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ХРИСТЯ ТА ЇЇ ІГРАШКИ 

Був сумний, хмарний день, діти поверталися зі школи. Маленьких 

дітлахів перших, других класів забирали батьки, а деякі йшли додому самі. 

Маленька дівчинка, яка переходила дорогу була дуже обережна, вона не 

йшла по дорозі, а завжди ходила тротуаром, вона була уважна. Ця дівчинка 

вчилася в другому класі. Вчителька Галина Миколаївна завжди хвалила її, 

дівчинку було звати Христя, друзі називали її «маленька білочка», тому що 

вона була низенька, в неї були карі очі, маленькі губи, вона красива і розумна 

дівчинка, так казала її матуся. Мама й тато любили іграшки, вона теж їх 

любила. Христя ходила на танці і в художню школу. Їй подобалось малювати 

фантастичні картини, а також тварин, людей та іграшки. 

Була неділя, Христя спитала в мами: «Матусю можна мені до Оленки в 

гості піти?», а мама й каже: «Звичайно що можна» Оленка - це найкраща 

подруга Христі, вони були «нерозлийвода». Христя почала збиратися, 

вийшла з будинку і попрямувала прямісінько до наступного будиночку 

навпроти. В Олени була менша сестричка Ліля. Коли Христя прийшла до 

подружки то мами Олени не було вдома, вона із сестричкою і татом пішли до 

магазину. І раптом Оленка запитала «Хто це?» - це був поштар. Він приніс 

газети, листи, дитячі казки і рожевий журнал для Олени. В тому журналі 

були дуже гарні ляльки. Христя пішла у ванну кімнату й помила руки. За нею 

прийшла Олена й сказала: «Ходімо».  

Пройшла година, дві, задзвонили у двері - це прийшли батьки Оленки. 

Вони сказали: «Привіт Христю». Христя, соромлячись, почервоніла і 

відповіла: «Доброго дня». Маленька Ліля помахала ручкою Христі, а Христя 

зробила вигляд що вона не бачить. Вони роздяглися та пішли мити руки. 

Ліля пішла в кімнату Оленки, побачила журнал і побігла до мами, вона 

взяла ручку, і доки Христя і Оленка дивилися на орхідеї, пописала журнал і 

порвала аркуш на шматки. 
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 Оленка стала плакати тому, що їй було шкода його, в ньому були такі 

гарні іграшки і ляльки. 

Мама Олени промовила: «Хочеш ми купимо тобі таку саму ляльку на 

день народження»?  

«Так, матусю, я хочу» - промовила крізь сльози Олена.  

Христя прийшла додому вона була втомлена і заплакана. 

 Мама Христі цього не помітила, коли Христя покупалася - мама 

прочитала їй казку про іграшки адже вона любила такі казки. Христя й питає: 

«Мамо, ви купите мені ляльку, та іграшку?»  

Мама каже: «Доню, підожди трішки, ось прийде день коли ти 

народилася, тоді й купимо!» Але Христя народилася 23 лютого, а зараз було 

тільки 20 січня. 

 «Мамо, це ж так довго!» - обурилась Христя. Але мама промовила: «Це 

ще не так і довго, а зовсім, зовсім мало !» 

«Ну добре мамочко, я зачекаю!»  

Христя заснула, їй снилося як вона в дивовижному світі 

рожевих,жовтих, синіх, червоних, фіолетових, та білих ведмежат, вони були 

пухнасті, в цьому сні була й Оленка, вони держалися за руки й стрибали на 

м’яких ведмедях… 

Христя пішла в школу й розповіла про цей сон Оленці, але Оленка теж 

розповіла Христі свій пригодницький сон і вони виявились майже 

однаковими.  

«Але мені більше сподобався твій сон Христе» - промовила Олена. Ось 

вже й продзвенів дзвінок на перерву, дівчинка з їхнього класу, Анжела, дала 

Христі та Олені почитати журнал, там було написано, що вночі коли всі діти 

сплять то іграшки оживають. І дівчатка вирішили перевірити… Вони 

вирішили ночувати разом, з дозволу батьків. 

Коли настала пора спати, дівчатка залізли під ковдру й прикинулись, що 

сплять.  
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Через деякий час Христині ляльки піднялись і пішли прямісінько під 

робочий стіл. За ними дванадцять м’яких ведмежат, потім п’ять солдатиків а 

за ними всі інші. Подруги дивились під стіл і в очах рожевіло, жовтіло, 

зеленіло всякими яскравими барвами: дівчатка опинились в дивовижній 

країні іграшок. 

Христя з Оленкою пішли по жовтій стежечці і дісталися до перехрестя, 

там були не автомобілі, а іграшкові фрукти, іграшки їздили на несправжніх 

бананах, грушах, яблуках та на інших фруктах. Дівчатка здивувалися, і тут в 

коліно Олени врізався авокадо. «Ходімо зі мною» - промовило воно. 

І дівчата пішли. Йшли довго, аж поки не побачили велику споруду з 

конструктора, вона була схожа на робота, дівчатка попрямували до неї, її 

назва звучала так: «Іграшко-мотель». Цю назву започаткували гноми, які і 

побудували її. Вони проживали в цій іграшковій країні. Коли дівчатка 

зустріли їх у мотелі, то гноми розповіли їм про те, що для того, щоб 

вибратись з цієї країни треба знайти королеву іграшок, яка живе у казковому 

палаці «Алфея» й сказати слова : 

«Моє твоє, і наше! Ми повернемося в наше, ми любимо його!» 

Гноми провели дівчаток в їхню кімнату, вона була рожевою, диван був 

синьо-фіолетового кольору. Прийшла ніч, дівчатка лягли на свій новенький 

диван, їм було дуже зручно. Коли настав день то вони вирушили до «Алфеї». 

Їм потрібно було пройти замок вітрів, іграшкову хатину та дикий ліс іграшок. 

Вони пройшли замок вітрів, вони йшли вже до іграшкової хатини, там був 

такий великий будинок, дівчатка зайшли в нього і їх нагодували й розповіли 

як їм йти далі,їм дали води і вони пішли, вони були в дикому лісі там були 

змії вони шипіли й кидались на Христю та Оленку, їх покусали комарі, вони 

були сильно дикі.  

Пройшовши ще трохи по доріжці подруги побачили «Алфею». Вона 

була така висока, що Христя ледь не впала.  
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Піднявшись на 196 поверх, дівчатка побачили іграшкову королеву - 

найсправжнісіньку іграшкову королеву!  

На її голові була золота корона, оздоблена зеленими, оранжевими, 

синіми, кришталевими діамантами. Дівчатка спитали: « Як нам потрапити 

додому?» Королева відповіла: « А ви знаєте чарівні слова?»  

Й дівчатка почали промовляти :  

 «Моє твоє, і наше ми повернемося в наше, ми любимо його!»  

Королева зняла корону й дівчатка були вже вдома! Тільки настав ранок 

вони прокинулись і наче нічого й не було пішли вмивались, і чистити зуби… 

 Ця пригода зосталася в таємниці, навіть від тата й мами!   
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  ТИХИЙ ЛІС 

Це було на початку осені. Ми з татом і мамою приїздили до села, щоб 

пройтись в тихому лісі, збираючи листочки та спостерігаючи за пташками і 

тваринами.  

Ми зайшли до середини лісу, назбирали кленових листків та жолудів і 

побачили білочок, вони запасались на зиму. Я зробила багато фотографій та 

зняла відео про те, як вони стрибали по гілках дерев. А ще ми бачили 

лисичку. Вона підкрадалась до дикого зайчика, але ми її нагнали. Я сильно не 

хотіла, щоб цей сірий красень став лисиччиним обідом. 

 Коли ми їхали додому, мама пообіцяла мені приїхати сюди взимку 

кататися на санках та провідати спасенного нами вуханьчика, пригостивши 

його солодкою морквою. 
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КАРТИНА 

Був дуже гарний день, світило сонечко, було тепло, була чудова пора 

року: весна. Була п’ятниця, уроки були скорочені, діти йшли зі школи 

додому, деякі діти йшли в парк збирати підсніжники. Ми з моєю найкращою 

подругою пішли додому, щоб намалювати цей гарний день: поставили вазу з 

підсніжниками на стіл, взяли аркуші, олівці, фарби й склянку з водою. А далі 

- почали малювати стіл, вікно, підсніжники, що стояли на столі.  

Цю картину ми повісили в мене в кімнаті, я розповіла мамі який 

сьогодні гарний день, а мама й каже: «Це правда», тому, що їй подарували 

фіалки. 
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ЗАЙЧИК ТА ЛИСИЧКА 

Була осінь. Птахи відлітали у вирій, білочки запасались на зиму, зайчики 

чекали зими, та й лисички не сиділи на місці: бігали шукаючи чим би 

поживитися.  

Так от, настала зима і деякі звірятка поховалися у свої нірки, лисичка 

бігала по снігу, зайчики і вовки ходили і ставили на чистому й білому снігу 

свої сліди, вовк полював і ходив по слідах зайчика бо вже хотів їсти. Зайчик 

вирішив піти до старого пенька, біля цього пенька стояла лисичка. Вона була 

добра і не їла зайчиків, адже була вегетаріанкою. Зайчик як побачив лисичку 

то злякався й побіг, але лисичка його помітила й побігла за ним. Зайчик був 

прудкішим лисички, тому побіг і зупинився за каменем. Що ви думаєте – 

лисичка побачила за каменем сірі вушка, які стирчали зверху й вмить 

зрозуміла, що то зайчик. Заплигнувши на камінь нагнулась до зайчика і 

сказала: « Привіт». Зайчик не зрозумів хто це, звідки це привіт взявся. 

Лисичка злізла з каменя й простягнула лапу зайчику, він відразу заплющив 

очі і подумав: «Все…Кінець!»  

Але лисичка сказала: « Давай дружити». Зайчик розплющив очі і 

відповів: «Ти не збираєшся мене їсти?»  

«Ні» - відповіла лисичка.  

«Тоді давай дружити»- сказав зайчик тихим голоском.  

 Вони пішли до старого пенька і гралися у веселі ігри. 
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ЗНИКНЕННЯ ЖУРНАЛУ 

Сьогодні 17.02.2014. коли продзвенів дзвінок на урок зарубіжної 

літератури, вчителька зайшла в клас, але виявилось, що в класі немає 

журналу. Ми його скрізь шукали, а його ніде немає, і ми почали вважати, що 

він зник у повітрі. А потім виявилось, що його забрало НЛО.  

Ми, всі 30 учнів, виглянули у вікно й побачили тарілку. Уявіть - це було 

по справжньому. Потім ми побачили, що хтось з нашого вікна кинув 

паперовий м’ячик, поціливши прямісінько в оту тарілку. Вона спочатку 

завила, а потім впустила на землю наш класний журнал. Його вловила 

дівчинка Владислава, вона наша староста класу. Після цього випадку ми 

поважаємо нашу старосту. Але ця історія була вигадана. І навіть вигадана 

історія дуже смішна й цікава. Вона мені подобається, я вважаю що й іншим 

теж вона сподобається.  

  

 

 

  


