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Смердячі шкарпетки 

 

Ромко відчинив шухляду – нема. Він подивився в кошик з випраними речами – 

нема. Нарешті він сягнув рукою під ліжко. Мацав, мацав, аж намацав щось м’яке. Ага! Є! 

Витягнув. Фу! Смердить! Сягнув ще раз. Знову мацав, мацав, але вже нічого не намацав. 

Нема пари. Гм-м…Недобре. Одна смердяча шкарпетка не поможе. 

– Мамо! Я не маю шкарпеток! – Ромко крикнув в долину сходами. 

Але з долини тільки було чути голосний звук телевізора. Певно, Дарія дивилася на 

півфінал чемпіонату світу з футболу.  

Ромко помчав сходами вниз. 

У кухні пані Наталя Семенчук сиділа при столі і щось дуже пильно друкувала на 

комп’ютері. А в світлиці дійсно була Дарія – сиділа перед телевізором у навушниках, 

головою махала в такт до музики i дивилася на півфінал. 

– Ма! Я не маю шкарпеток! 

Мама на хвильку підняла голову від комп’ютера. 

– Ти колись впадеш, якщо будеш так літати по сходах, – сказала вона. 

– Мам! Мені вже пізно, – муркнув Ромко, відкрив двері холодильника і вхопив два 

кусники вчорашньої піци. 

– Tреба було вчора все приготувати замість того, щоби грати у відеогри. Я колись 

відберу твої контролери! Ти лиш устромиш носа в дурний екран, і вже забув про цілий 

світ. 

– Мамо! Прошу! Шкарпетки? – Ромко нахилився до маминої голови і його мама 

відчула запах часнику і квашених огірків.  

– Знову мій молодий кухар видумав якусь дивну піцу, – подумала вона. – Що 

робити? Бодай, береться до куховарення. 

Вона закрила комп’ютер, встала з крісла і звернулася до сина. 

– Ти вже не такий малий, щоби я тобі все прала. Не виправ, не маєш. 

Ромко далі дивився на маму прохальними очима і усміхався невинною дитячою 

усмішкою. Вона зітхнула і помахала головою, а тоді поцілувала сина в голову так 

швиденько, що він не мав часу відскочити. 

– В сушарці. Скоренько, бо спізнишся. 

– Дякс, ма! 
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Ромко побіг сходами до пивниці і навіть не чув, як мама крикнула за ним: 

– Але дивись, щоби це була пара! 

Він знайшов якісь дві червоні футбольні шкарпетки, одягнув і за хвилину вже стояв 

при дверях. 

– Па, ма! 

Ромко натягнув шолом на голову, скочив на ровер і поїхав. 

 

 

– Тато! – скрикнув Ромко. Він ухопив мішечок і відразу побіг до дверей, а за ним всі 

хлопці, Дарія і пані Семенчук. Та перед дверима стояв не пан Семенчук, а Валерій, сусід 

Ромка.  

– Вибачте, що не встиг до парку. Дуже довго їхав автобусом додому від 

стоматолога. 

– Хочеш сказати від «дентиста», – поправив його Ромко. 

– Ти може ходиш до дантиста, – всміхнувся Валерій, – але я ходжу до 

стоматолога. – Він підморгнув у Ромкову сторону.  

Валерій, який щойно два роки тому приїхав до Канади з України, часто 

доброзичливо сперечався з Ромком про правильну мову.  

– Там, здається, якась велика аварія, – Валерій продовжував. – Всюди поліцейські 

машини, в центрі міста дороги перегороджені. Не знаю, що там сталося. Побачив ваші 

сумки й велосипеди перед хатою, то й зайшов. 

Ромко хотів, як звичайно, сказати Валерієві, що він тепер живе в країні поліційних 

авт, роверів і торбів, а не поліцейських машин, велосипедів і сумок, але цього разу не 

мав нагоди, бо хлопці почали говорити всі нараз: 

– монети Ріхтера... 

– Нюнька знайшов між куртками... 

– велика крадіж у музеї... 

– і срібні чаші Шарлеманя... 

Валерій стояв і слухав хлопців, але не міг нічого розібрати. Дарія і пані Семенчук 

також неуспішно пробували зрозуміти, про що йде мова. 

– Тихо! – гостро сказав Ромко.  

Хлопці втихли.  

– Я розкажу все від початку. 

 



СЛОВНИЧОК   
Розділ 1: Смердячі шкарпетки  
  
смердячі шкарпетки – smelly socks  
відчинити шухляду – to open the drawer 

відбирати контролери – to take away the 
controllers 

подивитися – to look устромити носа – to sick one’s nose into 
кошик з випраними речами – basket of дурний - stupid 
laundered clothes екран - screen 
нарешті - finally  
сягнути під ліжко – to reach under the bed 

забути про цілий світ – to forget about the whole 
world 

мацати – to feel around прошу - please 
м’яке - soft нахилитися до – to lean towards 
витягнути – to pull out відчyти запах – to smell  
смердіти – to stink часник - garlic 
знову - again квашені огірки - dill pickles 
нічого - nothing молодий кухар – young cook 
пара - pair видумати – to think up 
недобре – that’s not good дивний - weird, funny 
не поможе– won’t help подумати – to think 
крикнути – to shout що робити? - what can you do? 
в долину сходами - down the stairs бодай - at least 
голосний - loud братися до куховарення – to try to cook 
звук телевізора – the sound of the television закрити – to close 
півфінал - semi-final встати з крісла – to get up from the chair 
чемпіонат світу з футболу - world soccer  звернутися до сина – to turn toward her son 
championship малий - small 
помчати сходами вниз – to rush down the stairs прати – to wash (laundry) 
в кухні - in the kitchen  
при столі – at the table 

дивитися прохальними очима – to look with 
pleading eyes 

пильно друкувати – to type diligently усміхнутися – to smile 
комп’ютер - computer  
світлиця - living room 

невинною дитячою усмішкою – with an 
innocent childlike smile 

дійсно – in fact зітхнути – to sigh  
сидіти – to sit помахати головою – to shake one’s head 
перед телевізором - in front of the television поцілувати – to kiss 
у навушниках – with headphones on her head швиденько – quickly 
головою махати в такт до музики - to nod one’s  не мати часу – to not have time 
head to the beat of the music відскочити – to jump away 
на хвильку – for a moment сушарка - dryer (laundry) 
підняти – to raise скоренько - quickly, fast 
колись - someday побігти – to run 
впасти – to fall пивниця - basement 
літати по сходах – to fly down the stairs знайти – to find 
мені вже пізно – I’m late червонi - red 
муркнути – to mutter одягнути – to put on (clothes) 
відкрити - to open за хвилину – in a minute 
двері холодильника – the refrigerator door стояти – to stand 
вхопити – to grab натягнути шолом – to pull on a helmet 
кусник вчорашньої піци – a piece of yesterday’s скочити – to jump 
pizza ровер – bicycle (те саме, що велосипед) 
приготовити – to prepare поїхати -  to ride, drive 
замість грати відеогри - instead of playing video 
games 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛОВНИЧОК 

Смердить  

Шухляда  

Помчати  

Сходи  

Муркнути  

замість того 

Дивно 

Куховарення  

Прати  

Зітхнути  

Сушарка   

Пивниця  

Smelly 

Drawer 

то sprint 

stairs 

 

instead of 

weird, odd 

cooking 

to do laundry 

sigh 

dryer 

basement 

ВПРАВИ ДО РОЗДІЛУ  

СМЕРДЯЧІ ШКАРПЕТКИ 
Напиши усі відповіді повними реченнями 

Хто є головний герой? 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Hапиши 5 деталей про головного героя. 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Куди ти думаєш Ромко спішить?  

_____________________________________________

_____________________________________________ 

Як звати Ромкову сестру і що вона робить?  

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

  

 
З партнером створи сцену з першого розділу і покажи її. Кожний має сказати не 

менше 5-ти речень. 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 


