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Читання

Усно відповісти на питання після тексту
"До нової школи" ("Ватра", стор. 6-8)

Нові слова

Незрозумілі слова з прочитаного тексту разом з їх
поясненням записати в словник

Повторити

Рід та число іменників (“Ватра”, стор. 113-114)

Граматика

Виконати вправу 16 б – пишемо на окремому листку
("Ватра" стор.114)

Розвиток
мовлення

Навчитися переказувати одну з легенд про Україну
(додається на окремому листку)

Додаткове
завдання

З дужок вибери потрiбнi за змiстом слова, запиши
речення та підкресли основу кожного речення:
Стояла тепла ясна (лiто , осiнь , зима). Осiннє
(повiтря , небо , горизонт) прозоре, тихе. На
безхмарному небi сяяло (мiсяць , сонце , зiрки). Пiд
його косим промiнням золотом горiло (стовбур , листя ,
корiння) (дуби , ясени , клени , липи та осокори ,
верби).

Інше

Читаємо першу лектуру
До зустрічі 13 жовтня!

Легенда — народна оповідь про життя якоїсь особи чи незвичайну подію, оповита
вигадкою, казковістю. В основі легенди лежить розповідь про реальні історичні події та
про реальних історичних осіб, які з тих чи інших причин запали в народну пам'ять.
Легенда про Україну
Як тільки Господь наш, Сотворитель, поселив на Землі людей, вони одразу почали
просити в Бога для себе зручні та вигідні місця для проживання. Не квапились тільки
українці. Вони були відпочатку козаками: безпечно мандрували по землі, милувалися
красою світу і нікому не заважали. Якось озирнулися і побачили, що повсюдно снують
люди, обживають займані місцини. Тоді пішли і вони до Господа. Тихенько стали за
порогом і чекали,бо Творець саме тоді був чимось дуже сильно зайнятий. А коли
Сотворитель оглянувся і побачив чубатих вояків, то здивувався:
- А чого вам треба, хлопці? – запитав Господь.
- Та землі-материзни хочемо, Боже!
- Буде вам матінка земля. Ідіть та осідайте он на тому клаптику між морями, - показавши
пальцем униз.
- Та там уже іспанці, Боже!
- Ага, то біля них і селіться.
- Не можемо, Господи, там французи, а далі німці, ще якихось людей повно.
Подивився Бог згори і переконався, що все вже роздано. А козаки ну дуже йому
сподобались – і не хотів Творець залишати їх без земель.
- Гаразд, - сказав Господь. – Віддам я вам он той куточок понад Дніпром, що залишив собі
на земний рай. Але то незвичайний куточок – раїна. Земля там дуже родюча і пахне
медом, вода – як молоко, а з неба в душу людей ллється пісня. На той куточок будуть
зазіхати нечестивці, тому його треба пильнувати і боронити. Як будете направду такими
відважними лицарями, як мені видається, то на тій землі станете господарями, а як ні –
то рабами нечестивців.
- Згода. Добре, Господи! Буде так, як кажеш. Благослови в дорогу!
Поблагословив їх Сотворитель і провів до райський воріт. Відтоді орють козаки
землю, а зброєю захищають її від усякої нечисті. І назвали свій райський куточок –
Україна.

Про Україну
Існує легенда про те, як одного разу Бог між країнами ділив різні багатства. Всім
дісталися якісь скарби. І раптом Бог помітив, як якось невеличка на зріст дівчина в
бідному одязі плаче у куточку. Їй нічого не залишалося. Довго Бог розмірковував, чим
допомогти сердешній, що подарувати? І ось нарешті сказав:
— Я знаю, тобі подарую те, що в мене залишилося найдорожчого — пісню!
І пішла дівчина, усміхнена і щаслива, крізь віки із цим скарбом. А була це наша
славетна Україна, яку знають у світі як країну, сповнену найніжніших, наймелодійніших,
найрізноманітніших пісень.

