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ЮНий друже!

Ти тримаєш у руках підручник, який допо-
може відшукати відповіді на безліч запитань. Хто 
я в цьому світі? Яка країна Україна? Як ста-
ти успішним учнем, умілим, працьовитим? А ще 
культурним у своїй родині, шанованим серед своїх 
друзів, законослухняним громадянином у державі? 

Недаремно цей підручник так і називається — 
«Я у світі». Адже світ — це все, що тебе оточує: 
твої рідні, друзі, школа, твоє місто і країна. Це 
суспільство з правилами й законами, яких слід 
дотримуватися, щоб не постраждати самому і не 
заподіяти шкоди іншим. Це не лише сучасне, але 
й минуле твоєї родини і нашої країни. Це історія 
винаходів та відкриттів людства, життя видатних 
людей.

Тож поспішаймо досліджувати цей загадковий 
світ!

Автор
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* * *
Лиш людина мудрість має,  
світ любов’ю здобуває,  
розумінням, і умінням,  
і бажанням, і волінням.  
Будьмо сильними у світі,  
України мудрі діти,  
бережім свій світ чудовий,  
свою пісню, своє слово,  
а земля усім віддячить,  
хто у світі не ледачий! 

Марія Чумарна
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ЛюДиНа

лЮдиНа — частиНа природи.  
лЮдиНа — частиНа суспільства

Мабуть, ти знаєш історію, написану англій-
ським письменником Редьярдом Кіплінгом, про 
пригоди сміливого індійського хлопчика Мауглі. Із 
самого дитинства Мауглі виховували вовки у своїй 
зграї. Це дуже цікава й повчальна казка. У її осно-
ву покладено справжню подію. 

Здавна відомі випадки, коли діти потрапляли 
до лісу, у джунглі, і їх виховували дикі тварини. 
Інколи, через роки, таких дітей знаходили. 
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І що ж виявлялось? На жаль, діти, які жили 
серед диких звірів, теж ставали дикими. І нічого 
людського в них майже не залишалося: вони не 
вміли розмовляти, мислити, працювати. 

Чому? Тому, що людина не може стати справж-
ньою людиною, якщо не живе серед подібних 
до себе.

Щоб народжений людиною став нею, йому не
обхідне суспільство.

Без спілкування з людьми (спочатку найближ-
чими: мамою, татом, бабусею, дідусем, сестричками, 
братиками; потім — із друзями, дорослими), без 
належного виховання й навчання людське дитинча 
виростає маленьким звірятком.

На земній кулі є дві життєві основи — природа 
і суспільство.

Рослини, тварини, гори, повітря, вода — це 
природа. І сама людина — її частинка.

А всі люди разом — це і є суспільство. За допо-
могою суспільства, у праці людина розвинула свій 
мозок, своє мовлення. Вона навчилася співчувати, 
плакати, радіти, мріяти, набула здатності до твор-
чості.

Водночас у людини лишилося багато природно-
го: потреба в їжі, повітрі, теплі, продовженні роду...

Суспільство досягає найвищого розвитку, коли 
складається з освічених і культурних людей, які 
прагнуть робити добро іншим, розвивають свою 
країну і себе особисто.

За Анатолієм Нікітіним
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Запам’ятай! Людина належить до природи. Людина 
належить до суспільства.

 

Тлумачний словничок

суспі льство — об’єднання людей, які взаємоді-
ють, залежать одне від одного.

1. Розкажи, що є в людині від природи. 2. Які вмін-
ня вирізняють людину з-поміж інших мешканців Землі? 
3. Знайди в тексті відповіді на запитання: що робить 
людину людиною? Що відрізняє людину від тварин?

???
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Уявіть подані ситуації. Обговоріть, як будуть поводитися 
тварина; людина.

• Мавпеняті і дитині дали конструктор.

  

• Цуценя й дитина загубилися в парку.

•  Кошеня й дитина натрапили на перекинуту  
шпаківню.

Там же можуть 
бути пташенята! 

Бідолашні! Мабуть,  
смачненькі!

?
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Школа вчить, Як На світі жить

...Ось ти крокуєш до школи. Вона стала для 
тебе такою рідною, як і батьківський дім. Тут ти 
не лише вчишся читати, писати, розв’язувати за-
дачі, а й вправляєшся в умінні бути культурним, 
працьовитим.

А ще дружити, переборювати лінощі й байду-
жість...

1. Продовж розповідь про користь навчання. 2. Назви 
професії людей, які зайняті твоєю освітою. 3. Назви 
професії людей, які тебе навчають, але не працюють 
у школі.

ІСТОРІЯ шКОЛи
Перші школи були створені в Стародавній Гре-

ції. Відвідувати їх могли лише хлопчики.
Спочатку хлопчики ходили до школи, у якій 

училися читати, писати й лічити. Із цієї школи 
вони переходили до іншої, де навчалися співів, му-
зики, поезії.

???
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Завершувалося навчання в спеціальній шко-
лі, яка готувала майбутніх воїнів. Тут хлопці 
загартовувались, училися володіти різними видами 
тогочасної зброї.

На наших землях школи з’явилися тисячу ро-
ків тому. І були вони на початку дуже схожими 
на давньогрецькі.

школи грамоти відкривали при церквах. У них 
навчали дітей бояр, купців, заможних ремісників. 
Учителями тут були служителі церкви.

Церковні школи давали початкову освіту та 
релігійне виховання. Зміст освіти зводився до на-
вчання дітей читання, письма, церковного співу, 
християнської моралі.

У Києво-Печерському монастирі також було 
відкрито школу. З її стін виходили видатні діячі 
давньоруської культури. 

Завдяки школі Києво-Печерський монастир 
став центром літописання. Він постачав книжками 
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всю Київську Русь. До наших днів дійшла слава 
про бібліотеку, яку заснував у ті часи князь Яро-
слав Мудрий.

Тлумачний словничок

Боярин — великий землевласник, що належав 
до князівського двору.
купець — особа, яка займалася приватною тор-
гівлею.
ремісник — особа, яка володіє яким-небудь ре-
меслом і виготовляє ручним способом вироби на 
продаж та на замовлення.
Мораль — норми і принципи поведінки людей.

1. Хто навчався в школах Стародавньої Греції? 2. Як ти 
вважаєш, чому в Давній Русі в школах навчалися діти 
тільки заможних людей? 

Порівняйте предмети, що є у вашому розкладі, з тими, 
які вивчали діти в давньогрецькій та церковній школах.

 

Чи знаєш ти?

Першу в Європі школу для дівчат було органі-
зовано в Києві. Одна з найперших вихованок 
цієї школи, дочка Ярослава Мудрого Анна, май-
бутня королева Франції, була високоосвіченою. 
А ось її наречений Генріх I, французький ко-
роль, замість підпису ставив хрестик — він був 
неписьменним.

????
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НАйСиЛьНІшА ЗБРОЯ
...Як розповідають легенди, малою князівна 

Анна Ярославна мала сміливу вдачу і відзначала-
ся допитливістю. Водночас вона була гордовитою 
і примхливою. Цієї риси дівчина позбулася після 
одного випадку.

Анна вже не раз бувала на полюванні, тож  
добре знала, як треба поводитися в лісі. Цього разу,  
усупереч пересторогам слуг і вчителя-ченця, кня-
зівна вирушила на полювання сама.

Опинившись у лісовій хащі, дівчина анітрохи 
не злякалася. Побачивши попереду струмок, вона 
прив’язала коня до дерева і пішла напитися води. 
Піднявши голову, побачила велетенського ведмедя, 
що насувався прямо на неї.

Анна швидко натягла тятиву лука і стала чека-
ти. Вона знала: ведмідь, наблизившись до людини, 
зводиться на задні лапи, щоб накинутися на здобич 
і розчавити її. У цю мить потрібно вцілити стрілою 
прямо звіру в серце.

«А що, коли ведмідь не зведеться на задні 
лапи? — промайнула думка. — Я не така вже 
й велика перешкода для нього. Ведмідь підводить-
ся на задні лапи, коли бачить перешкоду, вищу за 
себе. Так, я вища за простих людей, бо я князівна, 
та хіба знає про це ведмідь?»

Анну охопив невимовний жах.
І ось ведмідь став зводитися на задні лапи. Дів-

чина заплющила очі й пустила стрілу.
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Заревівши, ведмідь повалився на бік. У серці 
звіра стирчали дві стріли. Анна озирнулася. За її 
спиною стояв і всміхався її брат Всеволод.

— Анно, наш батько об’єднує руські землі за-
для могутності нашої держави. Якщо ми будемо 
триматися разом, нам не страшний не тільки вед-
мідь, а й будь-який ворог.

Мовчазна поверталася з полювання Анна. Уже 
перед брамою міста звернулася вона до брата:

— Правильно казав учитель — вищою за звіра, 
вищою за інших роблять людину знання і розум. 
Вони — найсильніша зброя. Усіляку перешкоду 
неосвічена людина, як звір, намагається здолати 
силою. А розумна людина — мудрістю.

Завжди пам’ятала Анна своє полювання в лісі  
під Києвом і свої слова — «людина долає пере-
шкоди не силою, а знанням і розумом». Була вона 
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правителькою мудрою, вельми шанованою. У сумні 
години, коли Анні хотілося повернутися до рідно-
го Києва, притискала вона до серця Євангеліє, що 
батько Ярослав дав їй у далеку путь...

За Степаном Гавришем

Тлумачний словничок

Євангеліє — частина Біблії, Новий Заповіт.

1. Що сказав Анні її вчитель? Знайди його слова в тек-
сті. 2. Яких висновків дійшла князівна після полювання? 
Доведи їх правильність.  

 

Чи знаєш ти?

Перший український переклад Нового Заповіту 
має назву пересопницьке Євангеліє. На ньому 
складає присягу Президент України.

Народна мудрість

 Де сила не візьме, там розум допоможе.
 Розуму і за гроші не купиш.

???


