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ГАЗЕТКА   УКРАЇНСЬКИХ   ДІТЕЙ   З  БИТОВА ГРУДЕНЬ 2020 

 

  

 

Ой, хто, хто Миколаю служить, 
Тому святий Миколай 

На всякий час помагай, 
Миколаю. 

 
Ой, хто, хто спішить в Твої двори, 

Того Ти на землі і в морі 
Все хорониш від напасти, 
Не даєш йому пропасти, 

Миколаю. 
 
  

                   

Розмалюй  у газетці все,що бажаєш . Вона Твоя!   ПІДПИШИ СВОЮ ГАЗЕТКУ!  
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Прочитай оповідання. Якщо ти ще не вмієш читати,попроси маму,тата, 
бабусю,дідуся....Не забудь їм подякувати! 

 
 

 

- Що ти хочеш отримати в нагороду за добре життя на землі? - 

запитав Господь у Миколая, коли після смерті його душа постала 

перед престолом Всевишнього.  

 

- Нічого не хочу, - відповів Миколай, тільки дозволь мені, Боже, 

хоч інколи сходити з неба на землю і відвідувати дітей, яких я 

дуже сильно люблю.  

 

- Я знав, що ти про це попросиш. Ти зможеш це робити. Щороку, 

в день своїх іменин, сходитимеш на землю.  

 

 

З того часу в ніч з 18-го на 19-те грудня Миколай ходить по землі 

і розносить добрим дітям подарунки. Своїм прикладом він і нас 

заохочує чинити добро для ближніх і дуже радіє, коли і дорослі, і 

діти йому в цьому допомагають.  

 

Ти, звісно, здогадуєшся, що ця розповідь про святого, який 

своїми молитвами лікує всілякі недуги, допомагає у скрутні 

хвилини, який оберігає подорожуючих на суші і на морі, відганяє 

від них біду; про святого, який знайшов своє щастя у тому, щоб 

служити Богові і дарувати радість іншим людям.  

 

Його знають і шанують в цілому світі, до нього моляться і 

просять про опіку, йому навіть пишуть листи і запрошують у 

гості! Бо він - святий Миколай Чудотворець.  
 
Дай відповідь на питання: 

1.  Що Господь дозволив Миколаю ? 

2.  Коли його чекати? 

3. Як ще св.Миколай помагає людям ? 
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Зустрічайте святого Миколая : молитвою, 

 добрими вчинками, 

піснями і віршиками! 

  

Святий Отче Миколаю,  

великий і предивний 

чудотворче,  

Щиро благаю тебе,  

поспіши до мене зі своєю 

поміччю,  

захисти мене й усіх людей  

від вогню й води, від голоду й 

пошести,  

від тяжкої хвороби й 

несподіваної смерти.  

Хорони мене через ціле моє 

життя.  

 

 

 

Мій святенький Миколаю, 
Приходи скоріш, благаю. 
Я до тебе помолюся 
І тихенько пригорнуся. 
Щастя дай моїй родині 
І коханій Україні! 

 Через поле, через гай 
Йде до діток Миколай. 
У білесенькій торбинці 
Він для всіх несе гостинці. 

 

Має від дверей ключі, 
Знає, хто живе і де, 
Як себе щодня веде. 

Чемним діткам, хоч потроху, 
В чобітки та у панчохи 
Він кладе потішки, 
А нечемним – мишки! 
Хто це? Швидко відгадай! 
Це наш любий... (Миколай) 
Іван Бевз 

 

  

Від святого Миколая 
Я даруночка чекаю, 
Не стулю всю нічку очі, 
Бо який він- знати хочу. 
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Напиши листа до святого Миколая. 

   

                                                                         ........................................................ 
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Готуємось до Свят!  

ВЕРТЕП 

Вертеп з села Сивороги Львівської обл. (2008 р.) 
 
 
ДОБРИЙ ВЕЧІР ТОБІ , ПАНЕ ГОСПОДАРЮ 

РАДУЙСЯ, ОЙ РАДУЙСЯ ЗЕМЛЕ , 

СИН БОЖИЙ – НАРОДИВСЯ! 

 

Пастушок 1  
Хай радість буде в вашій хаті! 
На хвильку просим нас 
прийняти, 
 
 ***Пастушок 2   
Пригода дивна нині стала: 
У небі зірка засіяла. 
 
Пастушок 3 
Позолотила доли, гори, 
Ліси, далекії простори, 
Новину дивну сповістила: 
Марія сина породила. 

 

Ангел 3  
Весь світ нині звеселився, 
Бо Син Божий народився, 
 
Дівчинка   
І Ви, браття, звеселіться, 
Рожденному по—кло- ніться. 
 
Пастушок 5  
До вертепу поспішайте, 
Сина Божого вітайте, 
І всім людям говоріть, 
Що Христос прийшов на світ! 
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Ангел1  
Де з молока тече дорога, 
Де безліч зір, 
Де царство Бога, 
Я звідти йду і вість веселу 
Несу до кожної оселі. 
Хочу я дізнатись дуже. 
Хто такі ви, милі друзі! 
 
Пастушок 1  
Ми маленькі пастушки, 
Що пасемо овечки. 
 
Ангел 2    
А звідкіль? З якого роду? 

 
Пастушок 2 
З українського народу. 
 
Ангел 3  
Красний є, як Божий рай, 
Український рідний край, 
 
Aнгел 5  
А хто вам сказав новину 
Про народження дитини? 
 
 
Дівчинка  
Як ангели заспівали, 
Ми всі разом про те знали. 
 
Пастушок   
Для Ісуса дари взяли 
 до вертепу поспішали. 
 

 

Ангел 1  
Я вас бачив, любі діти! 
Ви пишались там мов квіти! 
 
Пастушок 3  
І тебе я пам’ятаю, 
Ти один з Ангелів раю! 
 
Пастушок 1 
Ми тебе на хмарах вздріли 
Поміж тими, що ясніли! 
 
Ангел 3   
Так, і я там був між ними, 
Побратимами ясними, 
Та сюди я завітав, 
  
Жид 
Зачекайте, зачекайте, 
Ви так просто не втікайте, 
Ви так просто не ідіть, 
Як прийшли, то шось купіть. 
Жидівка  
Господарі тут — хороші, 
Вони мають грубі гроші: 
Є доляри, троха гривні — 
Вони дати нам повинні. 
 
Жидівка  
Але гроші, щоб носити, 
Треба випить, закусити: 
Тра горілку, треба ш-шнапс-с, 
Шоб ми пам’єтали вас! 
А ще ковбаси і сала, 
Щоб нас не лишилось мало! 
Ангел 2  
О ні, того вже не буде! 
Не такі сьогодні люди, 
Щоб з тобою ґендель мати 
І про Бога забувати! 

 



7 
 

  

Жид 
Ой панов’є, дармо ждати — 
Прийде Ірод: всіх за ґрати, 
 
Воїн 1  
Всім враз струнко повставати, 
Ірод-цар іде до хати! 
  
Ірод 
Що за диво нині з вами? 
Я царем є над царями. 
Я паную в стороні. 
Ви всі належите мені. 
 
Жидівка  
Так. Так, яснійший царю... 
Маєм – царю - новину, … 
Всип нам злото, ну-ну-ну. 
 
Ірод 
Тихо будь ти, нехай не чию! 
Бо тя враз почетвертую. 
Ти новину вже кажи, 
Бо впадеш без голови. 
 
Жид   
Є в нас, Царю, такi вiстi, 
що цар свiту народився... 
У Вифлеємi мiстi! 
 
Ірод 
Ану геть мені із хати, 
Бо накажу порубати. 
 
Воїн 2  
Мiй царю, кажуть, що новина — 
Зродила Дiва Сина. 
 
 

Ірод 
Один я цар тут, 
Володар всього краю. 
Царя дитяти я не знаю 
І знати не бажаю! 
Воїни мої вірні, 
Станьте переді мною. 
Воїн1 
Ми на поклик твій прибули, 
До бою готові. 
Ірод 
Ідіть до Вифлеєму-міста, 
Там воїнів моїх двіста.  
Кожен хлопчик до двох лiт, 
Хай загине — так зробiть! 
Воїн 2  
Твiй наказ святий для нас, 
Сповнимо його враз. 
Ангел 4  
Військо Ірода нещадно 
Всіх дітей вбиває. 
Ангел 5  
А Марія з Сином Божим 
Із міста втікає. 
Козак 1  
Іроде, твоя сваволя меж не знає, 
І більш не будеш панувати. 
Ірод 
Ти як смів зайти до хати?  
Козак 2  
Я козак із-за Дніпра, 
З козацького роду. 
Пережив вже мій нород 
Не одну пригоду. 
Аж учора у горі 
Ясна зірка засіяла. 
Повставали ми вдосвіта, 
Стали ми збиратись. 
Отаман мене послав 
Про усе дізнатись. 
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Ірод 
І ти, і нарід твій убогий 
Теж вітаєте того Бога? 
 
Козак1 ІГОР 
Народ український в Бога віру 
має, 
Ісуса народження щиро вітає. 
  
Воїн 1 - Барт 
Царю, твою волю ми вчинили, 
Всю дітвору перебили, 
Смерть 
Тут панове, я з косою, 
Нiби кликав хто за мною! 
Кого маю я скосити? 
Ірод 
З них нiхто не має жити! 
Смерть  
Ох, не буде цього, царю, 
Я косою їх не вдарю, 
Бо мале дитя в яскинi 
має владу в свiтi нинi, 
Мушу я йому служити, 
А тебе прийшла я вбити! 
Ірод 
Я могучий i багатий, 
Можу добрий викуп дати! 
На, ось золото моє, 
Тiльки не коси мене! 
Смерть 
Твою душу мушу взяти, 
В пекло чортовi вiддати! 
Чорт -  
Пройшов я тисячі доріг, 
Стоптав я тисячі чобіт, 
Аж поки долетів сюди. 
Ха-ха! О, тут вже чую грішну 
душу! 
Її з собою взяти в пекло мушу! 
 

Пастушок 1  
Ніщо безкарно не пройде, 
І ніщо не зникає, 
 
ПАСТУШОК 3  
І над катом кожним 
Меч долі звисає. 
 
Пастушок5   
Поборено зло, лютий цар 
відступив!  
  
Пастушок  
 А нині ми разом  
Ісуса вітаймо 
І славу во віки 
 Йому заспіваймо. 
 
Воїн 1  
Прощавайте, добрі люди, 
Вже спокій від нині буде. 
 
АНГЕЛ  4  
Щиро Господа благайте, 
Своїх діток научайте 
 
Пастушок 5 
Щоб до церкви 
 всі ходили, 
Щиро Богу ся молили. 
 
Ангел4   
Здержуйтеся від пустоти, 
Не робіть батькам гризоти. 
 

Ангел 2   
В хаті клопіт не ведіть. 
Із сусідами, звичайно, 

Не сваріться, бо не файно. 
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Ангел 5  
Кожен з вас запам’ятав, 
Як гірко Ірод умирав. 
 
Ангел 3   
Добре сталось, слава Богу, 
Тож збираймося в дорогу! 
 
Ангел 5  
Але заки вийдем з хати, 
Треба щастя побажати. 
Дім добром обдарувати. 
 
Козак 1  
Віншуєм вам нині, усі добрі 
люде, 
Нехай поміч Божа завжди з вами 
буде. 
 
Паст   
Хай кожної днини, 
 кожної години 
Бог благословить  
біда хай загине! 
 
Дівчина  
Бувайте здорові разом з 
діточками, 
Хай смутку і горя не буде між 
вами, 
  
 

Жид 
Я вiншую вас як жид: 
Хай ся грiш у вас держит, 
Най від вас уся біда біжить. 
 
 
Жидівка 
Най сі дaє молока 
Від корови й від бика, 
— дайте щось, 
бо я вже йду. 
 
Ангел1   
Прощавайте, мир в цій хаті, 
Щасливі будьте і багаті 
 
Ангел 2  
Майте волю добру, гожу, 
Тільки вірте в ласку Божу. 

Ангел 3   
Ласка Божа вас спасе, 
Край і нарід піднесе! 
  
Христос ся рождає! 
 

 
Вже, вже, вже ідемо, 
За  коляду дякуємо. 
Будьте здорові 
І щасливі , як ангели в небі! 

 
Цей Вертеп ми не змогли нікому представити, ані навіть ним разом 
тішитися, бо в нас було дистанційне навчання . Ми його записали на 
он-ліне уроці !  
Послухайте:  
http://www.cerkiew.ebytow.pl/index.php/79-aktualnosci/100-2021-
01-03-21-40-
01?fbclid=IwAR1qH62zrniOfcQtjlcR9Z0OtDIapaw7DBe6mNmltoUTcs_bvK
XgxeyP89Q  

http://www.cerkiew.ebytow.pl/index.php/79-aktualnosci/100-2021-01-03-21-40-01?fbclid=IwAR1qH62zrniOfcQtjlcR9Z0OtDIapaw7DBe6mNmltoUTcs_bvKXgxeyP89Q
http://www.cerkiew.ebytow.pl/index.php/79-aktualnosci/100-2021-01-03-21-40-01?fbclid=IwAR1qH62zrniOfcQtjlcR9Z0OtDIapaw7DBe6mNmltoUTcs_bvKXgxeyP89Q
http://www.cerkiew.ebytow.pl/index.php/79-aktualnosci/100-2021-01-03-21-40-01?fbclid=IwAR1qH62zrniOfcQtjlcR9Z0OtDIapaw7DBe6mNmltoUTcs_bvKXgxeyP89Q
http://www.cerkiew.ebytow.pl/index.php/79-aktualnosci/100-2021-01-03-21-40-01?fbclid=IwAR1qH62zrniOfcQtjlcR9Z0OtDIapaw7DBe6mNmltoUTcs_bvKXgxeyP89Q
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Пані Олеся Вакуленко , яку ми всі знаємо і шануємо за прекрасні 
українські розмальовки , розмалювала колядку *Добрий вечір, 
тобі..* 
Вона їх прислала в подарунку і для наших дітей. Дозволила нам їх 
друкувати, розмальовувати і взагалі тішитися ними!  
Дякуємо Вам, пані Олесю! Ми їх розмалюємо найгарнішими 
кольорами!    
 

 
Автор розмальовки:  Олеся Вакуленко 
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Автор розмальовки:  Олеся Вакуленко 

 

 

 

* *МОЯ КАЗКА – це допоміжний засіб у вивченні української мови. 

 Їй не продається! А редакція  працює pro bono!  

*Газетка завжди буде біло-чорна,  тому,щоб кожен з вас її опрацював кольорами по-

своєму. 

Кожен прочитаний і опрацьований номер газетки покажіть вчителю української мови. 

 

Пишіть нам.  

„Moja Kazka” 

Szkoła Podstawowa nr 5 , ul.Młyńska 11, 77-100 Bytów   

Та найкраще пишіть електронно:  

                                                                 e-mail : moja kazka@wp.pl 

Матеріали авторські , наші, або загальнодоступні з Інтернету. Там де це вказане, ми 

теж подаємо автора.  

Редакційна колегія  : Група молодих редакторів *Чорний  Жук*   
 

  


