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Слово редакциї!

Мили дзеци!

Школски бренчок лєм цо нє забренкал за по-
чаток велького лєтного одпочивку! Учителє вам 
поуписую петички до школярских кнїжочкох и уж 
видзиме ошмих на ваших тварох док школски тор-
би заменюєце зоз куфрами, бо на вас чекаю баби и 
дїдове, моря и гори, рики и озера. Рисуйце, пиш-

це и шицко тото порихтайце до вельких ковертох 
хтори нам пошлєце на єшень хтора вас у септембре 
позбера до школских учальньох.

Дзекуєме вам на труду и вашим барз добрим 
сотруднїцтве зоз нашим Венчиком. Обчекуєме вас 
на концу лєта. А по теди... зна ше... одпочиньце 
ше!

Редакция

Слово редакциї

Дорогі діти!

    Шкільний дзвін ледь не задзвонив про 
початок великої літньої перерви та відпочинку.
Вчителі виставлять  п“ятірки в ваших 
щоденниках і ми вже бачимо усмішки на ваших 
личках поки ваші рюкзаки міняєте на дорожні 
сумки, бо вас виглядають ваші бабусі та дідусі, 
море й гори, річки та ставки. Малюйте, пишіть 
та все це покладіть до велеких конвертів,  які 
нам відішлети  восени, у вересні який вас знову 
збере в шкільних коридорах та класах.

Дякуємо вам за те, що ви старалися і так 
добре співпрацювали з нашим Віночком. Ми 
чекатимемо  на вас з кінцем літа. А до того часу 
... відпочиньте!

Редакція

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

32 000 Vukovar, 
Vijeća Europe 93

Riječ uredništva
 Draga djeco!

 Školsko zvono samo što nije zazvonilo za početak 
velikog ljetnog odmora!¨Učitelji će vam upisati petice 
u đačke knjižice i već vidimo osmjeh na vašim licima 
dok školske torbe zamjenjujete  putnim jer vas čekaju 
bake i djedovi, mora i planine, rijeke i jezera. Crtajte, 
pišite i sve to spremite u velika koverte koje ćete nam 
poslati na jesen, u rujnu koji će vas okupiti u školskim 
hodnicima i razredima. 

  Hvala vam što ste se trudili i tako dobro surađivali s 
našim Vjenčićem. Očekujemo vas nakon ljeta.

A do tada…zna se…odmorite se!

Uredništvo

Мар’яна Вовк
6 клас, Петровцi
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МЕЛАНИЯ РИМАР 

Руска поетеса и писателька за дзе-
ци, Мелания Римар, народзена у Рус-
ким Керестуре 30. авґуста 1958. року.

У родимим валалє ходзела до ос-
новней школи, а познєйше и до ґимна-
зиї. По законченю ґимназиї уписала ше 
на Природно-математични факлултет 
у Новим Садзе дзе закончела ґеоґра-
фию.

Поезию и литературни роботи по-
чала писац ище як школярка и єй ро-
боти перше обявйовани у „Пионирскей 
заградки“ (дзрцинским часопису), поз-
нєйше и у „Маку“ (часопис за младих), 
вец у „Литературним слове“ и „Швет-
лосци“. Збирку поезиї за старших по-
етеса обявела 1983. року под назву 
„Ранши новини“. Писателька почала 
вше вецей писац за дзеци и нєодлуга 
друковани два збирки дзецинскей пое-
зиї, 1987. року збирка писньох „Лєто у 
дїда“, а збирка „Слунечков сон“ дньо-
ве шветло видзела 1991. року. Збирка 
писньох „Пошептала ми птица“ обяве-
на 1999. року, а найновши писнї за дзе-
ци вишли у кнїжки „Шнурка и ґужлїк“ 
2008. року.

Писателька окрем поезиї пише и 
сказки и приповедки за дзеци хтори 
вишли у збирки „Сказков заглавчок“ 
2007. року.

Писателька жиє и роби у Новим 
Садзе.

МЕЛАНИЯ 
РИМАР

МАЛИ ЧЕРҐАР

Цали живот ше по швеце блука, 
як черґар мали, нєвистати.
А швет шлїмаков, то дєп, пажица,
градка шпинату або шалати.

Пендра ше шлїмак и по прощох,
шмика ше по пруце, гущави,
а вшадзи и обисце влєче,
гоч кадзи себе драгу справи.

Ту кус закуши до ягоди,
А вец зожужлї гращково лїсце.
Попиє росу зоз капусти,
та дринґаюци селї обисце.

СТАРИ ПРИПОВЕДКИ

Вельки нам приповедаю
як було кед вони росли.
Як ше бавели и фиґлярели,
док крави и гуски мирно пасли.

Добре ми знаме приповедки тоти,
з нїма нас укладаю спац.
Алє вше бежа, маю роботи, 
од наших питаньох нє сцу вистац.

Яки то фотбал зоз старих рендох,
и як ше прави губаби з блата?
Дзе гевти древянки место корчольох,
у хторей студнї баба рогата?
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ЗЛОГА
Пчолки и мотилї
зложно дзеля квеце.
Нє ламу го, нє ґажа,
и нє правя шмеце. 

У малей заградки
шицки места маю,
нє вадза ше, нє скубу,
братски ше складаю.

Єдни го пахаю, 
други мед черпаю,
треци зоз квецикох
лєм росу хлїпаю.

Квецу єднак мили 
мотилї и пчолки,
и дзеци цо жложно 
бавя ше у школки.

НЕ СЦЕМ БУЦ САМ
Шицко дам шестрички,
або брацикови,
лєм най ше народзи,
я чекам, готови.

Нє будзем нїч питац,
бо уж шицко мам,
сцем лєм шестру, брата,
най нє рошнєм сам.

 Други дзеци маю 
с ким бависка зберац,
а я, кед розруцам,
сам мушим позберац.

Анї кус нє сладка
цала чоколадка
лєм кед бим ю дзелєл
була би ми сладка.

БРИДКЕ

Нїхто ше нє люби гнївац. Нї-
кому анї нє швеци нагнїва-
на твар. Емилка зна же є нє 
шумна кед ше гнїва, прето 

йе скоро нїґда нє нагнївана. Лєм кед наисце 
муши така буц. Прецо муши? Розуми ше, 
нє пре себе, алє пре других.

Як ше нє нагнївац на младшого браци-
ка кед позаламує древково печаци, на ме-
цер кед у предавальнї видзи лєм мали чоко-
ладки, або на бабки кед одрадза ципелки? 
Пре таки бриґи цо єй правя други, Емилка 
ше муши гнївац.

Теди, пре гевтих других, виноватих, 
Емилкова твар нахмурена як хмари кед по-
шедаю на слунко и нє даю му анї дихац. З 
лїцох єй посцекаю округли, нашмеяни чер-
венїдла, а очи...лєм цо нє почну гласно дуд-
рец. Гнїв розгребе Емилково оберва, а од 
квашного гнїваня єй зморщени ґамби.

Мац ше нє вадзи з дзивчецом. Лєм ви-
цагнє споза ормана розбите и з прахом на-
бите жвератко, та положи опрез нагнїваней 
Емилки. Кед набрундана паночка Емилка 
попатри на ньго, по твари єй вискакую пу-
пенци и шамру ю як брамушки.

- Мамо, чом тото жвератко таке брид-
ке? Нє треба на ньго патриц. Губя ше очи. 
Однєш го даґдзе най го нє видзим! Аж ше 
боїм од нього! – гутори злєкнута Емилка.

-  Питаш ше прецо є бридке? Наисце 
нє знаш ? Бридке є пре дзивче хторе волї 
буц нагнїване як шумне – толкує мац дзив-
чецу цо ище вше одпулюї ґамби.

- Фуй, як му нє швеци буц таке. Жве-
ратка ше муша блїщац кед ше на нїх при-
патраю добри  и радосни дзивчатка. Дриль 
го, мамо там за орман дзе и було. Най ше у 
нїм опатраю нагнївани дзеци, а я ше идзем 
нашмеяц на тото красне и веселе жвератко 
у конку цо ме випровади и дочека вше кед 
сом у дзеки.

ЖВЕРАТКОЖВЕРАТКО
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РОМАН СКИБА 

народився 26 жовтня 1970. 
року в захидній Україні, в мисті 
Львив. Закинчив филологичний 
факультет на Львивскім державнім 
університеті им ім. І. Франка.

 Напесав бильше поетичних 
книжок, миж іншім и для дитей. Це 
книжки: „Мене назовуть листпа-
дом“, „Oсинь на місяці, або  Усміх 
дракона“, „Тінь сови“, „Хвороба 
росту“, „Одіссея-2000“.

РОМАН

СКИБА
КВАНЦЕРТ
На тихім озерці, де ряски рясні,
Жабині народні лунають пісні.
У хорі зеленому кожен хорист
Ква-ква-ліфікацію має і хист.
Тому і співають усяк на свій лад –
Звучить одночасно стонадцять балад...
Про жабку-царівну, Жабона-царя,
Про славного Жабмена-богатиря;
Про Жабине літо, що змінить весну,
І, звісно, про ту ж таки ряску рясну.
Про Бузька ж завжди, щоб не вийшло біди,
Співають, у рота набравши води...

Мишці Міці щось не спиться: 
Лиш засне - то котик сниться. 
Пане коте, вгомоніться: 
Краще киці вашій сніться!

МИШЧИНЕ 
БЕЗСОННЯ 

Сумно зайчику одному, 
Сів на ґанку біля дому – 
Ні стрибати, ні лежати. 
Щось не видно ведмежати... 
Чи піти кудись у справі? 
Чи скупатися у ставі? 
Якби сонце закотилось –
Вже б і спати захотілось...

ПОНУРИЙ 
ВІРШИК 



ВЕНЧИК   VJENČIĆ   ВІНОЧОК49/2009 7

НАШО ПИСАТЕЛЄ 
NAŠI KNJIŽEVNICI  
НАШІ ПИСЬМЕННИКИ

ЗАЙЧИК І ДОЩИК 
Закрапав лиш дощик, а зайчик із хати.
Дощинки-краплинки біжить рахувати. 
Ось перша, ось друга, ось п’ята, ось сьома... 
Чомусь не сидиться вухатому вдома.
і збився з рахунку на першім десятку, 
Почав рахувати краплини спочатку.
А перша та друга скотилися з вушка,
Упали на землю і вийшла калюжка.

УМКА 
ЗАМИСЛЕНИЙ

Песик Умка кістку хрумка.
В голові у нього думка.
Думка світла. Майже мрія.
Умка думку розуміє.
Думка пахне товстим джмелем,
Що гуде і небо меле.
Думка довга, мов дорога,
Наче клен старий, розлога,
А на смак вона усяка.
Не кажіть, що він кусяка:
Думка в Умки повна змісту.
Думку слід переповісти:
Хай навколо ніч глибока,
Умка наш не стулить ока,
Дочекається до ранку,
У щоку лизне Мар’янку –
Скочить сонній на подушку
І шепне їй „Гав!” на вушко.

НЕВИДИМКА
Час біжить так швидко,
Що його й не видко.
Муляють зайчаті
Заздрощі-завидки:
“Заєць я нівроку –
Не повільний кроком,
Та й мене, прудкого,
Всяк угледить оком...
Діждуся суботи,
Кину всі турботи:
Йтимеш, Часе, тихше,
То й побачу, хто ти...”

ДРУГИЙ
ПОНУРИЙ 

ВІРШИК 
Плаче свинка у калюжі, 
Бо до неї всі байдужі. 
Кролик свинці дав морквинку, 
Та вона не тішить свинку. 
Двоє добрих мишеняток 
Їй відсипали зерняток. 
Плаче свинка - все намарно.
Всюди сум і в небі хмарно.
Їй корівка круторога
Молока налила свого.
Цапик Буць притяг із клуні
Бурячків мішок для Хруні.
Плаче свинка - сльози градом,
І нема на те розради.
Їй букетик би чи кошик
Хоч ромашок, хоч волошок.
Та чомусь ніхто на світі
Не дарує свинкам квітів.
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Колись давно жив 
дуже мудрий ко-
роль, який збудував 
собі прекрасний і 

одночасно дивний палац. Посере-
дині палацу була кімната, в якій 
стояв трон. Але тільки одні двері 
вели до тої кімнати. У палаці було 
безліч різних коридорів, передпо-
коїв і переходів, які перетиналися, 
закручувалися, вели в різні сторо-
ни і знову сходилися. Коли врешті 
будівництво палацу було закінче-
но, король видав наказ усім грома-
дянам своєї держави з’явитися пе-
ред його очі. Сам же сів на троні і 
чекав. Народ, що прибув на заклик 
короля до його палацу, оторопіло 
дивився на безконечну плутанину 
коридорів і переходів.

- Але ж як нам знайти шлях до 
короля! – розгубились люди.

Спадкоємець престолу, який 
стояв біля входу в палац, вказав їм 
на двері і сказав:

- Ось тут чекає на вас король. 
Усі дороги в цьому палаці ведуть 
до нього.
А КУДИ ВЕДУТЬ ТВОЇ ДОРОГИ?

Нестримно наближається 
літо. Віддзвенить останній шкіль-
ний дзвоник. Полегшено зітхнуть 
батьки та школярі. І небо засяє 
блакитніше, і вітерець зашумить 
веселіше. З голови відразу ж пов-
тікають всілякі погані думки про 
складні задачі, довжелезні форму-
ли, чужоземні слова. На їх місце 
прийдуть думки хороші та радісні 

– про веселі пригоди, про зустрічі 
з друзями, про довгі солодкі сни. І 
це правильно! Навіщо ж журитися, 
якщо попереду безтурботне соняч-
не літо. 

А в літа, як відомо, безліч 
доріг-стежок...

Когось вони приведуть до ді-
дуся і бабусі у село, що потопає в 
зелені та квітах. Там удень і вночі 
можна слухати концерти: то пташ-
ки защебечуть у кронах дерев, то 
цвіркуни обізвуться в траві, то 
жабки в болоті... Навіть за віта-
мінами не треба на базар ходити, 
бо все росте-буяє поруч тебе – на 
грядках полуниці, в лісі сунички, 
в саду малина, черешні, яблука та 

груші. Казка!
Комусь пощастить поїхати до 

моря. Погрітися на сонечку, побу-
дувати піщаний замок, потім пір-
нути поміж лазурові хвилі і дістати 
рукою до дна, побачити кольорових 
рибок. Мрія!

Справді, у літа доріг чимало, 
і кожна з них по-своєму чарівна і 
захоплююча. Мені не відомо, якою 
помандруєш ти, але бажаю, щоб 
вона була щасливою. Щоб поруч 
з тобою завжди крокували добрі, 
щирі люди.

Та де б ти не був, є хтось, хто 
супроводжує тебе на всіх твоїх 
стежках. Це Бог. Як добрий при-
ятель він радіє з тобою у твоїх іг-
рах, допомагає у праці й навчанні, 
як турботливий батько дбає про 
тебе і обдаровує тебе дарами літа; 
це Бог усміхається до тебе очима 
твоїх друзів, голубить тебе мами-
ною рукою. Тому пам’ятай про ще 
одну дорогу – ту, що веде до церк-
ви. Приходь туди, щоб подякувати 
Богові за небо, за сонце, за море, 
за гори... за літо! Нехай усі стежки 
літа ведуть тебе до Нього...

СС.Василіянки

СТЕЖЕЧКА ДО ЛIТА

Оповiдання



Вуковарске КУД 
„Осиф Костел-

ник“ ма вельо причини за 
задовольство, бо ше випат-
ра у його членству крию 
млади таланти хтори пред-
лужа традицию аматерско-
го театру.

По перши 
раз 

дзеци зоз Вуковару ста-
нули на сцену и указали 
своїм патрачом нєвельки, 
алє весели дзецински фа-
лат. Всоботу, 22. мая у про-
сторийох грекокатолїцкей 
церкви, пред очми своєй 
публики виведли дзецинс-
ки драмски фалат „Кандур 
Жика и Мика у глєданю 
храпомитикса“. 

До кандурс-
ких авантурох 
одведли нас 

Матей Бурчак 
и Антун Гарди, 

як и Еуґен Буч-
ко, Ведрана Буч-

ко, Леона Бурчак 
и Витомир Гарди 

у своїх улогох же 
би ше авантура двох 

кандурох щешлїво 
закончела. Фалат ре-

жирала проф. Вера 
Павлович.
Щири и вельки апла-

уз патрачох потвердзел же 
нєсподзиванє було приєм-
не и же премиєра мала ус-
пиху.

В. П.

ВУКОВАРСКИ ДЗЕЦИ НЄСПОДЗИВАЛИ ПУБЛИКУ
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Петровски дзвончок 2009.
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ОШ „Aнтун Бауер“-  ПШ Петровци руски язик

ОШ „Aнтун Бауер“ 
-  ПШ Петровци 
українски язик

КУД „Яким Ґовля“ зоз Миклошевцох

КУД „Осиф 
Костелник“ зоз 

Вуковару.

ОШ 
„Aнтун 
Бауер“-  

ПШ 
Петровци 

руски 
язик



Вшадзи крашнє, алє дома 
найкрасше!

Тоту стару присловку може-
ме применїц на тогорочни Пет-
ровски дзвончок хтори отримани 
внєдзелю 31. мая у Петровцох. 
На Дзвончку наступели дзеци зоз 
вуковарскей  ОШ „Aнтун Бауер“, 
односно ПШ Петровци, як и дзеци 
хтори члени трох КУД-ох, КУД-а 
„Яким Гарди“зоз Петровцох, КУД-
а „Яким Ґовля“ зоз Миклошевцох и 
КУД-а „Осиф Костелник“ зоз Вуко-
вару.

Учительки хтори викладаю 
руски и українски язик зоз еле-
ментами култури, Наталия Гнатко, 
Мария Хома и Оксана Мартинюк, 
уложели вельку любов, знанє и 
волю же би ше дзеци пред полну 
салу указали у красоти рускей и 
українскей писнї и танцу. За роботу 
у КУД-ох, красни танци и облєчиво 
заслужни xореоґраф Звонко Кос-
телник и члени КУД-а зоз Микло-
шевцох, Желько Лїкар и Славица 
Гайдук.

Дзеци зоз свою красу, ошми-
хом и радосцу ище раз указали же 
су вредни каждого добитого аплау-
за, а тиж так и же ше нашо мено нє 
страци, а язик нє забудзе.

В. П.

ТОГО РОКУ НА ПЕТРОВСКИМ ДЗВОНЧКУ 
НАСТУПЕЛИ ЛЄМ ДЗЕЦИ ЗОЗ  ВУКОВАРСКО-

СРИМСКЕЙ ЖУПАНИЇ
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Петровски дзвончок 2009.

КУД „Яким Ґовля“ зоз Миклошевцох

ОШ „Aнтун Бауер“-  ПШ Петровци українски язик

КУД „Осиф Костелник“ зоз Вуковару.
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На схилох Аль-
машкого бре-

га, од пиятку 22. та по 
нєдзелю 24. мая, слу-
чайни преходнїки мог-
ли замерковац штафе-
лаї, щеточки и палети 
зоз фарбами, до далєка 
запатрених малярох... 
Одвивала ше друга по 
шоре подобова коло-
ния котру орґанизова-
ло КПД Руснацох и Ук-
раїнцох Осєку.

Алє внєдзелю, 
Альмашки брег гучал 
од писньох и танцох 
котри виведли, под ру-
ководзеньом Звонка 
Костелника, подрост-
ки КУД-а „Яким Гарди“ 
зоз Петровцох и КУД-а 

„Осиф Костелник“ зоз 
Вуковару.

На отвореним, под 
будним оком свойо-
го руководителя, дзе-
ци одушевели шицких 
присутних, а моцне 
кляпканє чуло ше ище 
длуго по остатнєй од-
танцованей точки.

КПД Руснацох и 
Українцох Осєк, як 
подзекованє за успиш-
ни наступ, як каждого 
року, та так и тераз, ос-
татнього дня подобовей 
колониї, пририхта пик-
ник на котри поволани 
шицки учашнїки и гос-
ци хтори ше найду на 
тим прекрасним месце. 

А. Балатинац

У рамикох  подо-
бовей колониї хтору 
уж други рок за шо-
ром орґанизує КПД 
Русинох и Україн-
цох Осєку, наступе-
ли подростки аж 
двох дружтвох

розвешелєли малярох

Дзецински
танци
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ПИСАТЕЛЄ ВАМ НАПИСАЛИ
PISCI SU VAM NAPISALI
ПИСЬМЕННИКИ НАПИСАЛИ ДЛЯ ВАС

Надія Ляхович

Вишнї, шлївки, грушки, кайси,
грозно, яблука, малини...
Кажда овоц ма у себе
хасновити витамини.
Нє лєм овоц людзом треба,
алє ту и желєнява:
капуста, огоруки, цвикла...
Тото целу исте дава.
Тоти рижни витамини
най би вше як єдло були:
Лєм кед єдло рижнородне
теди моцнєю мускули.
Алє цошка инше дзеци
зоз смаком до устох кладу!?
Гей, там пише: ”Од малинох...”
Лєм же то у - сладоляду!

Ш–ш–ш–у–у–у–у
Ш–ш–ш–у–у–у–у,
Іза лісу, іза гір
Підкрадався  страшний звір.
Із гілячок і листків
Сильний Вітер загудів:
Ш–ш–ш–у–у–у–у

А за ним із чорних хмар
Загриміло : бум–бам–бам,
“Я є Грім – поважний пан,
блискавкaми  грожу вам!“

Заспівали два брати:
шу–шу–бум і шу–шу–бам,
хто боїться Грому й Вітру
заспівати має нам:
шу–шу–бум і шу–шу–бам.

Василь Мудри

ВИТАМИНИ

Г
Р
І
М

Агнетка Костелник Балатинац

МАЧИЧКА
Мам мачичку розмазану
за фриштик би лєм саламу,
на сланїну з носом круци,
а замешку вше вируци.

Пиє млєко яґод воду,
а вец дриме под ягоду,
за злагоду вше ше знайдзе
дзе мож дримац, вше пренайдзе.

ВІТЕР

І
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мiй приятель iсус
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мiй приятель iсус

я
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ШКОЛЯРЕ СОТРУДНЇКИ – UČENICI SURADNICI – УЧНІ СПІВПРАЦІВНИКИ

РУСНАЦИ
Єдного ярнього рана прилєцела 
ґовля на Горнїцу и звила себе гнїздо. 
Кед пришла жима, Руснаци обачели 
же ше ґовля одселєла. Подумали 
себе же там ма буц прекрашнє. 
Одлучели ше и вони одселїц на 
юг. Збачели вони свою пайташку 
ґовлю у Руским Керестуре и ту 
остали длуги роки. Познєйше, кед 
пришли до Петровцох, и ту була 
їх пайташка ґовля. Так себе ту 
Руснаци збудовали хижи на хтори 
ше каждей яри врацали ґовлї. 

Боян Кошутич, 6. класа

Петровци
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ШКОЛЯРЕ СОТРУДНЇКИ – UČENICI SURADNICI – УЧНІ СПІВПРАЦІВНИКИ

СТАРИ РУСКИ БАВИСКА

Тото бависко най-
частейше ше 
бавело на дра-
же под облаком. 

Бавели го и дзивчата и хлапци 
штреднього возросту. Зоз роз-
читованьом ше вибрало єдного 
бавяча хтори бул мац. 

Мац стала дас на 10 крочаї 
опрез других бавячох и була им 
зоз хрибтом обрацена. Єден з 
бавячох хтори стали за мацеру 
опитал ше:

“Мамо, мамо кельо год-
зин?” 

“Три крочаї напредок, 

єден назадок!” - так напр. од-
витовала мац.

Док ше мац нє оглядла, 
шицки бавяче мушели крочиц 
тельо кельо мац гварела. Кед ше 
мац оглядла и замерковала же 
ше даєден руша, тот бавяч ше 
вец мушел врациц на початок. 
Так ше бависко предлужовало 
потамаль док даєдно з бавячох 
нє сцигло по мацер. Ту приход-
зело до заменьованя улогох и у 
предлуженю бависка тот бавяч 
хтори перши сцигол по мацер 
преберал єй улогу.

МАМО, МАМО, КЕЛЬО 
ГОДЗИН

Пише: Мария Хома

РУСНАЦИ
Я Руснак и горди сом на свойо руски 

коренї. Руснаци нє маю свою державу, алє 
маю свой язик, виру и културу хтори нас 
отримую на громадки. Та гоч нас нєт вельо, 
остали зме єден народ. 

Мушиме буц горди и на наших 
предкох, бо очували свой язик и шицко тото 
цо зме нашлїдзели и цо нас одредзує и трима 
вєдно. Мушиме и ми шицко тото пренєсц 
нашим потомком. Мушиме бешедовац по 
руски, а цо ище важнєйше – думац по руски. 
Мушиме любиц свой чесни руски род и 
шицко цо руске, и то усадзовац як себе та так 
и нашим потомком.

Андрей Мудри, 7. класа

Петровци 

ЯРНЯ ПИСНЯ
Цепле ярнє слунечко греє,
на шицки дзеци ше шмеє.

Пчолки кажди квецик опахую
и з нїх полен вредно зазберую.

Док соловей шпива, пахнє квеце,
воно за мнє найкрасше на швеце.

Иван Лїкар, 4. класа

Миклошевци

ЦЕПЛА ЯР
Пришла нам яр и цала природа 

розквита. Уж и ластовки прилєце-
ли, а златне слунко греє швет. Дзе-
ци ше весело бавя на пажици и ра-
дую ше цеплей яри.

София Токач, 3. класа

Миклошевци

О ЯРИ
Яр то красна часц рока у хторей 
розквита пахняце квеце. Красни 
мотилї и пчолки лєца на пажици, 
зомбульки розквитаю. У заградки 
таргаме квеце и кладземе го на стол 
до вазни.

Паула Поточки, 2. класа

Миклошевци

В
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ЗАБАВНИ  БОК – ZABAVNA STRANA -  РОЗВАЖАЛЬНА СТОРІНКА

СОСТАВЕЛА: ЛЮБИЦА ГАРГАЙ У ОСЕМ 
НАПРЯМИ

Кед пренайдзеце тоти поняца меблю зоз древа, достанєце назву 
направи тиж зоз древа хтору дзеци барз любя.. 

Ришенє: ГОМБАЛКА

О
ф

ар
бц

е 
ри

су
но

к

  1. ГОКЛА
  2. КАРСЦЕЛЬ
  3. КОЛЇСКА     
  4. КРЕДЕНЦ
  5. ЛАВКА
  6. ОРМАН
  7. ОРМАНЇК
  8. ПОСЦЕЛЬ 
  9. СТОЛ 
10. ШАМЛОЧКА

Бринї яґод пчола,
чарни як бочкора,
боя го ше дзеци,

кед коло нїх лєци.

Бумбар

Понад шицко люби косц,
часто ше скрива под мост,
зоз хвостом маха, так ше радує,
на обисце вше меркує.

Пес

СО
СТ

А
ВЕ

Л
А

: Л
Ю
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А
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Загадки

У вогні не горить,
У воді не тоне, 
І сховати не можна.

 (правда)

Що найсолодше у 
світі?

(сон)

Прилетіла в двір сорока, 
В неї з голосом морока. 
На ставочку ноги мила 
І ангіну підхопила.

СОРОКА

Загадки



ВАШО ПОДОБОВО РОБОТИ – VAŠI LIKOVNI RADOVI – ВАШІ ХУДОЖНІ РОБОТИ
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Мар’яна Вовк
6 клас, Петрiвцi
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Вiолета Мазур
8 кл. Петрiвцi

Тiяна Мазур, 5 кл. Петрiвцi




