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ЗЛІПИМ БАБУ СНІГОВУ
Білий сніг, рихлий сніг
Прилипає нам до ніг.
Зліпим бабу снігову,
Розмалюєм, як живу.
А замерзнуть рученята,
Будем снігом розтирати!

УСЬОМУ НОВАЦТВУ, ВСІМ УКРАЇНСЬКИМ ДІТЯМ ,
ВСЬОМУ ПЛАСТУНСТВУ ВЕСЕЛИХ ТА ЩАСЛИВИХ СВЯТ РІЗДВА ХРИСТОВОГО

ПЕРЕСИЛАЄ

„ГОТУЙСЬ” X Р И С Т О С

РОДИВСЯ!

Редакція й Адміністрація “Готуйсь”
ХРИСТОС РОДИВСЯ!
Надворі темніє,
Сніг густий паде,
Стежкою в завії
Хтось до нас іде.
Двері відчинились,
Блиснула звізда!
Новаки це милі!
З ними — коляда.
Що лежить на сіні
В яслах Божий Син,
Мир дасть Україні,
Іроду загин!

Ця сама колядка,
Той святковий спів,
Що в отроків княжих
В джурів, козаків.
Ту саму колядку,
Почерез віки,
Принесли нам в хату
Нині новаки!
Сестричка Леся

СВЯТ-ВЕЧІР
Різдво, Свят-Вечір, колядки, дідух, калач,
перша зірка, ялинка, янгол з подарунками —
скільки чару й незабутніх моментів залиша
ють вони дітям. Саме дітям найбільше. Бо ді
ти щиріше й глибше піддаються чарам уяви,
вони вірять і живуть в прекрасному світі фан
тазії.
Чи знаєте, чому стільки всяких вірувань
і традицій має наш народ у зв'язку з релігій
ними святами? Наш народ тисячоліттями бли
зько жив з природою, відчував її красу, знав
багато про неї, любив її. Через природу від
чуває і Бога, Його всемогучість, має любов до
людини й до всього живого.
А Різдво — народження Ісуса, який став
людиною, щоб навчити людей праведно жити,
щоб відкупити провини людей, що почали бу
ли забувати про Бога й Його заповіді.
Скільки чудових звичаїв створив наш на
род для його святкування?..
Ісус — Син Божий не народився, у пишній
палаті, але в убогій стайні на сіні. І це тому,
що Бог хотів виявити більше уваги для бідних,
покривджених долею.
Свят-Вечір — коли наші предки вірили й
ми за ними віримо, що на вечерю до нас жи
вих у цей вечір приходять всі померші предки
— це надзвичайне свято. Тому й ми його пе
реживаємо глибоко, а спомини дитинства, рід
ного батьківського дому ніколи не зникають з
нашої пам'яті.
Колядування — оспівування події народ
ження Христа таке радісне й величне, що ні
кому його не вдасться заборонити. Ось комуні
сти старалися це зробити, але воно тепер від
роджується. Влада старається надати коляд
кам інший зміст — співати про колгоспи, але
діти знають справжні християнські колядки.

Не кажемо про вас — дітей, які живуть у віль
них країнах.
Дідух — вірування ще поганське. Але во
но гарне. Це віра в безсмертність душі. Дух
наших дідів, предків у символі снопа збіжжя
стоїть на почесному місці на покутті, щоб бу
ти з нами на Святій Вечері. Калач символізує
сонце, сплетення родини тісними вузлами теп
ла, любови.
І перша зірка, що своїм світлом сповістила
всьому світові про народження Ісуса, довгими
століттями пов'язана з українським народом.
Коли вона з'явиться, родини починають вече
ряти. Треба постити аж до цього моменту. То
му діти так вичікують її появи. Бо й по вечері
чекає їх неабияка радість. Під ялинку приніс
янголик подарунки.
Дорогі діти! І Ви будете пам'ятати чар
Святого Вечора, якщо будете розуміти його
символіку, якщо будете переживати його щи
рим захопленням. А захоплення буде тоді, ко
ли думатиме про предків, про всіх, що в не
безпеках, в тюрмах, що не мають домів, ро
дин. Хай летять Ваші думки й почування до
родин в Україну, до Ваших ровесників. Вгадуй
те, як вони святкують Свят-Вечір. І не забудь
те поставити одне накриття для душ тих, які
віддали своє життя за волю і добро нашого на
роду, за Україну. Засвітіть у Свят-Вечір окре
мо пластову свічечку єднання з усіма українця
ми у світі. Думайте тоді про усіх і "про тоті,
що їх не знаєте". Це великий момент, коли йо
го переживаємо всі спільно.
Сестричка Тоня
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Чудо в хаті розбійника

Коли в Вифлеємі народився Ісус, то
звіздарі пророкували, що ця Дитина ко
лись відбере царство від царя Ірода.
Ірод дуж е налякався й сказав воякам
знайти Ісуса й вбити Боже Д итятко. Але
Янгол остеріг Йосипа і Матір Божу, щоб
вони втікали.
Йосип і Марія швидко зібралися в
дорогу й рушили аж до Єгипту, де вже не
сягала влада Ірода. Добрі люди допома
гали їм, приймали на нічліг і переховува
ли від ворога. Ішли вже три дні й три но
чі в холоді й голоді. А ж одного вечора
стали перед якоюсь печерою в скалі. Гру
бий пень дерева завалював вхід, а густий
дим виходив крізь малий отвір з печери.
У печері чути було плач дитини. Йосип за
стукав палицею до деревища.
— Хто там? — озвався з печери го
лос ж ін ки.
— Ми втомлені подорожні! — сказав
Йосип. — Пустіть нас, дозвольте загріти
ся й відпочити. Зі мною ж ін ка й дитина
примирають з утоми. Майте Бога в серці!
— Я маю Бога в серці, — відповіла
ж інка. — Але мій чоловік розбійник й отот має повернутися додому. Коли вас за
стане, то вб’є вас і мене!
— Не бійся, сестро! — озвалася Ма
ти Божа. — Господь Бог, що опікується
нами, оборонить нас і тебе перед твоїм
чоловіком.
— Хіба впущу вас на хвилину, — ска
зала ж інка, відвалюючи важку колоду зперед печери. — Відпочиньте трохи й уті
кайте, щоб вас не застав тут мій чоловік.

— Приготуй купіль моїй дитині, якщо
можеш, добра сестро! — сказала Мати
Божа. — І скажи, чого твоя дитина плаче.
— Воно хворе біднятко, — відповіла
ж інка. — Дивіться, які рани по його тілі.
Це, мабуть, кара за гріхи мого чоловіка,
що багато людей повбивав і пограбував.
Ж інка приготовила купіль і Мати Бо
жа поклала Ісусика в теплу воду.
І тоді саме почули всі тупіт коня, чу
ти було, що хтось скочив з коня. За хви
лину дикий розбійник впав до печери.
— Кого ти пустила до хати? — за
кричав розбійник диким голосом. — Я вас
усіх тут поріжу!
І замахнувся ножем на святого Йоси
па. Однак рука його закаменіла в повітрі.

Розбійник не міг рушитись. Так він стояв
переляканий. А тим часом Мати Божа
вийняла з купелі Ісусика, обсушила Його,
вповила в пеленки, накормила й сказала:
— Сестро, викупай свого хворого
синка в тій воді, щоб Господь об’явив
свою ласку.
Ж інка здивувалася, хвилину завага
лася, але згодом занурила свою дитину в
тій воді, що в ній купався Ісус.
І сталося чудо. З дитини зникли рани
й струпи. Хлопчик був чистий, білий і здо
ровий. Почав весело сміятися.
Побачив це розбійник і щира вдяч
ність збудилася в його твердім серці. Ніж

випав з його руки, рука зм ’якла й почав
нею рухати розбійник. Він упав навколіш
ки перед М атір’ю Божою:
— Великий наш Бог! Буду молитися,
величати Його! Маюся, жалую того, що
стільки гріхів я вчинив. Ласку нам пока
жіть, не відходьте від нас!
Він став просити, щоб гості лишили
ся наніч. Вони послухали. А досвіта вивів
їх на добру дорогу й відпровадив далеко-далеко. Покинув своє злочинне ре
месло і став одним з перших примірних
християн.
За “Дзвіночком”

ДВАДЦЯТЬ ДРУГЕ СІЧНЯ
Тоді в нас прапори цвіли,
Тоді яснів у сонці шлях;
Думки злітали, як орли,
Гуділа дзвоном вся земля.
Тоді сповнилось було те,
Що обіцяв Кобзар Тарас,
Всміхалось сонце золоте
Над Україною в той ч а с. .

І Божий глас серед пісень
Летів, як грім, понад світами —
Та ще прийде знов світлий день
І зацвітуть степи полками! . .
Б. X. (З дитячого журналика „Дзвіночок”).

ПЕРШЕ УКРАЇНСЬКЕ СВЯТО СВОБОДИ
ПІСЛЯ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 РОКУ
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Року 1654 українська козацька рес
публіка об’єдналася з московським цар
ством для спільної оборони перед напа
дами Польщі. Московський цар обіцяв
українцям не порушувати їхн іх козацьких
вольностей і не втручатися у внутрішнє
життя України. Та слова його були облу
дою. Після смерти Богдана Хмельницько
го загарбницька Москва швидко знищила
вольності України й тяж ко поневолила
український народ. Ця московська нево
ля тяглася понад 250 років.
Деспотичне московське царство зго
дом стало називатися Росією. Крім укра
їнців, Росія ошуканством або силою по
неволила також багато інших народів. За
це справедливо прозвано Росію в’язни
цею народів.
Десятого березня 1917 року в Росії
відбулася революція. Повстало військо й
робітники. Свавільна царська влада була
знищена. Українці, фінляндці, грузини,
поляки й інші з більших народів проголо
сили свою незалежність від Росії. Поча
ли вони будувати свої республіки. Ство
рився й український уряд — Українська

Центральна Рада, який зорганізував у Ки
єві 3 квітня 1917 року велике свято сво
боди.
На вулиці міста вийшло тисяч сто лю
дей. Почався радісний урочистий похід.
Над цим людським потоком майоріли сот
ні українських прапорів. На деяких були
написи: “ Щ е не вмерла У кра їна !” , “ Д у 
шу й тіло ми положим за свою свободу!” ,
“ Нехай живе вільна У кра їна !” , “ Всі за
одного й один за в с іх !” На інших прапо
рах було видно портрети Тараса Шевчен
ка. На одних вулицях оркестри грали у к 
раїнські марші, на інших — хори співали
українських пісень. Люди раділи й того,
що знищено тиранську російську владу,
що Україна стала вільною. Знайомі весе
ло віталися й цілувалися.
У центрі Києва, на міському майда
ні, відбулося віче. Голова Української
Центральної Ради — професор Михайло
Грушевський, виступив з привітом і по
клоном українському народові на його
звільненій землі. Він закликав усіх свідо
мих громадян до праці для добра свого
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народу. Показуючи на портрет Ш евчен
ка, він казав:
— Перед лицем найкращого сина на
шого народу, невмирущого генія нашого
слова, великого пророка нашого визво
лення присягнімо, що всі ми одностайно
станемо до праці. Щ о всі ми будемо ста
ратися створити нове й краще життя для
звільненого українського народу.
У відповідь на це з грудей присут
ніх залунало радісне:
— Присягаємо, присягаємо! Слава
Вільній Україні!

ВІЛЬГЕЛЬМ ТЕЛЬ
Понад шістсот вісімдесят років тому
Швейцарія була підкорена Австрією. Ке
рував тоді Ш вейцарією Ґеслєр, воєвода
австрійського короля.
Ґеслєр був дуж е жорстокий і пи
хатий. Захотілося йому познущатися з
швейцарців. Наказав він повісити на сто
впі свого бриля,1) і кожен, хто проходив
мимо, мусив йому вклонятися. Коли б хто
не вклонився, того мали люто карати.
Проходив якось повз того стовпа се
лянин Вільгельм Тель із малим сином і не
вклонився, Австрійська сторожа обох їх
схопила і привела до Ґеслєра. Про Вільгельма Теля знали, що він найкращий
стрілець із лука. За тих часів пальної
зброї ще не було. Ґеслєр наказав поста
вити малого хлопця за якихось 80 кроків
і покласти на його голову яблуко. Батько
мусив з одного разу встрелити в яблуко.
Тоді обох їх відпустять. За невиконання
ж наказу — Ґеслєр загрозив обох їх уби
ти.
Тель наготував дві стріли, прицілив
ся одною і збив яблуко з голови сина. Ґе
слєр запитав.
— А навіщо ти наготував другу стрі
лу?
— Якби я першою схибив і вцілив
сина, то другою я убив би тебе, — сміло
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відповів Тель.
Почувши це, мстивий та жорстокий
Ґеслєр наказав закувати Теля в кайдани
і завіз його до в’язниці у своєму замку.
Треба було перепливати через глибо
ке озеро чотирьох кантонів.2) Коли Ґеслєр
із слугами й Вільгельмом Телем виплив
ли човном на середину озера, знялася бу
ря. Великі хвилі почали кидати човном на
всі боки, загрожую чи перекинути човен.
Слуги ніяк не могли самі скерувати чов
на до берега. Почали просити Ґеслєра,
щоб дозволив розкувати Теля й посади
ти керувати стерном.А Тель був вправний
стерничий. Ґеслєр дозволив розкувати
у в ’язненого. Тель зумів скерувати човна
до берега. Але підпливши, раптом ви
стрибнув на землю, човна відштовхнув
ногою і втік. Та слуги все ж добилися до
берега і всі висіли з човна.
У горах Тель підстеріг Ґеслєра, вці
лив стрілою і забив. Після того він при
єднався до трьох інших швайцарців, що
поклялися боротися за звільнення своєї
батьківщини. Гуртом вони підняли пов
стання і Швейцарія звільнилася від чуж о
го ярма.
(За Михайлом Драгомановим)
') капелюха

2) провінцій

Дума про Івася Кововченка

Y місті Черкасах жила вдова Коновченко
із синком Івасем. Івасів батько козакував і зги
нув у боротьбі з татарами. Івась часто згаду
вав батька. Бачив батька як приїжджав на ко
ні, в червоному жупані, в синіх шараварах, в
козацькій шапці і червоних сап'янцях, з шаб
лею при боці. Часто брав Івася на коліна, опо
відав йому про життя козаків на Січі, про ге
ройську боротьбу з татарами, наспівував пісню
про Байду.
Івась тільки й ждав, щоб вирости й піти
на Січ. Як батько загинув, то мати зразу захо
вала усю зброю, щоб Івась забув за Січ і став
мирно працювати на землі хліборобом.
— Ти, Івасю, будеш у мене господарем, —
казала, — навчишся волами орати, за плугом
ходити, жито сіяти. Це буде велика поміч ма
тері, а тобі честь і слава в людей...
— Ні, мамо. Не хочу я бути домарем, гречжосієм. Хочу на Січ, козакувати, як батько
мій.
Мати з жалю розплакалась:
— Треба синку мирно жити, по-божому.1
Треба землю полюбити, а не шаблю. Шабля —
смерть, а земля — хліб, життя.

Як почула це мати облилась сльозами:
— А хто ж нам, синку, землю пооре, жито
посіє? Хто догляне мою старість?
—Не журіться, мамо, знайдуться люди, ті,
що люблять це діло, а мені судилось бути ко
заком. Коновченки ніколи не були гречкосіями.
Просив Івась маму, щоб продала чотири
воли й купила йому доброго коня, але матері
тяжко було з цим погодитись. То Івась підшу
кав батьківську стару рушницю й тайкома пі
шки пустився до козацького табору, що був
далеко в степах. Y дорозі зустрів його старий
Клим.
— Куди ти, сину?
— Іду до полковника Филона, зголошусь
у похід на татар...
Клим поглянув на хлопчину, з рушницею,
що сягала землі, і розсміявся.
— Такими козаками далеко не зайдемо,
прапора не вдержимо, —*сказав наче про себе,
посміхнувшись під вус.
— Сідай краще, хлопче, на віз, підвезу те
бе до матері.
— Ні, дядьку, перекажіть матері, що я те
пер належатиму до корсунського полку, — ска
зав Івась, поправляючи батькову шапку, що
спадала на очі, — а ви поможіть там матері
на полі!..

— Кажете, мамо, земля — хліб, життя. А
прийде татарин забере в нас хліб і відбере в
нас життя. Треба ж комусь і з шаблею оборо
няти землю і життя.
— Буде з нас, синку, що вже батька втра
тили. Чому якраз тобі ризикувати життям?
— А тому, що ми козацький рід! Мій дідо
козакував, батько, і я буду козаком, — мовив
Івась, а мати й чути не хотіла.
Саме в той час корсунський полковник
Филон закликав до походу на татар. Почув
про це Івась і став готовитись у дорогу, у по
хід на татар, щоб пімститись за смерть батька.
Прийшов він до матері та й каже:
— Поблагословіть мене, мамо, я піду з пол
ковником Филоном лицарської слави добува
ти, за віру християнську воювати!
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— Матері поможу, а ти ще трохи набий
ноги, розглянься та й вертайся додому, бо не
одну ще кулешку треба з'їсти, сину, щоб бути
козаком.
"Кпить собі дядько з мене. Але він ще по
чує, хто такий Івась Коновченко! ” — подумав
Івась.
Сонце уже було розпанахало своє золота
ве шатро над табором, як Івась добився до пол
ковника Филона.
— Що ти, сину, скажеш нам? — запитав
полковник. — Де ти таку рушницю роздобув?
— Рушниця мого батька, вона й привела
мене сюди. Я, Івась Коновченко з Корсуня, хо
чу іти на татар, пімстити смерть свого батька,
козацької слави добувати!..
— Знав я твого батька; але ж ти, синку,
ще малий — козацької крови ще не бачив, по
бачиш та й налякаєшся... Y похід вибирають
ся тільки старі, досвідчені козаки.
— Е, пане полковнику, візьми ти каченя,
старе й мале, та пусти на Чорне море — чи
не попливе мале так само, як старе?

— Благословіть, матінко, у дальшу доро
гу! — сказав Івась, схиливши голову. Мати ви
вела із стайні вороного козацького коня.
— Іди, сину, захищати нашу батьківщину
Україну! Повертайся з перемогою! Хай Господь
береже тебе у своїй опіці!
Зеленілись поля, під співом жайворонків,
а після вкривались золотим збіжжям. До сіл і
міст прибивалась пісня про перемоги Івася Коновченка. Мати ждала, прислухаючись до да
леких пострілів гармат. І одного дня прибилась
у вікно вістка — "Івась Коновченко погиб ли
царською смертю, у переможній боротьбі з та
тарами".
Забрали козаки тіло молодого лицаря-героя, викопали глибоку яму й поховали:
Із оружжя стріляли,
Козацьку славу прославляли,
Семиперстную могилу висипали.
Погиб Івась Коновченко, а слава про ньо
го вічна у піснях.

Здивувався полковник розумові хлопця:
— Ну, що ж, і таке козацтво в нас буває.
Приставай, знайомся з нашими козацькими
звичаями, а там побачимо!
Мати ждала сина, виглядала у вікно, але
до матері тільки слава долітала про славного
молодця Івася Коновечнка, про його перемоги
у боях з татарами. Низенько кланялись люди
Коновчисі помагали їй у праці, завесновували
землю, помагали в жнива.
Одного дня, немов у сні, з'явився на воро
тях Івась у козацькому одязі й зброї. Мати з
радістю зустріла сина, обнявши вітала з пере
могою.
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НОВАЦЬКЕ РІЗДВО
Слова: Леся Храплива

Музика: Оксана Тарнавсьна
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Засвітили зорі ясно серед піль,
Янгольськії хори чути звідусіль.
Радощами свята сипле іскри сніг,
Новаки завзято йдуть з чуж их доріг.
На велике свято роздзвонився дзвін:
Йдуть вони віддати Богові поклін.
З ірка просвітила до вертепу шлях,
Д е Марія Сина бавить на руках.
Чути вам колядки стародавній спів:
Божеє Дитятко в колі новаків!

клін.
ні*

вхдві-

дата—
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ш

f (Замість деклямації на тлі
другої строфи мелодії можна
співати другу строфу словами).

Рученьки Дитяти їх благословлять
Вчитися, зростати, волі добувать.
Волі добувати у великі дні,
Правду знов вітати в рідній стороні.
Хор закінчує мурмурандом п'яту лі
нію мелодії.
2. Хор: мурмурандо два перші рядки.
На тлі мурмуранда третього і четвертого
рядка деклямація:
“ З ірка просвітила до вертепу шлях
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СВІТЛО
1

життя

— сорок мільйонів калорій — чотириста
калорій на секунду! Для Землі це дуж е
багато, а для Сонця — дрібниця. Лише
одна мільярдна частка соняшного тепла
змогла б замінити все паливо, яке щоден
но згоряє на Землі.
Сонце породило життя на нашій пла
неті. Було це дуж е давно, мільярди ро
ків тому, але й зараз усе живе, — і ми
теж з тобою, читачу, — своїм існуванням
задячуємо соняшному світлові. Якби рап
том погасло Сонце, настав би такий хо
лод, що замерзло б й затверділо б навіть
повітря. Земля перетворилася б на мер
тву кулю і так, скута товстим шаром кри
жаної атмосфери, пливла б серед вічної
темряви.
Уривок з “ Промінь велетень”
Григорія Карпенна, “ Веселка” , Київ 1967

Наша Галактика складається з-понад
ста мільярдів зірок, і кожна з них — це
надзвичайно розжарена газова куля. Ба
гато зірок є центрами великих планетних
систем. Серед них і наше Сонце — звичайна зірка Чумацького Шляху.
Звичайна зірка... Але для нас Сонце
велике й могутнє! Наша планета з безкра
їми степами й пустелями, ріками й ліса
ми, морями й океанами в порівнянні з
Сонцем ніби горошинка поряд з великим
кавуном.
Сонце випромінює в простір вели
чезну енергію. Лише частки енергії, що
її Сонце випромінює за одну секунду,
стало б на те, щоб розтопити довкола на
шої планети шир льоду завтовшки в тися
чу кілометрів й утворену з нього воду за
ки п ’ятити. Крізь 150 мільйонів кілометрів
холодного космічного мороку маленьку
частку тієї енергії сонячне проміння при
носить і на нашу Землю. Соняшне про
міння, соняшне світло — це енергія ще
дрого небесного світила.
Вчені підрахували, що на одного ж и
теля нашої планети щодоби в середньо
му витрачається — на опалення, тран
спорт, виробництво, зв ’язок, на прожиток
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Я мала сніжинка,
Снігова дитинка,
З неба я злітаю,
З вітром все гуляю...
Гоп, гоп, гопай... да!
Хай ввесь вік живе зима!

Сторінки
пластових
малят
Н. Вагилевич
МОЛИТВА
Боже наш, небесний Отче,
Д я кую Тобі за сонце,
І за ввесь Твій любий світ:
За повітря, воду, хліб;
За одежу й теплу хату,
Д якую Тобі, наш Тату.
Сонце це Твоя рука,
Тепла, батьківська, — яка
Нас годує, напуває,
Одягає, огріває
І дає з ясного неба,
Все, чого нам тільки треба.
Дай же, наш небесний Отче,
Щоб ясна була як сонце
І моя мала душа,
І щоб Україна вся
Світлом правди і добра
В наших душах зацвіла.

Ох, на згадку вже про неї
Кожна тішиться дитинка!
Що то, що то на Свят-Вечір
Принесе мені ялинка?
Ми не знаєм, що кому там
Принесла ялинка гожа,
Та вгадала нашу мрію
Пресвята Дитинка Божа:

Замість ласощів, цукерків
ї помадок солоденьких,
Під ялинкою знайшли ми
Вкім книжечок новеньких!
Це Твій знак, щоб полюбили
Книжку українські діти, —
Бо хто книжку, знай, полюбить,
Лиха не буде терпіти . . .
О, Ісусику Маленький,
Що родився у яскині,
Це Твій знак, що нам потрібна
Тільки добра книжка нині!
Ю. Шкрумеляк

« д о * ц

Віддайте

Малий хлопчик просить гостя:
— То мені мама дала цей шматок
торта!
“Я ж нічого не взяв!”
— Але ви сіли на нього.
11

ХТО ВИПРАВИТЬ КАТРУСИНУ
ПОМИЛКУ?
Був собі тато, і була собі мама, і ма
ли вони три доні: Марусю, Ганнусю і Ка
трусю.
Маруся ходила до школи, Ганнуся
— до садочка, а Кутруся вдома бавила
ся ляльками. Раз вона сказала сестрич
кам:
— Тепер я наймаліша, то бавлюся
дома. Але як стану великіша, то також
піду до школи.
Маруся і Ганнуся засміялися.
— Ой, як вона смішно говорить!
Катруся надула губки, трошки поду
мала і сказала:
— Не смійтесь! Я попрошу маму, і
вона навчить мене говорити несмішно.
Мама була в сусідній кімнаті й чула
розмову своїх доньок.

мовила. — Вона менша від вас — і, вза
галі, м іж нами найменша. Ти, Ганнусю,
від неї більша, а ти, Марусю, м іж сестрич
ками найбільша. Розмовляйте частіше з
Катрусею й поможіть їй добре навчитися
рідної мови.
— Добре, матусю! — відповіли дві
старші дівчинки.
Катруся всміхнулася:
— Ага, я вже знаю: треба казати не
маліший, а менший, і не великіший, а бі
льший. Як я буду більша, то навчусь до
бріше говорити.
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Маруся й Ганнуся вже не засміяли
ся, лише хіхікнули.
— Ану, виправте її! — сказала мама.
— Чи ви, дітки, вміли б виправити Катрусину помилку? Спробуйте?
Роляник (“ Веселка” ч. 8-9, 1966)

ЯК СЕРГІЙКО НАВЧИВСЯ ЖАЛІТИ
Маленький хлопчик С ергійко бавив
ся біля ставка. Він побачив дівчинку, що
сиділа на березі.
Коли С ергійко підійш ов до неї, вона
сказала:
— Не заважай мені слухати, як хлю
пають хвилі.
С ергійко здивувався. Він кинув у ста
вок камінець.
Д івчинка запитала:
— Що ти кинув у воду?
Сергійко ще більше здивувався.
— Невже ти не бачиш? Я кинув ка
мінець.
Д івчинка сказала:
— Я нічого не бачу, бо я сліпа.
С ергійко від подиву широко розплю
щив очі й довго дивився на дівчинку. Так,
дивуючись, він і додому прийшов. Він не
міг уявити: як це воно, коли людина ні
чого не бачить?
Настала ніч. С ергійко ліг спати. Він
заснув з почуттям подиву .Серед ночі Сер
гійко прокинувся. Його розбудив шум за
вікном. Ш умів вітер, в шибки стукав дощ.
А в хаті було темно. С ергійкові стало
страшно. Йому пригадалася сліпа дівчин
ка. Тепер хлопчик уж е не дивувався. Йо
го серце стиснув жаль.
Як же вона, бідна, живе в такій тем
ряві?
Сергійкові хотілося, щоб скоріш е на
став день. Він піде до сліпої дівчинки. Не
дивуватиметься більше. Він пожаліє її.
Василь Сухомлинський

Дорогі Діти!

З Різдвом Христовим і Новим Роком вітаю
Вас. Хай принесе Вам свято Різдва і Новий Рік
багато радости, добра в серця, успіхів у нау
ці, охоти дбати про свою новацьку поведінку.
Щоб Ваші щоденні добрі вчинки зближували
Вас до Бога й України, щоб тішитися могли
Вами не тільки найближчі, але всі люди, з яки
ми зустрічаєтеся.
Забавляйтеся корисними іграми, щоб кра
ще знати українську мову й життя -— минуле
та сучасне нашого народу.
1. Загадка з доповнення букв.
До кожного слова додати на початку (на
місці хрестиків одну букву так, що постануть
ноіві слова). Ті початкові букви, що їх маємо
додати, читані згори вниз, дадуть два слова,
що їх часто уживаємо в різдвяному часі.
+ ІКА
+ КАРБИ
+ ВАННА
+ ЮЛЬКА
+ МАГ
+ РАБ
+ УДАР
+ ЛАДА
+ АРКА
+ РУСЬ
+ КАЗАТИ
+ ГЕКАТИ

ЧАСТИНИ НАРОАНЬОЇ НОШІ ГУЦУЛІВ, ЯКОЮ
ГОРЛИТЬСЯ УСЯ УКРАЇНА. АЛЕ ЧИ ВМІЄТЕ
ВИ НАЗВАТИ ЦІ ПРЕАМЕТИ ІМЕНАМИ,
ЩО ЇХ ВЖИВАЮТЬ ГУЦ YAH? ПОTIPОЗУ
ЙТЕ ВИПОВНИТИ КВААРАТИКИ ПОПІЛ
РИСУНКАМИ, ПО ОАНІЙ 5 У К 5 ІУ КОЖНОМУ.

2. Літературна ломиголовка. З поданих по
біч 6 прізвищ українських письменників узяти
з кожного по одній букві і не змінюючи поряд
ку їх уставлення, скласти прізвище славного
українського байкаря.
1. Драгоманів
2. Куліш
3. Гребінка
4. Барвінський
5. Грінченко
6. Шашкевич
3. З порозкиданих складів й окремих букв
складіть новорічне віншування.
на, щоб, кра, вро, ще, рік, Сій, ди, жи,
ло, то, ся, ро, у, то, як, ця, й, ка, ця
паш, щас, на, Но, Рік, вий, пше, здо, на, в'я
ро, ди, ся, ни, ся, ни, тя, цей.

УС! 5И МАБУТЬ, ЗНАЙОМ! З ПРЕАМЕТАМИ*

НАРИСОВАНИМИ НА ЦІЙ СТОРІНЦІ-ЦЕ

Люблю прислухатися до співу колядок. За
глядатиму до Ваших домів, щоб бачити — як
шануєте Ви свої прекрасні різдвяні звичаї й
традиції.
Христос Родився!
Ваша Голубка-книголюбка
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Василь Сухомлинський
ПРОТОПТАЛИ ДОРІЖ КУ
Вночі була хуртовина.
Намело кучугури снігу.
Рано-вранці до школи йшло троє д і
тей: Ю рко, Михайлик і Ніна.
С крізь на подвір’ях видно людей.
Чоловіки, ж інки, діти відкидали ло
патами сніг, прокладали доріж ки.
Ось хата бабусі Марії. Вона живе одна-однісінька. Зупинились діти біля бабу
синого подвір’я. Нікого не видно.
— Як же бабуся до колодязя йтиме?
— сказав Юрко. — С нігу стільки...
— Давайте протопчемо д о р іж ку від
хати до криниці! — порадив Михайло.
Діти пішли на подвір’я бабусі М арії

по глибокому снігу. Від воріт до хати йти
було дуж е важко. А від хати до воріт тро
хи легше. Пройшли два, три, чотири ра
зи. Протоптали д оріж ки від воріт до ха
ти і від хати до колодязя.
Стомлені, спітнілі, але радісні діти
йшли до школи. Вони думали:
“ Ось зараз бабуся Марія вийшла на
подвір’я, побачила д оріж ки. Радіє бабуся
Марія. Д якує нам ” ...
Дітям було радісно тому, що вони ду
мали про це.

ЩИРИЙ ДРУГ
У одного чоловіка був великий со
бака. Постарівся той собака і вже не міг
стерегти господарства. Не захотів госпо
дар дурно годувати собаку.
Вибрався з ним на човні на озеро і
взяв з собою доброго мотуза й камінь.
Одпливши далеченько від берега, став
він камінь на шнур в’язати. Дивиться на
нього собака своїми розумними очима,
ніби тямить, що хоче чинити хазяїн. При
в’язав той дядько камінь на шию собаці,
підвівсь і, штовхнувши пса чоботом, ски
нув його у воду.
Собака зник у воді. Але човен рап
том дуж е перехилився на один бік, хазя
їн сам упав у воду. Хвиля захвилювала,
вода залила його. Чоловік потопав.

ся, а то собака його. Камінь з його шиї
відв’язала хвиля. Собака кинувся рятува
ти хазяїна. Вхопив його зубами за оде
жу, виплив з ним на берег і простягся, ле
две дихаючи.
Заплакав дядько, обняв собаку й гір
ко йому було..., соромно перед твариною.
До сам ісінької смерти годував і жалів він
свого щирого друга.

14

Н А Ш Е ,,
о с и н а я
• Дорогий “Готуйсь!”
Посилаю Тобі знімок із сходин, які були
7-го жовтня тут у нас у Франкфурті. Наш Рій
називається "Левики”. Новачки й новаки при
їжджають з різних міст. Ми на сходинах малю
вали й співали. Потім всі пішли до лісу з на
шими сестричками. Наші сестрички називаю
ться “Баба Макітра” (Маруся Боднаренко) і Ма
рина Горбач. По прогулянці ми співали ра
зом з юнаками.
Готуйсь! Рома Зубенко (7 p.), Франкфурт.

З листів з України до новачки Кассандри
Добрий день мила Каосандро! Одержала
Твого листа. Наїлась того всього, про що Ти
нам писала і радила їсти і тепер ледве-ледве
вмістилась за столом, щоб написати Тобі від
повідь. Не їла лише помаранч і бананів, кони
в нас не ростуть. А взагалі, Ти дуже гарно пи
шеш, і я радію за Твої успіхи. Та й малюєш
Ти добре! Киця на ґанку будиночка зовсім по
дібна на нашу Знайду. А собачка в Тебе при
в'язана за вушка, мабуть тому, що наїлась мо
розива й в неї болить шийка. Чи я вгадала? А
Твоїм зайчикам, що напевне живуть у намальо
ваному Тобою будиночку під червоним дахом,
я написала віршик. Надсилаю Тобі також вір
шик про жабку, а Ти мені в наступному листі
щонебудь намалюєш. Згода?

Де ви були, зайчики?
Y веселім гайчику.
Гралися там діточки
Рвали білі квіточки.
Перший ряд зліва: Леся Блащан, Рома Зубенко, Мирося
Зубенно. Другий ряд зліва: Дарія Демянів, ст. пл. Мару
ся Боднаренко, Маріян Блащан, ст. пл. Марина Горбач,
Ігор Шляхтовсьний, Марніян Остапчун.

• Дорогі "Левики!” Дякуємо за листа. Ми
дуже втішилися, що Ваш Рій "Левики” напи
сав до нас, що ми познайомилися. Ви мудрі —
підписали свій знімок і бачимо Вас на ньому.
Нам також дуже цікаво було знати, як відбу
ваються Ваші сходини. Вони були (як це видно
на знімку) в якійсь бібліотеці. Вона така вели
ка і так гарно упорядкована. Чия вона? На
пишіть! Ми будемо дуже вдячні Вам якщо на
пишете щось про своє життя — про школи, до
яких ходите, про Ваших батьків і братів та се
стер, про те, звідки походять Ваші батьки чи
дідуні й бабусі. Чекаємо на Ваші листи!
Готуйсь! Редакція

з

о

Дівчинка Мариночка
Дала нам морквиночку
Й хлібця по окрайчику —
Ось що було в гайчику!

КНИЖКА — СКАРБ ВЕЛИКИЙ...

ЖАБКА КРАСУНЯ

НОВІ КНИЖЕЧКИ ДЛЯ ДОШКІЛЬНЯТ

Y багно озерне трішки
Забруднила жабка ніжки.
Навкруг шийки звисли пута —
Водяна тоненька рута.
Сірі очі мов колеса
Опустила жабка в плесо.

МУШКА v
МОТРУШКА
БОГДАННА ГОРІХ-ЦМОЦЬ

ГОСТІ
БОГДАННА ГОРІХ-ЦМ ОЦЬ

І сказала, склавши лапки,
“Я найкраща в світі жабка!"
На цьому й "До побачення!” Кассандрочко! Чекаю від Тебе листа і малюнків.
Твоя тітка Катя
Лист в Україну

Добрий день мила тьотю Катю! Я маю ду
же багато приятельок. В англійській школі во
ни називаються: Ара, Кейт, Йота, Полинь, Джені, Беверлі, Сула. Y Пласті я маю Ларису, Ма
рійку, Лесю, Таню. А моя учителька сестричка
у Пласті називається Мотря. Я ще маю прия
тельок в українській школі: Таню, Ладу, ще
одну Таню і Лесю. Моєю учителькою в укра
їнській школі є тьотя Леся. Y школі ми кли
чемо її — пані Болотенко. Дякую за листа і
вірш про моїх зайчиків, Y нас в Канаді уже
теж холодно. Привітайте від мене дісуся Фе
дора.
Ваша Кассандра
Новачка Кассандра любить писати листи
до родичів в Україні. А тітка Катя відповідаю
чи на листи, пише Каесавдрі часто віршики й
прикрашує їх різними малюнками. Мабуть ба
гато більше новаків і новачок мають родичів в
Україні й пишуть до них листи. Було б цікаво
довідатися про це читачам "Готуйсь”. Бо всім
нам хочеться і треба знати, як живуть наші ді
ти й дорослі в Україні.
Редакція

Заходами молодих матерів появилися три чепурні
книжечки для дошкільнят Мушка Мотрушиа, Зайчин Натальчин і Гості. Автором текстів є Богданна Горіх Цмоць,
ілюстрації — Христини Новаківсьної Иотович.
І розмір книжечок, і папір високої якости, що з ньо
го легко змивати плями, і великий та виразний друк, і гу
мористичний, дотепний і повчальний зміст, і барвисті гар
монійні кольори ілюстрацій — все це заохочує придба
ти ці книжечки на подарунки для малят.
Ціна однієї книжечки — $3.75, трьох книжечок разом
—

$ 10.00 .

Замовляти можна: в Адміністрації “ Готуйсь” (адреса
“ Готуйсь” ) або
B ohdanna С т о с
28 M a rc o Lane,
O tta w a , O n t. Canada K1S 5A2
Також можна дістати їх у книгарні

A rk a -W e s t

2282 B lo o r St. W ., T o ro n to , O n t. M6S 1N9

ҐАЛСРІЯ
Дорогі Діти!
В минулому 1979 році — Році Дитиии від
булося в світі багато виставок дитячої творчости. Дорослі люблять оглядати малюнки й
рисунки дітей, бо в них багато дитячої уяви,
думки, почувань. З них можна довідатися ба
гато про те, як Ви уявляєте собі світ, чого ба
жаєте, чого Вам бракує, чи Ви знаєте й люби
те природу та людей.
Тому просимо Вас завжди присилати до
"Готуйсь” свої рисунки й малюнки. Ми знає
мо, що їх у Вас багато — малюєте часто скрізь,
навіть там, де не слід (по книжках, по столах
у школі!). Малюйте події у різдвяному часі.
Присилайте! Чекаємо!

“ Блискавка” — літак новачки Оксани Бугель

Сестричка Одарка
Х о п в іс Кемел” — літан — рисунон новачки Арети Комарницької
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“ їзд е ц ь ” — малюнон невідомого Ж айворонка новачки з
Торонта

^
Всі авторки повищих малюнків — новачки з Роя “ Ж ай

“ АВТАК" — фантазійний літан-авто новачки з Торонта

воронок", ІІ-ге Гніздо “ Перелетні" в Торонті.
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ЛЯЛЬКИ З ВОЛІЧКИ, ЛЯЛЬКУ, ЩО ТАНЦЮЄ
Потрібно:
1) картону, волічки, нитки, ножиць
2) щетини (шерсть із свині, твердої щітки),
корка, сірника, квасольки або картоплини.
Як зробити? Лялька з волічки. Намотати
волічку на подовгастий картоник. Волічку
протяти внизу. Звинути як показано на ри
сунку. Перев'язати волічку вгорі на головку
й внизу, залишаючи по обох боках вільні нит
ки на руки й волосся. Волічку сплітаємо на
руки й волосся. Внизу лищаємо вільну волічку
на сукенку.
Лялька, що танцює. Ніжки робимо зі ще
тини, тулуб з корка, шийку з сірничка, голо
ву з квасольки або картоплинки. Можна ще
й руки приробити. Ляльку поставте на стіл і
грайте по столі пальцями. Побачите, як ляль
ка буде скакати.

ВІНШУВАННЯ
Віншую Вам нині,
всі добрії люди,
нехай Божа поміч
завжди з вами буде.

Ноляда, коляда-колядниця,
добра з медом паляниця,
а без меду не така,
дайте, дядьку, п ’ятака!

Хай кож ної днини,
кож ної години
Бог благословить вас,
біда хай загине!

Ноляда, коляда,
дайте, бабо, пирога;
як не дасте пирога,
візьму вола за рога.
Рогом буду трубити,
а воликом робити.

Худібка і бджілка
хай вам ся плекає,
град, вогонь і туча

