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Зошит моїх досягнень. Українська мова. 4 клас

ДОДАТКИ
ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКАЗ тексту

Текст 1
Про архангела Михаїла складено безліч переказів.
Одна з легенд розповідає, що коли Бог поділив землю на країни, кожен народ одержав свого ангелахранителя.
Спершу ангели розібрали теплі краї, що нагадували їм рай із квітучими садами. Розібрали гори і навіть пустелі.
Тільки один архангел Михаїл не вибрав собі країни. А потім він показав на землю, що була золотою від осіннього листя, наче його зброя.
Ріки текли там блакитні, мовби його прапор. То була наша земля.
З історичних джерел відомо, що святий Михаїл був покровителем київського князя Святополка, який мав християнське ім’я — Михайло. 
(90 слів)


Текст 2
Княгиня Ольга мала єдиного сина — Святослава. Він був відважний воїн. Усе своє життя князь провів разом зі своїми відданими воїнами в походах, у полі.
У похід не брав Святослав ні наметів, ні казанів. Спав він на землі, поклавши під голову чи то сідло, або просто камінь, їв просту страву.
Київський князь ніколи не нападав на своїх ворогів зненацька. Він посилав попереду себе посла з попередженням про наступ. Таким чином, він давав ворогу можливість підготуватися до битви. Цим Святослав здобув пошану серед ворогів, які його боялися. 
(85 слів)
За Антіном Лотоцьким




Текст 3
Гори Карпати
На заході України розташовні Українські Карпати. Вони належать до молодих гір, які продовжують рости. Найвища гора Карпат — Говерла. Її висота — дві тисячі шістдесят один метр.
Особливої краси Карпатам надають безліч струмків і бурхливих гірських річок. Найбільші річки — Дністер, Тиса, Черемош. У Карпатах багато озер. Одним із найбільших відомих озер, яке славиться своєю неповторною красою, є Синевир. Його ще називають морським оком. Вода в ньому кришталева, чиста, прозора і холодна.
Славляться Карпати цілющими мінеральними водами. Для використання лікувальних вод створено курорти. Найбільш відомі з них — Моршин і Трускавець. 
(89 слів)


Текст 4
Озеро Світязь
Світязь — найглибше озеро в Україні. Воно розташоване в межах Шацького району Волинської області на території національного природного парку. Озеро належить до групи Шацьких озер, між річками Прип’ять і Західний Буг. На озері є острів. Його площа майже сім гектарів.
Берегова лінія довжиною понад тридцять кілометрів заросла очеретом та осокою. Поблизу берегів вода частково вкрита ряскою й лататтям. Самі береги окреслені нечітко — піски, вапняки надають їм неповторності. Сосни з березами, грабами, дубами подекуди підступають до самої води. Уздовж берегів іноді трапляються величезні валуни. 
(84 слова)










ДИКТАНТИ
Текст 1
Яка тиша довкола! Листя на осиках та берізках уже взялося багряними кольорами. Від них небо горить у ласкавому промінні сонця. Вітерець легенько ворушить ті листочки, ніби бавиться з ними. Шумлять високими верхів’ями сосни. 
Ось стежина, яка м’яко сіріє між деревами. Ця стежка веде нас у ліс. 
(45 слів)
За Гнатом Майстренком
Примітка. Продиктувати розділові знаки (коми) в реченнях.


Текст 2
Настала осінь. Незабаром падолист. Листопад — природне явище опадання листків із дерев. Листки опадають масово в окремі періоди або поступово протягом тривалого часу. 
Багато дерев скидає листя восени. У більшості дерев листя м’яке і плоске. Зовнішня сторона листка повернута до сонця. Ніжка у листка гнучка, тому від вітру він не ламається. 
(50 слів)
Із журналу
Примітка. Продиктувати розділові знаки в середині речень.


Текст 3
Ялина і сосна зберігають своє листя всю зиму. Хвоя ялини і сосни — це також листя, тільки особливої форми. Воно довге й вузьке. А здатне пережити всю зиму, тому що досить міцне. Хвоя і зимою забезпечує дерево необхідною кількістю поживи. Вона буріє та опадає поступово.
Милуйтеся взимку красою вічнозелених дерев! 
(49 слів)
Із календаря
Примітка. Продиктувати розділові знаки в середині речень; пояснити написання виділеного слова.

Текст 4
Ось птахи на своїх крилах принесли весну красну. Кожна пора року має свої принади, свою красу. Жодна з них оспівана не так повно і ніжно, як весна. Весна — це сонце і тепло. Це радість усьому живому, що прокинулося від зимового сну.
Свою радість люди виражали танцями, піснями, хороводами. А веснянки — найкращий скарб нашої національної культури. 
(55 слів) 
За Оленою Янковою
Примітка. Продиктувати розділові знаки в середині речень.


Текст 5
Поглянь навколо себе! Яка дивовижна краса! Усе живе радіє життю. Воно тягнеться до теплого сонечка. Воно прагне вистояти під пружним вітром, сильною зливою. 
Ось придивися до листочків. Вони тебе вразять своєю винятковістю. Двох однакових листочків ти не знайдеш. А тепер прислухайся до звуків природи. Ти відчуєш дивні звуки навкруги. І кожен звук неповторний і надзвичайний. 
(55 слів)
За Надією Красоткіною


Текст 6
Перший літній місяць — червень. Це місяць квітів. Багато рослин цвіте в цей час. На початку червня зацвітає червона конюшина. Трохи пізніше розпускаються фіолетові квіточки горошку. Конюшина і горошок цвітуть усе літо. Гойдаються від вітру лілові дзвоники. Скрізь по відкритих місцях росте ромашка. На цю квітку з білосніжним віночком із жовтим очком серцевини можна натрапити всюди. 
(55 слів)
За Георгієм Скребицьким
Примітка. Продиктувати тире і коми в реченнях тексту.


