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Мили дзеци, почитовани сотруднїки 
и читателє!

Конєчно пошла и тота длугока и допита жима. 
Прешла нам и Велька ноц, (покрадзме зме ше 
припатрали на вас яки сце нам прибрани и 
красни на Паски...). Тераз уж яр указала шицку 
свою розкош, та ше нам видзи же з векшу дзе-
ку ходзице до школи и же нам предлужице по-
силац свойо красни прилоги до нашого и вашо 
Венчика.

Ваш и наш Венчик и надалєй будзе виходзиц 
штири раз рочнє, а од вас обчекуєме вельо крас-
ни прилоги, писнї, приповедки, рисунки и шиц-
ко цо бисце сцели видзиц на наших бокох.

Редакция

Дорогі діти, шановні співпрацівники 
та читачі!

Нарешті закінчилася довга й нудна зима. Ми-
нувся і Великдень ( крадькома ми милувалися 
вашим гарним одягом та милими обличчями, 
поки ви святили паску...) Зараз весна  показала  
всю свою розкіш, гадаємо, що вам буде радісні-
ше ходити до школи і що ви продовжуватимите 
надсилати нам свої прекрасні роботи до  нашого 
й вашого Віночка.

Ваш і наш Віночок і далі виходитиме чотири 
рази на рік, від вас чекаємо на ваші 

вірші, малюнки та все те що ви б хотіли знайти 
на нашіх сторинках.

Редакція

Мар’яна Вовк
6 клас, Петровцi

Vaše priloge možete 
slati na adresu: 
Savez Rusina i 
Ukrajinaca RH 
(za “Vjenčić”)

32 000 Vukovar, 
Vijeća Europe 93

Draga djeco, poštovani suradnici i čitatelji!
Konačno je otišla ova duga i dosadna zima. Prošao je  i 

Uskrs ( kradom smo se divili ljepoti vaše odjeće i lica dok 
ste stajali uz blagoslov Paske…) Sad je proljeće već po-
kazalo svu svoju raskošnu ljepotu pa nam se čini da s još 
većom voljom idete u školu i da ćete nam produžiti slati 
svoje lijepe priloge za naš i vaš Vjenčić.

Vaš i naš vjenčić će i nadalje izlaziti četiri puta godišnje, 
a od vas očekujemo puno lijepih priloga, pjesama, crteža, 
priča i svega onoga što bi ste željeli vidjeti na našim stra-
nicama. 

Uredništvo
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У културним и просвит-
ним живоце Руснацох 

Михайло Михал Ковач забера 
єдно од найвизначнєйших мес-
тох. Народзени є 27. октобра 
1909. року у Шидзе (Срим, АП 
Войводина, Република Сербия) 
дзе закончел основну, а у Кри-
жевцох учительску школу. Як 
учитель, службовал у Бапскей, 
Маркушици, Руским Кересту-
ре, Малим Идьошу, Привиней 
Глави и у Бикичу дзе 1941. року 
основал (вєдно зоз жителями ви-
будовал) руску школу и бул ту 
учитель по 1952. рок. Робел и у 
Новим Садзе дзе, як и у других 
штредкох, просвищовал народ.

Михал Ковач руски пи-
сатель зоз найвецей кнїжками 
писньох, приповедкох, театрал-
них фалатох (драмох) у нашим 
народзе. Леґендарни є народни 
учитель, новинар и литературни 
творитель хторого позна кажди 
образовани Руснак. У Руским 
Керестуре, 1936. року порушал 
виходзенє и бул перши редактор 
дзецинского часопису “Наша 
заградка”. Обявел вельке число 
стихох и приповедки за дзеци 
у хторих ше ґу нїм обраца зоз 
вельку любову и почитованьом. 
Кажде дзецко зна даєдну його 
писньочку напамят, аж и теди 
кед нє зна же то його писня. Вон 

и сам гварел же найвецей три-
ма до того цо написал за дзеци 
бо зна же дзецко цо научи тото 
будзе ношиц у себе найдлужей - 
цали живот. Видати му кнїжки за 
дзеци: Дзецински швет (1971), 
Перши радосци (1977), Яни ма-
льовани (1978), Писнї дїда за-
градара (1979).  

Його твори виходзели 
у “Руским слове”, “Шветло-
сци”, “Заградки”, календарох, 
“STUDIA RUTHENICI” итд., а як 
писатель-педаґоґ обявел и вецей 
школски учебнїки. Заступени є у 
велїх часописох и антолоґийох. 
Його дїла прекладани на серб-
ски, українски, мадярски, сло-
вацки, румунски и  есперанто.

Михалови Ковачови як 
визначному културному твори-
тельови и писательови пошве-
цени наукови сход на Филозоф-
ским факултету у Новим Садзе, 
под назву Литературне дїло Ми-
хайла Ковача, 1988. року. Робо-
ти зоз сходу обявени у першим 
чишлє “STUDIA RUTHENICI” 
Дружтва за руски язик, литера-
туру и културу у Новим Садзе 
1988-1989. року.

Поховани є 20. юния 2005. 
року на Городским теметове у 
Новим Садзе.

“Цо ше баржей приблїжуєм 
ґу нєминовному краю 
мойо думки нєпреривно 
на початки ше врацаю... “

 Михал Ковач, 
Лазарет, Шид, 1997.

100 роки од народзеня Михала Ковача
Михал 

Ковач

Мам конїка з медовнїка,
Конїк нє сце єсц.
Я му гварим: „Ей, мой коню,
Вец це мушим жесц!“

Док вирошнєм, купим коня
Цо будзе сцец єсц,
Купим коня цо мнє будзе,
Нє я його – нєсц...

Мам конїка 
з медовнїка
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Єдного дня я ше на Миколу кандура припатрал, бо ми цошка барз шветочно випарал. Шедзел шветочно на 
верх пеца так як тот цо ше рихта дакому за жеца. Ґу тому ровно себе круцел баюси и так моцно мурчал як кед 
би празни коч по калдерми гурчал. Микола, треба и то знац розуми ше до музики, та кед є добрей дзеки, так ґрає 
як кед би прелїґнул гармоники. Зна писнї и таки и таки: руски, и нємецки и вшелїяки.

Шедзи вон так и того дня на тим пецу шветочно, та грає и клїпка.
- Но, тебе Миколо, хиби лєм ище до устох єдна пипка. - то я пригварел так кандурови, а вец сом ше об-

рацел ґу оцови: 
-  Оцец, дзе ше то наш Микола збера же ше так шори и прибера?
- Питай ше йому, можебуц ци пове!
- Ага, пове! Вон скупи на слове! А же нє пове – то готове!
- Вец идз, та ше питай псови Буркови!
Питал ше я и Буркови и Феркови. Алє, тоти двоме маю место главох празни лапови.
Ферко лєм цо шию нє покруцел, так ше зармуцел, же нє може пренайсц у своїм празним лапове цо ми 

одпове.
Аж кед зме курку Марципаню поглєдали, одвит зме достали. Квока накеди нас обачела, такой заквочела:
- И ви ми якишик майстрове... Таки сце вельки, а у главох вам цма як у гордове...
Добре нас вигандровла и вшелїяк поназдзивала: Феркови гврела же є таки як обух тупи, Буркови же є 

вельки пшиско, алє глупи як пориско. А кед мнє наздзивац почала, мало хибело та би одо мнє зоз ногу достала. 
Кед ше дакус обаторела, аж теди нам гевто главне гварела:

- Календар, тузове поглєдайце, та у нїм почитайце: у тим мешацу Миколов родзени дзень уписани, та 
прето Микола так парадно порихтани.

Я кихнул, Ферко зоз острожку черкнул, а Бурко забрехнул и гварел:
- Правда иста! 
Курка Марципаня важно заключела:
- Тота ствар така як и циберея чиста!
Вец зме ше совитовали же зоз чим бизме нашого товариша Миколу обрадовали! На остатку зме ше догва-

рели и таки му дари на його родзени дзень опредзелєли. Я му за тот дзень препущел цепли кожущок и дозволєл 
най место мнє олїже муцилку и збущок. Марципаня му писню зложела и на мачи язик преложела, а Бурко 
гварел же му тиж так єдну писню – одбреше. Ферко заш обецал же му найкрасше пирко зоз хвоста сушедового 
когута принєше...

Миколов 

Наша хижа
Там у долїни хижка нам стої,
Сцисла ше, мала, як да ше бої. 
И гоч там вона велї уж часи, 
Нїч нє страцела зоз давней краси.

Дижджи єшеньски ю умиваю,
Витри єй жимски писнї шпиваю,
Весна зоз квецом ю оквецує,
Лєто єй дари з поля зношує. Нука у хижи мойо биваю,

Вонка на нєй голуби ґуркаю, 
Коло нєй драга длуга преходзи, 
Дзеци до швета, до людзох водзи.

родзени дзень
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Тарас Григорович Шевчен-
ко – український народний 

письменник, а також і гарний ху-
дожник, народився 9 березня 1814 
року в селі Моринцях, колишнього 
Звенигородського повіту на Київ-
щині, в родині кріпака. Батьки його 
були власністю поміщика Енгель-
гардта.

Коли Тарасу сповнилося два 
роки, його родина поверта-лась у 
село Кирилівку ( Черкаси ).

У вісім років батько віддав Та-
раса до дяка на ,, науку ”.

Недовго тривала його ,,наука” у дяка. На сороковому році 
життя помирає Тарасова мати. Батько одружується вдруге, 
узяв удову з трьома дітьми.

Мачуха виявилась сварливою, недоброю. Вона ненавиді-
ла в сім’ї чужих дітей, особливо Тараса.

Коли Тарасу було одинадцять років, 21 березня 1825 року 
помер батько.

Тарас дуже хотів навчитися малювати. Він шукав маляра 
у якого міг би вчитися, але дяки – ,,богомази” та попи не дуже 
хотіли зв’язуватися з кріпаком. Тарас повернувся в рідне село 
пасти громадську череду

Це було влітку 1827 року.
Шевченко намалював багато картин та портретів: ,,Хата 

батьків” 1843, ,,Портрет невідомої ”
1830, ,,Катерина” 1843, ,,Новопетровське укріплення” та 

багато інших.
Отже, 25 квітня 1838 року на квартирі Брюллова Тара-

сові було вручено відпускну. То був найсвітліший день у житті 
двадцятирічного Художника і поета.

Шевченко починає з захопленням працювати.
В 1840 року в Петербурзі вийшла невеличка книжка його 

поезій під назвою ,,Кобзар”. Тут було всього вісім віршів: 
,,Думи мої, думи мої”, ,,Перебендя”, ,,Катерина”, ,,Тополя”, 
,,Думка”, ,,До Основ’яненка”, ,,Іван Підкова”, ,,Тарасова ніч”. 
1841 року - ,,Гайдамаки”.

Тарас Григорович Шевченко

195  річниця Тараса Григоровича Шевченка

Гомоніла Україна,
Довго гомоніла,
Довго, довго кров степами
Текла-червоніла.

Текла, текла та й висохла,
Степи зеленіють;
Діди лежать, а над ними
Могили синіють.

Та що з того, що високі?
Ніхто їх не знає,
Ніхто щиро не заплаче,
Ніхто не згадає.

Тільки вітер тихесенько
Повіє над ними,
Тільки роси ранесенько
Сльозами дрібними

Їх умиють. Сонце зійде,
Осушить, пригріє.
А онуки?.. Їм байдуже,
Панам жито сіють.

Гомоніла 

Україна
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НАШО ПИСАТЕЛЄ 
NAŠI KNJIŽEVNICI  
НАШІ ПИСЬМЕННИКИ

Думи мої, думи мої,
Ви мої єдині,
Не кидайте хоч ви мене
При лихій годині.

Прилітайте, сизокрилі
Мої голуб’ята,
Із-за Дніпра широкого
У степ погуляти.

Прилітайте ж, мої любі,
Тихими речами
Привітаю вас, як діток,
І заплачу з вами.

Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою.
Пливе човен по Дунаю, один за водою.
Пливе човен - води повен, ніхто не спиняє,
Кому спинить? Рибалоньки на світі немає...

Поплив човен в синє море, а воно заграло.
Погралися гори-хвилі і скіпок не стало.

Недовгий шлях, як човнові до синього моря.
Сиротині на чужину - а там і до горя.

Пограються добрі люди, як холодні хвилі,
Потім собі подивляться, як сирота гине, гине, гине...

Вітер з гаєм розмовляє

Гиля, гиля, 
сірі гуси

Гиля, гиля, сірі гуси,
Та на тихий Дунай,
Зав’язала голівоньку,
Тепер сиди та думай.

Гиля, гиля, сірі гуси,
Та на жовтий пісок,
Зав’язала голівоньку,
Я ж думала на часок.

Гиля, гиля, сірі гуси,
Та на бистру ріку,
Зав’язала голівоньку,
Та вже, мабуть, й довіку

Думи мої, 
думи мої
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На сороковий день після свого 
Воскресіння Ісус на очах у 

своїх учнів вознісся на небо. Свої-
ми стражданнями і смертю він 
спас нас, тому Бог, Його Отець, 
прославив Ісуса як відкупителя і 
спасителя всього людства. Цього 
дня ми святкуємо свято Вознесін-
ня. Відійшовши на небо Ісус не за-
лишив нас, а приготував нам особ-
ливий подарунок - на п’ятдесятий 
день після свого Воскресіння зіслав 
Духа Святого. Святий Дух – Тре-
тя особа Божа. Він оселився між 
людьми. Завдяки йому ми можемо 
завжди бути з Ісусом, відчувати 
його любов і ділитися з ним своєю. 
Святий Дух приносить нам сім 
своїх дарів. Це мудрість, розум, 
рада, кріпость, знання, побож-
ність і страх Божий  Можливо, 
ти і не підозрював про це, але цими 
дарам ти давно користуєшся.
Мудрість – це коли ти знаєш, як 

найкраще повестися, щоб усі були 
задоволені і щасливі. Аби зробити 
так, щоб усі отримали те, що їм 
потрібно, і почувалися щасливими, 
треба дуже великої мудрості. І то 
не людської, а божественної. Отут 
тобі й допоможе Святий Дух. 
Розум ... Кажуть, що хтось ро-

зумний, коли йому (або їй) у школі 

легко вчитися, коли вона або він 
любить математику, читання, і 
пише гарно. Ну і оцінки, звісно, за-
вжди добрі. Але що робити, якщо 
не все так легко виходить? Тоді 
треба просити дар розуму від Духа 
Святого. 
Рада – це дар Святого Духа, який 

допомагає нам добре щось комусь 
порадити. От отримав твій друг у 
школі двійку. Що порадиш? Витер-
ти двійку в щоденнику, щоби була 
дірка і щоби мама здогадалася, що 
її син не лише двійку отримав, а й 
обманює? Уявляєш, як вона обра-
зиться? А якщо ти маєш дар ради, 
то порадиш, як вчинити правильно. 

Кріпость, тобто сила – це також 
дар Святого Духа. Маю на увазі не 
натреновані м’язи, щоб побити всіх 
хлопців у дворі, а силу не робити 
злого. Кріпость пов’язана з іншими 
дарами, особливо з мудрістю. Це 
твоя внутрішня сила зробити так, 
як підказує совість, а не злість чи 
бажання всім сподобатися. Ну доб-
ре, скажеш ти, але ж це так складно 
– весь час бути добрим. Погоджу-
юся, складно, але Бог про це знає, 
тому й дає нам через Святого Духа 
дар сили.
Дар знання - це не просто таб-

личка множення. Це дар знати, що 
добре, а що погано. Здобути цей 
дар нам допомагають майже всі 
навколо: і вчителі, і батьки, і друзі. 
Тільки треба бути уважним і 
не губити свій подарунок. От, 
наприклад, священик гово-
рить проповідь, ти ж, замість 
уважно слухати, дивишся у 
вікно або думаєш про нову 
комп’ютерну гру, а подарунок 
твій від тебе втікає-втікає...
Побожність - це важ-

ливий подарунок. Іноді бу-
ває важко вистояти цілу 

Літургію  в церкві, і ти не знаходиш 
собі місця. Замість „Господи, поми-
луй“ співаєш мамі на вухо: „Чи ско-
ро кінець?“ Отже, дар побожності 
саме для тебе. Цей подарунок зро-
бить так, що тобі перестане бути 
нудно в церкві і на молитві вдома. 
Хочеш?
Страх Божий – це останній, 

сьомий дар Святого Духа. Цей дар 
повязаний з любов’ю до Бога. Гос-
подь ніколи тебе не покине, голо-
вне, щоб ти завжди пам’ятав про 
нього, щоб ніколи не грішив. Бо 
гріх – це не тільки зло для тебе чи 
для когось іншого, але й велика об-
раза і біль для Бога. 

Ось такі дари кожен христия-
нин може отримати від Святого 
духа. І ти також! Правда, гарні 
подарунки? Вони можуть стати 
у пригоді кожного дня. От тіль-
ки як їх отримати? Святого Духа 
треба просити про подарунки. 
Знаєш особливу молитву до нього 
– „Царю Небесний“? Повір, Він не 
забариться із відповіддю!

СС. Василіянки

Царю Небесний,
Утішителю, Душе істини,

що всюди єси і все наповняєш,
скарбе дібр і життя подателю,

прийди і вселися в нас,
і очисти нас від усякої скверни,

і спаси, благий, душі наші.

(За матеріалами журналу „Зернятко“)

Дари Святого Духа
Дари Святого Духа
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Остатнього вовторку у фебруаре и шко-
ляре нїзших класох Подручней школи 

Миклошевци означели конєц фашенґох.
На предклад учителькох, дзеци ше з помоцу 

родичох пририхтали за фашенґи по рецепту „пу-
щце мриї на дзеку и похаснуйце гевто цо маце 
дома“. Зоз тим до вираженя пришла креативносц 
у випатрунку маскох, та и фахови жири учите-
льох мал досц роботи. Додзелєни три награди за 

МИКЛОШЕВЦОХ

ФАШЕНҐИ

найлєпшу маску котри освоєли: перша – Мартино Бата-
кович (штварта класа), другу – Леон Чордаш (друга кла-
са) и треца Мийо Водопия (штварта класа). Иван Лїкар 
(штварта класа) наградзени за сценски наступ, а то було 
виводзенє мадїоничарских трикох.

Дзеци тиж так мали можлївосц вибрац найлєпшу 
маску, та и по їх думаню найлєпши бул Мартино Батако-
вич, а у костиму баби. Цифровану колону маскох краше-
ли русалки, принцези, босорки, нинджи, ґусаре, кловни, 
Робин Худ итд. 

Шицки ше вешелєли, танцовали и на концу ошви-
жели зоз соками и бухтами котри пририхтали мацери 
школярох.

Ксения Лїкар

Иван Лїкар  - 4. класа

Мартино Батакович -  4. класа

Леон Чордаш  - 2. класа

У
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З нагоди Медзинародного 
дня мацеринского язика и 

10-рочнїци пестованя руского язи-
ка и култури од мирнєй реинтеґ-
рациї у Подунавю, у ОШ Антуна 
Бауера Вуковар, точнєйше у ПШ 
Петровци, 20. фебруара у Петров-
цох отримани 9. школски вечар 
рускей поезиї. Тогорочни вечар бул 
пошвецени рускей поетеси Люби-
ци Гаргай чия збирка писньох под 
назву „Рускей писнї“ вишла пре-
шлого року.

Програма започала святочно, зоз гимну РГ „Лиєпа наша“

Памятка на стретнуце зоз поетесами: Школяре од 1. по 4. класу 

настави пестованя руского язика и култури зоз госцом вечара, 

поетесу Любицу Гаргайову, професорку Марию Хома, поетесу 

Любицу Сеґеди-Фалц и учительку Наталию Гнатко

Школяре висших класох читали писнї поетеси Любици 
Гаргайовей, котри пририхтала професорка Мария Хома

Шкляре нїжших класох шпивали и 
танцовали

Бешеда зоз поетесу. Скорей програми, Актив 
учительох Дружтва „Руснак“ отримал стретнуце 

школярох зоз поетесу – госцом литературного вечара. 
Розгварку водзели професорка руского язику Мария 

Хома и поетеса Любица Сеґеди-Фалц.

Медзинародни дзень мацеринского язика и

10-рочнїци пестованя руского язика 
и култури од мирнєй реинтеґрациї
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Же би ю цо красше привита-
ли, школяре од 1. по 8. класу хтори 
ходза на наставу пестованя руского 
язика и култури порихтали ей крас-
ну програму 

Школяре нїзших класох по-
рихтали даскельо рецитациї, шпи-
ванки, танєц и єдну драмску слич-
ку, док школяре висших класох 
рецитовали поетесову поезию и 
одшпивали даскельо шпиванки, 
медзи хторима и шпиванка „Рускей 
писнї“, хтора компонована на слова 
самей авторки Любици Гаргай.

Писнї и танєц провадзел там-
бурови оркестер Дружтва „Руснак“ 
хтори увежбал проф. Томислав Рус-
кай, а цалу програму обдумали и 
зложели учительки Наталия Гнатко 
и Мария Хома.

Томислава Ралиш и Марина 
Бильна, 7. класа, Петровци

Памятка на стретнуце зоз поетесами: школяре од 5. по 8. класу 
настави пестованя руского язика и култури зоз госцом вечара, поетесу 
Любицу Гаргайову, професорку Марию Хома, поетесу Любицу Сеґеди-

Фалц и учительками Мелану Дюдяр и Наталию Гнатко

Шкляре нїжших класох шпивали и 
танцовали

Бешеда зоз поетесу. Скорей програми, Актив 
учительох Дружтва „Руснак“ отримал стретнуце 

школярох зоз поетесу – госцом литературного вечара. 
Розгварку водзели професорка руского язику Мария 

Хома и поетеса Любица Сеґеди-Фалц.

Писнї провадзела 
тамбурова ґрупа 

Дружтва „Руснак“ 
хтору увежбал проф. 

Томислав Рускай

Школяре 4. класи (пестованє руского язика) зоз учительку 

Наталию Гнатко пририхтали драмску сличку : „Соль 

драгоцинша од злата“

Медзинародни дзень мацеринского язика и

10-рочнїци пестованя руского язика 
и култури од мирнєй реинтеґрациї
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Того жимского 2. фебру-
ара шицки дзеци котри 

ходза до вуковарских овдох 
вишли на улїчки облєчени до 
цифрованих маскох. Весели 
шмих и децински лїчка скрити 
за нєзвичайнима масками цале 
дополадня прикрашовали наш 
город. Слунко привитало шиц-
ких учашнїкох и патрачох, а за 
успишносц маскох найзаслуж-
нєйши учительки и родичи ма-
лих Вуковарцох.

В.П.

Вуковарски
маскенбали
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Владимир Дїтко

У валалє єдним малим
цукрову цвиклу з яри шали,
а кед родна єшень пришла
таке анї нє чекали!

Єдна цвикла велька була 
осладзи ше валал гет,
а поправдзе най вам повем,
можебуц и цали швет.

Як вицагню цвиклу вельку
до бриґи ше шицки дали,
ша найдзе ше озда дахто,
бо тот швет нє таки мали.

З машинами цвиклу цагац
приходзели велї людзе,
алє цвикла нє сцє вонка,
з тей роботи нїч нє будзе.

Кажди рубал зоз тей цвикли,
та фалатки ношел дому,
аж роками ше сладзели,
цукер предац нє було кому.

Кед би чловек кридла мал
лєцєл би на шицки боки,
чи є млади лєбо стари
ту нє значни роки.

Яґод птица бул би вон
цо на нєбе моцно лєци,
лєцели би шицки вєдно
тато, мама и їх дзеци.

Яке би то щесце було
задумац го нє мож лєгко,
кридла маю лєм у мриї
та лєцєнє будзе чежко.

Велька птица то авион
та вец лєци фамелия,
а кед зосцеш таке дацо
лєциц будземе ти и я

ЦВИКЛА

ВЕЛЬКА 

Овоц вжиме барз меркує,
нїжни квитки охранює,
аж кед цепле слунко придзе,
зоз сна овоц теди видзе.

Яблоня ше наклонєла, 
чесней грушки пригварела:
„А ти мила цо думала
кед ши квитки нє чувала?“

Грушка барз ше поганьбела
бо ше вжиме пишиц сцела,
слунко ю поспреведало
та єй квитки позмарзало.

ПИСАТЕЛЄ ВАМ НАПИСАЛИ
PISCI SU VAM NAPISALI
ПИСЬМЕННИКИ НАПИСАЛИ ДЛЯ ВАС

Б Д Ж І Л К И

Ми є бджілки маленькі –
Бззз–бззз–бззз,
Маєм крилця ми гарненькі –
Бззз–бззз–бззз,
Ми умієм всі літати,
І читати і писати.
І умієм ми співати,
Швидкі танці танцювати –
Бззз–бззз–бззз.

Надія Ляхович

Агнетка Костелник Балатинац 

OВОЦНЇК

Владимир Дїтко

КРИДЛА
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ПИСАТЕЛЄ ВАМ НАПИСАЛИ PISCI - SU VAM NAPISALI - ПИСЬМЕННИКИ НАПИСАЛИ ДЛЯ ВАС

Кед ше жима заозбилєла и 
почала пановац по законє, 

малей миши од мразу дирґонєла 
кажда косцочка. Шор сира, шор 
колбаски, вец шор кукурично-жит-
ней шалати улагоєли би цвенканє 
зубкох, алє шор кошави, шор мразу, 
та шор шнїгових пахулькох гроже-
ли шивому штироножному глода-
рови зоз змарзованьом. Оглядал 
ше на шицки боки глєдаюци даяки 
цепли куцик за сладки жимски сни, 
алє нє було нїчого цо би голєм зда-
бало на посцель.

– Дахто посцель вола гнїздо, 
дахто дзира, яруга, колїска лєбо пе-
щера, алє дзе тоти склонїска? Кед 
ше до змерку нє уцагнєм даґдзе, нє 
дочекам анї ютрейше швитанє, а 
дзе ище же бим опахала яр – фин-
кала мала миша.

– Громада кукуричанки хто-
ра щицела од жими нєзакончени 
ґарадичи до пойда у Мижовей но-
вовибудованей хижи, шивей миши 
нє обецовала безпечне жимованє. 
Витор нє гамовал свойо вигвиж-
джованє гоч барз добре знал же 
його мелодиї скоро нїкому нє лїча 
анї уха анї косци. Перши шнїг ше 
уж запихал помедзи кукуричанки 
и пресцерал ше по ґарадичох. На 
першей, найнїзшей ґарадичи у кон-
ку Мижово родичи, шестра и вон 
тримали обуй. Рано, пред одходом 
на роботу односно до школи кажде 
свойо ципели уношел до хижи ґу 
розжиряченому пецу най ше дакус 

зогрею. Бо то и ноги вжиме любя 
стац на цеплим.

– Єдного рана Мижо нє ста-
нул на час, та нє мал одкаль вжац 
анї резервни пейц минути у цеплей 
хижи вигнац мраз зоз ципелох. Сон 
му вжал добри пол годзини випла-
новани за рихтанє до школи. Вилє-
цел до конку, ускочел до ципелох, 
кед там... нєсподзиванє! Лїва ципе-
ла була цепла як кед би ше цалу ноц 
вилєговала на авґустовским слунку. 
А права? Єдна лядовня!

– Яке то чародїйство? Ша, я 
уж нє верим до чаривнїкох, добрих 
русалкох и вселенцох! Хто ше бави 
з моїм твардим прешвеченьом же 
врачанїни чисти спреводзки? – пи-
тал ше Мижо.  Нє можем вериц! 
Будни сом. Нє привидзує ше ми  
жубротал сциха, же би го тоти його 
дома нє ошмеяли.

Шлїдуюцого рана же ча-
родїйство повторело. Мегка бун-
дичка у лївей ципели була цепла, а 
у правей злядзена. Мижо тоту тай-
ну даскельо днї скривал од роди-
чох и шестри, а лїва ципела го 
упарто витала з цеплу госцо-
любивосцу. Вец одлучел же 
идуцого дня станє накадзи 
швитнє и на пальцох ше 
вицагнє з хижи, та домер-
кує хто вноци кутатує по 
конку и скрава чуда у його 
жимскей ципели.

  Хто? Нє сон, нє ви-
думство, а анї нє врачанїна! 

Патьце, людзе! Ту цошка мегке, 
цепле, живе! Ту хтошка бива! Ма-
моооо! Ратууууй ме! Швидко!– 
зврещал Мижо. 

У його лївей ципели була склу-
бачена мала миша. Можебуц шнї-
ла велїки сендвич нафиловани зоз 
шорами сира, колбаски, вец зно-
ва сира и знова колбаски. А куку-
рично-житна шалата? Ю зоз своїм 
врещаньом вирвал зоз сна злєкну-
ти Мижо. Скочела шива миша зоз 
бундичковей посцелї и скапала на 
верх ґарадичох у змарзнутей куку-
ричанки. Нє дошнїла шицко цо би 
така вигладнєна могла похрустац.

Мижо ше нє верел наприпове-
дац товаришом о мишовей посцелї 
у його ципели.

Мелания Римар

МИШОВА ПОСЦЕЛЬ 

У МИЖОВЕЙ ЦИПЕЛИ
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НА ДОПОМОГУ УЧИТЕЛЬОМ МАЦЕРИНСКОГО ЯЗИКА
НА ДОПОМОГУ ВЧИТЕЛЯМ РІДНОЇ МОВИ

СТАРИ РУСКИ БАВИСКА

Пише: Мария Хома

НА ВОЙСКА (на цари)

На войска ше бавели старши и 
моцнєйши хлапци, бо ше у тим ба-
виску указовала власна моц. Були 
двоме царове и то звичайно були 
наймоцнєйши хлапци. Вони себе 
виберали войско так же перше єден 
цар виберал єдного вояка, а вец 
други цар виберал другого вояка 
итд, покля було бавячох. Подрозу-
мює ше же царове перше виберали 
моцнєйших, а на концу слабших 
воякох (хлапцох).

Кед ше подзелєли зоз войском, 
полапали ше моцно за руки, цар 
перши, а вец ше шоровали вояци 
од наймоцнєйшого по найслабшо-
го. Так полапани стали войска двох 
таборох, єдно наспрам другого, од-
далєни дас на 10-15 метери.

Бависко починало кед єден 
цар скричал:
“Царе, царе, дай ми войска!”
“Нє дам!” - одвитовал други.
“Я будзем штреляц!” - знова кричал 
перши цар.
“Штреляй!” - одвитовал други цар, 
лєбо:
Гайде, царе, на пазаре, да правиме 
битку!”
“Пошлї ти!” - одвитовал други.

На тот одвит перши цар пос-
лал наймоцнєйшого вояка же би 
бегаюци прервал праволинийни 
ланц нєприятельского войска и то 
на гевтим месце дзе ше му нєпри-
ятель видзел найслабши. Кед ше 
му то нє удало, тот вояк остал за-
рабровани и на тим месце остал 
ше бориц на процивнїцким боку. 

Алє, кед претаргнул ланц, одводзел 
зараброваних воякох (тих цо оста-
ли одщипени од свойого цара) гу 
свойому царови и приєдинєл их ґу 
свойому войску

Потим други цар послал 
свойого наймоцнєйшого вояка на 
нєприятельске войско и бависко ше 
предлужовало покля даєден цар нє 
остал без войска. Теди вон сам про-
бовал врациц себе часц войска так 
же ше сам розбегнул и пробовал 
претаргнуц ланц нєприятельских 
воякох. Кед ше му то удало, бависко 
ше предлужело. У процивним тот 
цар остал зарабровани, а побиднїк 
бул други цар.

Ведучий гри - чабан. Діти 
зображають овець, а кілька з 

них - вовки. Чабан зі словами:

Ой у лісі, у лісу
Я овечки пасу -
вигонить овець пастися на лу-

жок. Вівці розбігаються, “пасуть-
ся”. Чабан стереже їх. Зі словами:

День кінчається,
Овечки додому вертаються.
Через ліс біжать
А там вовки сидять -
жене овець пастух додому.

По дорозі їх перестрівають вов-

ЧАБАН

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ДИТЯЧІ ІГРИ

У цю гру діти люб-
лять грати най-

більше - напровесні, 
коли вперше випус-
кають квочку з курча-
тами надвір. Забивають в землю 
кілочок, прив’язують мотузок, до 
кілочка; по вибору хтось із дітей 
стає за квочку і, взявшись за кі-
нець мотузка, під приспів:

Ходить квочка
Коло кілочка,
Водить діток,
Дрібних квіток. 

Діти - квіти: “Квок”,- ходить 
кружка.

Після слів: “Діти-квіти: “Квок” - 
усі розбігаються хто куди, а квоч-
ка, квокчучи, ловить їх та збирає 
докупи.

ки, ловлять овечок і від-
водять до свого лігва.

Чабан знову жене 
свою отару пастися.

Перемагають найс-
притніші, найхитріші і 
найпрудкіші “вівці”, які 
після трьох-п’яти разів 
лишаються на волі, не 
попадають вовку в зуби. 
Після цього обирається 
новий чабан і вовки. Гра 
триває.

КВОЧКА
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Куточок учнів українського відділення

Свої великодні канікули я про-
вела, відпочиваючи. Гралася з 

друзями, читала. Найбільше з усіх 
вихідних днів мені запам’ятався 
Великдень. До цього свята ми готу-
валися кілька днів. Мама й бабуся 
найбільше трудилися в кухні, вони 
пекли паски, фарбували яйця, ва-
рили шинку та ковбаси... Я разом з 
молодшою сестрою також допома-
гали їм фарбувати яйця. На Велик-
день ми з сестрою проснулися рані-
ше, щоб допомогти мамі скласти 
все в кошик. Потім нарвали квітів і 
пішли до церкви. Коли повернули-
ся з церкви, їли посвячені великод-
ні страви. Були дуже раді, тому що 
довго чекали цей день.

Віолета Мазур
8 клас, Петровці

Великдень – найбільше хрис-
тиянське свято. На Великдень 

всі несуть до церкви кошики, а в 
тих кошиках – паска, шинка, ков-
баса, фарбовані яйця, сир та інші 
страви. Після Служби Божої всі ви-
ходять на подвір’я, а священик свя-
тить кошики з великодніми страва-
ми. Потім всі йдуть додому пробу-
вати свячене яйце та все інше, що 
приготували. Коли я повернулася 
додому з церкви, то взяла свячене 
яйце, перехрестилася і з’їла його. 
А потім ми з сестрою взяли яйця і 
стукали, хто кому перший розіб’є. 
Ось такий був мій Великдень.

Тіяна Мазур
5 клас, Петровці

ЯР
Яр то прекрасна рочна часц,
вона така цепла, мила.
Нє знам цо най о нєй гварим?
Я ю любим, я ю славим.

Вона лєм за нас жиє,
вона велї тайни криє.
Я любим кед нам придзе,
теди страшна жима видзе.

Томислава Ралиш, 7. класа
Петровци

Великдень

Я знаю, що Великдень – 
найбільше християнсь-

ке свято. Мені подобається, 
коли в церкві після Служби 
Божої священик святить ве-
ликодні страви, які прино-
сять люди у своїх кошиках. 
Також я люблю, коли ми по-
вертаємося додому з церкви 
і вся сім’я сідає за стіл, щоб 
скуштувати все, що приготу-
вали до Великодня. Наступні 

вихідні дні я гралася зі своїми 
друзями, спала у своєї бабусі. 
Свої канікули я провела весе-
ло, але вони пройшли дуже 
швидко. Хочеться, щоб кані-
кули були довшими.

Мар’яна Вовк
6 клас, Петровці

Мої великодні канікулиВеликодні 
свята

ЯР
Я любим яр бо то найкрасша роч-

на часц. Вяри рошнє красна желєна 
трава, цепле слунко на нєбе крашнє 
швици, а квеце прекрашнє пахнє. 
Птици нам ше врацаю. Людзе барз 
щешлїви и весели бо пришла яр 
хтору так длуго чекали.

Аня Мудри, 5. класа
Петровци

Тіяна Мазур
6 клас, Петровц

Тіяна Мазур
6 клас, Петровц
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РУСНАЦИ ПРЕЗ ИСТОРИЮ

У 18. вику живот на Горнїци бул барз чежки. Велї Рус-
наци були порихтани преселїц ше там дзе думали же им 
будзе лєгчейше. Так ше перши Руснаци зоз Горнїци пре-
селєли до Бачки 40-их рокох 18. вика. Населєли ше на 
Косцелїско хторе було часц керестурского хотара. 

Урядове насельованє Руского Керестура започало 17. 
януара 1751. року кед подписани контракт о насельова-
ню Керестура зоз двасто рускима фамелиями зоз Горнї-
ци.

У тот час Керестур бул празни и нєнаселєни валал. Ис-
того року до Керестура ше приселєли лем коло 120 рус-
ки фамелиї. Присельованє ше предлужело ище15 роки. 

На простори нєшкайшей Републики Горватскей, однос-
но до Петровцох, Руснаци ше населюю 1833. року.

Мирон Гнатко, 7. класа
Вуковар

БРЕЗА

Єдного красного слунковитого дня 
нєбо ше белавело, а природа уживала 
у цеплим слунку. Розквитнута кору-
на желєнєй брези ширела опиваюци 
пахи. Ярнї витрик полєгко гойсал ко-
нари док лїсточка помали трепеце-
ли. У брезовей коруни було чуц пре-
красне чвиринканє птицох зоз гнїзда. 
Вредни пчолки, цифровани мотилї и 
дробни буби лєтали доокола брези. У 
приємним хладку на лавочки бавели 
ше дзеци. 

Пожадала бреза же би цале лєто чула 
дзецински гласи, а же би цепли зарї 
слунка и капки дижджу украшовали 
єй коруну.

Иван Лїкар, 4. класа
Миклошевци

ЯР
Яр красни час. Шнїг 
ше розпущел. Квитнє 
пахняце квеце. Мотилї 
лєца. Пчолки лєца и 
збераю полен. Буби 
ходза по трави. Слунко 
швици на нєбе.

Ивана Бики, 1. класа
Миклошевци

ВЕЛЬКОНОЦНА 
АВАНТУРА

- Перша часц -

Шицко ше случело єд-
ней Велькей ноци. Мойо 
оцец, мац, брат и я ишли 
пошвециц паску. У ко-

шарки була варена шунка, 
колбаса, сирец, варени вайца, 

паска, цибуля, хрин, масло и вельо 
писанки. Бул красни слунковити 
дзень, алє мнє було покус допито. 
Рушел сом ше прешпацирац коло 
церкви. Споза церкви була вель-
ка студня. Цошка ше чуло зоз ней. 
Пошол сом видзиц цо то и спаднул 
сом до нєй. Док сом падал, видзел 
сом же студня пресушела. Там сом 
видзел квеце и єства хтори у нашим 
швеце нє жию. Шицко було вельо 
красше як у нас. Ходзел сом так и 
стретал сом велї животинї хтори 
знали приповедац. Найсимпатич-
нєйши бул заяц. Бавели зме ше и 
видзели зме шветлосц. То у сущ-
носци нє була шветлосц, алє...

Предлужи ше...

ВЕЛЬКОНОЦНА 
АВАНТУРА

- Друга часц -

То у сущносци нє була шветлосц, 
алє Исус! Пришол ґу мнє и опитал 
ше ми чи сцем чуц цо було з нїм. 
Виприповедал ми як му Пилат пре-
судзел же би го розопяли на криж. 
Приповедал ми як... одразу ше 
цошка чуло у воздуху: 

- Давид, нєшка идзеш до 
школи! 

Пребудзела ме мац и нє чул сом до 
конца цо ми Исус гуторел. Мац ше 
ми питала же цо сом то шнїл же ме 
мушела так длуго будзиц, а я лєм 
вжал торбу и потайнє ше ошмихо-
вал.

- конєц -
Давид Морган, 5. класа

Петровци
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ЗАБАВНИ  БОК – ZABAVNA STRANA -  РОЗВАЖАЛЬНА СТОРІНКА

СОСТАВЕЛА: ЛЮБИЦА ГАРГАЙ У ОСЕМ 
НАПРЯМИ

Кед пренайдзеце тоти поняца, останє вам назва найвекшого 
християнского швета. 

Ришенє : ВЕЛЬКА НОЦ

Усмішки

Усмішки

Офарбце рисунок

  1. ВАЙЦА
  2. КОЛБАСА
  3. КОШАРКА
  4. МАСЛО
  5. ПАСКА
  6. ПИСАНКИ
  7. СИРЕЦ
  8. СОЛЬ
  9. ХРИСТОС 
      ВОСКРЕС
10. ШУНКА 

Х А С А Б Л О К
Р В Е А К С А П
И ЛЬ О С Ц А М И
С ЛЬ К Е А К А С
Т А Р Ц Н Н С А
О И Й О Ц У Л Н
С А К Р А Ш О К
В О С К Р Е С И

ПОБАЖАННЯ

- Що тобі купити на день 
народження, Петрику? 
- Компакт-диск з сучасною 
музикою.
 - Але ж я не знаю, з якою?
 - А ти попроси, щоб тобі дали 

послухати. Ту, що тобі найбільше 
не сподобається, купи для мене. 

ТЮБИК ПАСТИ

П’ятирічний Юрчик запи-
тує батька:
- Тату, ти знаєш, на скіль-
ки вистачає одного тюбики 
зубної пасти?
- Не знаю, синку.
- На всю ванну, коридор 
і ще на половину нашого 
паркана!

Випадковий 
анеґдот

Приходить Вовочка зі 
школи додому:
 - Тато, а тато, я четвірку 
приніс!
 - Молодець, постав у 
холодильник.

Усмішки

Х - желєна
   О - доганова

У - белава
С - червена
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София Токач 
3. класа 

Миклошевци

Лукас Крайнович 2. класа 
Миклошевци

Паула Поточки 2. класа 
Миклошевци

Доріс Більна 3. клас 
Петровці

Мар’яна Вовк
6 клас, Петровцi

Сунчіца Беч 3. клас Петровці

Єлена Білі 3. клас 
Петровці




