
"Інтервал" - серед кращих шкільних газет області!
У середу, 20 листопада 

у Центрі творчості дітей 
та юнацтва Галичини у  
Львові відбувся обласний 
конкурс шкільних друко-
ваних видань, газет та 
кіностудій «Гостре пе-
ро», на якому 28 редко-
легій навчальних закла-
дів зі Львова та області 
представляли свої шкіль-
ні газети. Серед них були 
і  н а ш а  г а з е т а 
«Інтервал».

Головою журі конкурсу 
були відома поетеса, лауре-
ат багатьох премій Марія 
Людкевич. Серед інших чле-
нів – старший редактор 
львівської студії телебачен-

ня  Іван Скіряк, член Націо-
нальної спілки журналістів 
Світлана Ленць, представник 
«Освітнього порталу Львів-
щини» Олександр Майборо-
да.

Конкурс складався з 
трьох етапів: презентація, де 
було показано багато відео-
роликів і виступів, написан-
ня есе на певну тему («Яким 
має бути журналіст», «Тарас 
Шевченко у нашому житті» 
чи «Яким має бути справж-
ній європеєць»), і, власне, 
оцінювання до найменших 
деталей друкованих видань 

З 17 жовтня до 17 
листопада тривав 
прийом заяв для уча-
сті у другому етапі
національного проек-
ту "Відкритий світ", 
який покликаний да-
ти рівний доступ до 
якісної освіти всіх 
учнів із різних куточ-
ків України.

Серед 4418 заявок, 
які були надіслані на 
конкурс, лише 2000 се-

Школа-інтернат отримає сучасне комп'ютерне обладнання!
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обладнання: комп'юте-
ри для вчителів, цифро-
ві лабораторії та муль-
тимедійні комплекси.

Окрім відповідної 
документації, додатково 
учні могли надіслати 
власні відеоролики, у 
яких презентували свою 
школу та аргументува-
ли, чому саме вона по-
винна стати перемож-
ц е м  к о н к у р с у .
4 грудня було оприлюд-

нено перші результати 
проекту. Так, 381 шко-
ла вже гарантовано по-
трапила до переліку
тих, хто до кінця року 
отримає сучасне навча-
льне обладнання. Серед 
них і наша Рава-Руська 
школа-інтернат, яка 
надіслала всі документи 
та відеоролик вчасно, 
згідно з положенням. 
Решта шкіл ще повинні 
надіслати необхідні до-
кументи. 

Серед шкіл Жовківсь-
кого району також гара-
нтовано отримає облад-
нання й Гійченська 
школа, а також НВК 
"Рава-Руська школа-
гімназія", поки що пере-
буває у переліку прете-
ндентів.

Тож вітаємо нашу 
школу-інтернат з пере-
могою у національному 
проекті й з нетерпінням 
чекаємо на сучасні ком-
п'ютери, цифрові лабо-
раторії, мультимедійні 
комплекси, які зроблять 
навчання для наших 
учнів та вихованців 
більш ефективним та 
цікавим! 

А.В.Бучко,
вчитель історії

P.S. Дякуємо усім 
вчителям та учням, які 
взяли участь у зйомці 
відеопрезентації для 
проекту, та допомогли 
школі-інтернату потра-
пити в число перемож-
ців! Її можна перегляну-
ти на сайті нашої школи 
rava-internat.at.ua.



У п’ятницю, 13 груд-
ня, у спортзалі нашої 
школи відбувся 
«Андріївський ярма-
рок» до Дня св. Андрія 
Первозванного, на яко-
му кожен клас з 5 до 11 
представляв свої кулі-

Смачне і веселе дійство!

нарні шедеври.
Серед журі, яке оціню-

вало «кулінарію», декора-
ції були шеф-кухар нашої 
школи З.В. Барицька, 
О.П.Кошіль, завучі О.І. 
Бучко і О.О. Рудзінська.

На столах у кожного з 

класів були різноманітні 
страви: торти, пампушки, 
пиріжки, деруни, налисни-
ки, бутерброди, випічка, 
піца тощо. Було видно, що 
учні класів старанно готу-
валися і майстерно про-
явили навики не лише 
кулінарів, а й продавців. 
Як результат, наприкінці 
ярмарку усе було прода-
но, покупці – ситі й веселі. 

Кожен клас заробив 
велику суму грошей для 
класного фонду. Напри-
клад, учні 6-А класу заро-
били аж 323 грн., 6-Б –
312 грн., 7 кл. – 250 грн., 
5-Б - 67 грн., 8-А - 206 
грн., 9-А - 102 грн., 11 кл. 
- 51 грн.

А розпочиналась якр-
марка приходом Зими (А. 
Тригубець - 8-А) та її помі-
чниць (І. Вітишин, 

М.Теглівець). Не могли 
оминути свята літературні 
герої Г.Квітки-
Основ'яненка "Сватання 
на Гончарівці" - Стецько 
(В.Базюк) та дівчата 
(І.Ціх, В.Демчина). Для 
Стецька ярмарок - це зви-
чна справа: щось продати
і купити, а ще їсти, їсти і 
їсти. І повезли дівчата 
Стецька тачкою між ряда-
ми ярмарку, де на столах 
було безліч смачних 
страв.

Підсумком проведення 
святкового ярмарку стали-
ситі й веселі учні та вчите-
лі, які почерпнули позити-
вних емоцій, розважились
і, звісно, «провітрили» 
гаманці.

Наталія 
Петльована

Перша половина 2013/-
14 н.р. стала багатою на 
різноманітні досягнення 
наших учнів. До вашої уваги 
перелік тих, хто здобув 
перемогу та призові місця у 
олімпіадах, конкурсах та 
змагання.

Переможці та призери 
районних олімпіад:
Ірина Клебан (10 кл.) - з 

української мови та літератури, 
(І місце) призер олімпіади з 
фізики (ІІІ місце).

Михайло Левандовсь-
кий (8-А) - з української мови 
та літератури (І місце).

Юлія Гедз (10 кл.) - з 
англійської мови (І місце).

Роксолана Думич (11 
кл.)–з фізики (ІІІ місце).

Марія Нижник (11 кл.) –
з хімії (ІІ місце).

Оксана Теглівець (11 
кл.) – з трудового навчання (ІІ 
місце), педагогіки та психології 
(ІІІ місце.

Софія Танчин (10 кл.) –
з основ християнської етики (І 
місце).

Андрій Романишин (11 
кл.) -з фізкультури (ІІІ місце).

Світлана Мідик (10 кл.) - з 
астрономії (І місце).

Переможці та призери кон-
курсів:

Оркестр народних інструмен-
тів у складі Ігоря Лещишина, Віталія 
Малахова,Володимира Горбового, 
Івана Луцика,Андрія Романиши-
на,Остапа Турія, Вікторії Блецко, 
Анастасії Євгеньєвої, Ірини Брик, 
Василини Демчини, Маргарити Кази-
мирович, Руслани Матушик, Богдани 
Бурин, Романа Миделя, Олега Івано-
ва – переможець районного та при-
зер (ІІІ місце) обласного конкурсу 
«Сурми звитяги».

Оксана Теглівець (11 кл.) –
районного конкурсу «Сурми звитя-
ги» (ІІ місце).

Ангеліна Домашовець (5-Б)–
районного конкурсу з української 
мови ім. П.Яцика (ІІ місце).

Ольга Завадка (10 кл.) –
районного конкурсу з українського 
мови ім. П.Яцика (ІІІ місце).

Жанна Левченко (8-А) -
районного конкурсу «Сурми звитя-
ги» (ІІІ місце).

Анастасія Турій (7 кл.) – пере-
можець районного конкурсу «Сурми 
звитяги».

Андрій Жемела (7 кл.) –

районного конкурсу «Сурми звитя-
ги» (ІІІ місце).

Роман Мидель (6-А) – район-
ного конкурсу «Сурми звитяги» (ІІ 
місце).

Ігор Гнідець (6-Б) – районного 
конкурсу«Сурми звитяги» (ІІ місце).

Роксолана Бурда (4зпр) –
районного конкурсу «Сурми звитя-
ги» (ІІ місце).

Максим Ярмола (2 зпр) –
районного конкурсу «Сурми звитя-
ги» (ІІІ місце).

Марія Нижник (11 кл.) - обла-
сного конкурсу "Об'єднаймося ж,  
брати мої" - ІІ місце.

Команда учнів у складі Іванни 
Ціх, Ірини Порохнавець, Василини 
Демчини, Вікторії Блецко – ІІ місце у 
районних спортивних змаганнях з 
чотирьохборства «Дружба».

Команда учнів у складі Роксо-
лани Думич, Мар’яни Копровської, 
Мар’яна Думича, Віталія Малахова –
ІІ місце у обласній військово-
патріотичній грі українського козацт-
ва «Сокіл» (Джура).

Літературно-музична компо-
зиція у складі Софії Танчин, Ольги 
Кіщак, Юрія Пелипця, Марти Теглі-
вець, Маргарити Казимирович, Анас-
тасії Горик, Ірини Горик, Віталія Ма-

лахлва - ІІ місце у районному 
конкурсі "Сурми звитяги".

Танцювальний колек-
тив у складі Ігоря Гнідця, 
Ольги Кіщак, Остапа Турія, 
Вікторії Кіщак, Максима Комар-
ця, Юлії Кошіль, Романа Миде-
ля, Вікторії Славопас, Анни 
Жемели – ІІ місце у районному 
конкурсі «Сурми звитяги».

Редколегія газети 
«Інтервал» у складі Михай-
ла Левандовського, Руслани 
Матушик, Маргарити Казими-
рович, Олега Іванова, Богдана 
Петльованого, Лесі Василюк, 
Андрія Рибака, Ігоря Гнідця, 
Ольги Кіщак, Юлії Кошіль, 
Романа Мидель, Остапа Турія –
ІІ місце у обласному конкурсі 
шкільних друкованих видань 
«Гостре перо».

Усім цим учням буде ви-
плачено грошові премії за 
досягнення, що вони їх здобу-
ли впродовж першого семест-
ру. Тож вітаємо і бажаємо 
нових перемог вже у новому 
семестрі!

Дирекція школи

Вітаємо переможців та призерів олімпіад та конкурсів



Свято Миколая Чу-
дотворця – одне з 
найулюбленіших 
свят, мабуть, не лише 
дітей. Усі написали 
листи з своїми поба-
жаннями. І нам стало 
цікаво, що в Миколая 
попросили учні і вчи-
телі нашої школи.

Каріна Потопляк 
(5-Б) – Я хочу, щоб 
Миколай приніс мені 
ролики, бо люблю на 
них кататися.

Василь Базюк (9-
А) – Я хочу машину, бо 
взимку холодно ходити 
до школи.

Що ви попросили у святого Миколая?
Аліна Казимиро-

вич (4-А) – Хочу дівча-
че лего. Мені подоба-
ється його складати.

Юля Кіщак (11 
кл.) – Я мрію про кви-
ток у Париж, тому, що в 
мене не було можливос-
ті побувати за кордо-
ном. Але тепер, коли 
мені виповнилось 16 
років, у мене є змога 
поїхати за кордон з дру-
зями.

Галина Григорівна 
Клебан (учитель анг-
лійської мови) – Ба-
жаю мішок щастя. Але 
щоб я змогла його під-

няти й поділитися з усі-
ма.

Ірина Володимирі-
вна Саламаха
(учитель англійської 
мови) – Я б попросила 
в Миколая, щоб мені не 
треба було перевіряти 
зошитів, адже це я най-
більше не люблю.

Наталя Андріївна 
Павлик (учитель об-
разотворчого мистец-
тва і креслення) – Я 
хотіла б, щоб хлопці на 
моїх уроках були спо-
кійнішими і чемнішими. 
Щоб вони мали гарні 
оцінки.

Сподіваємось, усі 
учні та вчителі протягом 
року були слухняними, 
й святий Миколай почув 
їх та виконає усі поба-
жання!

Маргарита 
Казимирович

(правильність написан-
ня статей, дизайн газет, 
актуальність матеріалів 
тощо).

Членам журі випала 
важка робота з оціню-
ванням газет та їх ред-

колегій у кожному з 
трьох етапів. Приємно, 
що серед призерів кон-
курсу була і редколегія 
газети «Інтервал», яка 
цього року вперше бра-
ла участь у конкурсі 
«Гостре перо». Дебют 
приніс їй одразу ІІ міс-
це! Варто зауважити, 

"Інтервал" - серед кращих шкільних газет області!
що «Інтервал» пропус-
тив вперед лише пере-
можця Національного 
конкурсу шкільних ме-
дій, який організовує 
Коледж преси та теле-
бачення, - газету 

«Хвилинка» школи №77 
м. Львова. Крім того, ще 
одне ІІ місце дісталося 
багаторазовому призеру 
конкурсу – газеті 
«Ватра» із Бродівської 
гімназії. 

Тож, як бачимо, га-
зета «Інтервал» Рава-
Руської ЗОШ-інтернату 

потрапила в число кра-
щих разом із справді 
кращими шкільними 
виданнями.

Приємно, що наша 
газета заслужила схва-
льні відгуки від членів 
журі, зокрема, своєю 
презентацією. Її, до ре-
чі, ви можете перегля-
нути на сайті школи-
інтернату. Голова Марія 
Людкевич так відгукну-
лася про нашу презен-
тацію: «Цього року се-
ред відеосюжетів теж 
були цікаві журналістсь-
кі знахідки, особливо 
варто відзначити редко-
легії з Рави-Руської –
видання «Інтервал» та 
«Спалах».

Отож маємо чим пи-
шатися: уперше наша 
газета взяла участь у 
конкурсі шкільних газет 
і відразу завоювала 
призове місце! Редколе-
гію "Інтервалу" нагоро-
дили грамотою, дипло-
мом, кубком, безліччю 
книг. А вже під час шкі-
льної лінійки членам 
редколегії вручили спе-
ціально спечений торт з 

написом "Вітаємо! ІІ 
місце" та емблемою га-
зети!

Сподіваємось, пер-
ший успіх не був остан-
нім, і в наступних подіб-
них конкурсах шкільна 
газета та журналісти 
знову досягнуть успіхів!

Михайло 
Левандовський



в и х о в н и й 
захід до Дня 
п а м ’ я т і 
жертв голо-
домору 19-
32-1933 ро-
ків. Органі-
затором бу-
ла вихова-
тель Віра 
Роман івна 
Предзимір-

ська.
Під час заходу учні 

згадували факти цього 
геноциду української 

У цьому номері ми 
взяли інтерв’ю у ново-
го виконувача обов'я-
зків директора нашої
школи Андрія Яросла-
вовича Солтиса, якого 
нещодавно призначи-
ли на цю посаду.

- Андрію Ярослави-
чу, які Ваші перші 
враження від нашої 
школи-інтернату?

- Школа красива, але 
деякі корпуси потребу-
ють ремонту. Мені подо-
бається шкільний колек-
тив: вчителі професійні, 
люблять свою справу.

- Чи встигли позна-
йомилися зі шкільним 
колективом та  учня-
ми?

- Я познайомився зі 
всіма працівниками, 
оглянув усі класи. Але 
основне знайомство від-
буватиметься під час ви-
ховного процесу. На 
жаль, серед учнів я вже 
зустрів порушників. Але 
сподіваюсь, їх буде неба-
гато.

- Чи важко Вам 
пристосовуватися до 
роботи в школі?

- Адаптуватись було 

У п’ятницю, 22 ли-
стопада в актовому
залі нашої школи уч-
ні 8-А класу провели 

Пам'ятаймо про замордованих голодом...

В.о. директора школи-інтернату:
«Мені подобається шкільний колектив»

нелегко, адже школа-
інтернат – це специфіч-
ний навчальний заклад. 
І він відрізняється від 
усіх інших.

- Чи доводилося 
Вам раніше бувати у 
нашій школі?

- Так, доводилось. Це 
було під час проведення 
шкільних олімпіад.

- Чи думали Ви ко-
лись, що станете тут 
керівником?

- Ні.
- Чи відокремили 

Ви для себе проблеми, 
які є у навчальному 
закладі і потребують 
першочергового вирі-
шення?

- Це проблема купівлі 
нового котла. Склалась 
парадоксальна ситуація, 
коли є кошти, є котел, 
однак казначейство не 
перераховує коштів. Та-
кож серед першочерго-
вих проблем є ремонт 
шкільної майстерні та 
корпусів.

- Чи можете порів-
няти школу у Старому 
Селі і нашу школу-
інтернат?

- Спільними є навча-
льні цілі - ми всі здобува-

ємо освіту. Але школа-
інтернат є набагато біль-
шою. І тому виникає бі-
льше питань, які потріб-
но вирішувати.

- Що побажаєте 
вчителям, батькам, 
учням і техпрацівни-
кам школи-інтернату?

- Бажаю всім міцного 
здоров’я, учням – напо-
легливості й працелюбс-
тва, вчителям – наснаги
й терпіння, працівникам 
школи – витримки. Та-
кож хочу привітати всіх з 
прийдешніми святами.

Руслана Матушик

Андрій Ярославо-
вич Солтис народився 
29.11.1972 року у с. Ду-
брівці. У 1989 р. закінчив
Рава-Руську школу №1, 
у 1990-92 рр. - служба в 
Збройних силах. 1993 -
99 рр. - навчання на іс-
торичному факультеті 
ЛНУ ім. І.Франка. У 1994
-98 рр. працював вчите-
лем у Гіченській школі, а 
з 1998 до 2001 - у Дев'я-
тирській вчителем історії. 
У 2001-10 рр. - на цій же 
посаді у Старосільській 
школі, в якій останні 3 
роки також був директо-
ром.

нації, всі жахи тих ча-
сів. Присутні в залі пе-
реглянули документа-
льний фільм про голо-
домор і в кінці заходу 
вшанували хвилиною 
мовчання жертв голо-
домору.

Крім того, у рамках 
вшанування 80-ї річни-
ці голодомору в кори-
дорі навчального кор-
пусу було вдруге про-
в е д е н о  а к ц і ю 
"Незабудки пам'яті", у 
якій взяли участь шко-

лярі. Вони власноруч 
виготовляли квіти і по-
чепили їх на імітовану 
чорну карту України, в 
пам'ять померлих укра-
їнців під час голодомо-
ру.

Усі повинні пам’ята-
ти і розуміти значення 
тієї трагедії, яка спітка-
ла українських народ, 
внаслідок чого мільйо-
ни людей загинуло від 
штучного голоду.

Михайло 
Левандовський



Вірне кошеня

Сьогоднішня наша 
розповідь про учени-
цю, яка не лише є ві-
дмінницею навчання,
а й активно відвідує 
різноманітні гуртки. 
Тож героїнею рубри-
ки «Наші таланти» 
цього разу стала п’я-
тикласниця Ангеліна 
Домашовець.

Ангеліна відвідує ди-
тячу музичну школу, де 
навчається грі на фор-
тепіано, співає в хорі, 
займається малюван-
ням. Однак, за словами 

Учениця, 
яка все встигає

дівчини, це не стоїть на 
заваді навчанню в шко-
лі.

- На заняття в гурт-
ках та на виконання 
домашнього завдання 
витрачаю багато часу, 
але поєднувати це все 
для мене неважко, -
розповіла п’ятикласни-
ця. Крім цього, Ангеліна 
хотіла б ще відвідувати 
заняття 
плавання 
та танців, 
однак по-
ки що не-
має доста-
тньо віль-
ного часу.

Багато 
дітей від-
відують 
певні гур-
тки через
батьків, які доволі часто 
їх змушують до цього. 
Однак у випадку Ангелі-
ни Домашовець це не 

так.
- Мене ніхто не зму-

шує відвідувати гуртки. 
Навпаки, туди я ходжу 
добровільно, - наголо-
сила Ангеліна.

Що цікаво, подоба-
ється Ангеліні не лише 
займатися в позаклас-
них гуртках, а й… вчи-
тися! Коли ми запитали 
її про улюблені предме-

ти, то ви-
явилось, 
що їх дуже 
багато.
- Українсь-
ка мова та 
літерату-
ра, малю-
вання, сві-
това літе-
ратура, 
математи-
ка, німець-

ка мова, інформатика, 
природа, основи здоро-
в’я, християнська етика, 
музика, образотворче 

мистецтво, фізкультура, 
трудове навчання, -
перелічила учениця 5-Б 
класу.

Незважаючи на те, 
що Ангеліна Домашо-
вець лише три місяці як 
перейшла з  початкової 
школи до старшої, за її 
словами, вона не відчу-
ває різниці в навчанні.

- Я просто люблю 
вчитися. Крім того, те-
пер з’явилося ще багато 
нових та цікавих пред-
метів, стало більше вчи-
телів.

У майбутньому Анге-
ліна Домашовець мріє 
стати вчителем музики, 
а також співачкою та 
досягти великих успіхів. 
Тож бажаємо їй здійс-
нення цих та інших 
мрій, а також якнайбі-
льше перемог та досяг-
нень!

Анастасія Турій,
Юлія Юлова

АНКЕТА
Ангеліна Домашовець –
учениця 5-Б класу. У віль-
ний час читає книжки, во-
зиться на велосипеді або 
санчатах, грає в комп’юте-
рні ігри. Улюблені мульт-
фільми – «Мауглі» та 
«Пеппі Довга-Панчоха». 
Літо її улюблена пора ро-
ку.

У сьогоднішньому 
номері ми розповімо 
про домашнього улю-
бленця учениці 4-А 
класу  Ірини Кіщак.

За словами Ірини, її 
домашнім улюбленцем є 
котик. Його звати Муся. 
Цього котика Ірині по-
дарувала мамина под-
руга по роботі. Тоді він 

був ще дуже малень-
ким. І здавалось, що 
це був песик. Котик 
весь чорненький. У 
нього білими є лише 
лапки і животик. У 
Ірини він проживає 1 
рік. Муся найбільше 
любить пити молочко 
й дрімати.
Одного разу, коли 

дівчина прийшла до-
дому, Муся спав на її 

капцях. Йому так подо-
бається це місце, що 
тепер весь час, коли 
його господинька в 
школі, котик спить на 
тих самих капцях, пере-
вертається на спину, 
чекаючи приходу Ірини. 

Оля Кіщак

- Чи зрозуміли ви 
мене?- запитав учи-
тель в кінці уроку.

- Зрозуміли!
- То хто наведе 

приклад з префіксом 
"пре"?

- Поїзд пре, - від-
повів один з учнів. 

***
Мама Петрика -

вчителю:
- Мій Петрик - ге-

ній. У нього стільки 
геніальних ідей, прав-
да ж?

- Так, особливо 
коли справа доходить 
до уроків хімії.

***
- Дідусю, а правда, 

що на зло потрібно від-
повідати добром?

- Так, онучку, прав-
да.

- Тоді дай мені гро-
шей на морозиво, я роз-
бив твої окуляри. 

***
Хлопчик у магазині 

канцтоварів:
- У вас є зошити в 

кружечок?
- ???
- А клей для першого 

класу?
- Такого не буває!
Хтось із черги не ви-

тримує:
- Малий, не мороч 

продавцю голову. А до 
речі, у вас є глобус 
Львова?



Горизонтально:

1. Срібні птахи на кілочках / 
Розмістилися рядочком, / Ще й 
чудовий голос мають: / Як їх 
б’ють, вони співають. 

4. На небі біліє, світить, а не 
гріє. 

10. Звечора вмирає, вранці 
оживає. 

11. Нявчить котик і облизу-
ється ласо. / Що занюхав котик? 

12. Попереду - різня, позаду 
- стерня, всередині - пашня. 

15. Ліс густий та чисте по-
ле, / а на ньому дві тополі, / 
трохи нижче - два ставочки, / 
між ставочками - горбок, / а під 
горбиком - млинок. 

16. Хто йде поперед дами? 
18. Який звір має чотири ко-

ліна і два хвости? 
19. Що завжди приходить в 

кінці життя? 
20. Лежав лежебока сто ти-

сяч років. / Аж йому спина мо-
хом поросла. 

24. Ховається кролик, втікає 
заєць: / На полювання йде сі-
романець. 

25. Крутиться, вертиться, 
берега держиться. 

26. Ходить пані на зеленім 
лані, куди гляне - трава в'яне. 

28. Куди ступиш - всюди 
маєш, хоч не бачиш, а вжива-
єш. 

32. Дві дощечки - дві сестри 
прудко мчать мене з гори. 

33. Що це за каприз Господь 
сотворив: / В барана донизу, / 
В цапа догори?

34. Стоїть гарба повна доб-
ра,  / Схожа на корито, віком 
накрита. 

35. У ковбаси два полюси і 

дивна ознака: притягує цвяха.
Вертикально:

2. Іду - іде, стану - стоїть. 
3. Голубе барило увесь світ 

накрило. 
5. Взимку зранку все село 

білим цвітом розцвіло. 
6. Взяли між пальці, / Били 

по шапці. / Загнали в шпарку / 
По саму шапку. 

7. Прилетить крихітка – / 
Буде рада квітка / І крихітку 
тую / Медом почастує. 

8. Сидить Марушка в семи 
кожушках, хто її роздягає, той 
сльози проливає. 

9. Жувати не жую, а все 
поїдаю, як усе поїм, з голоду 
вмираю. 

13. Барвисте коромисло че-
рез річку повисло. 

14. Що залишилося від зни-
клого Чеширського кота в Краї-

ні чудес? 
16. Крил не має, скрізь лі-
тає та ще й куряву підіймає. 
17. Не сіяне родиться, а 
помре – в сіно перетворить-
ся. 
21. Не вода, не вино, ллєть-
ся в хату крізь вікно. 
22. Яке зерно на оці схо-
дить? 
23. Що то за голова, що 
лише зуби й борода? 
27. Повзун повзе, на базар 
голки везе. 
29. На галявині сиділо п’ять 
кроликів; мисливець вистрі-
лив і одного вцілив. Скільки 
кроликів залишилося? 
30. Не літає і не ходить, / 
Має рота, не говорить. / І 
велика й невеличка, / Там 
живе, де є водичка. 
31. Їхав волох, розсипав 
горох, почало світати - нема 
що збирати.


