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C,rog'.flHcrKuii ceir oqnua .qireft
Teua :rloaopox lo c,ros'xucrr<oT rpaiuu

nicHF Hoei.

Hiq cBoi ouarHi Kp|/lna
HaA cefl uleM cfloB'FH po3Kp na.
l To cxorijra BiAnoqrlTr,r,
q siA FcHoro coHLtF cKpfiTl,4

ManeHbKe cen ule irpaBrl,
I KBirfl, i piqKy, icrpyMoK.
Sararo Marc q AyMoK.
Mo)KnxBo li cnpaBAi 3ax!'rulana
BiA coHr..lfi npo[4eHiB FcKpaBrlx,
Llo 3axorin,r u.le pasoK
Ilyrr, irpaB , i 6y3oK
Xo,Ja 6 no6ag Tfl. no,ryrra,
FKi B cnoB'FHiB xoAqrb qyrKr4.

Moxnreo, ris npocro BTorvl4rracb
Kpy)(']rrla B He6i i onyclir]acb
Ha 3eMnrc, Tpoxx BiAnoq rrl.
l\ilol(nr,1Bo, npocro ti Ha6p[Ano,
A Br4Tr4cb a ne6a ocrorugro,
Tofr +inbM, ulo Bci 3oByrb xr,4T'rgM.

ne[4oB Aon Tn Be ArlTr,
Cxorina BoHa noAyBr,.m4cb
[Ilo raM ieK. A qo po6rar ,

Kon i3 He6a Bce He s AKo?
ToMy cnycr flacb BoHa LlB AKo

Haexono conov'rni crpixlr,
napKaHI i3 rinoK Bep6oB!4x,
Y craiHqx KoHi fr KopoB .

Ane Ha Byn!4LIFX - HiKofo.
KyA yci 3HrlKa|orb? 3HoBy...
Hixro He 6irae, He po6 rb,
Hixro B nic no rpu6 He xoA rb,
Hixro-Hixro He p!46onoB Tb

I nFnbKl,l-[,ioraHKu He po6L1Tb.

Hixro niceHb BXe He cniBae
I 3 Apy3s[,,r,,] He po3rvoBnFe.
Bxe nacryxrl BepHynI craAo.
3 a KiH,i l,'rfl l4 cb yci po3Baf .

HeMa BecenoqiB i LUyNly.

Hixro BXe i3 BeAN,leAr uJKypr,l

Ha 3xMy He uaicrpyo u..ry6r.
He vyrn 6pr:xannr 3 KoBanbHi,

A BiTep llenKa[,,1r,4 3 l,rafrcrepHi
BTo[,il,4Bcg 6aBt4'tvtc6 h 3arvx.
He ,ryrHo xr,rxaKiB nicHlrx,
ll]o 3arap,rrrb, FK rinbK -Tinbxtl
lvl cfl BqiB 3 3aciAK noMirrrb.
Hixro BXe He rorye 1cfl4.
Hixro He nnaHyBa BiA'i3Arl.
Hixro He naroAr.rrb B3yrrq.
Xi6a oLle ie x rrF?
Hi. OAHo3Ha,rHo Hi. Hi,.r 3Hafla
FKrirv xr,,rrrg y,4eHb 6yBano.
l-liKaBe, ALlBHe, HenoBropHe,
AKTI,4BHe, xBaBe, KorbopoBel
A y Ho,]i yci flr.4LrJ cnflflrb..
Ae cnpaBeAnIBicrb BiAllyKarb?
He ,ryra Hi,r, rK r.lBipxyHr,4

CBoo nrefloAirc Benfi.
He 6aql,1na, sK 3ipo9Kr1

Ha He6i FcHo Mepexrin!a,
FK TpaB 3 BiTpoM TaHqoBantl,
FK MaMa AoHbKy Kon cana
lZ negu ryrno niceHbKy cniBana.
I nlcHF Ta.noMany-Many
Y cepqe Ho,]i npoH (afla.
I Ha AyLlr TaK nerKo cTano,
A Ha ycrax ycMiLUKa rpafia.
Bce, qo Ao qboro AyMKy Mano
HoBrlN,l 6apBaMl,] 3arpaflo.
| 3aLtapoBaHa Hrq Bcrana,
Ll-lo6 Ao BiKoHrlF niAifrrla

Ae [,lar!4 AoHbKy Kofl cana.
A xiHXa y 6inifr copo,rqi
BoroccF TeMHe niAB'g3ana,
4611 BoHo He 3aBaxano.
I n Lu Bycra l"i Ka3an ,

HeMoB 3aKngrrg, Ti cnoBa:
'- Cnur snrorsrxo, cntl MauF,
A saarpa 4enu HoB i np iAe,
HoBi 3aBAaHHF np Hece.
I spo6r,ru rr Bce, ulo 3axoLreu,
A 3apa3 Bi.qAar,locF Ho.ri.."
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3 место категорія 10 – 13 лет 

Шевченко Марія «Подорож до слов’янської країни». 

 

Це лише батьки думають, що коли ввечері вони закривають двері моєї 

кімнати, я у своєму теплому ліжечку швидко засинаю та міцно сплю. 

Насправді, я повільно закриваю очі та відправляюся до Країни мрій на 

великому Материку Снів. А переносить туди мене мій вірний друг – чарівний 

двоголовий дракончик на ім'я Дракоша. 

Ми дуже любимо подорожувати разом. Маршрут, як завжди, обирає 

дракошка. Йому це робити легко, адже кожна голова дракончика цікавиться 

різними темами. Перша голова знає цікаві історичні факти, друга – покаже 

найцікавіші мальовничі місця та цікаві пам'ятки. 

 

- Куди ми сьогодні вирушаємо, Дракоша?, - питаю я мого вірного друга та 

супутника. 

- Марійко, а полетіли-ка до Македонії!, - закликає Дракоша. 

- Чому саме туди?, - питаю його, знаючи, що обов'язково почую цікаву та 

вичерпну відповідь. 

- Чи знаєш ти, що, - починає розповідь перша «історична» голова і робить 

паузу. Я вже згоряю від нетерпіння. А вона трохи згодом продовжує: 

- Македонія – батьківщина святих Кирила та Мефодія. Тих самих, що 

створилистарослов'янську азбуку – кирилицю, яка лежить в основі усіх 

слов'янських мов. 

Мені здається, що такого не може бути і я перепитую: 

- Невже усіх-усіх? 

- Так, усіх - української, російської, білоруської, болгарської, македонської та 

й інших. 

А 24 травня - День Кирила та Мефодія – у Македонії святкують як державне 

свято. 

Я вражена цим фактом та довго думати про це немає часу адже під крилами 

Дракошки я бачу велике озеро та монастирі на його берегах. 

- Це Охридьске озеро, - попереджає моє питання друга голова Дракоши, - На 

його дні археологи до сих пір знаходять монетки часів Олександра 

Македонського. За природнім походженням таких озер в світі всього три: 

окрім Охридського, це Байкал та Танганьїка. Вода тут настільки чиста, що 

навіть ловиться форель. А ця рибка живе лише в дуже чистій воді. До речі, на 

берегах цього озера в місті Охрид Кирило та Мефодій і працювали над 

кирилицею... 

Я вражена та зачарована Македонією та, здається, час повертатися. 

Розплющую очі та не можу зрозуміти – це була справжня подорож чи 

цікавий сон? Як би там не було, мальовнича та стародавня Македоніє, я 

обов'язково повернусь до тебе! 
 



1 место категорія 14 – 17 лет 

Бивалькевіч Елліна «Карпати…». 

 

Карпати... Таємничі велетні, що міцною стіною стоять між Україною та 

Румунією.  

Як і будь-які гори - вони викликають різні  почуття в людей. У деяких страх, 

у деяких захват, а деякі просто застигають перед їх могутністю і величністю. 

Їх пики немов впираються у самісіньке блакитне небо. Немов пронизують 

хмари своїми гострими вершинами та у спрямовуються вгору.   Вони великі, 

непідкорні, ніхто не може перемогти їх. Так, люди живуть тут, поруч із ними, 

але їм не варто думати, ніби вони вже підкорили цих велетнів. О, ні! Які ж 

люди наївні! Варто їм лише перейти межу, Карпати прокинуться та 

відбросять їх, ніби мурах. Не варто людям забувати, що вони не пани тут, а 

лише гості, яким хазяїва цих місць у будь-який момент можуть  показати на 

вихід.  

Але все ж ми зуміли домовитися з цими велетнями, і тепер серед гір де-не-де 

можна зустріти маленькі хатинки, де живуть ще менші люди. Села стоїять 

там, зовсім крихітні у порівнянні з оточуючими їх горами, пагорбами, лісами.  

*** 

"При достатній рішучості будь-який ідіот може піднятися на цю гору, - 

зауважив Хол. - Але вся хитрість у тому, щоб спуститися назад живим" 

(Джон Кракауер) - цей вислів описує усю сутність будь-яких гор. І Карпат, 

звичайно ж. Будь-який дурень, може погратися у "короля гори", але Карпати 

швиденько скинуть його назад. Проте не просто так вони такі непривітні. 

Глибоко в собі вони ховають скарби. І одни з цих скарбів - озера. Як 

коштовності, що випали з перевернутої шкатулки ховаються вони по всім 

Карпатам. Блакитна гладь води блищить на сонці,  дорогоцінне каміння, яке 

гори охороняють за своїм кам'яними стінами. Одине з цих коштовностей - 

озеро Синевир. Заховане високо в горах, воно манить до себе. Неможливо 

сказати, чому воно таке особливе, але кожен, хто хоч раз був там може 

сказати - там ти забуваєш про все. Водна гладь стирає все і залишає 

суцільний спокій. Місцем спокою воно стало й для Сині та Виру.  

За легендою, у Карпатах жил Граф з донькою Синь, що була напрочуд 

вродлива, а кожен, хто дивився у її очі, що були синішими за небо, тонув у 

них. Якось граф взяв її з собою в гори, де вона зустрілася чи то з лісорубом, 

чи то з чабаном Виром. Ті іскри, що пробігли між ними у цей момент, люди 

називають коханням с першого погляду. Проте, це відчуття знайоме не всім. 

Батько Сині, дізнавшись про їх зустрічі заборонив дочці зустрічатися з 

юнаком та ганьбити свій рід, а Вира наказав вбити. Життя молодого хлопця, 

винного лише у коханні, обірвалося під кам'яною брилюю, яку скинули на 

нього графській слуги зі скелі. Дізнавшись про це, Синь прибігла до місця, де 

назавжди було похованне її кохання та почала плакати, обхопивши каміння 

руками. Вона плакала день та ніч, і проліла стільки сліз, що на цьому місці 

виникло озеро. Синь потонула. Граф, дізнавшись про смерть єдиної доньки -  

помер. На честь закоханих озеро назвали Синевир. Тепер, воно ховається 



поміж суворих гір, виблискуючи на сонці дорогоцінним камінням. Це місце - 

прекрасна труна, останній притулок двух закоханих душ.  

Блискучий алмаз, який охороняється могутньою кам'яною стіною Карпат, 

став  пам'ятником щирої любові. 
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Teua: <<3naioucrBo 3 rpaAuqifinorc Kynbrypolo

a6o peruecnoM croe'Rxcuxoi xpaixn>

Kueeo-neqepcuxni niqefi Ne171 <fligep>

GnPaexxii roBaphul

facrponronuu cBlroM, t gacro 3aMr'IcJIroBaBcq Haa Meroto uoei tecxiuqeuoi

nonopoxi. Inogi uelli cnaaaJro Ha.4yMKy' lllo r xouy eignaiiru re e{rlne - Mo€

uicqe, ge s Ha3aBXAI'I 3Moxy flnrurrics luogi I culr'Ho HyabfyBaB i MeHl npocro

xorinocs suafirn cBoro 'qpyry roJIoBI'lHKy fi npoxuru g nerc si'{seaeni iraeui 6orou

poru. Ane eci ui ,{osri poKu Mera 3aJlll IaJIact Jlrrtrre o'{Ha - :nafirx '4asHo

BTpaqeHoro, xoqa HacnpaBAl t Hesi,{ovoro lreni' rosapuua [o6pe' 4o6pe 'n'ocurl

npo uoi anyrpiIrrni nepexliBaHH.f, Kpaue po:noaiu aau rpoxn lpo ce6e'

-f,_3HaMeHI,ITI.II4rrasecrceirMy3I-IKaHT-.{}xoBI.Ix.-Y-lterre€Iec{TKlI
Mi:rrfionis ruanyea,rr,nuxis, ra nagirl xro MeHe ne:nae' o6ol'x:noBo r{yB MoIo

uysuny ua pagio BI4, HaneBHo, noayMa:lri' uo t xo.ly noBrrxBa:rsrlict' ane ui Qaxru

,uorroMoxyrb BaM Kparue 3po3yMlrt-t Mene A renep nepeiiaevo '4o uoei icropii'

3 cauoro ArrrllHcrBa r 6ye :axpuroto alirllHolo ra ne noeipra nirouy' Jluure

o,4ni y r\,teue 6y:ru roaapraui - uyrnuni iucrpyveHTrr' 3a ue s IyNe B'Is'IHI'Ifi MoiM

6arrrau, ulo ceoto vacy eiggallt uene '4o My3lt'IHoi uKoJlIr'

3 roNnna incrpyueurou r ai:ruecg csoiN{u eMouixMu' nepexnaaHuruu' i eiu

r"n" porytiu t" liffiorynun Ane HafiKparuorc 'upym y MeHe ue 6yro' rr ue 6yno

rovy po:noricrtl naiinoraerfirtrd c"oi cerperu 3euvafino' s xorie iioro guaifl'l

cepe,q My3utIHlIx lHcrpyMeHrrts, aJIe xoAeH 3 HI'IX He 6yn nacrilsru 6'rugrxraii Ao

MEHE.

O4uoro pa:y, npoxoatqll IroB3 BeJII'lKoro KoHueprHofo 3ary' [ floqyB

negguqafiuuii 3ByK, raKufi 6flI43bKufi' pi4nrzii ueui -fI :po6un 6araro cnpo6' uo6

TyArI norpanl{Tll, aJIe Bcl BoHr{ 6ynu uapni' i' na rranr'-aisHarncl 6ilt'ure lpo ueir

iHcrpyuenr raItoN He BAaroct{ flpot" 
" 'nu" 

oaHe - ue 6ye gyxoenfi iucrpyueur' I:

Tofo caMofo MoMeHry r rrollaB ocBoloBaTl.l gyxoei iHcrpyueHr[, uo6 ai'4HaIrz

ioro.3 nlunou.{acy f ocBoiB 6alato: gt,tx: dl,leiiry, r:raprrer, ro6oii, carcoQorr;

;;;;t t; 6araro-6araro iunux Yci eonn po:yr'ti:ru MeHe' arle rouip""::--:1

noeHicTo r ne uir. Lllyrarouu nosi i HOgi iucrpyuenru, s floqaB aaBaTI'I KOHUepTII I

;;;;;-;;,t-"." y"r,iry y ce6e Ha 6a*KierqrHi iroqae racrpo"roBaru no cni'rv'

napa.:re:rtno ei,quryKoByroi{r4 cBofo xaAaHoro roBaplrrla'



fiic:ra rypy no Asii. rax iue 3Haiiruoerllrl iioro' x npuixaa y plaHe Mlcro I

,raprrrrr linot nlltroe ao xatle 3arloere raey :i uvaroqxov ripaMlcy (TaK' He BI'I

oani ilo.o n,o6"r") i nopnuya y po:aynn npo ceoe 6yru.lecs:a nisro'41{Hu MeHe 3

nr* 
"nu"nu 

negiaoraa MeHi ao llbo; nicns Ha nesiaoMii:i r4eni voei flouyeuu ii'

nepn.ti c,roea, MeHe npoHI{3aJIu 'uyNe cxoNi noqyrrr' Iro ii rogi 6i[q 
Y"-u:pl:t-]

3a[I-r, i MeHe oxolluro npHeMHe eigvyrra cnororo O:upuyBtlrllcb' t rtoMlTIlB

o"u"nrrny "u""y, "a 
rnii cniaa:ru rpoe :rro'qeii Aisuaellrucr y. o$iuianra' t",ut-11:

: Yxpailiu i crigaml BoHu cBo€Io pignoro rloeoxl' q niuroe no HIix 1 noqaB

pornntyuutt rtpo ixHlo npainy, ane uaii6i:ture I'tene uixaeun ixniii ss's:ox:

rya"noro. Bouu po:loai,ru, qo yr<painui qyxe cniBy'rufi i.lrysuuno o6AapoBaH t

nupoa, fi nopuotnt ei.4siAarri Kup"atu - uaiinonopuruirue.. uicue e Vxpaiui'

flou"pnyurrr""u go4or'ry, x neraiiuo :i6pae pevi i noiiaB ao Yrpainr'

,{icraeuucr ao Kueea - croluui YxpaiHu t 3 ,qonoMoroto o'f,Hiei ilacKaBoi

rani rynue 6ilerir Ha flortr ro Kapnar' flpu6yeu A ry rr.i ' 
t MaJIo He 3a[lIXHyBct 81[

qr'oro HeiuonipHo cniNoro loeirpl' MeHe oxollfi'r]o oqyrrq BAoBoneHocri NurrgLt

I na arycr, r'Inrr, qe Bi,{qyrril ,qalro 3a6yru naeirl npo ronoBHy Mery Moel' 3aaBa"roct'
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fopui rlto r{fJlrict ax ao se6ec, or{MuBcq x t Bxe (o:ru aigvyrHo creMHllio: I Jlllllr
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,,p"tyat, go n"oao -fl :reris, Hi6E MererllK, tlKlii po6url coiii nepurni no'rir ra

uiap-" uio"y"ua ycro:renticrl" lxa e B HboMy .f reriB ralr rxBri'[Ko' n]o He norliLtg'
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nerpeHKo AiaHa (2005 p.H.) KuoBo-ne,repcbMt niqei Ne171 (IliAep)

CnoB'FHcbKl4i cBiT o,{r,rMa AiTefi

TeNta: 3HatoMcrBo 3 BiAoMo|o cnoB rHcbKoro rroAr,lHoro

lBaH opaHxo

Ha Moro AyMKy, BuAarHoro oco6xcricTro cnoB'tHcbKoro cBiry e KnacxK yKpalHcbKoi i

cBiToBoI riTeparypu lEaH tKoBug OpaHKo. Bcf, ioro rBop,ricrb - qe 6e3qiHHui cKap6, rxxi
BiAKpr Bae Kynbrypy, TpaAxllii Ta AyLiJy cnoB'rHcbKoro cBiTy.

Bci loro xyAoxHi TBopx, no'{xHap'{u BiA TaraHoBr4Tr4x KHl4xoK Anr AiTet (Konx qe 3Bipi

roBoplrrl,r>, <Ilrc M!rK4Ta), repol\Horo Biplua <lGMeHFpi), enigHoro poMaHy (3axap 6epKyr) a6o

+iroco$cbKoT noeMu (Motcei)>- qe cnpaBx$i uJeAeBp[ cfloB'aHcbKoI niTeparypu.

CraBerHni yKpalHcb([t KaMeHrp - qe noer, npGa]K, ApaMarypr, aqeHfii, QonbKnopucr,
icroprrK, nepeKraAa,{ Ta fpoMaAcbKo-noriTxgHxi Ait'{ 3anrLu4B y cnaAu.lrlHy BciM croB'rHaM,
rBopqui Aopo6oK, nucaHri yKpaTHcbKoro, noflbcbKolo, pociicbKoro, HiMeqbKop, oonrapcbKoro
MoBaMu. lZoro MoBreHHoBi sAi6HocTi nocnprrrl,! noaBl4 HoEl4x nepeKnaAiB ra HoBxx TBopiB Art
BCbOTO CnOB'tHGbKOrO HapOAy.

CyracHuKu Ha3uBaru OpaHKa <(AKaAeMieto B oAHii oco6i), EiH BonoAiB 14 [ioBaMx. 3a
copoK poxiB aKrlBHoro rBopqoro xrrrr KoxHiABa AHi Bl,rxoAl4B HoBrri TBip nxcbMeHHUKa (BipuJ,

HOBera, noBicrb, poMaH a6o MoHorpasir Toulo). TaKIM grrHoM, KoxHoro poKy opaHKo BuaaBaE 5-
6 KHxxoK, u.lo BBa)r€erbcr 3apa3, Ha Moo Ayrurq, A)D|(e KponiT(oro npaqep, qo 3acnyroBye
Eenuge3Hoi noBa . opaHKo AonoBHoBaB croB rHcbKy Kyrbrypy noe3jrMx, rKj6yro noKraaeHo
Ha My3t4Ky, Tr4M CaMXM paiqy|o'{4 ByXO CnyxaqiB. BCi iOrO TBOpX Maprb rnxouHHrli 3MiCT. y Ka3..li

(OapooBaHui I|,|c> 3acyAxeHo xxrpicrb'ra nplrcrocoBHr4r.lrBo nloAuHu. B icropur]Hifi noBicri
(3axap EepKyD sManboBaHo repoir'rHy 6oporb6y yKpalHcbxoro HapoAy nporr4 MoHroro-
rarapcbKvx HanaAHrKiB. BoxrenlooHi cnoB'rHn noHaa yce nK)6nrTb phHy 3eMnp, roToBi

xeprByBaTx 3apalx ii noparyHKy HaBiTb BnacHfl\rr xr4TTFM.

TeMa HapoAy, ioro M[Hynoro iMai6].rHboro icropl4qHoro nprcHaqeHHF iMicr.t' cepeA

iHllux croB'qHcbK,rx HapoAiB - oAHa 3 npoBiAHxx y rBopgocri Mlrqr reM.

FK MeHi EiAoMo, ocraHHi poKr,r )c4TrF, laaH OpaHKo 6yB q,rrbHo nepeBToMneH[fi, qo
npr3Beno Ao HepBoBxx p6naAiB, xBopo6. A nepearoMnpBaBcr noer ror\,ry, u.lo xoriB 3po6r4Ty Bce

Anr qboro cBiry, qo 6yro B ioro cxnax. f, BBa€|o, qo qe BaxnxBo, Korrx ntoArHa He npocro
gaiMaerbcr cnpaBoro, sKa il HaAlixae, a ule t HaMaraorbcr npl,| qboMy 3MiHbtsaru Ha Kpaqe HauJ

cBiT, HauJy {yrbrypy, HauJy cnoB FHcbKy Kyrbrypy, tKa Mo}€ i sapa3 npoAoB)r(yBarl
- p6Bxaar!rcr Aari. Are, Ha x€rb, HauJ cnoB-iHcbKl4i cEiT Mae He 6araro rloAei, f,d roroBi, 3AarHi

Ta Maprb 3Mory po6xT|il ulocb, u.lo noci€ 3epHlrHy, tKa 3roAoM Br.4pocre y BerlKe AepeBo, rxe
nplHoclrr4rvre nnoAl4 y BrlrrrAi 3HaHb npo croB'rHcbKui cBiT Ta ioro Kynbrypy.

Ha roi qac He rciM 6yra 3po3yMira, oco6r[Bo BraAi, rnla6uHa AyMKr,r reHis, are 3apa3 [4r,1

BiAqyBaeMo LliHHicrb quxrBopiB, sKj3MarboBytorb icropiro croB'rHcbMx HapoAiB. Bce xxrrs
lBaHa OpaHKa qe nplMaA cryxiHHa rBop.rrM iAearaM B iM'r cBoro HapoAy. B ocraHHi poKx, Konx

B Hboro 6yna napanboBaHa npatsa pyxa, BiA npoAoBXyBaB npaqloBaru i nxcaB riaolo pyxop. B
Trxxi qac nepuJoi cBiToBoT BiiHx BiH, Ha ocraHHi KonitK|4, ny6riKyBaB cBoT TBopu, a caM BTpagaB

cEiAoMicrn BiA ronoAy.

BraAa Ha roi ,{ac He nlo6ura i nepecniAyBara npAei FKi nxcanx npaBAy npo rFxtry Aorlo
HapoAy '{x[,r 3aKr|,1Kan|,! 6oporrcb 3a cBoro cBo6ony. EBa pa3u IBaHa OpaHKa K4Aar, 3a rparu y
B'r3Hr4qE, arre HauJ yKpaTHcbxxi npoMerei npoAoB)qBaB Hecrn cBiTro nloArM. noritv B)r€

PaAiHcbKa 6raAa nplxoByBana npaBAy npo ioro rBop,ricrb, np[MeHuJyloql4 ii 3Ha,{eHHr. Ane, Ha

rqacrF, B cygacHoMy cfloB'rHcbKoMy cBiTi i3 qeApol OpaHKoBoi Kpl,rHrrtli qepna|orb rBopgy
HacHary HoBi noKoniHHF nucbMeHHuKiB, xxBont4cqiB, KoMno3[ropiB Ta iHuJrrx rul4Tr.liB.
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Ha prc

"TaK a6o Hi..."



Tax a6o Hi...' 
F 3HoBy npoKhHyBcF y cBo€My Ben KoMy 6yAranxy' KpachBoMy RoreAH(i' npore

camorHii. Ha ApyroMy AecFrKy Ayxe AABA} At BVfit4cA B MhHyne' Criluxn npoNrrhx poKiB'

criruxr etuoqifi ra npl4foA. Ane Ae BoHo:apa:? Ma6yru, R 3acrpFr y evopaulnuovry 4ni Xov i

3Byr'lhrb ArlBHo, t npv,hrratu cKnaAHo, a'le 3 pOKaM posytuieu' FR Lle Mox<'rlhBO' F o6epexuo

crynato BnepeA, xova xacnpaa4i HaMaratocn gsaitu nixn ei4 roro ixaxy' ulo np Hochrb

Aopocne xnrrR, i xoverucl noBepHyrl'lcs Ha3aA, y At4rl'4Hcreo O6pocran KoMn'fleKcaMt4'

nphHqhnaM , rpa4uqinnnlt, xoqa B AhrhHcrBi npocro lo6re cnocrepifarh 3a nraxaMr'

MypaxaMh. Taxrx, xro nam'stae qi rutoruenrr 3a'nhtllh'nocn xe6araro' a xhrrn npoAoB)l{y€

craunrtl HaaHaMh eKcnephMeHTh 13 RolKHhM HoBhM poxoM Mlt MacKyeMo ace xpaqe nauli

Ahrs.r,4 crpax , 6opemoca 3 nepeuKoAaM , Ao'na€Mo Haieruli BepuhHh' x BeMo Ha

ptaxcnruranunifi uengxocri, xoqa, flK i paHiule, 6oiiuocn reMHorl4 A FR xo'lerbcfl nepeA cHoM

apo6nrr KoBToK tapnqoro Monoxa i qo6 He srmnxanr ceiuo' i u4o6 npocnarn ypox ra

noAapyBarh cBii nepuhi He:rpa6nri BipulhK B noxmaxasii ranncqi 4iavrrqi 3a cyciAHboto

naproto Ao BocbMoro 6ePeanr.

Kortt R ehfiuoa is 6y4rxxy, nonpFMyBaB Ao nouJToBoi cKpnnuxr' Vxe 3a 3Bh.lxoto

3a3 pHyB 4o Hei - i 6ye r4naoearnft Cepeg Ha6pn4rrerx xarraxqifi ra peKnaMHhx 6yxnerie

,nexaa,qneurfi lncr, noeuicrro 6invh,6ez MapKh ra a,qpeo,r. ff : r-{ixaaicro fioro poaropnye Tarut

6ylo rttue rpr c.noga: "HauJe nnicqe Au4pii" Mo€My 3AhByBaruo re 6y'no Mex' HeB*{e qe

roitcannhAHApii,3rKhMMhroBaphuyBa'nace4nrnncreo?lA"aary6ne"fioroei4pa:ynicnn
roTo, flK BcrynhB Ao yHiBepctlrery e inLuifi xpaini, a tK noBepHyBcF' ro Brparl4B HaAito folo

aHafirN. Cepqe ercrpr6yeano a rpy4ei "Haule micqe" - fl 3Hao' Ae Lle' npr4fuoB AoAoMy'

LxBr4AKo oArrHyBcfl i, He rato'1h ali cexyHglt, nonpFMyBaB Ha 3ycrplt{'

VNe sa roAhHy F 6ye ram, 4e rpe6a Heeerrvxrfi narop6 nopn4 ai crapoo ulKo'oto y

ueHrpi crona Ay6, a nopnA - crapeHbKa aaaxa Cxinux'4 ce6e nam'nrap' crinbKh qacy Mt4

npoBoAhntl Ha LlboMy narop6i. BhRoHyBanh AoMauJH€ 3aBAaHHfl' tpannca' po3MoB'nFnh

flpore aapas naBKa ule 6inuue o6Iisla, a 4y6, cxoxe, etuep fl nprcie Ha AouKt'l/ noAhshBcF

HaBKpyr r3raAaB, 3a ulo Mh nonto6v'nv' qe wricrle llepe4t mnoro ai4xpraaecn uy goeuh

KpaeBnA: uJKo.na, napK, craprai ,{Hinpo A rrxo 6yno' ui6n s pao Mix p'ouxamn raexr n

3HaiuoB u.le oAhH,nhcr, tlboro pa:y eiu 6ye goeLlram He cymuiearcvrcu' t4o siu aApecoBaHhh

cane ueui, ff noqaB qhrarh:

"Ilro6ra i 4PYxe I

Br6aqluerri3aTe,U.lonoryp6yeaere6eierrnycrenprfirruauaunarop6,npoTeqeBa}K,|t14Bo,I
3apa3 I xoqy cnhtatr: "\'{n nam'nlaeu rh cMaK nepuloro ocittHuoro rymauy? 9r 4renacn Ha

He6o rax, u1o6 xorilocn nonerirn? th snaiuoe rh ctintxv cnn' u1o6 norim 6yno lerxo? 9n

3anvutlB'tA e xrt-ri csoi^ virxrai c,rri4.. A6o Hi?

fi 3Hato, npo u.lo rh MoBtlht!, Ko'nh 3anntoU'ly€LU o'{i l AyMKh vyro reoi' FKhx He 03evtl14B'

3Hao, ApyiKe mii, rn en6avru: meHi :a re, u'lo F He noprA Konrcu mn Aopory Ainhn oAHY'

ewy ginnnvtHa ABox. naM'flTa€u, flK Mt'1 pa3oM BhnnyryBanhcfl: npo6aeru 46o Hi?

tlh 3anhuJhnocb v Ayt!lre, ulo caKpa,nbHe 6yno pl.a uac? loprru y cepqi eoroHl vr 4aeHo aTac?

)Hreeu ru oAHl,lM AHeM a6o 4ymaer'l npo mai6yrne? tln naM'sraeu r npo re' qo r npochB

re6e gannurnrrct raKhM, AR et Kort4 xl'1rrff po3BeAe nac no pi:ni 6oru' i 4pyx6y e cepqi

e6eperrn? tlpo Bce naM'Rraelu q r'r ni? Moxe,4rn re6e yce r1e 6e:mya4a Mas']Hf,? A60 Hi?

€rope, flKU{o rl4 qhra€u qe, ro gHafi, u'{o n axe, vra6yru' nomep ei4 paxy lerexie' flpore moe

ocraHH€ npoxaHHt 6y4e npocre: He noeropoi HauJhx noMl,lnoK' 4yruafi npo ruai6yrne' qinyfi

KoxHy xBhnhHY, 6o sacY o6malu.
Taifi eiPnr'rX AHAPiixo" '

flexi,nuxa c,ni3 noxoTlt,nocF no Mo€My o6nh.]qto. ff anoay no4ranBcR HaBKpyrh:

aacHiNeHri napK, Kpac Be He6o i 6egl exHr,ti xono4 y 4yuli '



От 7 до 9 лет 

 

1 место 

Бивалькевіч Стефан «Про дракона з Кракова». 

 

Напевно всі знають місто Краків і його знаменитого дракона, який 

охороняє цей замок. Але мало хто знає, що колись давним давно 

цей дракон і правду жив. Він жив у великій чорній печері. Вранці 

він ходив ловити рибу, вдень він обідав і відпочивав, ввечері ходив 

на прогулянку, повертався в печеру і лягав спати. У цьому лісі 

поруч з печерою жила відьма, у якій був чорний пречерний кіт на 

ім’я Рутік. Вона жила в хаті. Вона не любила дракона, за те, що він 

такий мирний і добродушний. 

Одного разу в один день вона вирішила постежити за драконом. 

Вона сховалася в кущах біля печери і почала стежити за драконом. 

Тільки як раз до цього моменту дракон пішов за грибами.  

Кот Рутік побачив це і хотів її попередити, але вона ніяк не відреагувала і 

відмахнулася від нього. Думаючи що дракон в печері, відьма сиділа 

в кущах годину, два і три, так і не дочекалася. Уже настав вечір і 

відьма задрімала, на той час дракон повернувся з повним кошиком 

грибів і зайшов до печери. Кот Рутік хотів розбудити відьму, але у 

нього це не вийшло. Коли відьма нарешті прокинулася, вона 

подумала, що дракона немає вдома і вони пішли додому. Не 

сьогодні так завтра повезет- сказала вона. Прокинувшись вранці, 

вони вийшли з будинку і побачили дракона. І у відьми дозрів план, 

вони побігла до печери дракона і засіла його чекати. Через кілька 

хвилин дракон повернувся, відьма як вистрибне, розмахнеться 

паличкою і дракон застиг на місці. Через багато років люди в лісі 

знайшли камінь дуже схожий на дракона і поставили його, як 

прикраса близько краківського замку. Але мало хто знає, що 

закляття втрачає свою силу вночі і ближче до ранку дракон оживає.  

Потихеньку закляття втрачає свою силу. Хто знає, може бути коли- 

небуть дракон зовсім оживе і полетить. 
 



2 место категория 7-9 лет  

Лугина Тимофій «Як українські хлопці у Хорватії подорожували». 

 

Жили-були два друга Тимко та Сашко. Веселі українські хлопці, які не 

любили 

без діла сидіти, та співали красиво. Тільки Тимко умів літати, а Сашко міг 

дружити навіть із дідьком лисим, як би той перерви у своїх капостях робив. 

Зачули наші хлопці про фестиваль крутий у Хорватії. І вирішили, як кажуть у 

нас, "і інших подивитися і себе показати". Взяли з собою лише бандуру, без 

якої Тимко і кроку не міг ступити, і чарівні санчата, що усіх охочих умістити 

і покатати могли. А був у Тимка сусід Діма. Про таких у нас кажуть: "він 

дуже розумний,  решетом у воді зірки ловить". Почув Діма, що хлопці у 

цікаву подорож рушають, і теж схотів. Та хлопці відмовили йому. Але Діма 

тихенько вліз у куток чарівних санчат, заховався там. 

Не уміли санчата говорити, усіх до себе приймали, тож і не дізналися друзі 

про 

підступ Дмитра, сіли у санчата, та й полетіли до Хорватії. 

Довго вони летіли чи ні, аж побачили перед собою красу неймовірну. Озера, 

з'єднані між собою водоспадами дивними. У бризках найвищого водоспаду 

навіть веселка "заплуталася". Замилувалися друзі красою такою, коли 

помітили, як із санчат зі скаженим криком вистрибнув голий Діма 

прямісінько у озеро. Видно, не прості озера були, чарівні, бо не встиг Дмитро 

у воду умочитися, як на камінь перетворився. 

Розсердився Тимко на сусіда свого нерозумного, хотів без нього рушати далі. 

Та Сашко умовив друга лишитися, визволити Діму з біди. 

Витягли вони з води хлопця-каміння, сіли та й думають, що далі робити. 

Дістав 

Тимко бандуру та й грати почав, щоб думалося краще. Аж чи то від звуків 

мелодії,  чи просто обсохло каміння, як Діма на хлопчика назад 

перетворився. Не довго думаючи, Тимко повернув санчата назад додому, хай 

батьки Діми самі йому раду дають. А із Сашком вони іншим разом полетять 

у казково красиву країну Хорватію. 




