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І. Шкільне життя7 7
Хто вигадав… школу?

Частенько від нестаранних дітей  можна почути:  
«І хто вигадав школу?» Якби знав хто, то пішов би і сказав 
йому все, що про нього думають школярі, котрим ліньки 
вчитися. Але не пішов би і не сказав, бо сталося це кілька 
тисячоліть тому.

Із давніх-давен старші люди передавали дітям набуті 
знання. Адже  тільки так можна було вижити. Діти не 
знали, якої тварини треба боятися, яку рослину  не можна 
їсти, як підтримувати вогонь. Минуло багато років, поки 
люди навчилися писати. Записані знання зберігалися й 
передавалися дітям та онукам. Перші  школи виникли 
після винайдення писемності. Відкрито їх було в Месо-
потамії та Єгипті три-чотири тисячі років тому. Але в ті 
давні часи до школи ходили не всі діти. У Єгипті, на-
приклад, вчилися тільки ті, хто хотів стати священиком, 
лікарем або урядовим чиновником.

У Київській Русі справами освіти займалися князі 
Володимир Великий, Ярослав Мудрий. Для навчання 
грамоти вони відбирали дітей старшин. Містилися школи 
при монастирях і церквах, а першими вчителями були 
священики й ченці. Вищу освіту тоді здобували тільки 
багаті й талановиті. У школах вчили не лише читати й 
писати старослов’янською мовою, а ще й основ матема-
тики, іноземних мов.

Ірина Пархоменко
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до школи
Ну, прокидайтеся, діти:
ранок — до книжки пора!
Сонечко вспіло залити
все посерŒду двора!
Швидше вдягайтесь до школи!
Кращі прогаєте дні, —
пізно вертати, — ніколи
їх не завернете, ні!
Змалку кохайтесь в освіті,
змалку розширюйте ум.
Бо доведеться у світі
всяких назнатися дум.
Треба самим розвертати:
як  і до чого все йде,
шлях  безпомилишно* взяти —
той, що до правди веде.
Щоб не зросли ви на сором
(бійтесь найпаче** того)
та не зробились позором***

рідного краю свого!
Павло Грабовський

всім по сім
Сім хлоп’ят і сім дівчаток —
років їм усім по сім —
ранком вийшли на Хрещатик,
бо у школу треба всім.

Цілу ніч усім не спалось
і не снідалось усім.
Одягались, роздягались
раз по п’ять або по сім.
І дівчаткам, і хлоп’яткам
не сиділось дома всім.
Треба в школу на дев’яту,
а злетілися у сім.
Біля школи стріли Гриця,
він скривився, мов кислиця.
«На цукерку».
Гриць не їсть.
«Що з тобою, любий Грицю?»
«Хочу в школу,
хочу вчиться,
а мені ще тільки шість».

Платон Воронько

до школи
Останній день канікул,
мов свічка, догорів.
Готуйтеся до праці,
маленькі школярі.
Ідіть завжди до школи
веселі, не сумні,
шукайте щастя, долі
в науці, у знанні.
Наука дасть вам силу
дістатись до мети,
а Україні милій
в потребі помогти.

Роман Роляник.
*Безпомилишно — безпомилково, непомильно.
**Найпаче — найбільше. 
***Позор — читай: сором.
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микола-першокласник
Перший раз малий Микола
став збиратися до школи.
Олівця поклав у сумку,
книги, ручку, зошит, гумку,
м’яч, перо, граблі, подушку,
на обід м’яку пампушку,
два ведмедики, лопату,
білочку руду, хвостату,
лук, і стріли, і рушницю,
ще й пухкеньку паляницю,
ще стільця, стола і парту, 
ще й географічну карту,
трактора, машинку, мило…
Вже й надворі звечоріло,
сів Микола, дума думку:
чи усе поклав у сумку?

Надія Кир’ян

про щоденник
Вова в класі, коло дошки,
завдання не знав нітрошки.
Невеселий, як ніколи,
повертався він із школи.
«Треба двійку приховати,
щоб не знали мама й тато.
А як виправлю на п’ять —
можна буде  й показать».
У сараї, там, де дрова,
заховав  щоденник Вова.
Заховав і в двір побіг
до однолітків своїх…»

А назавтра вчитель знову
викликав до дошки Вову.
Ну, а Вова коло дошки
завдання не зна нітрошки!..
І вчорашнього не знає,
ще й щоденника не має...
Ще й  до школи мама Вови
розхвильована прийшла,
бо в сараї, там, де дрова,
двійку Вовину знайшла!

Грицько Бойко

шпаргалка-виручалка
В класі в нас 
є  Панас, —
маєм з ним мороку:
без шпаргалки-виручалки
він не ступить кроку.
Він без «Не»
не  дихне, 
тільки й чуть від нього:
— Я НЕ знаю, я НЕ вмію,
я НЕ чув такого…
От якраз
наш Панас
знову біля дошки, —
та домашнього завдання
він НЕ зна нітрошки.
Він стоїть
і мовчить, —
сум в очах у нього…
Та шпаргалка-виручалка
вже летить під ноги.
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Озирнувсь
і нагнувсь, —
вчитель не побачив…
Та, шпаргалку прочитавши,
він ледь-ледь не плаче.
Бо написано 
в ній
так було Панасу: 
«Не надійся на шпаргалку!» —
це від всього класу.

Грицько Бойко

крутько
Толі в класі не сидиться, 
непосиді все б крутиться.
То щипа свого сусіда,
то поглядує навкруг,
то під партою обіда,
то на парті ловить мух…
Хтось запитує у Толі:
— Ти завжди крутько такий?
— Ні, не кожен день я в школі,
у неділю ж — вихідний!

Грицько Бойко

контрольна роБота
— І чого ти, Гуцаленко,
відстаєш?
Чом контрольну своєчасно
не здаєш?
Хлопець крутить самописку
у руці: 

— Я ще крапку не поставив
у кінці!..

Грицько Бойко

підтягнувся
— Знов одержав трійку?
Підтягнись, Андрійку!
— Підтягнувся! — він гука
і… подавсь до турніка.

Грицько Бойко

про сергійка
Коли до школи йшов Сергійко,
сказала мати в вічі:
— Як принесеш додому трійку, 
то будеш битий тричі.
Син відповів як і годиться:
— Не буде так ніколи,
сьогодні краще одиницю
я принесу зі школи.

Микола Сингаївський

до школи
Оце тобі й маєш!! Першого вересня Петрусевого бра-

тика Санька тато й мама виряджали до школи, а Петру-
ся — ні. Малий ще, кажуть. Підрости треба. Наче це легко 
так — взяв і підріс. То тільки гриби швидко ростуть.

А Санько раденький, сяє як нова копійка. Усе на 
ньому крамницею пахне. Один портфель чого вартий! 
Замочок так виблискує —  можна сонячні зайчики пуска-
ти. Воно й не дивно, що Санько на Петруся уже звисока 
дивиться, як півень на курча. Ще б пак — школяр уже!
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— Ня! Ня! — покликав його Петрусь.
Песик розплющив очка і так радісно задзявкотів, 

наче те й робив, що оце Петруся дожидав. То вони давай 
гасати по вигону. Побрикалися  до сьомого поту, а тоді 
вже Петрусь і каже серйозно:

— Хороший ти собачка, але йди додому. Твоє собаче 
діло маленьке — гуляти, а мені до школи треба, ясно?

Песик ще трохи потрюхикав за Петрусем, а потім об-
разився й, метляючи хвостиком, помчав до свого двору.

А Петрусь уже стояв біля ставка і дивився, як дід Се-
менець карасів вудить. Оце так рибалка! Поплавець аж 
вистрибує, а дід і вусом не веде. Закуняв, видно.

— Тягніть, діду!  — гукнув Петрусь.
— Що? Де? — дід Сем енець кинувся зі сну і шарпнув 

вудлище. — З’їла, холера. Ну й хитрюща.
Раніше треба було тягти.
Якби ж знаття. Сідай , удвох ловитимемо. 
Петрусь сів біля діда, допоміг йому висмикнути жов-

тенького  карасика, а тоді спохватився:
— Пішов я, діду. Мені до школи треба.
— Ну, раз таке діло, то йди, — сказав дід Семенець 

і знов задрімав.
А Петрусь побіг далі. Ще, правда, зупинився на хвиль-

ку  біля старої кузні і задивився на лелече гніздо.
І більше Петрусь ніде й не простоював — так поспі-

шав. Хіба  що на громадському дворищі коло машин по-
крутився трохи, а потім у крамницю забіг подивитися, що 
нового з цяцьок привезли. І зовсім трішечки біля клубу 
позаглядав, щоб дізнатися, коли дитяче кіно пускатимуть. 
Ну, і в  клуб зайшов. А так більше ніде й не був.

Врешті Петрусь подумав, що, мабуть, уже забарився, 
то щодуху помчав до школи. Там же й бігти було недалеко, 
он вона, школа, біліє за високими тополями.

Вийшов Санько з татом і мамою на вулицю, і Петрусь 
за ними. Он іще діти до школи поспішають. Та чепурні 
такі, вирядилися, що й не впізнати, чиї вони. Усі з буке-
тами — айстри, жоржини, настурції аж горять у руках.

Заздрісно стало Петрусеві. Закортіло і йому до школи. 
Забіг у хату, швиденько   відшукав татів портфель, напхав 
туди книжечок, які під руку потрапили: «Червона Шапоч-
ка», «Золотий ключик», «Лікар Ойболить», «Солом’яний 
бичок»... Причепурився, вихрика на голові примочив 
водою та й, не гаючи часу, подався до школи.

Коли це на вулиці стрічає свого товариша Мишка. 
Мишко теж іще малий до школи. Страх як любить у пі-
сочку гратися. От і зараз заспівав своєї:

— Іди, — просить Петруся, — поможеш мені печеру 
збудувати. Бо в мене валиться.

Петрусь хотів було відмовитись, але хай, думає. Скіль-
ки там того діла. За п’ять хвилин впораюся.

І справді, сіли вони в пісочку, раз-два — і печера 
готова.

— Ну, я пішов, — підвівся Петрусь. — Мені до школи 
треба.

Задер носа і рушив вулицею далі.
А тут назустріч їде підводою дядько Микола. Та до-

брий такий.
— Сідай прокатаю! — каже.
Ну хто б це відмовився на конях покататися?
Сідає Петрусь. Трішки-трішки проїду, та й побіжу до 

школи, міркує. Далебі, дядько  Микола так роздобрився, 
що навіть за віжки дав потриматися. То Петрусь виїхав  
аж за село. А тоді таки скочив із воза й подався  назад.

—Мені до школи треба! — похвалився дядькові.
Біжить Петрусь, коли це  дивиться — біля чийогось 

двору песик маленький куняє на сонечку. Та кумедний 
такий, вушка на очі  звісив, хвостиком ворушить.
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Одного разу на великій перерві ми кидалися сніж-
ками. Як подзвонили на урок, припинили гру, вбігли в 
клас, глянули: у мене немає лівої рукавички, в нього — 
правої.

Наступної перерви майже всім класом їх шукали. 
Увесь сніг перерили в шкільному дворі і не знайшли.

— Ну, де вона пропала? — сумував Ігор. — Тепер 
мама буде лаяти…

— І мене… — журився я.
Після того ми неуважно слухали на уроках учителів, 

все думали  про загублені рукавички і про те, як пояснити 
вдома, де вони поділися.

Мені ще нічого. Мама, звісно, спочатку погніваєть-
ся, обізве ґавою-роззявою, потім пересердиться і знову 
купить інші рукавички. Ще й тато, може, заступиться. 
«З ким, — скаже, — такого не буває?..» Бо минулої зими 
він також загубив десь, і навіть не одну, а обидві свої 
шкіряні рукавиці.

А ось Ігореві більше перепаде. В нього мати суворіша 
і заступитися, мабуть, не буде кому — його ж батько, 
певно, ніколи не губив рукавиць.

«А що, як віддати йому свою рукавичку? — раптом поду-
мав я. В нього — права, в мене —ліва. Якраз і буде пара!..»

Авжеж, так і зроблю — віддам. Тоді  мати нічого не 
взнає і не лаятиме його. Але ж Ігор може й не взяти. 
Звісно, не візьме. Скаже: «Чого це ти мені свою віддаєш? 
Бери краще мою».

І, звичайно, він трохи матиме рацію. Я виручу Ігоря, 
і йому буде зовсім добре. А мені? Мені — гірше. То хоч 
одну рукавичку принесу додому, і мама менше гнівати-
меться. А як жодної не буде, тоді сердитиметься дужче, 
це ж ясно.

Ні, віддам Ігореві свою рукавичку так, щоб він  і не 
знав  про це!

Але що це? Петрусь уже й до воріт добіг, а тут зі школи 
висипала дітвора: хлопці, дівчата у білих фартушках. Ле-
ментують, як горобці. По домівках розходяться. Петрусь  
і Санька  в гурті побачив.

— Куди це ти? — здивувався Санько.
— Я… я… до школи хотів, — ледь не схлипнув Пе-

трусь.
— Малий ти ще, — усміхнувся Санько. — Малий! Бо 

якби ти був старший, то, мабуть, не запізнився б.
І хлопці всі засміялися, а Петрусь опустив очі і рап-

том побачив, що в руках уже й портфеля татового немає. 
Видно, забув чи на возі, чи коло ставка, чи в клубі, чи 
ще десь, то це треба бігти шукати. Бо ще й прочуханки 
дістане.

Отаке з тією  школою вийшло.
Василь Шкляр

ігор дзьоБик
Товаришів у мене багато — у школу, в нашому й сусід-

ніх дворах. Але найбільше я дружу з Ігорем. Ми живемо 
в одному будинку, в одному під’їзді, на одному поверсі, 
навчаємось в одному класі й сидимо за однією партою. Всі 
кажуть, ніби ми й схожі між собою — як брати. І справді: 
обидва біляві, кирпаті, сіроокі, в обох веснянки. 

Та в чомусь і не схожі. Ігор, наприклад, носить чере-
вики тридцять шостого розміру, я — тридцять четвертого, 
він має зріст метр і тридцять дев’ять сантиметрів, я — на 
три сантиметри нижчий. Зате  я вмію,  як захочу, вору-
шити вухами, а в нього ніяк не виходить.

Яка в нас дружба — судіть з такої пригоди.
Коли похолодало і випав сніг, Ігореві купили зелені 

вовняні рукавички. М’якенькі і теплі-теплі! Я теж захотів 
такі самі. Мама купила й мені.
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Прийшла Зіна. Вона добре уміла розв’язувати задачі. 
Павлик запитав у неї:

— Зіно, на скільки питань задача?
— На три, — відповіла Зіна. — А хіба ти не розв’язав?
— Не вийшла… Дай, Зіно, списати…
— Ой Павлику, чому ж ти сам не хочеш працювати? — 

запитала Зіна.
Вона дала йому свій зошит.
Павлик  почав списувати. Списав одну дію, другу, пе-

рейшов до третьої. В третій дії він помітив у Зіни помилку. 
Там, де треба було написати 23, Зіна написала 32.

У своєму зошиті Павлик написав правильно, а Зіні 
не сказав, що  у неї помилка.

Учителька зібрала зошити для перевірки.
Наступного дня вона принесла зошити.
У Павлика — п’ять, — сказала вчителеві. — Моло-

дець,  Павлику, добре попрацював над задачею. А в тебе, 
Зіно, — чотири.  Помилку допустила…

Зіна поблідла. Вона глянула на Павлика. Павлик по-
червонів і схилив голову над партою.

Василь Сухомлинський

сороки
(Уривок із повісті «У першому класі»)

Що робити Галочці чорненькій, щоб їй не хотілося 
на уроках розмовляти з Галочкою біленькою?

Скільки разів на день їм Олена Пилипівна каже:
— Татарська й Хижнякова! Не розмовляйте!
— Ну, давай мовчати! — каже Галочка біленька, і вони  

починають уважно писати: «Наша кішка Мурка». Уважно-
уважно кожну літеру виводять, Галочка чорненька навіть 
язика трошки висуне.

На останньому уроці я непомітно засунув рукавичку 
поглибше в Ігорів портфель і тішився собі. Ото здивується 
він, як знайде! Прийде зі школи, повитягає з портфеля 
книжки і зошити, тоді — зирк! — аж у нього й друга ру-
кавичка спокійненько лежить…

«Як вона тут опинилася? Мабуть, хтось із хлопців 
навмисне сховав, щоб покепкувати з мене», — подумає і 
радий-радий буде, що так щасливо все закінчиться. Од-
нак вийшло зовсім непередбачене, дивуватися довелося 
мені.

Коли я викладав удома на стіл із свого портфеля книж-
ки та зошити, то разом з ними витяг і зелену вовняну 
рукавичку. Спершу я подумав, що ми з Ігорем переплу-
тали портфелі. Таке вже не раз було, бо вони однакові. 
Подивився на зошити — мої. Значить, не переплутали.

А як же тоді в мій портфель попала оця рукавичка? 
Адже я добре пам’ятаю, що засунув її в Ігорів портфель.

Стривай, стривай, рукавичка ж із правої руки. Тепер 
все ясно!.. Виявляється, Ігор теж хотів мене виручити 
і поклав свою рукавичку в мій портфель. От сміхота, от 
комедія!..

Хапаю рукавичку і мерщій до Ігоря. Тільки відчинив 
свої двері, як відчиняються двері квартири навпроти. 
Я тримаю в руці зелену вовняну рукавичку, і мій друг 
тримає таку ж…

Борис Комар

списав  задачу
Павлик прийшов до школи дуже стурбований. Вдо-

ма він довго  сидів над задачею й не міг її розв’язати. 
Тепер він прийшов до школи, щоб у когось списати. Бо 
працювати сам Павлик не любив.
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А дідусь сміється й каже:
— Замочок на язичок повісити!
— Замочок на язичок повісити!
Галочка надула губки й відійшла, а потім уявила — так 

собі, як у казці: а коли справді замочок на губи — ідеш, 
а він теліпається. Фу, як противно! Тут якраз забігла тьотя 
Ліда. Вона завжди як вітер, і завжди на хвилинку.

— Добрий вечір, дорогі! Дідусю, чи є у вас чистий 
папір? Вовка написав обіцянку  тримати всі книжки й 
зошити, як новенькі. Подумайте, мій нечепура Вовка — 
і таке обіцяє!

Схопила папір, поцілувала Галочку і втекла.
Галочка звела брівки як дідусь, коли він говорить про 

щось серйозне, і подумала: «Я теж напишу сама собі обі-
цянку не розмовляти на уроках. Але враз брівки безна-
дійно опустились. Якщо Галочка біленька почне шепотіти 
щось цікаве, як тут їй не зашепотіти?.. Тут Галочка не 
витримала й вибігла в коридор до телефону.

Це квартира Хижнякових? Покличте, будь ласка, 
Галочку, це я, Галочка Татарська. Галко, це ти? — за-
кричала вона так, що з сусідських  дверей виглянула Інна 
Петрівна і сердито зауважила:

Скільки разів уже казали, щоб діти не підходили до 
телефону!

Але Галочка заговорила швидко-швидко, міцно 
cхопивши обома руками трубку:

— Це ти винна, що я все розмовляю! Як я? А хто про 
кішку почав? А хто про театр? Тепер я хотіла написати 
обіцянку, а ти однаково забалакаєш? Подивимося, хто 
перший! Що? Кажи голосніше. Разом? Ну, так ти прийди 
і ми вдвох  напишемо! Швидше! Та ні, ще пів на восьму! 
Ну, так швидше, а то я сама мовчатиму!

Через десять хвилин Галочка біленька, ставши на 

Раптом Галочка біленька шепоче:
— А знаєш, наша кішка привела кошенят, гарненькі 

такі кошенятка, одне попелясте, а друге руденьке.
— А наш Джойка вчора в садку вирив яму, побачив 

там черв’яка і хотів його відкопати, — пошепки відпо-
відає Галочка чорненька, і літера «а» вже вилазить у неї 
за лінійки.

А в нас… — продовжує Галочка біленька.
Татарська й Хижнякова, не розмовляйте! — знову каже 

Олена Пилипівна.
На другому уроці вчителька розповідає про пташок: 

які відлітають, які залишаються.
— Останніми відлітають журавлі… — каже вона.
— А в мого дяді, — шепоче Галочка Хижнякова, — 

є живий журавель, такий кумедний, довгоногий.
— А в моєї тьоті, — не може втриматись Галочка Та-

тарська, — є галка, жива приручена галка.
— Що ви там, цокотухи! — вже трішки сердито каже 

Олена Пилипівна.
— Ні, ні, ми нічого, — швидко говорить Галочка. — 

Галка тільки мені сказала, що в її дяді є живий журавель, 
а я сказала, що в моєї тьоті є жива галка.

— Ох, ви в мене дві галки, — похитала головою Олена 
Пилипівна. — Прямо не галки, а дві сороки! Все шу-шу-шу, 
шу-шу-шу.

От Галочка й задумалася. Що б їй зробити, щоб менше 
на уроках розмовляти?

Увечері вона підсіла до дідуся. З дідусем вона дружить, 
і коли що серйозне, треба обов’язково в дідуся спитати. 
Але зараз дідусь зайнятий. Він читає газети, а коли чи-
тає, то дуже не любить, щоб йому заважали. Все-таки  
Галочка питає:

— Дідусю, що б його зробити, щоб менше балака-
ти?
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— Ти перша сказала!
— Ні, ти перша!
— Це через того вредного  Курянчика! — вже голосно 

схлипували вони.
Дівчатка, що з вами? — підійшла до них схвильована 

Олена Пилипівна.
Дівчата, перебиваючи одна одну, розповіли, в чому 

річ.
Ну, заспокойтесь! — сказала Олена Пилипівна. — 

Я справді помітила, що ви дуже добре стали сидіти, 
і писати без клякс, і помилок менше робити. Ви обидві 
виграли, — це вже Курянчик винний, що підвів вас.

Курянчику було соромно, бо з дівчаток ніхто не смі-
явся, а на нього діти розсердилися.

Галочки  йшли зі школи дуже веселі.
— Яку ж тобі премію дати? — спитала Галочка бі-

ленька.
— Яку хочеш, — скромно відповіла Галочка чорнень-

ка. — А тобі?
— І ти — яку хочеш.
— Знаєш, — сказала Галочка чорненька, — я тобі 

намалюю напам’ять квіти  для твого куточка. Тобі ж мої 
подобаються!

— А я для твого Мишка виплету таку ж шапочку, як 
у моєї ляльки Радусі.

Оксана Іваненко

пальчики і витягнувши руку, дзвонила тричі в квартиру 
Татарських, але втретє дзвоник не встиг пролунати, бо 
Галочка Татарська вже відчинила двері і тягла подругу в 
кімнату до столу.

Вони ще трошки пошушукалися, посперечалися, але 
дійшли  згоди.

— Ти пиши, ти краще пишеш, — сказала Галочка 
чорненька, і Галочка біленька, відчувши всю відповідаль-
ність такої справи, старанно почала виводити на білому 
аркуші:

«Хто кого перемовчить на всіх уроках і на читанні, 
тому премія, а хто перший забалакає — той програв.

Галочка Хижнякова. Галочка Татарська».
Олена Пилипівна ніяк не може зрозуміти, у чому 

справа, — обидві сороки мовчать на всіх уроках, як води 
в рот набрали.

У вікно видно — летить літак. Галочці біленькій так 
хочеться розповісти, що її двоюрідний брат — льотчик. 
Вона зиркає на сусідку, але одвертається і мовчить. Ох, 
як важко мовчати!

На письмових уроках нічого. Там пишеш  і захоплю-
єшся  літерами або цифрами. А от коли читання…

Дуже важко було перші дні. А далі ще важче. Нарешті, 
субота — і останній урок.

Це був урок краснопису.
Галя і Галя  старанно виводили літери. І  раптом обидві 

побачили у Курянчика на парті свій папірець з обіцян-
кою не розмовляти про свої справи на уроках. Але, крім 
їхньої обіцянки, на папері тепер ще було намальовано 
двох дівчаток з довгими-довгими язиками і підписано: 
«Дві сороки».

— Подивись! Подивись! — прошепотіли разом обидві 
Галі, подивилися одна на одну і обидві… заплакали.
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Ну, заспокойтесь! — сказала Олена Пилипівна. — 

Я справді помітила, що ви дуже добре стали сидіти, 
і писати без клякс, і помилок менше робити. Ви обидві 
виграли, — це вже Курянчик винний, що підвів вас.

Курянчику було соромно, бо з дівчаток ніхто не смі-
явся, а на нього діти розсердилися.

Галочки  йшли зі школи дуже веселі.
— Яку ж тобі премію дати? — спитала Галочка бі-

ленька.
— Яку хочеш, — скромно відповіла Галочка чорнень-

ка. — А тобі?
— І ти — яку хочеш.
— Знаєш, — сказала Галочка чорненька, — я тобі 

намалюю напам’ять квіти  для твого куточка. Тобі ж мої 
подобаються!

— А я для твого Мишка виплету таку ж шапочку, як 
у моєї ляльки Радусі.

Оксана Іваненко

пальчики і витягнувши руку, дзвонила тричі в квартиру 
Татарських, але втретє дзвоник не встиг пролунати, бо 
Галочка Татарська вже відчинила двері і тягла подругу в 
кімнату до столу.

Вони ще трошки пошушукалися, посперечалися, але 
дійшли  згоди.

— Ти пиши, ти краще пишеш, — сказала Галочка 
чорненька, і Галочка біленька, відчувши всю відповідаль-
ність такої справи, старанно почала виводити на білому 
аркуші:

«Хто кого перемовчить на всіх уроках і на читанні, 
тому премія, а хто перший забалакає — той програв.

Галочка Хижнякова. Галочка Татарська».
Олена Пилипівна ніяк не може зрозуміти, у чому 

справа, — обидві сороки мовчать на всіх уроках, як води 
в рот набрали.

У вікно видно — летить літак. Галочці біленькій так 
хочеться розповісти, що її двоюрідний брат — льотчик. 
Вона зиркає на сусідку, але одвертається і мовчить. Ох, 
як важко мовчати!

На письмових уроках нічого. Там пишеш  і захоплю-
єшся  літерами або цифрами. А от коли читання…

Дуже важко було перші дні. А далі ще важче. Нарешті, 
субота — і останній урок.

Це був урок краснопису.
Галя і Галя  старанно виводили літери. І  раптом обидві 

побачили у Курянчика на парті свій папірець з обіцян-
кою не розмовляти про свої справи на уроках. Але, крім 
їхньої обіцянки, на папері тепер ще було намальовано 
двох дівчаток з довгими-довгими язиками і підписано: 
«Дві сороки».

— Подивись! Подивись! — прошепотіли разом обидві 
Галі, подивилися одна на одну і обидві… заплакали.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: From page 2 to page 128
     Create a new document
     Trim: cut right edge by 419.53 points
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
     1
     1
     No
     651
     320
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         2
         SubDoc
         128
              

       CurrentAVDoc
          

     Smaller
     419.5276
     Right
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     129
     127
     127
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



