба
чмnи живого й здорового csoro Тарасина. Про повернення Тарасинове до
відавс:R коропь, який зразу ж приїхав до нього з дорогммм дарунками.
Коnи Тарасин підріс, він одружився з дочкою короля, а по його смерті став
сам норолем і щаспмво nанує ІІонині.
С а в ч и н

М и х а й

n о.
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Ведмідь

LiePBSIK

Перед одні~>ю печерою, в яній кочував ведмідь, було одно велике де

рево, що, ростучи та товстіючи, щораз більше заступало вхід у печеру.
Одного дня розnютився ведмідь на дерево й хотів його звалити. По
бачив це червяк із другого, вже всохnого дерева, і сказав ведмедеві:

-

Ти думаєш, що звалиш його

вnасною силою.

Не зможеш.

Коnи

тобі перешкоджає, найди місце, поки я звалю це дерево.
Ведмідь розсміявся та став глузувати з червяка.

-

Поживемо, побачимо!

-

сказав червяк і заліз у дерево. Ще й ро~ у

не минуло, як він звалив його. Тоді кликнув на ведмедя і ска3а8 йому:

-

Ти дужчий від багатьох

звірів,

звалиш

коня й вола, але з нас

двох хто сильніший: ти. великий чи я маленький~

- R сильніший, -

відповів ведмідь, -але не міг звалити дерева від

разу, бо тоді осnаб був. А так, як ти, валити цілий рік

-

то не штука! ..

А червяк сказав йому:

-

Е, крутиш, мій ведмедю~ Моя сиnа певніша, хоч

повіпьніша.

Бо не даром каже прислів'я: »Мапа крапля nyпato сквnю«.

·s:l К 6' ЄТЬСSІ
Багато з вас бачили

більша

суходільна

серце

слона як не живоrо, то на маnюн.ку.

твари~tа.

У сnока не тільки найгрубша

Це най

шкіра,

але

й серце його б'еться повільніше, ніж у інших звірів. Воно робить nише

25

ударів на хвилину. Коnи говорити про nюдИІtу, то і1 серце б'ється на

хвилину

700

72 рази. Серце маленької пташки-канарка- робить щонайменше
- не більше 50

ударів на хвилину, а серце коня, корови чи осла

разів. З того видно, що чим більша тварина своїм розміром, тим повільні
ше б'ється її серце.
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Зимівл~ наших звірів
Пізньої осени, коли увесь хліб з nолів звезуть до комор, у будинtсах
з'являється багато різних дрібних тварин. У поставлену пастку потра·
пляють не лише хатні ммwі, а й миші польові та лісові, нориці і земле
рийки. Рятуючись від зимового голоду та холоду, ці звірята шукають при
тулку скрізь, де в харч і затишок.

З полів

сотнями

перекочовують

вони. в скирти,

комори,

будинки,

льохи. На nattax лишається тільки небагато гризунів, які зробили на зиму
запас харчів, хоч на весну їх залишається ще менше, бо не витримують
зимових морозів.
Крім гризунів, у садибах з'являються· і дрібні хижаки, nаски, тхорм,
рідше горностаї. Вони. часто вбивають гризунів, до тоrо не більше, ніж мо
жуть з'їсти.
Ховрахи та земляні зайці засинають у своїх норах від оаного до двох
метрів завглибшки. Ім не страшні зимові морози, які на таку глибІUtу маnо
коли досягають. А від голоду їх рятує підшкірмий шар сапа. Вони майнее

не рухаються. Нагуляного з осени. Іё.3Ла їм цілком вистачав на всю зиму.
Кансани та їжаки зимують так ~амо, як і ховрахи. Борсуки та хом'я
ки теж залягають на зиму,

сто виходять на повітря.

ane

вони сплять не міцно і підчас відnиrи ча

Крім того,

хом'яки ще з осени робпять запаси

харчів і ними. живляться протягом зими.

Зовсім інакше поводяться взимку зайці. ВІЖи вибирають тамі поля,
де є озимина, і там тримаються доти., доки не вкриє сніг товстим шаром
земmо. Тоді зайці перебігають до садиб: на токи, до стогів сіна та в мо
пОді садки і обгризають дерева.
Василь

Пркход~ко

Який птах у світі найбільший?
Це

-

струс. Він великий, до

2,5

метра заввишки, а важить до

135

кг. Живе в південній Азії і в усій Африці. Має сильні високі ноги, ane
мапорозвинені крила. Струсове яйце вагою дорівнІ06 приблизно 25 куря
чим яйцям. Він дуже хутко бігає, особливо, коли. його хтось переспідуе тоді робить кроки до 7 метрів. На сильних м'язистих ногах має пазурі,
якими може забити не лише люд~~tну, а й коня. Має дуже далекозорі очі,
спостережливий до всього. Струсів на їхній батьківщині освоюють і вико·

ристовують Для перевазу людей і тягарів, тобто він заступав нашого коня.
На деяких фармах струсів сnеціяльно вигодовують, щоб мати з ни.х пір'я,
яке йде на різні прикраси.

------------------------------------7

Ціна
ГРА

-

7, в третій -

по

8

пф.

СІРНИНАМИ

На стопі лежать три купки сірників. В одній купці
гій

80

-- 11

сірників, в дру

6 сірників.

Завдання просте: треба зрівняти всі три купки, щоб у коненій було
сірників. При цьому обов'язкове тане правило: АО коненої купки

моисна аодавати стільк.м сірнмнів, сні~~они в ній е. Наnриклад, ноnм в куп

ці е

6 сірників, то додавати· до неї моисна тіnьнм 6.
Це завдання моисна винонати трьома ходами.
ВіАповідь.

Першим ХОАОМ візьми 7 сірикків із купим з 11 сірниками і додай до
купки з

7 сірниками. Мати:wеw три нупни: 4, 14 і 6 сірників. З купки
14 сірнмнів візьми 6 і АОд1й АО купки з 6 сірниками. Матимеш три куп
нм: 4, 8, 12. Візьми 4 сірники. з купим 12 сірників і додай їх АО нупнм
з

4

сірниками.

ЗАГАДНА
Зі спів:

досада, трон, горіх, корогва, Н'Ірон, корба, сито, кучма

-

виберіть по одній

літtрі тан, щоб знову залмшипися знані спова. З вибраних літер СНІІЗАЗ
&ться назва одного галицького міс.та.

Вил:ання CniJJки «Українське Мистецтво». кооператива J обхеж. порукою
в Регенсбурзі.
Редаrуе коnеrія

Permytted Ьу authority of
Druck: Mltte\bayl.'l'isch• Zcltung,

Military Government, 1945
R~ensburg,

KumpfmiihJI'rstraBe

ІІ

