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Пам’ятка  
для списування тексту

1. Прочитай текст.

2. З’ясуй значення невідомих слів.

3. Зверни увагу на розділові знаки.

4. Ще раз вдумливо прочитай текст.

5. Спиши охайно і каліграфічно весь текст.

алфавіт
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В українській поезії поширені образи птахів. Є серед 
них і друзі, і вороги людини. У слов’ян образи птахів 
символізували небо, Всесвіт.

Півень уособлює сонце, ранкову зорю, вогонь. 
Голубина пара — ніжні, чисті людські почуття, вірність 
у коханні. Зозуля найчастіше є провісницею нещастя, 
носієм жалю. Образи сокола й орла символізують 
мужність, хоробрість, мудрість.  (52 слова)

З журналу
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окраса карпат

На південному схилі Східних Карпат, внизу, у гірській 
ущелині, котить свої бистрі води річка Теребовля. 
Таку назву дали її недаремно, бо вона невтомно рве, 
точить, шарпає скелясті береги русла, скочується по 
кам’янистих порогах та бистринах, подекуди рине 
вниз дзвінкими водоспадами. Але в одному місці річка 
замовкає, впадаючи в невелике мальовниче озеро.

Звідки ж воно тут взялося?.. (58 слів)

О. Муратов


