
   

 

 

      

 

 

 

 

 

 

«Лісова пожежа» 

Якось вітер пригнав величезну хмару до лісу. Всі звірі 

там просили дощу, бо навіть струмочки потерпали  від 

засухи. Гинули лісові квіти. 

 От тільки хмара була така розлючена, що її розбудили, а 

вона сам дивилася веселкові сни, що влаштувала над 

лісом справжнісіньку зливу. А злість влаштувала разом із 

громом та блискавкою. 

Та нічого поганого не сталося б, якби одна з 

найсильніших блискавок не влучила у старого всохлого 

дубу, який був домівкою для мудрої сови. Вона саме 

повернулася вранці з полювання і міцно спала, коли 

почула тріск та відчула запах диму.  

Треба було втікати. Негайно! Та це мало чим зарадило б.  

Дубова кора, яка вже яскраво горіла, перекинула вогонь 

на старе листя, що залишилося з тогоріччя. Аж ось 

листопад,2014 

Газета ДЮО «ЛІДЕР» Новобузької ЗОШ І-ІІІ ст.№1

Казка  

 Русі Блащук 

СЕРІЯ перша 

«101» на зв’язку! 

«КВАСОЛЬКА»- додаток



палахнула трава, вогонь дістав сусідні дерева! Сполохані 

пожежею, звірі втікали до річки. Але вона виявилася 

мілкою-спека зробила своє зле діло. Проте, зупинившись 

на березі мілководдя, звірі прийняли єдине рішення. 

Гасити вогонь! Не хотілося їм залишати свої домівки.   

Мешканці лісу стали у кільки рядів, відшукали залишені 

туристами порожні пляшки, бляшанки. Наповнювали їх 

водою, заливали палаючі гілки, траву. Олені, лосі, ведмеді 

воду передавали  у старих вибитих колодах. Птахи у 

дзьобах носили краплини з річки та лили на дерева.  

Грозова хмара, як побачила, що вдіяла, схаменулася: 

розплакалася рясним дощем. Всі разом загасили пожежу 

в лісі. 

 Звірятам жаль було дивитися на попіл від старого дубу, 

проте вони раділи, що ліс, їх домівку, врятували.  

Вітер відтепер питав дозволу у хмари, коли збирався 

її віднести. Та найбільша наука була для хмари. Вона 

припинила злитися та водити дружбу із небезпечними 

громом та блискавкою. 

…Наступної весни від пенька дубу відросли нові пагони-

дубочки. Про це дізналися всі звірі і влаштували 

справжній лісовий бенкет. 

А найбільш вправних звірят прийняли до Дружини юних 

пожежників.  Вони тепер пильно чатують безпеку  лісу, 

повідомляють про загрозу спалахів та ведуть чергування 

на телефоні порятунку від пожеж. 

              Отож,  «101» на зв’язку! 
Дизайн номера Даша Мішкой 


