
    5 клас    Прочитай уважно текст. 

Лелія 

За Лесею Українкою 

   Лелія знялась в гору, і в одну мить павлусь побачив вилике місто, 

широкі вулиці, блискуче світло, роскішні крамниці, а навулицях,— що 

того люду! Люди метушаться,— ті сюди, ті туди, аж в очах миготить! Павлусь і 

Лелія тихо полинули понад юрбою і придивлялись до крамниць. Там-бо у 

вікнах було виставлено багато всякого дива, там і ляльки, там і цяцьки, там і 

ласощі різні, і золоті оздоби, і сукні коштовні, і книжки з малюнками... та де! 

Всього ані списати, ні в казці переказати, що там було! 

  Лелія спинилась біля одної дуже великої крамниці, там в освіченому вікні 

стояло багато квітів. Хороші то були квіти! Яких тільки там не було,— всякі 

були, які лиш є на світі! Були навіть такі, яких ніде не буває... Рожі, лелії усяких 

барв, конвалії, фіалки та ще якісь дивні, сріблясті й золотисті квіти, хто їх знає, 

як і звуться. І всі ці квіти у віночки звиті та в пучечки пов'язані, а деякі так 

галузками порозкладені, та все такі розкішні та красні, аж сяють. Павлусь аж 

руками сплеснув: 

— Ох, які ж красні квітки. Я таких ще й не бачив. 

— А от я тобі покажу, коли хочеш, де їх роблять,— і Лелія знялась вгору з 

Павлусем, аж на четвертий поверх тої ж таки самої кам'яниці. 

  Павлусь глянув, бачить,— якась кімната з голими стінами, брудними, серед 

хати довгий стіл, нічим не накритий, а на столі купа різних шматок, дротів, 

бавовни, ниток, стоять слоїки з клеєм, в них повстромлювані квачики, в 

мисочках розпроваджені фарби різні, позолота, і всього того так багато, всюди 

такий нелад! За столом, на лавках, сидять дівчата, убрані по-міському, але 

надто вбого, запнуті брудними хвартушками; кожна дівчина має ножички і 

багато маленьких щипців, колодочок, лещаток; перед кожною дівчиною лежить 

купа отого шмаття та дріб'язку. Одні дівчата витискають гострою машинкою 

листя та пелюсточки, другі вправляють дроти в те листя, треті фарбують, 

четверті крохмалять, завивають та розправляють, п'яті роблять серединки з 

бавовни та ниток, а останні вже клеять пелюсточки докупи і роблять з них 

квітку, востаннє підмальовують, поправляють, закручують — і квітка готова. 

Виконай завдання. 

1.Визнач жанр прочитаного:    А казка;         Б легенда;       В оповідання. 



2.Підкресли головні члени речення та зазнач, якими частинами мови вони 

представлені: Павлусь і Лелія тихо полинули понад юрбою і придивлялись до 

крамниць. 

3. Як ти зрозумів(ла) значення слова кам’яниця, добери до нього синонім з 

поданих слів і запиши:  в’язниця; фортеця; будинок з цегли; завод. 

4. Знайди в тексті фразеологізм і випишіть його, пояснивши значення. 

5. Із виділеного жирним шрифтом речення випиши слова з помилками в 

правописі, виправи їх. 

5. Напиши 4 речення про те, чи варто захоплюватися квітами, які виготовляють 

дівчата, чи можуть вони приносити естетичну насолоду. 


