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       Дорогий читачу! 

           Сашка, Наташка, котик Черепашка і Сонях з радістю запрошують тебе до захопливої подорожі 
сторінками журналу! Разом з героями ти відвідаєш казкову планету Грасію, познайомишся з її не- 
звичайними мешканцями та допоможеш урятувати їх від витівок Шкодмена і Магнітрона. А також 
навчишся готувати солодкі великодні яйця, власними руками виготовиш ракету, проведеш вражаю-
че красивий космічний експеримент, вивчиш нові англійські слова, розв’яжеш безліч розвивальних 
завдань. Проводь час із користю! Із Сашкою завжди цікаво!

Христина, с. Білокриниця 
Кременецького району 

Тернопільської області з 
призом від САШКИ

Єгор,  м. Полтава

Ярослав, смт Березна
Чернігівської області

Іванка, с. Жовтанці Львівської 
області з призами – смаколиками 

від САШКИ

Вихованці ДНЗ № 3 ‘‘Сонечко’’ з смт Диканька
Полтавської області
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Любий друже, запрошуємо тебе дізнатися про наші пригоди у 
космосі, на казковій планеті Грасії!

Комікc "Планета Грасія"
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КОМІКС
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КОМІКС

Любий друже! У цьому випуску ти разом з героями журналу злітав у космос, дізнався, 
наскільки важливі рослини у нашому житті, та допоміг урятувати зелену планету Грасію 

від Шкодмена і його помічника Магнітрона!
У наступному випуску ти довідаєшся про нові пригоди Сашки, Наташки, котика 

Черепашки та Соняха у країні Іспанія!
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МАЛЮЙМО

Розфарбуй 
САШКУ

наклейка
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Місце для твого малюнка
ршити та розфарбувати

Цікавинка

Вчимося малювати разом 
із Наташкою

Космонавти – мужні та відважні люди,
Хочу я навчитись малювать їх всюди,
Адже ці сміливці між зірок літають
Та в своїх скафандрах небо підкоряють.

1

2

4

3

МАЛЮЙМО

         12 квітня все людство святкує 
Всесвітній день авіації та космо-
навтики. Саме в цей день 56 років 
тому радянський космонавт Юрій 
Гагарін  на космічному кораблі 
‘‘Восток’’ уперше в світі здійснив 
політ навколо Землі, який тривав 
108 хвилин. 

5
6
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ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО

Наведи пунктирні лінії та  допоможи кос-
мічним апаратам дістатися до планет.

Космічні завдання
Знайди однакові ракети та з’єднай їх між собою лініями.

Цікавинки
   Що таке Всесвіт і галактики?
    Усесвіт – це величезний 
простір, заповнений планетами, 
зірками, галактиками, чорними 
дірами і туманностями. 
     Наша планета Земля – це 
лише піщинка в нескінченних 
просторах Усесвіту. 
      Сонце – це зірка. Скупчен-
ня зірок з планетами утворюють 
галактики. Вони бувають великі 
і маленькі, а їхня кількість – 
вражаюча та незлічима. 
        Галактика, до якої належить 
наша планета, називається Чу-
мацький Шлях. Вона вміщує в 
собі величезну кількість зірок. 
Чумацький Шлях ми можемо 
побачити в нічному небі у ви-
гляді світлої туманної смуги. 
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ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО

Використовуючи коди-підказки, запиши та виріши приклади.

наклейка

Космічні приклади
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- =

+ =

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

Космічні ребуси

наклейка

наклейканаклейка
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Відгадай ребуси та, використовуючи НАКЛЕЙКИ, 
приклей малюнки-відповіді на свої місця.



Настільна гра ‘ ‘КОСМІЧНА ПОДОРОЖ’’

Друже, допоможи ‘‘Сашкольоту’’ повернутися на Землю! 
Завдання гри: дістатися першим до планети Земля.

Матеріали для гри: фішки для всіх учасників та гральний кубик.

Сонце

Меркурій Марс
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Умовні позначення:

– пропусти хід;

– повертаєшся назад;

– рухаєшся вперед.
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ПОДОРОЖУЙМО

Сонце – це велика зірка, навколо якої обертаються вісім планет різного розміру. 
Разом із Сонцем вони утворюють Сонячну систему. 

Небесні тіла, що обертаються навколо планет, називаються супутниками.

          Це найближча планета до Сонця. Удень тут надзви-
чайно спекотно: температура сягає аж плюс 430 градусів, 
а вночі екстремально холодно – мінус 180. Доба на пла-
неті довга і триває аж два земних місяці. Меркурій – це 
найдрібніша з усіх планет: він менший від Землі майже 
втричі. У Меркурія немає жодного супутника. Атмосфера 
тут дуже розріджена, тобто повітря майже відсутнє.

       Це друга планета від Сонця. Венеру називають се-
строю Землі, адже вона має схожі розміри та масу. 
Планета закутана у щільні, непроглядні хмари, які не 
випускають з неї тепла, тому температура тут сягає 400 
градусів. Венера також не має жодного супутника. Ціка-
во, що день на цій планеті довший за рік. 

           Це третя планета від Сонця. Унікальна тим, що 
на ній існує життя: поки що ніде більше у Всесвіті воно 
не знайдене. Земля має ідеальні умови для розвитку 
життя: рідку воду, щільну атмосферу, що захищає нас, 
помірну температуру – в середньому плюс 12 градусів. 
Наша планета має один супутник – Місяць.

         Це четверта планета від Сонця, відома своїм чер-
воним кольором. Марс уполовину менший за Землю та 
володіє розрідженою атмосферою. Доба на Марсі схожа 
на Земну і теж триває 24 години. Удень температура 
планети сягає +30 градусів, а вночі падає до -80.  Учені 
припускають, що колись на Марсі могло існувати життя. 
У планети є два супутники – Деймос і Фобос.

Меркурій Венера

Земля Марс

Планети Сонячної системи
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ПОДОРОЖУЙМО

Сонце – це велика зірка, навколо якої обертаються вісім планет різного розміру. 
Разом із Сонцем вони утворюють Сонячну систему. 

Небесні тіла, що обертаються навколо планет, називаються супутниками.

          Це п’ята планета від Сонця і найбільша у Сонячній 
системі. Юпітер важчий за Землю аж у 318 разів. Ціка-
во, що поверхня планети не тверда – це велика газова 
куля. В атмосфері Юпітера можна побачити різнокольо-
рові вихри із хмар. Юпітер має аж 67 супутників, з них 
чотири найбільші – Ганімед, Європа, Іо, Калісто. 

Юпітер             Це шоста планета від Сонця, відома своїми кільця-
ми. Вони складаються з пилу, каменів і льоду, що швидко 
обертаються навколо планети. Також Сатурн має 62 су-
путники, найбільший із яких Титан. Це друга за величи-
ною планета у Сонячній системі. Сатурн теж не має твер-
дої поверхні і складається з газу. Він важчий від Землі у 
95 разів, але його густина менша за густину води! 

Сатурн

         Це сьома планета від Сонця. Уран – це куля з газу 
та великої кількості льоду з кам’яним ядром усередині. 
Тому його називають льодяним гігантом. Відомі 27 су-
путників Урану, найбільшим з яких є Титанія. Цікаво, 
що Уран обертається, практично лежачи на боку. Ат-
мосфера Урану визнана найхолоднішою, її температура 
становить мінус 224 градуси.

Уран
Нептун

              Це восьма і остання планета Сонячної системи. 
Рік тут найдовший і триває аж 165 земних років – саме 
за цей час Нептун устигає обернутися навколо Сонця. 
Нептун також є льодяним гігантом. Він має 13 супут-
ників, найбільший з яких називається Тритон. У його ат-
мосфері бушують найсильніші вітри серед усіх планет 
Сонячної системи.

Планети Сонячної системи
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ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО
Дорогий друже, цьогоріч святкування Великодня випадає на 16 квітня. Я 
обожнюю це свято та завжди як слід готуюся до нього. Допоможи мені підра-
хувати всі великодні символи та запиши їхню кількість у відповідний круже-
чок.
 

Доповни візерунки та розфарбуй
 великодню писанку.         Невід’ємний атрибут святкування 

Пасхи – великодні яйця, які фарбують 
та прикрашають найрізноманітніши-
ми способами. Найпопулярнішими 
видами великодніх яєць є: 

Цікавинка:

крашанки,

крапанки,

     До речі, часто пи-
санками називають 
загалом усі розписані 
великодні яйця.

дряпанки,

писанки.

З’єднай крапки по 
порядку та розфарбуй.

1
2
3
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ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО
Використовуючи НАКЛЕЙКИ, приклей поруч 

із кожною писанкою її другу половинку.

наклейка

Найголовнішим смаколиком Великодня, або, як його ще називають, Пасхи, є паски.  Зазвичай їх випікають 
декілька – різних розмірів, для кожного члена родини – й обов’язково одну велику – для всіх. Розглянь малю-

нок та обведи номер рядочка, у якому паски розміщені від меншої до більшої. 

Цікавинка

       Великодній кролик – головний 
символ Пасхи у всій Європі та Аме-
риці. 
       Вухань, який  ховає у своє кро-
ляче гніздо різнокольорові шоко-
ладні яйця, – неодмінний атрибут 
свята та  улюбленець як дітей, так 
і дорослих. 
       За традицією, у великодній ра-
нок малюкам необхідно зна- йти 
гніздо кролика, щоб отримати 
солодощі. Однак гостинці кролик 
приносить тільки хорошим і вихо-
ваним діткам, про що цілий рік їм 
розповідають їхні батьки. 

Допоможи великодньому кролику швиденько 
дістатися до кошика з писанками.

наклейка наклейка

наклейка наклейка наклейка

1 2 3



18

KIDS ENGLISHВивчай англійську разом 
з Сашкою!

Друже, знову продовжуємо вивчення англійського 
алфавіту. Цього разу вивчаємо літери Ee та Gg.

Наведи літери та пропиши рядочки.

Любий друже, шукай колекційні наклейки "English alphabet" у 1  – 12 випусках 2017 року журналу “САШКА“. У випуску №1 (9) 
знаходь плакат  "Колекцію наклейок збирай – АНГЛІЙСЬКИЙ АЛФАВІТ ІЗ САШКОЮ ВИВЧАЙ" та поступово вклеюй необхідні 
наклейки з зображеннями на свої місця відповідно до написів. Якщо в тебе немає цього номеру журналу, не біда, ти завжди 
можеш замовити його через наші соціальні мережі в Інтернеті. Збирай усю колекцію наклейок! Вивчай англійський алфавіт та 
нові слова англійською разом із САШКОЮ! 

наклейка наклейка

Ee  [ і ] Gg [ джі ]

Egg [ег] – яйце Grass [грас] – трава

STA
RT

EN
D

E E

E
e

e

G

G
G

g

A

SB

    Допоможи 
котику Черепашці 
пройти великодній 
лабіринт, зібравши 
по дорозі всі літе-

ри Ee та Gg.

Easter eggs, Easter eggs,
They are orange and blue.
There are a lot of eggs –
All for me and you.

Істер егс, істер егс,    
Зей ар оріндж енд блу,  
Зеа ар а лот ов егз – 
Ол фо мі енд ю.

Крашанки, великодні яйця,
Вони помаранчеві і сині.
Є багато яєць –
Вони для мене і для тебе.

Gold [гоулд] – золотийEaster [істе] – Великдень/Пасха

Приклей праворуч від корзини  НАКЛЕЙКУ із зображенням Easter chick [істе чік] – великоднього курчати, а 
ліворуч  Easter Bunny [істе бані]  – великоднього кролика.

харчові 
барвники;
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ЕКСПЕРИМЕНТУЙМО Створи власний космос!

1. Налий на дно тарілки молока.

          Космос дивовижно красивий! Зірки і туманності, галактики і 
планети… Він сповнений різнокольорового світла і чудернацьких 
форм. Друже, спробуй створити власний космос у мисці молока за 
допомогою цікавого творчого експерименту!

Для цього тобі 
знадобляться:

2. Розведи у склянках харчові барвники в невеликій 
кількості води, щоб отримати насичений колір, а 

потім капай їх піпеткою чи трубочкою на молоко.

3. За допомогою зубочистки повільно змішуй 
кольори, створюй вихри та милуйся красою 

космосу. Присип блискітками поверхню моло-
ка – нехай у твоєму космосі запалають зірки.

4. Змочи  у рідкому милі ватну паличку та занур її у 
центр миски – ти побачиш, як фарба швидко втікає 

у різні боки, неначе в космосі стався вибух зірки!

склянка молока;

тарілка;

склянки;

харчові 
барвники;

вода;

рідке
мило;

дрібні
блискітки;

піпетка 
чи трубочка;

зубочистка;

ватна
паличка.



‘ ‘Дітей вчить те, що їх оточує’’
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КРЕАТИВЧИК

1. Наклей цю сторінку на картон.
2. Виріж ракету. 
3. Зігни по пунктирних лініях - - - - - -.
4. Змаж білі деталі клеєм та склей за допо-
могою них ракету.
5. Червоні деталі склей між собою.
6. Намалюй себе в ілюмінаторі або вклей 
своє фото.

Цікавинка

Зроби космічну ракету власноруч!

      У космічному кораблі люди і 
предмети  перебувають у стані не-
вагомості – вони неначе літають.

        Першим космонавтом незалежної 
України став Леонід Каденюк. Він провів у 
космосі 16 діб і під час польоту виконував 
біологічні експерименти над рослинами, 
вивчаючи, як на них впливає стан неваго-
мості.

Цікавинка
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ДБАЙЛИВИМ БАТЬКАМ‘ ‘Дітей вчить те, що їх оточує’’

 Шановні дбайливі батьки, ваші діти – цілеспрямовані, захоплені учні, які можуть досягти неймовір-
них висот, якщо дати достатньо незалежності. Підтримуйте їхні прагнення до самостійності і вивчення 

навколишнього світу та створюйте необхідне середовище для їх удосконалення. І навіть якщо у нас немає 
можливості чи потреби облаштовувати кімнату, зануритися у методику повністю, знання філософії Монтес-

сорі може розширити межі кругозору, допомогти повірити в дитину, дати їй більше свободи та творчості.  

Методика виховання Марії Монтессорі
             Марія Монтессорі – одна з найвидатніших постатей ХХ століття, яка свого часу здійснила справжню революцію у пе-
дагогіці, запропонувавши метод “вільного виховання” шляхом створення розвивального середовища для дитини. Головним 
принципом цього методу є ідея самовиховання малюка. У його основі лежить розуміння батьками та вихователями того, 
що дитині цікаво, та створення необхідних умов для отримання знань. Звідси і девіз освітньої системи: ‘‘Допоможи мені 
це зробити самому!’’.
 Cьогодні методика Марії Монтессорі заслужено користується великою популярністю серед батьків. Підтверджен-
ня цьому – велика кількість спеціалізованих садочків, шкіл та центрів розвитку. Якщо ж у мам і тат немає можливості 
відправити дитину в такий дитячий садок, але є бажання виховувати її за допомогою Монтессорі-педагогіки, то можна 
організувати розвивальне середовище у себе вдома, облаштувавши дитячу кімнату за цим методом, і навіть власноруч 
виготовити необхідні матеріали.

         3. Математична зона: для формування у дітей знань про цифри, про основні 
операції – додавання та віднімання (цифри, дерев'яні або пластикові рахунки; до-
щечки або картонки з найпростішими математичними обчисленнями, рахункові 
палички, лото з цифрами).
      4. Мовна зона: щоб допомогти дітям навчитися писати і читати (каси букв 
та складів, комплекти прописних і друкованих літер, дитяча література, журнали, 
олівці, картки зі словами, лото, доміно для розвитку мовлення).
        5. Зона космосу: для формування уявлень про наш світ, природу (географіч-
ні карти, дитячі енциклопедії про тварин, рослини, зірки, людину, книги про при-
роду, фігурки і зображення диких та домашніх звірів).

                                Дитяча кімната за методикою Монтессорі
“Ми повинні дати дитині таке середовище, в якому вона зможе бути самостійною: 
невисокі полиці з висувними ящиками, які вона зможе самостійно відкрити, об’єк-
ти загального користування, які доступні дитині, невелике ліжко, в якому вона 
буде спати і в будь-який час підніматися сама, ми повинні дати їй таке середови-
ще, в якому вона може жити та грати, і тоді ми побачимо, як дитина, граючи, до-
рослішає, стає самостійною і незалежною від постійної участі батьків у кожному 
її кроці” (Марія Монтессорі). 

 Дитячу за методом “вільного виховання” можна розділити на 5 зон: 
     1. Практичне життя: для розвитку навичок самообслуговування – застібання 
ґудзиків, зав’язування шнурків, чистки одягу, миття посуду (рамки з різними типа-
ми застібок, посуд, тази, прищіпки, набори для прибирання).
    2. Сенсорний розвиток: дидактичні матеріали у цій зоні допомагають дітям 
познайомитися з основними властивостями предметів: кольором, формою, вагою, 
звуками, запахами і температурою (матрьошки, пірамідки, намистини, деталі 
лего, ґудзики різної форми та кольору, відрізки тканин, кольоровий картон, шумові 
баночки, наповнені крупою, сіллю, різні пляшечки з кришками).

               Тим, що можна довіритись природі дитини, покладатися 
на її вроджене прагнення до розвитку і пізнання, давати сво-
боду, можливість бути самостійною, не змушувати, а зацікав-
лювати, допомагати дитині здогадатися самій, зробити власне 
відкриття замість того, щоб завчати готові відповіді. 
         “Концентруйтеся на розвитку гарного в дитині, так що в 
підсумку поганому не залишатиметься й місця” (М. Монтес-
сорі). 

                 Діти у ранньому віці вже самостійні, упев-
нені, миють за собою посуд, ріжуть ножиком, розумово 
відсталі – наздоганяють однолітків. Багато відомих сьо-
годні на весь світ людей виховані за системою Монтес-
сорі. Серед них засновники компаній Google, Amazon і 
Wikipedia, принци англійської королівської сім'ї Вільям 
і Генрі, письменник Габріель Гарсіа Маркес.

Чим ця методика цікава? Успіхи та результати методики



На Великдень ми маємо стільки чудових 
традицій! Випікати паски, фарбувати яйця, 
освячувати їх, вітати одне одного, слухати 
дзвони, збиратися за святковим столом.

Додаймо до 
цього переліку 
ще одну смачну 
традицію!

Любий друже! Нумо разом готувати 

СОЛОДКІ ВЕЛИКОДНІ ЯЙЦЯ!

400 г
печива;

пачка
розм’яклого

масла;

жменя 
горіхів;

пакетик
присипки 
для паски;

ложка 
кокосової
стружки;

жменя
кольорового

драже.

Смачного!

Для цього нам знадобиться:
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СЕКРЕТИ ПРОДУКТІВ

1. Візьмемо 400 грамів печива та 
перетремо його на крихту.

2. Додамо пачку масла та змі-
шаємо до однорідності.

3. Додамо жменю подрібнених 
горіхів та знову змішаємо.

4. Сформуємо з суміші кульки, 
схожі за розміром та формою 

на яйця.

5. Обкачаємо яйця в присип-
ці для паски та прикрасимо 

кольоровим драже.

6. Частину яєць обкачаємо в 
кокосовій стружці та суміші 

присипки зі стружкою.

 У нас вийдуть надзвичайно пози-
тивні, яскраві та неймовірно смачні 

солодкі великодні яйця!



Яйця можна фарбувати як у природ-
них барвниках, так і в штучних.
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СЕКРЕТИ ПРОДУКТІВДруже! Хочу поділитися з тобою секрета-
ми створення оригінальних крашанок, які 
обов’язково сподобається робити власноруч!

Штучні барвники перед Велико-
днем усюди з’являються у продажу. 

У них фарбують уже заздалегідь 
відварені яйця. Розчин готують 

згідно з інструкцією.

Порада: додавання оцту в барвник (столову 
ложку на склянку води) зробить кольори 

яєць більш яскравими.

Природних барвників безліч. Найчастіше використовують лушпиння цибулі (червоний 
колір), листя червонокачанної капусти (синій колір), приправу куркуму (жовтий колір). 
Цей спосіб фарбування має особливості: спочатку готують насичений відвар барвника, а 

потім у ньому варять сирі яйця протягом 10 хвилин.

Порада: крашанки отрима-
ють красивий блиск, якщо 

зверху їх натерти тканиною, 
змоченою в олії.

№1. У капроновій панчосі чи марлі
           
Назбирай листочків та квітів рослин різної форми і 
виріж різноманітні фігурки з цупкого паперу. Прикла-
ди їх до яйця, зверху міцно притисни за допомогою 
марлі чи шматка капронової панчохи, закрути кінчик 
та зафіксуй його ниткою чи резинкою. Цей спосіб під-
ходить як для природних, так і для штучних барвників.

№2. Неповне занурення
         
Цей спосіб найкраще підійде для фарбування штуч-
ними барвниками. Налий у різні посудини невелику 
кількість барвників, щоб яйця не занурювалися у воду 
повністю. Потримай яйця у барвниках 5 хвилин. У ре-
зультаті лише частина їх буде зафарбованою. Можна 
повторювати цю процедуру кілька разів, щоразу за-
нурюючи крашанки в інші барвники та повертаючи їх 
різними боками. Там, де фарби будуть накладатися, 
утворюватимуться нові цікаві кольори.
         

№4. За допомогою резинок чи ниток
 

Смугастий малюнок можна отримати, одягнувши 
перед фарбуванням на яйце резиночки чи обмотавши 
його нитками. Для цього підійдуть будь-які барвники.

№3. У серветці
          
Загорни яйце у серветку чи вату. Одягни захисні рука-
вички. З різних боків капни на серветку різними барв-
никами та щільно притисни її до яйця. Залиш у такому 
стані крашанки на певний час (для природних барв-
ників – на кілька годин, для штучних – на 10 хвилин).



Шановні дбайливі батьки!

- КОМІКС
- МАЛЮЙМО
- ГРАЙМО ТА МІРКУЙМО
- ПОДОРОЖУЙМО
- KIDS ENGLISH

- КРЕАТИВЧИК
- ЕКСПЕРИМЕНТУЙМО
- СЕКРЕТИ ПРОДУКТІВ
- ДБАЙЛИВИМ БАТЬКАМ

https://www.facebook.com/zhurnalsashka/ https://vk.com/vkysniashki_ot_sashki

У кожному номері: конкурси, призи та кольорові наклейки.

ПОЗИТИВНО, ЗАХОПЛИВО, ДУЖЕ ЯСКРАВО,
ДІТЯМ ІЗ  САШКОЮ ЗАВЖДИ ЦІКАВО!

Назва 
видання Індекс 1 місяць             3 місяці             6 місяців

Журнал 
"САШКА" 98116       17 грн                 51 грн               102 грн

10 коп.                30 коп.               60 коп.

       Наші контакти:
- 38500, Полтавська область, 
смт Диканька, вул. Лісна, 9

- SashkaRead@gmail.com

- https://vk.com/vkysniashki_
ot_sashki

- https://www.facebook.com/
zhurnalsashka/ 

 ФОТОКОНКУРС
 ' 'САДЖАТИ ДЕРЕВА — ВАЖЛИВА СПРАВА''

     Утомилися бігати містом у пошуках улюбленого журналу вашої малечі? Є чудова можливість порадувати дитину 
та вчасно отримувати журнал прямо у власну поштову скриньку! Передплату можна оформити прямо зараз, тому 
швиденько вирушайте до найближчого відділення “Укрпошти” або передплатіть на сайті presa.ua улюблений журнал 
“САШКА” за індексом 98116. 

           Усім відомо, що дерева називають легенями планети: вони поглинають вуглекислий газ 
із повітря, перетворюючи його на кисень. Тому життя людини на Землі напряму залежить 
від того, наскільки буде багатим рослинний світ. Якщо раптом зникнуть усі дерева, то наша 
планета може стати непридатною для життя. Тому сьогодні кожен з нас відповідальний за 
природу і повинен про неї дбати.             
        Друже, пропонуємо тобі зробити добру справу та разом із батьками цієї весни висадити дерево, 
кущ або квітку, щоб не збідніла природа нашої країни, а зелені околиці  продовжували  бути одним з 
головних її багатств. 

УМОВИ КОНКУРСУ:  
1. Посади дерево, кущ або квітку.
2. Зроби  оригінальний фотодоказ.
3. До 10 травня 2017 р. надішли фото у наші соціальні мережі,  поштою або на електронну адресу. 
У листі або під фото обов'язково зазнач своє прізвище, ім'я та вік. 
4. До 15 травня 2017 року збирай лайки в обох соціальних мережах.
  
            Переможцем стане той, хто назбирає найбільшу сумарну кількість лайків під своїм фото у 
двох соціальних мережах.  
 Найкращі фото будуть опубліковані на сторінках нашого журналу, а три головні переможці 
отримають ексклюзивні фірмові кепки від САШКИ! 
                          Робити добрі справи легко!  Приєднуйся! Разом цікавіше!

             Гарячого літа дерева даватимуть містам прохолоду, холодної зими затримуватимуть пронизливі вітри. Дерево… 
Воно утворює затінок, дарує смачні плоди або стає дитячим царством — цілий небесний світ, де можна лазити, гратися, 
висіти на руках… Архітектурний витвір, що дає їжу й радість, — ось що таке дерево. Але насамперед дерево — це свіже, 
густе повітря для легенів і тихий шелест для слуху, що заколисує вночі, коли лежиш у білосніжній постелі.
                                                                                                                                                                  Рей Бредбері, ‘‘Марсіанські хроніки’’.


