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Тема: ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ  

ТАЙГА 

Височенна, чотириярусна тайга, буйна й непролазна, стояла зачарована. Сорокаметрові кедри, випередивши 

всіх у змаганні до сонця, вигналися рудими, голими стовбурами з долішнього хаосу геть під небо і заступили 
його кронами. Там по них ходило сонце і пливли білі хмари. Слідом за кедрами пнулися велетенські осики та 

інші листаті гіганти творили другий ярус. Потім височенна ліщина колючого горіха, ялини, де-не-де берізки, 

берестина, черемха, перевиті ліанами дикого винограду, ішли вгору третім ярусом. А внизу — у четвертому ярусі 
— суцільний хаос. Місцями густа, мов щітка, звичайна ліщина, височенні трави і бур’яни. Повалені вздовж і 

впоперек дерева, мов велетні на полі бою, одні зі скрізними дірами-дуплами, як жерла небувалих гармат, другі 

вивернуті з усією системою коріння, як велетенські пригорщі зі стиснутими межи пальцями камінням і землею.  

Унизу, по землі, слався мох, пообростав усе, що тільки можна. Внизу було півтемно і вогко. Лише де-не-де 
проривалися яскраві сонячні пасма і стояли, як мечі, уткнуті лезами в землю. 

Нетрі, несходимі, незміряні. Вони то спускалися схилом униз, то підіймалися знову і, як буйне рослинне море, 

розпливались геть десь у безвість. 
Маленький смугастий звірок, що сидів собі навпочіпки на поваленій кедрині проти сонечка і пильно, з 

виглядом ученого дослідника, розглядав торішній грибок, тримаючи його передніми лапками, раптом 

нашорошився. У нетрях панує надзвичайна тиша, як у дивному храмі незвичайного бога. Лише рябок, 
засвистівши, пролетів з однієї височенної кедрини на іншу і завмер на гілці, мов сучок, опустивши чубату 

головку вниз і витягши шию. На поваленій кедрині тремтіли сонячні зайчики. Смугастий звірок-бурундук почав 

бавитися з ними, задравши хвостика, як той драгун султана, перестрибував через них. Унизу, під кедриною, 

виходячи десь із бур’янів і вітролому і зникаючи знов у бур’янах та каміннім розсипу, вилась вузенька стежечка, 
звірина доріжка, утоптана за тисячоліття. Їх немало, таких стежечок. А серед них десь і такі, на яких одвіку ще не 

ступала нога людська. 

(297 сл.)                                                                                                             (За І. Багряним) 

Словникова робота. 

Праліс — предковічний, густий ліс. 

Тайга — смуга важко прохідних хвойних лісів, що займає великі простори в північній частині Європи, Азії та 

Північної Америки. 
Нетрі — густий непрохідний ліс, чагарник. 

Орієнтовний план 

1.   Живі поверхи предковічного лісу: 
а) сорокаметрові кедри — утілення незвичайної могутності природи; 

б) другий ярус — листаті гіганти осики; 

в) «берізки, берестина, черемха, ялини гнулися вгору третім ярусом»; 
г) розкішний трав’яний покрив четвертого поверху. 

2.   Тайга — «буйне рослинне море». 

3.   Ідилія лісового палацу. 

4.   Тисячолітні тваринні стежки. 

Завдання: написати переказ тексту за планом. 


