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Космічні слідопити

Світлана. Привіт, мене звати Світлана. Я
вже у п’ятому класі, цілком собі доросла!
Моя матуся ніколи не втрачає можливості
нагадати: «Час приймати рішення,
шановна пані. Не марнуй часу!» Та що
реально мене просто вбиває - це:
«Причепи свій вагончик до зірки!» Вона
занадто захоплюється Ібсеном, як на мене.
Між тим, я б причепила залюбки, чесно, я
б вчинила саме так, якщо б знала, де ця
зірка знаходиться. Але мова не про мене та
мої коливання!



Space trailers

Sveta. Hi, I’m Sveta. I’m already in year 5,
pretty adult so to say. Mum never fails to
mention : «Мake up your mind, young lady. Sort
out your interests and inclinations. Stop wasting
your time and what really kills me , hitch your
wagon to a star». She is a big admire of Ibsen,
you see. As for me I’d love to if I had a little idea
what star I should hitch to, honestly I would. Yet
it is not going to be about me being in two minds
of mine.



Світлана. Сьогодні я спробую поговорити на дуже цікаву тему, з дуже

цікавими дітлахами, які називають себе Космічними слідопитами.

Взагалі, це мої однокласники, яскраве захоплення котрих надихнуло

мене на моє перше в житті інтерв’ю. Вважаю, усім моїм одноліткам буде

цікаво поспілкуватися з цими ентузіастами космосу, тим паче,

що вони точнісінько знають,

де сяють саме їх зірки.

Отже, друзі, назвіть себе, будь ласка.



Sveta. It is going to be a talk with a group of young people who are

absolutely nuts about space and who are my classmates.

I think these fallows deserve a bit

of attention moreover that they seem

to see their place in space quite

clearly. So guys introduce yourself,

please. Andrew let’s start from you.



Андрій. Привіт, я Андрій! Я захоплююсь

космосом. Космос безмежний та загадковий!

Світлана. Звідки ти знаєш, що він не має

ніяких кордонів? Хтось вже пробував дістатися

до іншого краю?

Андрій. Ти, мабуть, жартуєш! Наш Чумацький

Шлях не більше за крихітку у цьому просторі.

Щоб дістатися Марсу, людству потрібно

стільки енергії та часу, скільки потрібно для

місії в один кінець!

Світлана. Ти хочеш сказати, що тільки діти

можуть бути членами екіпажу? Мабуть, тепер я

бачу, де приховуються твої амбіції. Вибач,

продовжуй.



Andrew. Hi, I am Andrew. I am really fond
of space. It is infinite and mysterious. It
reminds me a huge monster.

Sveta. How do you know that it has no
limits? Has anybody tried to get to the
other end? LOL

Andrew. Are you kidding? Our Milky Way
is just a speck in the universe. Even to get
to the Mars people need so much energy
and so much time that it will be mission of
no return!

Sveta. You mean only children can be the
members of crew!



Андрій. Не обов’язково діти. Якщо

математично розрахувати, як стиснути

простір, міжгалактичні вояжівки

стануть звичайною справою.

Світлана. Простіше простого!

Андрій. Я б не сказав, що так легко,

головне, що це буде можливо!

Світлана. Як ти вважаєш, куди наші

астронавти вирушили б у першу чергу?

Андрій. До сузір’я Оріону. Але,

мабуть, краще спитати Маргариту.



Andrew. Not necessarily, if

mathematicians find the way to

compress the space intergalactic

flights will become a usual business.

Sveta. Just a piece of cake?! How do

you think where our astronauts will

fly then?

Andrew No, not that easy of course.

The Orion constellation. It’s better to

ask Maggi.



Світлана. Авжеж, Маргарито, вибач, слід було
спитати раніше, але ж це моя «пробна куля», як
говорять французи.

Маргарита. Не переймайся. Моя мама у таких
випадках каже: «І на сонці є плями!»

Світлана. Ти така люб’язна! Як ти вважаєш, яке
місце приготовано для тебе у космосі?
Англійською це звучить досить цікаво, «space»
означає місце та космос.

Маргарита. Що до мого місця, то я мрію стати
мікробіологом. Випереджаючи твоє запитання,
скажу, що населення землі зростає неймовірними
темпами. Ресурсів не буде вистачати вже у
найближчий час. Потрібно негайно колонізувати
космос, створюючи атмосферу придатною для
життя перших колоністів. Їм буде потрібна їжа.
Не чекай побачити звичну пшеницю, рис або
жито. Їх замінить надпоживна пліснява!



Sveta. Of course. You see, I am just a
starting journalist. Otherwise I should have
guessed myself.

Maggi. it is OK. My mum in this situation
would say: «There are spots even on the
sun».

Sveta. How kind of you. Would you tell us
about your vision of your space in space?

Maggi. I want to be a microbiologist. My
point is that there are more and more people
on the planet Earth. Scientists have been
working on sustainable agriculture yet the
exit to space will be the only solution.



MOLD – NOURISNG AND HEALTHY!

SAY YES TO THE FOOD OF THE FUTURE!

ПЛІСНЯВА  ПОЖИВНА ТА КОРИСНА!

СКАЖИ «ТАК!» ЇЖІ МАЙБУТНЬОГО!

YEEES!!!!!

YEEES!!!!!

Так!!!



Світлана. Еге ж! Як сир брі!

Маргарита. Пліснява як пліснява! HD 34445 b - планета була відкрита
у 2004 телескопом хабл! Вона дуже схожа на нашу Землю! Схожа, але
не Земля, так що про звичні бургери та стейки доведеться забути!

Світлана. Неймовірно!!! Але я все одно буду сумувати за стариною
бургером та старому доброму стейку!

Маргарита. Інтереси цивілізації повинні бути вище за персональні
гастрономічні захоплення!

Світлана. Мабуть, слід надати слово нашому історику.



Sveta. What do you mean by food?

Maggi. Good question, don’t expect usual wheat, rice or barley. They must be
substituted by highly nourishing mold. Science will give green light to new
forms of food. Old hamburgers and stakes are likely to disappear at all!

Sveta. Mold?! You mean like brie cheese? I am afraid I will miss old good
burger badly!

Maggi. I mean mold like mold! You know that in 2004 Hubble discovered HD
34445 b planet in Orion constellation? This planet must be similar to our
planet! Anyway, one must put the interests of civilization above one’s
gastronomical preferences!

Sveta. Incredible! I think it’s high time we give floor to our historian.



Pizza and milk must stay in the 

milky  way!

Піца й молоко повинні 

залишитися на Чумацькому 

Шляху!



«HOME, SWEET 

HOME» 

«Дім, милий дім»



Алекс. Всім привіт! Я Алекс. Я назвала себе
космічним істориком, тому що наша планета
нашпигована артефактами, які свідчать про їх
позаземне походження.

Світлана. Мабуть, ти велика прихильниця Індіана
Джонса?

Алекс. Так! Професор Джонс - яскравий вчений та
мандрівник!

Світлана. Отже, з тебе історія!

Алекс. Ми говорили про Оріон, нехай буде і легенда
про нього. Отже, Оріон, гігант та гарний мисливець,
закохався в Артеміду. Аполлон через ревнощі
оживив величезного скорпіона, щоб той вжалив
мисливця. Зевс зглянувся над Артемідою та переніс
Оріона на небо.

Світлана. Я знаю! Я знаю! На клешні сузір'я
Скорпіона висить сузір'я Терезів. Я народилася під
сузір'ям Терезів!



Alex. Hi, I am Alex. I would say space historian. The
Earth is stuffed with artifacts which apparently have
alien origin.

Sveta. You must be a big fan of Indiana Jones.

Alex. I am. Professor Jones is a scientist and an
adventure.

Sveta. It calls for a story!

Alex. OK. We have talked about Orion. Let it be a
legend of Orion. Orion was a giant hunter. He fell in
love with Artemis. Apollo became jealous of Artemis.
He set a giant Scorpio on Orion. The Scorpio stung
the hunter to death. Zeus had a pity on Artemis’s tears
and placed him in the sky.

Sveta. I know, I know. The Scorpio is one of the
twelve signs of zodiac. The scales are hanging on its
giant claw! This is my sign Libra.



When you someone disagrees with you , let him live 

sconce in billion  of galaxies  you will not find another 

one!

Коли хтось не погоджується з тобою, залиш його 

наодинці зі своїми думками, тому що  в мільярдах 

Всесвітів, він нікого не зустріне!



Алекс. Не дивно, що у тебе повно сумніву практично з будь-якого приводу. А з

іншого боку, римська богиня Афіна тримає у руці ваги як символ виваженості та

поміркованості. Твої сумніви – це продовження твого розуму.

Маргарита. І привабливості!

Андрій. І товариськості!

Алекс. Бути чи не бути журналістом? У тебе виникають такі сумніви? Спробуй себе

зараз! Ти можеш вести хроніку наших космічних пригод!

Світлана. Отакої! А коли ми полетимо до космосу?

Андрій. Незабаром. Ми виростемо, не встигнеш й оговтатись!

Світлана. Земля прискорила обертання? Жартую. Наше дитинство біжить швидко, 

не наздоженеш! Тому давайте не будемо витрачати даремно час!



Alex. No wonder, you are full of doubts. Roman goddess Athena holds scales in her

hand, she wants to be even balanced. So you are rather reasonable, than doubtful.

Andrew. And beautiful.

Maggi. And sociable.

Alex. So if you still have no idea on what to be, be a journalist. You can chronical our

space adventures when we go to space.

Sveta. what a great idea but when will it be?

Andrew. Soon. We will grow up in a blink of an eye.

Sveta. Has the Earth begun to spin faster? Oh no, it is our childhood runs fast. So let’s

not waste time.



Incredible solar system!!!

Неймовірна сонячна 

система!!!



Маргарита. З чого розпочнемо?

Світлана. Ми будемо випускати журнал

«Космічні хроніки».

Алекс. Нехай це буде наша перша стаття!

Назвемо її «Космічні слідопити».

Світлана. Пропоную вести хроніку про

космос та оформлювати її малюнками наших

однокласників. Дізнаймося, що вони думають

про важливість дослідження космосу. Це буде

моє перше космічне розслідування!



Maggi. What shall we start from?

Sveta. We will set up a magazine «Space

chronicles».

Alex. Let it be our first article «Space

trailers».

Sveta. We will chronical this conversation

in pictures. The Orion belt will be my first

journalist investigation!

Andrew. Don’t forget Nasa’s motto «For

the benefit of all».

Sveta. How noble. I think the further

people will go away from the Earth the

more they will feel necessity in each other.



May night call  me today for travel and I will enjoy the 

fleet of moon , stars , Sirius and Orion!

Нехай хтось гукне мене до космічної подорожі! 

Нехай побачу я Місяць, зірки, Сиріус та Оріон!



Андрій. Не забуть девіз НАСА: «Заради добробуту

всіх!»

Світлана. Як благородно! Мені здається, що чимдалі

від Землі будуть люди, тим сильніше вони відчують

потребу в ній.

Андрій. Один американський астронавт сказав:

«Кожен з нас є незвичайна цінність. Якщо хтось з

тобою не погоджується, нехай він живе, як знає, бо на

мільярд інших Всесвітів він не знайде нікого!»

Світлана. Сподіваймося, що космос навчить землян

терпимості один до одного та людяності!

Андрій. Гайда! «Заради добробуту всіх!»



Alex. One American astronaut said: «Every
one of us, in the cosmic perspective,
precious, if a human disagrees with you, let
him live, in a hundred billion galaxies, you
will not find another».

Sveta. Let’s hope that Space will teach
people more tolerance. It will make us more
humane.

Andrew. So off we go! For the Benefits of
All!



For the benefit of all!

Заради добробуту всіх!



Художники-оформлювачі: 
учні 5-Б класу

Ващакіна Світлана та Яковенчук Андрій


