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Г О Т У Й С Ь 

Ж У Р Н А Л П Л А С Т О В О Г О Н О В А Ц Т В А 

Ч. 1 (72) Січень 1962 

Сестричка Леся 

Впав сніжок біленький, 

Покрив всю дорогу. 

Питається Святий Йосип 

Ісуса малого: 

— Ой, запряг я сани, 

Та скажи, Дитино, 

Куди хочеш поїхати, 

У котру країну? 

Чи в яку щасливу, 

Чи в яку багату, 

Щоби Дитя Боже 

Вміла привітати. 

Сплеснула в долоні 

Божая Дитина: 

— Хай несуть нас коні 

В землю-Україїгу. 

Заломила руки 

У тривозі Мати: 

— Там панує Ірод; 

Там нам не бувати! 

А Дитя ласкаве 

Відповіло тихо: 

— Там нам побувати, 

Де найгірше лихо! 

Мал. І. Савойка 

Принести там вістку 

В кожную хатину: 

— Правда запанує, 

Лютий Ірод згине! 

Усміхнулась Мати. 

Сіли в срібні сани 

І в наш край помчались 

Сніжними шляхами. 



Віяв ніччю вітер, 

Сніг вікно замів. 

Чують в хаті діти: 

Вітер зі степів! 

На чужині діти 

Чують волі дзвін; 

Голосив по світі 

Нашу волю він. 

Бачать діти в далі, 

Наче крізь туман, 

Як то поспішали 

Люди на майдан. 

Чують, як лунала 

Вістка всім нова: 

Це Універсалу 

Радісні слова: 

Що буде віднині 

Воля нам усім 

В вільній Україні — 

Від Карпат по Дін. 

Правда це — чи мрії? 

Чуєш? — Дзвони б'ють! 

В Києві, в Софи, 

Чи між нами тут? 

^ & 
Мал. Л. Бакович 

І лунає вічно 

В серці молодім 

В Двадцятьдруге Січня — 

Давній волі дзвін! 

„ Г О Т У Й С Ь " Г О В О Р И Т Ь Д О С В О Ї Х Ч И Т А Ч І В 

Дорогі мої Читачі! 

І знов можу зустрічати Вас радісним привітом: 

Х Р И С Т О С Р О Д И В С Я ! 

Хочу сказати цей привіт так голосно, щоб почули Ви всі, що 

дожидаєте мене щомісяця та пильно читаєте. Щ о б почули мене й 

Батьки Ваші, що Вас на добро та славу Богу й Україні навчають. 

Щ о б почули мене всі Ваші Сестрички та Братчики, що так радо гра

ються з Вами та такі гарні казки розказують. Не помину особливо 



ще тих Сестричок та Братчиків, що прикрашують мене чи то своїм 

писанням, чи малюнками, і тих, що мене друкують, складають та 

висилають у світ, до Вас. Хочу, щоб почули мій привіт теж і най-

важніші з наших Сестричок та Братчиків: ті, що видумали таку гар

ну гру: новацтво та ведуть його. Наш Основоположник професор 

Олександер Тисовський, Начальний Пластун професор Северин Ле-

вицький, — Сірий Лев, всі Сестрички й Братчики із Головної Пласто

вої Булави та Крайових Пластових Старшин. 

Та ще хочу так голосно гукнути, щоб через моря та гори почу

ли цей привіт всі, всі українські діти в цілому світі, а найбільше ті, 

що живуть там, в нашій Батьківщині, в Україні. Хочу їм сказати, 

що народився Христос, Син Божий та що скоро запанує Правда 

і в нашій Україні. І тоді вони всі теж зможуть і молитися, і гратися 

в новацтво, так, як Ви! 

А Вам, Дорогі мої Читачі, приношу з цим числом аж дві неспо

діванки. Я Вам їх обіцяв! Перша це, як бачите, нова обкладинка. 

Я хотів теж вдягнутися наново з нагоди Свят! Малювала мою обкла

динку Сестричка Ірка Савойка з Гартфорду. І за це я їй дуже вдяч

ний! А знаєте, чому намалювала вона, що новак та новачка трима

ють разом цифру ,,50"? Бо цього року минає 50 літ від оснування 

нашого Пласту. Наша обкладинка буде нам цілий рік це пригаду

вати. І в кожному числі будемо щось про те писати. 

Друга новина — це новацький календар. Мають свої календарі 

старші, чому б не мати свого новакам? Та ж новак мусить знати 

завжди, який цей день, та що йому в цей день робити! Календар 

малювала Сестричка Рома Баб'юк і за це я їй теж дуже вдячний. 

А Ви вийміть цей календар, розкладіть його та прибийте на сті

ні у себе вдома, а один примірник і в Вашій домівці. 

Одно тільки треба Вам знати: в деяких наших церквах святку

ємо свята за старим стилем, в інших за новим. Цей календар, що йо

го маєте в руках, складений за старим стилем. Коли спитаєте Ваших 

батьків, і почуєте, що Ваша парохія придержується старого стилю, 

то значить, це так, як на календарі. Якщо ж у Вас новий стиль, то 

від кожного дня на календарі треба відчислити 13 днів назад, щоб 

знати, на яке число свято, назначене в цей день у Вас припадає. Так 

ось Різдво за старим стилем — сьомого січня, а за новим вже 25 

грудня. Спробуйте це самі собі обчислити, бож кожний з Вас вміє 

лічити до тринадцять! 

Так отже, радійте цими несподіванками, радійте Різдвом, найве-

селіпіим святом у році, а з Новим, 1962 роком прийміть від мене як-

найщиріші побажання багато успіхів у новакуванні та в науці! 

Ваш „Готуйсь" 



Н А П Р Е С О В И Й Ф О Н Д „ Г О Т У Й С Ь " С К Л А Л И : 

Пані Євгенія Зелінська із Фі

лядельфії — дол. 4.00. Новачка 

Вірляна Ткач із Нюарку зароби

ла дол. 2.00, розпродуючи своїм 

товаришкам українські книжеч

ки та склала їх на фонд „Го

туйсь". За цей даток „Готуйсь" 

особливо щиро дякує їй! 

Студенти першого курсу Ви

щих Курсів Українознавства ім. 

Григорія Сковороди в Торонті, 

Канада, склали та прислали на 

фонд „Готуйсь" дол. 3.00. Пере

слала скарбничка Дарця Лада. 

Щиро дякуємо! 

Пл. Станиця в Боффало, Пів

нічна Америка, склала дол. 4.10 

центів. 

А про те, як новацтво із Боф

фало складало цей даток, напи

шемо ширше в лютому. 

3£" 

Ч И ЗНАЄТЕ ЇХ? 

... це великий вчений, що до

сліджував історію України. На

писав „Історію України-Руси", 

що складалася з десяти томів та 

„Історію Української Літерату

ри (Письменства) в п'яти книж

ках. Народився в Холмі, жив у 

Києві та у Львові. Під час пер

шої світової війни москвини за

слали його у глиб Московщини. 

Опісля став головою першого 

українського парламенту, Укра

їнської Центральної Ради та го

ловою Української Держави — 

Української Народньої Республі

ки. Центральна Рада проголоси

ла дня 22 січня 1918 року Че

твертий Універсал, в якому по

містила такі слова: 

„Однині Українська Народня 

Республіка стає Самостійною, ні 

від кого незалежною, вільною, 

суверенною Державою Україн

ського Народу". 



походив із давнього укра

їнського гетьманського роду. 

Спершу був генералом у москов

ській царській армії. В часі Ви

звольних Змагань у 1918 році, у 

квітні став гетьманом Україїга. 

Україна стала знов гетьманською 

державою. В час панування 

до України прилучено Крим, 

створено багато шкіл, Україн

ську Академію Наук, два універ

ситети, наладнано шляхи на фа

брики. Гетьманська Держава 

тривала сім і пів місяця, бо вже 

в грудні цього року мусів 

зректися гетьманської влади. По

мер у Німеччині в 1945 році. 

... це Головний Отаман Укра

їнських Військ в часі Визволь

них Змагань в Україні. Походив 

з Полтавщини і там покінчив 

духовну семінарію, опісля вчи

телював на Кубані. Щоб борони

ти Украшу від большевиків, ство

рив українське військо, армію 

молодої Украшської Народньої 

Республіки. В Києві та на Сло

бідській Україні творив гайда

мацькі полки. Його армія начи

сляла сто тридцять тисяч вій

ська. 

Його ім'я люблять та поважа

ють усі українці; воно стає зао-

хотою до дальшої боротьби за 

волю. 

гине у Франції на вули

ці Парижа від куль большевиць-

кого агента Шварцбарта, у 1926 

році. 
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РОЗГАДКИ З ГРУДНЯ 

КИЇВСЬКИЙ МИТРОПОЛИТ 

ІЛАРІОН 
(Вгорі зліва) 

МИТРОПОЛИТ ГРАФ 

АНДРЕИ ШЕПТИЦЬКИЙ 
(Вгорі зправа) 

МИТРОПОЛИТ 

ИОСИФ сліпий 



пглШгіги-. /тк ^ Лих іа А х о ї Л ^ х/х л е т 

і /$Ур\ 

/Угиг 

і пггшл^ип^ 'Уьо-сллтиьєЛ̂ -о л < > £ л /^х. 

Щ-о-с) лалмл, пгьсх^лл^а>и^ 1-й, 'ущ, -

/ 

^^п>^иС^VиуС. «^сгСилДяиЯ. ' 

^ оь<ча/ ,ил/ лг|иАлдут_а^дхС . .і 

Мал. Р. Баб'юк 



йХк№ГХ"!,Хі> ///' ці - л 
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На цьому образку бачите вертеп; це кожний легко пізнає. Це такий 

самий, як той, з яким колись ходили бурсаки-школярі від хати до 

хати. Бачите всі ляльки, що звичайно виступали в вертепі. На ви

щому поверсі стоять: дівчина, москаль, пастушок, жид, коза, на ниж

чому: цар Ірод, дід, козак, циган, баба. 

Тільки ж на лихо, коли бурсаки вже приготовили вертеп та покла

лися спати, закрався чортик, попередягав ляльки на свш лад, а де

яким то й голови поперемінював. Бідні бурсаки дуже налякалися, 

коли це побачили, та не знали, що їм робити. А Ви, Новаки, звикли 

помагати другим у потребі. Тому добре пригляньтеся, що та як тут 

поперемшюване, а тоді напишіть до „Готуйсь". Тільки швидко, щоб 

бурсаки ще вспіли все понаправляти, поки засвітить перша зірка 

і буде час йти з вертепом! 

У 

ЛГЧИЛКА 

Коли зійдемося під новацькою ялинкою, чи то вдома в гостях 

на Різдво, будемо грати разом різні гри. А до гор треба часто ви

брати: хто має ховатися, ловити, вгадувати щось, чи що там потріб

но у грі. Щ о б знати, кого вибрати, треба вміти полічити. А що це 

Свята, то й лічилка мусить бути святочна, не яканебудь! Найстар

ший у гурті уставляє всіх у круг та показує за чергою, при кожно

му слові пальцем на кожного новака. При цьому говорить: 

На ялинці зірка — раз! 

На ялинці два горіхи — раз, два! 

На ялинці три цукерки — раз, два, три! 

І чотири шоколядки — раз, два, три, чотири! 

На ялинці яблучко рум'яне, 

Хто досягне, той і яблучко д і с т а н е ! 

На кого випаде „дістане", той вибраний. 

9 



« я ь і * * 

А. Гаврилюк 

Мал. І. Стецьків 

О К С А Н К А І К А Ч Е Н Я Т К А 

Надходила осінь. Листя облі

тало з дерев і мов килимом вкри

вало землю своїми барвами. За

кривало теж і стежечку малень

кої Оксани. Ту стежечку, якою 

вона часто бігала бавитися під 

час літа. Це було на хуторі її ба

буні, де Оксана перебувала цілі 

вакації. А коли прийшов час по

вороту, батьки Оксани приїхали 

й забрали и назад до великого 

міста. Перші тижні дома були 

для Оксани все цікаві й веселі. 

Вона дуже любила школу, но

вих приятельок і забави з ними. 

Це життя було для Оксани пов

не пригод і радощів. Але коли 

Оксана залишалась сама, або 

тоді, як клалась до ліжечка, все 

пригадувались їй літо й бубунин 

ставок. Не раз, коли очка її кло

нились до сну, їй наче здавалося, 

що вона знов там. Біжить стеж

кою до ставка... по дорозі гу

бить черевички, а далі перекида

ється через камінчик, що так не

зручно розложився на дорозі... 

Підноситься швидко, гей би со

ромилась своєї невдачі, та чим-

скорше добігає до водички. А 

там усе щось цікаве можна було 

побачити! А яка радість, коли 

побачить дві жаби, які трохи спо

лохані приходом Оксани щось 

до себе рахкочуть і не знають 

чи грітися дальше на сонечку, 

чи піубовсьнути в воду. Або зно-

иа слимачок закотиться на тра

вичку під камінчик і треба з ним 

ближче познайомитися й приди

витися, як він спритно носить 

свою хатинку на плечах. В од

ному кутку ставка процвітає 

жовте латаття. Оксана, бувало, 

сяде й вдивляється в той цвіт. А 

над ним різні комашки кружля

ють і насолоджуються теж їх 

красою. Гарні були то дні. . . 

А найбільше пам'ятає Оксана, 

як то вона з бабунею вийшла на 

ставок останнього дня перед 

від'їздом у місто. їм назустріч із 

середини ставка плив такий див

ний, рівний рядочок. Оксана від

разу запитала: — А що це таке? 

10 



— Це каченятка так плава

ють. — відповіла бабуня. 

— А чому так рядочком? — 

допитується далі цікава Оксана. 

Бабуня бачить, що Оксана ма

ло знає про життя каченяток, 

тому розказує їй. — Знаєш, Ся-

ню, качечки це дуже любі пти

ці. Цікаве їх життя. Мати-качка 

робить гніздечко зі свого пір'яч

ка, що має на грудях. Там вкла

дає одинадцять зелених яєчок і 

вигріває їх. Коли каченятка про

лупляться, їхня мати зараз шу

кає водички й провадить їх ту

ди. Там вони вчаться плавати, 

а. потім літати. Мати все пливе 

перша, а за нею наперед відваж

ніші каченятка. Все вони плава

ють разом і коли остання не вспі-

ває, всі пристають і беруть її зі 

собою. А рядочком пливуть, бо в 

них все є порядок. Ніхто не пха

ється й не перепливає поперек 

іншого. Кожна качечка знає й 

тримає своє місце. Слухають ма

ми й ніколи не відпливають в ін

ші сторони ставочка. Вони жи

вуть по цілому світі. Є вони в 

Україні, в Америці і в теплих 

країнах. Коли приїдеш ти сюди 

знова на другий рік, то запізна

єшся ще краще з ними. А до то

го часу наслідуй каченяток, вчи

ся добре змалку, йди все відваж

но своєю доріжкою й помагай 

завжди тим, що недомагають. В 

тій хвилині каченятка голосно 

заквакали: — Ква, ква, ква! — 

немов би зрозуміли слова бабу

ні й погоджувалися з її порадою. 

Оксані аж сльози покотилися по 

личку з жалю за новими прия

телями, але в серденьку зродила

ся рішуча постанова наслідува

ти всі добрі прикмети каченяток. 

Може на другий рік, як вона 

знова повернеться до бабуні, змо

же сказати: — Ква, ква, каче

нятка, — я була така, як і ви, 

тож прийміть мене в свої ряди . .. 

З такими думками Оксана за-

сипляла. А вночі снилося їй, що 

вона плавала з каченятками по 

ставку в бабуні, але ще дуже не

домагала. — Завтра мушу бути 

ліпша в обов'язках. — шептала 

крізь сон Оксана. — До того ча

су, аж навчуся добре плавати з 

каченятками на ставку в баХ 

ні на хуторі! 
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Новачка Сяня Мостович із Люі

віл, Америка, пише: 

Дорога Сестричко Редакторко! 

Цих вакацій я була в новаць

кому таборі біля Дітройту. Це 

був мій перший табір, що його я 

відбула від початку до кінця. Ко

ли мені було шість років, я була 

у Великому Лузі, але лише кіль

ка днів, бо мені було тужно за 

мамою і я плакала часто. 

Із цього табору я дуже вдово

лена й щаслива. Я пройшла пер

шу новацьку пробу та стала 

„жовтодзюбом". Кожний день, 

прожитий у таборі, залишив 

стільки чудових споминів, що я 

й зараз знову поїхала б у табір. 

Найбільше подобалися мені в 

таборі вечірні вогники та ватри. 

їх найрадше згадую. Біля ватри 

влаштовували ми багато вистав. 

Одного разу я грала стареньку 

бабусю. Мені дали довгу спіднич

ку, хустку на голову і костур у 

руки. Я мусіла змінити голос і го

ворити „грубо". А іншим разом 

виступала я в ролі карлика. 

Біля вогників ми співали та ви

конували вправи. Довкруги нас 

було дуже темно, тільки відблиск 

вогню освітлював наші постаті й 

лиця. Далеко за нами шумів ліс 

свою пісню. Пізнім вечором бра

лися ми за руки і піснею „Ніч 

вже йде" закінчували наші вог

ники. Опісля наша Командантка, 

Сестричка Віра та Булава, Сес

трички: Христя, Уля, Марта, Зір

ка, Оксана, поверталися з нами 

в бараки. Ми роздягалися та кла

лися спати. Від утоми ми скоро 

заснули. 

Я жду нетерпеливо чергових 

вакацій, щоб знову поїхати в но-

вацьких табір. 

Готуйсь! 

Сяня Мостович 

* 

Гніздо Новачок „Працьовиті 

Звірятка" в Клівленді, Північна 

Америка, хоче розказати нам 

усім своє переживання: 

Дорога Гостя в нашому Гнізді 

Вже два тижні заздалегідь зна

ли ми, що наше Гніздо відвідає 

Крайова Референтна Новачок, 

пластунка сеньйорка Евстахія 

Гойдиш. Про це сказала нам на

ша сестричка Гніздова, Мирося 

Фур. Гніздо дістало точні вка

зівки, що і як приготовити, чого 

навчитися, в який день та в ко

трій годині прийти до домівки та 

що принести з собою. 

Не минуло й два дні, а вже всі 

новачки та кожний рій зокрема 

були готові зустрічати нашу До

рогу Гостю. А час іде так пово

лі, неначе рак лізе. Здається — 

ніколи не було таких довгих 

днш. Не обійшлося і без страху: 

а що, коли Сестричка спитає 

щось таке про Тараса Шевченка, 

чого ми ще не знаємо? Це ж йо

го сторіччя, а наше Гніздо зма-
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гається з іншими Гніздами про 

Нього! 

Нарешті субота, 4 листопада. 

Ранком наука в Ріднш Школі. 

Але сьогодні нам вона не дуже 

йде. Ми ждемо нетерпеливо чет

вертої години після полудня. 

Домівка гарно прикрашена, на 

столі розкладені наші книги, 

хроніка, задачі, малюнки, ручні 

роботи, витинки з газет зі згад

ками про Тараса Шевченка. Все 

це приготовляли ми в минуло

му році. 

Рої уставилися так: „Бджіл

ка" зі Сестричкою Миросею Фур, 

„Гірська Мурашка" зі Сестрич

кою Орисею Волчук, „Лисичка" 

з Сестричкою Аретою Галущин-

ською, „Зайчики" зі Сестричкою 

Олею Світенко, „Зозулька" зі 

Сестричкою Даркою Криштало-

вич і „Голубка" зі Сестричкою 

Миросею Рабкевич. Разом 44 но

вачки та шість сестричок. 

Вже йдуть! Струнко! Двері 

відчинилися і на порозі стала 

Сестричка Референтна, а за нею 

Братчик Станичний пластун 

сеньйор Кришталович. Новачки: 

Марта Школьник та Аня Фаріон 

привітали Сестричку та вручили 

їй китицю квітів від Гнізда, а но

вачка Христя Гук виголосила 

вірш „Новацький Привіт". 

Сестричка Референтна подяку

вала за привіт і квіти та сказа

ла, що їй дуже приємно бути по

між нами та бачити нас усіх. Ті

шилася, що нас так багато зібра

лося, була вдоволена й весела. 

Ми відітхнули: страх і перша ці

кавість минули. 

Ріїї „Голубки" мав досі всіх 

новачок - прихильниць. їх тут 

прийняли до новацтва, а жовті 

хусточки заложили їм на шию 

Сестричка Референтна і Сестрич

ка Мирося Рабкевич. Вони були 

дуже раді цьому та горді. Гніз

до привітало нових новачок на

шим привітом „Готуйсь"! 

Того дня відвідала наше Гніз

до ще одна гостя. Це була пла

стунка сеньйорка Ганна Коре-

нець. її ми привітали новацьким 

привітом. 

Гості оглянули нашу вистав

ку, похвалили нашу добру пра

цю та запевнили, що знов колись 

приїдуть до нас. 

А коли гості залишили нас са

мих, тоді щойно розв'язалися 

наші язики. Кожна хотіла ска

зати про свої враження й помі

чений. А найкраще висловила 

це одна новачка з роя „Голуб

ка": — Я ж казала, що нема 

чого боятися, що Сестричка Ре

ферентна така сама, як і наші 

сестрички, тільки трохи старша. 

А ви мені не вірили! 

** 

* 

А новачка Вірляна Ткач з Ню-

арку написала нам уже казочку 

до образків, що були поміщені 

в числі „Готуйсь" за грудень, на 

сторінці сімнадцятій: 

Пригода різдвяної зірки 

Одного дня, як уже вечоріло, 

перша зірочка приглядалася, як 

діти санкувалися. Сніг був сві-
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жий і було гарно надворі. Янго-

лики лагодили подарунки чем

ним дітям. Вони також взяли ту 

зірочку з собою, щоб завісити 

на ялинку чемним українським 

дітям. Запакували всі подарун

ки і поїхали на землю. Як вони 

їхали лісом, зірка нагло випала 

зі санок. Заплакала вона гірки

ми сльозами, але янголики були 

вже далеко і не чули її. 

Бігли два зайчики і побачили 

зірку. За той час янголики при

бирали ялинку. Хотіли повісити 

зірку на вершок, але зірки не 

було. Всюди шукали — нема! 

Один янголик сказав: — Я поїду 

шукати її. 

Взяв лещети і поїхав. Дивить

ся — біжать два зайчики. Він їх 

спитав: 

— Чи ви не бачили зірки? 

— Так, вона за цими кущи

ками! — відповіли зайчики. То

ді янголик взяв зірку та щасли

вий повернувся в небо. 

Янголики повісили зірку на 

вершок ялинки, взялися за руч

ки навколо і заспівали разом: 

„На небі зірка ясна засяла" . .. 

** 

* Новак Марко Луцький з Н ю 

Йорку теж описав ці образки: 

Янголики в небі приготовля

ють даруночки для чемних укра

їнських діточок. Бачимо там 

іграшки: ведмедика, лялю. Всі 

ці дарунки янголики пакують у 

мішок. Збоку лежить велика зір

ка. Коли янголики ховали пода

рунки, зірка всунулася до міш

ка та разом із Святим Миколаєм 

та янголиками з'їхала на землю. 

Подорозі, в карпатському лісі, 

висунулася з мішка й загубила

ся. Найшли її зайчики та поча

ли нею гратися. А тим часом 

янголики в небі прикрашують 

ялинку: кулями, ланцюжками. 

Та бач — зірки нема, щоб пові

сити на вершок. Шукають янго

лики, заглядають, а зірки нема. 

Посилають янголина на землю 

по зірку. Одягнувся янголик в 

гуцульський киптарик, прип'яв 

лещети й легенько з'їхав у кар

патський, засніжений ліс. Поба

чили його зайчики та чемно від

дали зірку. Янголик подякував 

і полетів з зіркою на небо. Тоді 

всі янголики завісили зірку на 

вершку прибраної ялинки, а вра

дувана зірка заблестіла золотим 

промінням. Ту зірку побачили на 

Україні діти, що санкувалися та 

виглядали першу зірку, щоб за

сісти до Святої Вечері. 

** 

І Вірляна і Марко дуже гарно 

переказала цю казочку. А як Ви 

її переповіли б? „Готуйсь" все 

ще жде Ваших відповідей. І як

що будуть добрі, певно їх помі

стить ! 

** 

Новачка Богданка Ратич із Фі

лядельфії, Америка, пише нам: 

Дорогий „Готуйсь"! 

Я сьогодні дістала „Готуйсь" 

за листопад і переглянувши йо

го, найшла на сторінці 14 загад

ку „Книжка, найдорожча кож-
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ному українцеві". Моя розгадка 

така: 

н т ш 

С Ш А 

меч 

два 

очі 

лев 

шч 

Еко 

хор 

Кобзар 

ікеиго 

Поезії 

Я постаралася виповнити пря-

мокутнички буквами. Вийшло: 

Т. Шевченко „КОБЗАР", Поезії. 

Здоровлю щиро! 

Богданна Ратич 

І дуже добре відгадала Бог

данка! Так і справді звучить ця 

розгадка. Чи Ви теж пробували 

розгадувати, та чи Вам теж вий

шло те саме? А якщо Ви не роз

гадували, то візьміть собі тепер 

число за листопад і провірте, як 

виглядають питання і як роз

гадка ! 

Пластуни із Франції, що живуть та вчаться в монастирі Благовіїцен-

ня в Лє Като, відвідали цього року таких самих українських пласту

ни* у таборі в Німеччині. На світлині вони стоять в лаві перед Осно-

воположником Пласту, Професором Олександром Тисовським, що 

його добре знає кожний новак та новачка. 
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З А Г А Д К А 

РІЗДВЯНІ ЗВИЧАЇ В УКРАЇНІ 

(Подав братчик Ірко) 

Слова треба вписувати в кожний стовпик згори вниз так, що 

перша буква кожного слова припаде на прямокутник із хрестиком 

в горіїпній половині загадки, в доліїпній половині на хрестик ви

паде остання буква слова. 

Значення слів: 

Група І (починати зліва внизу і йти вгору до права) 

Живе в воді 

Одержує кожний при хрищенні 

Назва одного зі змислш 

Дерево, що живе дуже довго 

Огрівав Ісуса в вертепі 

Похвальна пісня 

Група П (починати злша вгорі і йти до права вниз) 

Коли викопати землю, останеться ... 

Старинна зброя 

Число, писане з кінця до початку 

Приходить після дня 

Коли дві ліїіїї сходяться, творять... 

Міра поля 

Група Ш (починати вгорі злша і йти до права вниз) 

Хижий звір з великою гривою 

Кажемо: я йду, він ... 

Час, коли нема війни, називаємо ... 

Ловить миші 

Рільник ... поле 

Звір з бородою 

Група IV (починати знизу зліва і йти вгору до права) 

Може бути в дереві 

Злий дух намовляє нас на ... 

Є в плоті 

Ім'я новачки 

Батько нашого батька це наш ... 

Комаха, що болюче кусає, подібна до бджоли 

Букви на місці хрестиків, читані зліва до права дадуть нам назву 

радісного свята та наших звичаїв, зв'язаних із ним. 
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Подала Світляна Луцька 

НОВАЦЬКИЙ СЛОВНИК 

(Малюнки до цих слів — на внутрішньому боці верхньої обкладинки) 

Дідух 

СпгІЕІтаз тспеаі еагз 

<ііе ТГеіппаспІз̂ агЬе 

Кутя 

тепеаі йізЬ 

сіаз Т̂ еігеп̂ егісЬі 

Колач 

тепліє Ьгеаа" 

<іег 8к»11еп 

Просфора 

ипіеауепей Ьгеаа" 

ип̂ езаиегіез Вгоі 

Узвар 

<іав ВаскоЬзі 

Вареники 

гауіоіі (з італійської мови) 

^егіШіе МепІЇазспеп 

Пироги 

ріез 

£еійШе Разіеііеп 

Голубці 

зтигіео! саЬЬа^е 

сііе Кгаиігоііеп 

Борщ 

ЬогзЬі, гесі Ьеаіз зоир 

<ііе КйЬепзирре 

Ушка 

зоир гатіоіі 

сііе Теі̂ бЬгіеіп 

Свічка 

сапсПе 

с!іе Кегге 


