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Тексти для переказів 

МАТИ 
Про себе мати не згадувала, і відколи я знаю її, вона найменше турбувалася собою. 

Як вона любила робити і в городі, і в полі, і в лузі! І тихо втішалася зробленим. Мати, як 

свята, очікувала садіння соковиці, жнив. Вона любила, щоб снопи були гарними, як діти, а 

полукіпки стояли, наче парубки. І дуже полюбляла в жнива після праці лягти на воза і 

дивитись на зорі. На Чумацький Шлях, на Стожари і на отой віз, що народився із дівочих 

сльозин. Любила дослухатись до неба, до землі, до крил і до схлипування роси. 

Цієї уваги до всього доброго, гарного вділила мати й мене. І я теж, як свята, очікую 

того дня, коли грім розморожує сік у деревах чи коли не зіллям, а хлібом починає пахнути 

жито (За М. Стельмахом, 120 сл.). 

ЯК МИ САДИЛИ САД 
Недавно наш клас вирішив посадити сад. Яких ми яблунь насадимо, яких груш, 

абрикосів, слив, вишень! Навколо саду вирішили посадити захисну смугу акацій, кленів, 

беріз. Вже місяць ми воюємо з пустирем, звільнили від бур’яну і терну величезну 

площину. 

У жовтні привезли до школи саджанці яблунь і груш. Я, Тимко, Стьопа і Якимчук 

руками розправляли корінці, присипали їх пухкою землею, заступами біля кожного 

деревця робили лунки. А спочатку у відкритій ямі ми забивали в дно кілок. Тимко зробив 

гарну довбню, замашну, зручну. Потім ми прив’язували до кілка посаджене деревце вгорі 

і внизу, щоб не розхитував вітер. 

Яка була радісна, хороша робота! (За О. Донченком, 104 сл.). 

ДУБ ПІД ВІКНОМ 
Молодий лісник побудував у лісі велику кам’яну хату й посадив дуба під вікном. 

Минали роки, виростали у лісника діти, розростався дубок, старів лісник. 

І ось через багато літ, коли лісник став дідусем, дуб розрісся так, що заступив вікно. Стало 

темно в кімнаті, а в ній жила красуня — лісникова внучка. 

— Зрубайте дуба, дідусю, — просить онучка, — темно в кімнаті. 

— Завтра вранці почнемо… — відповів дідусь. 

Настав ранок. Покликав дідусь трьох синів і дев’ятьох онуків, покликав онучку-

красуню й сказав: 

— Будемо хату переносити в інше місце. 

І пішов з лопатою копати рів під фундамент. За ним пішли три сини, дев’ять онуків і 

красуня внучка (За В. Сухомлинським, 100 сл.). 

ДЕРЖАВНИЙ ПРАПОР УКРАЇНИ 

 

У Київській Русі єдиного офіційного прапора не було. Прапорництво в Україні 

зазнає особливого розквіту з виникненням Запорозької Січі. Це було справді мальовниче 

видовище - козацьке військо під яскравими різнобарвними прапорами. 

Часто зустрічався на Січі синьо-жовтий прапор. Уважно подивіться кольорову 

репродукцію картини Іллі Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султанові». Поміж 

іншими знаменами ви побачите на ній і синьо-жовте. Воно зникає зі зруйнуванням Січі, а 

відроджується лише у березні 1918 року як жовто-блакитний державний прапор 

Української Народної Республіки. Ці кольори символізували чисте небо і житнє поле, 

тобто мир. Після проголошення України радянською ті знамена зникли, а тепер вони 

знову замайоріли на українській землі (За М. Сла-бошпицьким, 103 сл.). 


