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Слово р
едакциї

Мили дзе
ци!

Єшень вас врацела до школскиx лавкоx. Зна-

ме же сце ше чежко одорвали од своїx бавис-

коx и приятельоx. Покля слунко нємилосердно 

пекло, сиґурно сце ше од його печациx зарйоx 

скривали до xладку лєбо даґдзе путовали – до 

бабоx и дїдоx на валал, до родзини у другиx 

местоx, на морйо, лєбо сце ше просто скри-

вали у xладку и бавели найинтересантнєйши 

бависка. Так све цалком нєобачлїво виросли 

и змоцнєли, та вас школски дзвери прияли до 

новей, висшей класи.

Шицко цо сце дожили остало у памяткоx и те-

раз, покля вредно учице, приношиме вам час-

точку лєта през вашо роботи xтори настали 

того лєта на нашей Лєтней школи.

Пишце нам о своїм швеце, о своїx жаданьоx, 

новиx бавискоx, ученю, путованьоx.

Редакция 

Слово редакциї

Дорогі діти!

Осінь Вас повернула за шкільні парти. Знаємо, що 
ви ледве відірвались від своїх іграшок та друзів. 
Поки сонце немилосердно пекло, ви ховалися в 
затінок і подавались в дорогу – до дідусів і ба-
бусь, до родичів в інші міста, на море або в затін-
ку гралися в найцікавіші ігри. Так, зовсім непо-
мітно підросли та зміцніли, тому школа прийняла 
вас до нових, старших класів.

Все пережите залишилося в спогадах, і зараз 
поки ви старанно вчитеся, як  подих літа пропо-
нуємо  вам ваші роботи з Літньої школи.

Пишіть нам про свій світ, свої бажання, про нові 
ігри, навчання та подорожі.

Редакція

Riječ uredništva
 Draga djeco!
 Jesen vas je vratila u školske klupe. Znamo da ste se 
s teškom mukom odvojili od svojih igračaka i prijatelja. 
Dok je sunce nemilosrdno pržilo s visina sigurno ste se 
od njegove topline sklanjali u hlad i putovali nekamo- 
kod djedova i baka na selo, kod rođaka u druge gradove, 
na more, ili ste se jednostavno skrivali u hladu igrajući 
se najzanimljivijih igara. Tako ste sasvim neprimjetno 
izrasli i ojačali pa su vas školska vrata primila u novi, viši 
razred.

Sve što ste doživjeli ostalo je u sjećanjima i sada dok 
vrijedno učite, donosimo vam dah ljeta kroz vaše radove 
nastale tijekom ljeta na našoj Ljatnoj školi.

Pišite nam o svom svijetu, svojim željama, novim 
igrama, učenju, putovanjima. 

Uredništvo
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Иринa Гaрди-Ковaчевич 
нaродзенa 17. септембрa 
1944. року у Руским Кере-
стуре. У Новим Сaду зa-

кончелa Филозофски фaкултет – ґрупу 
зa югослaвянску литерaтуру 1974. року. 
Од дaвного 1965. року робелa у НВУ 
„Руске слово” нa роботним месце но-
винaрa и редaкторa. Вонa тиж тaк булa 
перши глaвни и одвичaтельни редaк-
тор млaдежского чaсописa „Мaк”. До 
пензиї пошлa 1999. року. Нєшкa жиє и 
роби у Новим Сaду.

 
По терaз обявелa кнїжки писньох: „Нa 

длaнї зaренко”, „Тисяч рaдосци”, „Без-
менa явa”,  „Бaвискa”,  „Куцик мудрос-
ци” и  „Єднозложносц”.

Є писнї преклaдaни нa сербски, мaке-
донски, словенски, итaлиянски, мaдяр-
ски, словaцки, aлбaнски и румунски 
язик.

Иринa 
Гaрди- Ковaчевич

	 Єшень
Жовто зреє кукурицa,
Жовто преє уж пaжицa.
Жовти грушки у кошaре
и бундaви у хотaре.

Вилaмеме кукурицу,
покошиме и пaжицу,
обереме грознa слaдки
и бишaлми зоз зaгрaдки.

Побереме, позношиме
шицко добре одложиме.
Тa нaй жимни витор дує,
прaзним польом нaй цaрує.

Нa тим дворе Нєушоре
вишлa крaвa – Млєкодaвa,
вишлa курa – Зногуґурa,
вишлa мишa – Погубишa,
вишлa гускa Водуплюскa,
вишлa кaчкa – Рaпотaчкa,
вишло прaше – Оєдaше.

Вибег Яни Нaгнївaни
тa розогнaл нa сто стрaни,
тоту крaву – Млaєкодaву,
тоту куру – Зногуґуру,
тоту мишу –Погубишу,
тоту гуску – Водуплюску,
тоту кaчку – Рaпотaчку,
тото прaше – Оєдaше.

Нaстaл мир нa цaлим шоре,
бо змирело ше у дворе.
Животинї мир достaли,
лєм ше менa пaметaли:
же то крaвa – Млєкодaвa,
же то курa – Зногуґурa,
же то мишa – Погубишa,
же то гускa – Водуплюскa,
же то кaчкa – Рaпотaчкa.
же то прaше – Оєдaше,
и же Яни – Нaгнївaни!

Н єш о р

Дзеци	лєс
Питaли ше дзеци лєсу
дзе шмaту свою одклaдa
кед му тaк з нєй днями
лїст по лїст одпaдa.
Прецо пущa нaй конaри
сухи бридко ше голєю
кед му ноги зaш, зaкрити,
злaцa ше и червенєю.

Aлє лєс мудри, стaри,
крaшнє им тaк гвaри:
– Дорaз жимa, шнїг ми будзе
билa бундa зa конaри,
бо од мрaзу будзе требaц
нaоблєкaц цепли ствaри.
Жеми дaвaм шмaти свойо
нaй ми их преврaци
и, кед нa яр шнїг нєстaнє.
обновени врaци. 
.
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НАШО ПИСАТЕЛЄ 
NAŠI KNJIŽEVNICI  
НАШІ ПИСЬМЕННИКИ

Вельки мой оцец,
бо до хижи уходзи,
тa нa удзверйох
вше глaву зогинa.
Вельки и древa у пaрку
и вельки aвтобус,
будинки у вaрошу
и вельки слон з циркусу
цо Яни го и нєшкa споминa.

Вельке
Мaлa шкaтулкa зоз ширкaми,
кус векшa з клaйбaсaми,
нaйвекшa гевтa од бонбонох
котру Мaрчa уж преполнєлa
зоз цифровaним сaлветaми.

Мaли фaлaток 
з велького хлєбa одрезaни
и зоз мaджуном нaмaсцени
шестричкa моя 
до своєй мaлей ручки вжaлa,
a ище меншa 
тотa чaсточкa
нєпоєдзенa 
з того фaлaткa остaлa.

Мaле

Нa тим дворе Нєушоре
вишлa крaвa – Млєкодaвa,
вишлa курa – Зногуґурa,
вишлa мишa – Погубишa,
вишлa гускa Водуплюскa,
вишлa кaчкa – Рaпотaчкa,
вишло прaше – Оєдaше.

Вибег Яни Нaгнївaни
тa розогнaл нa сто стрaни,
тоту крaву – Млaєкодaву,
тоту куру – Зногуґуру,
тоту мишу –Погубишу,
тоту гуску – Водуплюску,
тоту кaчку – Рaпотaчку,
тото прaше – Оєдaше.

Нaстaл мир нa цaлим шоре,
бо змирело ше у дворе.
Животинї мир достaли,
лєм ше менa пaметaли:
же то крaвa – Млєкодaвa,
же то курa – Зногуґурa,
же то мишa – Погубишa,
же то гускa – Водуплюскa,
же то кaчкa – Рaпотaчкa.
же то прaше – Оєдaше,
и же Яни – Нaгнївaни!

Н єш о р Слaдке то цукер,
Колaч, бонбонa,
a слaдкa и чоколaдa.

Слaдки и овоци,
швижо нaоберaни.

Пре вельо тaки 
нa громaди смaки
жaлудок чaсто стaрдa.

A нaйслaдши, зaш лєм,
лїчкa нaшмеяни.

Сл a дк е
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Відомості про автора

О
дним із знаних майс-
трів авторської казки 
в Україні нині є Юрій 
Ярмиш. 

Юрій Ярмиш народився 25 
травня 1935 року в сім’ї вчи-
телів у промисловому місті 
Кам’янську, що виросло на місці 
козачої Кам’янської січі (у 1936 
році це місто було перейменова-
не на Дніпродзержинськ). З ди-
тинства запам’ятались малому 
Юркові широкі придніпровські 
степи, Дніпрові кручі, коли вони 
разом з батьком мандрували 
стежками запорозьких козаків. 
Батько Юрія був учнем і дру-
гом славнозвісного українсько-
го історика Дмитра Івановича 
Яворницького. Від них дізнався 
малий Юрко багато цікавого про 
минуле нашого народу, про ге-
роїзм українських козаків у бо-
ротьбі за свободу. Ці подорожі 
та розповіді надзвичайно захоп-
лювали уяву хлопчика. До того 
ж один із його предків був ота-
маном Полтавського полку Вій-
ська Запорозького часів гетьма-
на Богдана Хмельницького.

1930-го року сім’я Ярмишів 
переїхала до старовинного, тоді 
прикордонного, міста Дрогобич, 
що на Львівщині. У роки війни 
з німецькими окупантами ба-
гато важливих заводів та фаб-
рик були евакуйовані на Урал. 
Туди ж на кілька років виїхали 
й Ярмиші. У 1944 році родина 
повернулася у Дрогобич. Мама 
викладала у школі географію, 
батько відновлював зруйноване 
війною господарство області, а 

Юрій вчився у міській середній 
школі № 4 — колишній Дрого-
бицькій гімназії. У свій час тут 
здобували освіту майбутні кла-
сики української літератури Іван 
Франко, Василь Стефаник, відо-
мий письменник та громадський 
діяч Михайло Павлик. Літера-
турні традиції гімназії, спадщина 
цих видатних людей звичайно ж 
вплинули на свідомість талано-
витого юнака, стали поштовхом 
до його літературної творчості. 
Школу Юрій закінчував у Ніко-
полі. 

У 1953 році Ю. Ярмиш всту-
пив на факультет журналістики 
Київського державного універ-
ситету імені Т.Г. Шевченка. 

1958 року після закінчен-
ня університету молодий пись-
менник розпочав свою трудову 
діяльність у Кримському держав-
ному видавництві у Сімферополі. 
1960 року вийшла його перша 
збірка казок, яка називалася, як 
і перша його казка, «Вітрисько». 
У 1963 році Юрія Ярмиша, на той 
час автора вже чотирьох дитя-
чих книжок, прийняли у Спілку 
письменників України. Того ж 
року його призначили головним 
редактором журналу «Піонерія», 
в якому письменник пропрацю-
вав одинадцять років. З 1974 
по 1988 рік Юрій Феодосійович 
працював головним редактором 
журналу Спілки письменників 
України «Радуга». За своє жит-
тя відомий письменник випустив 
у світ понад 60 книжок казок, 
притч, байок, серед яких: «Зо-
лотий кораблик», «Два майс-
три», «Чарівними стежками», 
«Великий мисливець», «Їжачок і 

Соловейко», «Солодкий Марци-
пан» та ін. Книжки письменни-
ка перекладено п’ятнадцятьма 
мовами, серед них англійською, 
болгарською, німецькою, фран-
цузькою, іспанською та ін. Юрій 
Ярмиш не лише сам пише казки, 
він ще й вивчає казку як дослід-
ник. Нині відомий письменник, 
професор, займається науковою 
роботою. Він є членом міжна-
родного товариства дослідників 
літератури для дітей та юнац-
тва. П. Юрій багато подорожу-
вав, побував у багатьох країнах 
світу. Про побачене він розповів 
у серії цікавих документальних 
книжок-подорожей, серед яких:  
«Дорогами Індії», «Набат Хіросі-
ми», «Світ тривог і надій». 

Творчість Юрія Феодосійовича 
Ярмиша відзначено літератур-
ною премією журналу «Перець» 
(1970 р.), медаллю А.С. Мака-
ренка (1972 р.), Почесною гра-
мотою Президії Верховної Ради 
України (1985 р.). У 1974 році 
за книжки «Золотий кораблик», 
«Сонечко», «Вовчі окуляри» він 
був удостоєний  республікансь-
кої літературної премії імені М. 
Островського. За цикл новел-
фантазій письменника відзна-
чено літературною премією ім. 
Ю. Яновського (2001 р.). А не-
щодавно Ю.Ф. Ярмиш став ла-
уреатом найважливішої премії 
України у галузі дитячої літера-
тури – премії Кабінету Міністрів 
України імені Лесі Українки за 
літературно-мистецькі твори для 
дітей та юнацтва 2006 року. І 
отримав письменник цю нагоро-
ду за збірки казок «Дванадцяти-
головий Дракончик», «Сповідь 

Ярмиш
Юрій
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НАШО ПИСАТЕЛЄ 
NAŠI KNJIŽEVNICI  
НАШІ ПИСЬМЕННИКИ

МУЗИЧНА	ІСТОРІЯ

Під самісінькою стелею, в кришталевому намисті люстр, тремтячи, 
завмирали останні звуки музики.

- Це було прекрасно! - казали люди, залишаючи зал.
Невдовзі всі розійшлися. Пішли й музиканти. Інструменти вони 

дбайливо поклали у футляри й залишили на сцені. Наступного дня мав 
бути концерт у цьому ж залі.

Погасло світло усюди. Тільки цікавий місяць зазирав у вікно...
І раптом клацнула кришка футляра і висунулася довга мордочка 

франтуватого Кларнета.
- Ось ми й самі! Тра-ля-ля! - проспівав він і сів на край футляра.. 

Блискучі кнопки на його чорному лакованому костюмі засяяли у місяч-
ному промінні, мов самоцвіти.

І відразу ж заклацали кришки інших футлярів - великих, середніх 
і зовсім маленьких.

- Ох, і довелося ж сьогодні попрацювати,- сказав, відсапуючись. 
Барабан. - Я із шкури пнувся, зате мене краще за всіх було чути. Ви 
помітили, як мені аплодували?

- Зовсім ні, - писнула Флейта,- найбільш аплодували мені!
- Ну, знаєте, - обурено пробасив Гелікон, що згорнувся в колесо,- 

це несправ-ведливо-о-о! Адже найголовнішу партію виконував я!
- Ха-ха-ха! Ви тільки послухайте, що вони кажуть,- застрибав на 

футлярі Кларнет,- ви тільки послухайте!
- Облиште сваритись, це нерозумно,- кокетливо вигнувши довгу 

шию, проспівала Перша скрипка. - Всі прийшли заради мене. Адже в 
афіші написане тільки моє ім’я!

В суперечку вступили Сурми, Мідні Тарілки, Валторни.
Тільки старий Контрабас тихенько зітхнув. Він прожив на світі не 

один десяток років і знав, чим закінчуються такі суперечки.
Фагот спробував помирити інструменти:
- І чого ви галасуєте? Хіба річ у тому, хто головніший?
Але на його добродушне бурчання ніхто навіть уваги не звернув. 

Інструменти лементували, аж поки не похрипли.
І кожен з них потихеньку вирішив, що в наступному концерті по-

каже себе, доведе, хто в оркестрі найголовніший.
Увечері гарно вбрані, усміхнені люди прийшли в осяяний вогнями 

зал. Пролунав третій дзвоник. На сцену вийшов артист і назвав твір 
великого композитора. Люди завмерли чекаючи...

Диригент дав знак Скрипкам. От зараз вони почнуть мелодію, яка 
вже понад сто років хвилює людські серця.

Але що це?
Замість чарівних звуків Скрипок раптом зовсім недоречно заляс-

кали Мідні Тарілки, відразу збивши з ритму оркестр.
Диригент обурено постукав паличкою об пюпітр. Та це не допо-

могло.
І що тут сталося!
Скрипки верещали, мов поросята. Барабан так гатив себе в бік, що 

аж шкіра луснула. Побачивши це. Кларнет зайшовся голосним реготом. 
І тут на всю силу свого мідного горла заревла товста велика Труба!

Музиканти з острахом дивилися на свої інструменти, що більше не 
слухались їх!

Кожний інструмент грав своє, намагаючись заглушити інших. Вони 
не помічали, що люди, охоплені жахом, затикали вуха й вибігали із 
залу. Останніми втекли музиканти.

Тільки коли зал спорожнів, інструменти отямилися. Вони одразу 
замовкли і сховалися від сорому у футляри. В тиші лунко прозвучав 
лагідно-буркотливий голос Фагота:

- Ну, то хто ж головніший, хто головніший? Казав я вам, що важ-
ливо зовсім не це!

Та йому ніхто не відповідав. Бо ж відповідати було нічого!
Тільки старий Контрабас гірко зітхнув.

чаклуна» та «Казка стукає 
у двері».

відомий письменник, 
професор, займається нау-
ковою роботою. Він є чле-
ном міжнародного товарис-
тва дослідників літератури 
для дітей та юнацтва. П. 
Юрій багато подорожував, 
побував у багатьох краї-
нах світу. Про побачене 
він розповів у серії цікавих 
документальних книжок-
подорожей, серед яких:  
«Дорогами Індії», «Набат 
Хіросіми», «Світ тривог і 
надій». 

Творчість Юрія Феодосій-
овича Ярмиша відзначено 
літературною премією жур-
налу «Перець» (1970 р.), 
медаллю А.С. Макаренка 
(1972 р.), Почесною гра-
мотою Президії Верховної 
Ради України (1985 р.). У 
1974 році за книжки «Зо-
лотий кораблик», «Сонеч-
ко», «Вовчі окуляри» він 
був удостоєний  республі-
канської літературної пре-
мії імені М. Островського. 
За цикл новел-фантазій 
письменника відзначено лі-
тературною премією ім. Ю. 
Яновського (2001 р.). А не-
щодавно Ю.Ф. Ярмиш став 
лауреатом найважливішої 
премії України у галузі ди-
тячої літератури – премії 
Кабінету Міністрів України 
імені Лесі Українки за лі-
тературно-мистецькі твори 
для дітей та юнацтва 2006 
року. І отримав письмен-
ник цю нагороду за збірки 
казок «Дванадцятиголовий 
Дракончик», «Сповідь чак-
луна» та «Казка стукає у 
двері».

Підготувала Надія Саджак
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Твоє народження було дуже ве-
ликою радістю для твоїх бать-

ків. День і ніч вони піклувалися 
про тебе, тішилися кожною твоєю 
усмішкою, першими словами, пер-
шим кроком. 

Хрещення – це нове народжен-
ня. О, ще один день народження, 
непогано, чи не так? І з пода-
рунками! Якими? У день, коли 
тебе охрестили, ти став Божою 
дитиною, отримав ім’я, у тебе 
з’явилася нова велика родина 
– Церква. 

Бог дуже-дуже любить нас і 
хоче, щоб ми завжди були з ним. 
Але колись у раю перші люди не 
послухали Бога. Їхню провину 
називають первородним гріхом. 
Наслідки цього гріха перейшли 
на всіх людей. Тому Бог устано-
вив для нас Тайну Хрещення, де 
ми позбуваємося цього гріха. На 
дитину, яку хрестять, сходить 
Святий Дух. Вона стає новою Бо-
жою дитиною. Трохи складно? 
Давай подивимось, як проходить 
хрещення.

Хто з вас бачив, як хрестять ди-
тину? Чи батьки розповідали тобі 
про твоє хрещення? Чи знаєш своїх 
хресних батьків? 

Петра і Лука Кляїч назавжди 
запам’ятають день свого хрещен-
ня – 20 липня 2009 року. Цього 
дня їхні батьки, родичі, друзі ста-
ли свідками цієї важливої події, 
що відбулася в каплиці Сестер Ва-
силіянок в Осієку. А розпочалося 
все так....

Священик, призиваючи ім’я Ісу-
са, наказав “духові обману, духові 
лукавства, духові ідолослужіння і 
всякого користолюбства” покину-
ти тих, котрі мають бути охрещені. 
Потім хресні батьки Петри і Луки 
повернулися до сходу, до Божого 
престолу, і на запитання отця, чи 

з’єднуються з Христом, від-
повіли : “З’єднуюся”. (Коли 
хрестять малих дітей,  замість 
них відповідають хресні бать-
ки, які повинні сумлінно до-
триматися своєї обіцянки і зро-
бити все, що від них залежить, 
щоби діти зростали добрими 

християнами.) Після того отець по-
мазав дітей освяченим єлеєм: очі 
– щоб бачили, вуха – щоб чули, 
руки – благословили, ноги – йшли 
назустріч потребуючим, плечі – не-
сли тягарі, груди – любили. Бо кож-
на частинка нашого тіла створена 

для добра і спілкування з ближні-
ми, для діл любові. Отець охрестив 
Петру і Луку, тричі поливаючи во-
дою їхні голів-
ки зі словами: 
“В ім’я Отця і 
Сина, і Свято-
го Духа”.  Ось 
так малюки 
стали Божими 
дітьми, духов-
но народили-
ся до нового 
життя у Божій 
родині -Церк-
ві. Вони отри-
мали запалені 
свічки (адже 
їх у житті те-
пер повинно 
завжди суп-
роводжувати 

“світло віри і добрих діл”) і білу 
одежу - як знак чистої душі. У на-
шому  візантійському обряді охре-
щені відразу отримують помазання 
Святого Духа  - св. Тайну Миропо-
мазання, „печать Святого Духа“. 
Пам’ятаєш сім дарів Святого Духа? 
Так, мудрість, розум, рада, крі-
пость, знання, побожність, страх 
Божий. У твій день народження для 
Церкви Бог дає тобі аж сім пода-
рунків, які будуть зростати протя-
гом усього твого життя! Як саме?

На твоєму хрещенні батьки по-
обіцяли, що будуть виховувaти 

тебе у християнській вірі. Вони 
навчали тебе вимовляти перші 
слова і молитви, повели тебе до 
церкви. Коли ти виростеш, маєш 
не забути про цей великий дару-
нок, про те, що ти належиш до 
Божої родини – Церкви. Багато 
людей нехрещені. Дехто хрес-
титься в дорослому віці – коли 
пізнають Христа. А особливо 
їх приваблює добрий приклад 
християн, котрі живуть у згоді і 
радості, поважають один одного, 
допомагають іншим. Діти не тіль-
ки зовні схожі на своїх батьків, 
але й переймають їхні звички, 
характер. 
А з твого життя, з твоєї по-

ведінки, з твоїх слів видно, що 
ти – християнин, Божа дитина?

Сестри Василіянки

Хрещення	–	це	є	нове	народження

Обряд хрещення: “Прийми оцю 
запалену свічку...”

Луку і Петру привітали наймолодші 
члені парафії Христа Царя

Лука і Петра у колі щасливої родини

Т В ІЙ 	 Д ЕН Ь	
НА РОДЖЕННЯ 	 ДЛ Я	

Ц Е Р К ВИ



ВЕНЧИК   VJENČIĆ   ВІНОЧОК50/2009 9

Т
ого року Жупанийска дзецинска смотра 
Вуковарско-сримскей жупаниї отримана у 
Водїнцох, од 26. по 28. юний. Була то наго-
да за вибор найлєпшей дзецинскей ґрупи 

з подруча нашей 
жупаниї. 
Медзи 56 дзецин-
скима ґрупами 
котри наступели у 
спортскей дворани 
у Водїнцох, насту-
пело и нашо КУД 
„Яким Гарди” зоз 
Петровцох. Насту-
пела старша дзе-
цинска ґрупа зоз 
двома танцами, 
„Полїску полку“ и 
танєц на „Кукурич-

ному полю“. По оцени фаxово-
го жирия перше место додзелє-
не КУД-у „Славко Маджер” 
зоз Церичу котре участвовало, 
вєдно зоз ище 14 дружтвами 
зоз других наших жупанийох, у 
дефилеу дзецинскиx Винковс-
киx єшеньоx, 6. септембра 2009 
року  у Винковцох.

Звонко Костелнии

Перша

КУД „Яким Гарди” зоз Петровцох

Жупанийска	
смотра	

дзецинского	
фолклору	
у	Водїнцох
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Л є т н a 

Дзеци зоз Шумеча

Фолклор

Школяре	на	руским	язику

Рецитал пошвецени Т. Швеченкови

Рецитовц нє чежко

Танци.танци...

И 
того року Лєтнa 
школa Союзу Ру-
синох и Укрaїнцох 
отримaнa у крaс-

ним мaлим месце нa поб-
режю Ядaрнского моря. 
Дзеци и учителє були од 
10. по 24. aвґуст госци уж 
познaтого им гостелу Кaр-
ловац.

Млaдшим школяром було 
оможлївене же би през чaс 
свойого нaстaвного тижня, 
од 10. по 17. aвґуст, мaли 
нaстaву у прекрaсно ушо-
рених учaльньох месней 
школи у Селцох..

Зa нaстaву руского язи-
кa у школи за основно-
школски возрост були зaд-
лужени учительки Мaрия 
Хомa и Невенкa Мудри, 
укрaїнски язик виклaдaли 
учительки Верa Пaвлович 
и Кaтицa Скрлетович – aп-
солвенткa нa кaтедри зa 
укрaїнски язик нa зaґреб-
ским Филозофским фaкул-
тету. По зaконченю годзи-
нох язикa и историї, шиц-
ки школяре мaли нaгоду 

ш к о л a
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Л є т н a 
Фолклор

Годзини	шпиваня

Фолкло
рни	акт

ивносц
и

Рецитовц нє чежко

У	руху	танцу

Танци.танци...

Рецитал пошвецени М. Ковачови

С е л ц о х

у

ш к о л a
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нaучиц шпивaц весели укрaїнски и 
руски писнї, а о хторих ше стaрaл 
дириґент Юулиян Рaмaч. Нa концу, 
у школским голу скорей одходу до 
гостелу нa полудзенок, учело ше 
тaнцовaц нaшо тaнци по прогрaми 
хтору обдумaл хореоґраф Звонко 
Костелник, а хтори бул и тогороч-
ни руководитель Лєтней школи. 
Окрем ученя мацеринского язика, 
историї и етнолоґиї нaстaвнїки ше 
нaмaгaли дзецом обдумaц и шлє-
бодни aктивносци, подобову сек-
цию, спортски змaгaня, кaждод-
ньове купaнє и вечaрши зaбaвни 
живот.

По одходу млaдших школярох до 
кaрловaцкого гостелу у Селцу 17. 
aвґустa сциглa млaдеж тиж тaк зоз 
рижних чaсцох Републики Горвaт-
скей. Дзепоєдни учaшнїки школи 
нє видзели ше цaли рок и вельке 
вешелє було зновa ше нaйсц зоз 
стaримa пaйтaшaми. Зa нaстaву 
руского язикa попри учительки М. 
Хомовей остaрaлa ше и учителькa 
Мaрия Блотнейова, a до помоци зa 
укрaїнски язик учительки В. Пaв-
ловичовей пришлa aпсолвенткa ру-
сийского и укрaїнского язикa Вес-

Наклон	на	концу

Пред	свою	публику Пред	початок	програми

На	 годзинох	
шпиваня

Учителька українского язику 
Верa Пaвлович

Учителька 
українского 

язику Кaтицa 
Скрлетович 

Учительки руского язику 
Невенкa Мудри и Мaрия Хомa

нa Бaйрич. Як ше постaвa добри 
дириґент школяром укaзaл млaди 
корепетитор Aлексей Сивч.

Було весело и крaшнє през 
тоти 14 днї нa Лєтней школи. Ос-
тaтнього дня, 24. aвґустa, при 
одходу дому зявелa ше и подaєд-
нa слизa у очох зоз жaдaньом 
– увидзиме ше и нaрок нa Лєтней 
школи.

 В. Пaвлович

СЛУНКО И КВИТОКСЛУНКО И КВИТОК
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ПИСАТЕЛЄ ВАМ НАПИСАЛИ
PISCI SU VAM NAPISALI
ПИСЬМЕННИКИ НАПИСАЛИ ДЛЯ ВАС

Агнетка Костелник Балатинац 

Били молги ше спущели,
кед єшеньски днї крочели,
до винїци зашли шпаки,
грозно смачне прави смаки.

Пошли ґовлї и ластовки,
тащки сциха чвиринкаю
дробни дижджи ше спущели
до молгох нас закруцели.

Дижджи сциха попадую,
древка жовти заплюскую,
слунко тераз слабше греє
травка уж помали преє.

Ноц вше длугша, дзень скрацени
помали ше цага жима,
по валалє уж ше вию
шиви дими зоз комина.

Слунко ше пребива помали
през блядо шиви хмари,
бо єшень уж ту, за петами
и цалком кратки днї пред нами.

Дозрели орехи, бундави,
а нєстало желєней трави,
тирва ламачка кукурици,
вецей нєт дзецох на пажици.

Вони тераз ходза до школи,
хтора на штред валала стої,
уча ше писац и раховац,
а подакеди и танцовац.

По валалє гурча трактори,
вожа дому зоз поля плоди,
швидко, док нє задую витри
и нє почню допити дижджи.

Природа нам открива фарби,
червенкасти, кафово, златни...
фарби хтори цикави оку
найбаржей у тей часци року.

Любица Гаргай

Є у нас такий мастак,
який робить все не так.
Йому кажуть: - «Добрий день!»,
він спати лягає,
а  як ніч спускається,
то з хати втікає.
Коли треба говорити—
рот не відкриває.
А в хвилини тишини,
мов дурний горлає.
Вся родина за столом—
він їсти не хоче.
Та, зате: «Голодний я!»—
кричить серед ночі.
Здогадалисть ви чи ні,
про кого йде мова,
може, таких мастаків
знаєте чудово? 

Леся Мудри

Виховання
За вечерею матуся
допікає сину:
--«Та як це ж ти одягнувся?
Не впізнать дитину!»
--«На стіл ліктів не клади!»
--«Їж з закритим ротом!»
--«Та не пий стільки води,
не станеш в ворота!»
«Ложку не клади у блюдо!»
--«Не облизуй з ножа джем!».
--«Добре виховані люди
користуються ножем...»
Довго б мати ще могла
Виховувать сина,
але тато обізвався 
в останню хвилину:
--«Правильно все, моя люба,
Але й ти могла би знать: 
- Добре виховані люди
За столом завжди мовчать!»

ФАРБИ	ЄШЄНЇ Владимир 
Дїтко

СЛУНКО	

СЛУНКО И КВИТОКСЛУНКО И КВИТОК

И

КВИТОК
Єден квиток у заградки
кажде рано слунко вита,
мала заря живот значи
цо заградку розквита.

Цали дзень на слунку главка
хторей пчолка дружтво прави,
на змеркнуцу квиток жада
най ше з раном слунко зяви.
 
Мешачок му през ноц швици
же би квиток  нє бул сам вноци,
нове рано уж кед швитнє
придзе слунко до помоци.

Леся Мудри

Мастак

Би
л
и
	м

ол
ги
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СТАРИ РУСКИ БАВИСКА - УКРАЇНСЬКI  НАРОДНI  ДIТОЧI IГРИ

Зоз фуркадлом 
дзеци ше бавели 
лєм теди кед була 
красна хвиля, кед 

ше могло висц и бегац по 
вонку. Фуркадло ше пра-
вело так: зоз дакус груб-
шого паперу виштригло 
ше квадрат (напр. 10 x10 
цм) и по дияґоналох за-
штригло ше дакус вецей 
як до половки, од угла по 
штредок. Потим ше зоз 
паперу виштригло колєс-
ко пречнїка 2 цм хторе ше 
преджобло зоз гвоздзи-

ком, а вец ше кажди други 
угел на паперу здзало на 
исти гвоздзик, хтори ше 
на концу преджобло през 
штредок паперу и припло 
на палїчку длугоку коло 
З0 цм.

Зоз таким фуркадлом 
требало висц на витор 
лєбо ше розбегнуц по вон-
ку и воно ше заобрацало. 
Треба надпомнуц же фур-
кадло могло буц векше и 
менше, цо завишело од 
жаданя каждого дзецка. 

Пише: Мария Хома

ФУРКАДЛО	З	ПАПЕРУ

Хлопці й дівчата, узявшись за руки, 
стають у кружок, вибирають “царе-
вича” й “царівну”. “Царівна” пере-
буває в крузі, “царевич” - за кругом. 

Усі співають;

Ой у городочку царівна, 
А за городочком царів син, царів син.
Приступи, царенко, близенько, близенько. 
Поклонись царівні низенько, низенько.
Приступи, царенко, ще ближче, ще ближче, 
Поклонись царівні ще нижче, ще нижче.
Пророби царівні вороточка, вороточка, 
Вивези царівну з городочка, з городочка.
Обведи царівну кругом ряду, кругом ряду. 
Та й постав царівну у ряду, у ряду.

“Царевич” виконує всі обов’язки, які йому 
приспівують, бере царівну за руку і ставить 
уряд поруч із собою. Потім вибирають інших 
“царевича” й “царівну”. 

Кружок	(Царівна)
Кружок	(Царівна)

ШКОЛЯРЕ СОТРУДНЇКИ – UČENICI SURADNICI – УЧНІ СПІВПРАЦІВНИКИ

Мені багато чого сподобалося  на 
літній школі,  напр. фудбол і бас-
кетбол, похід на пляж, катання на 
катамарані і час, який я провів з  
друзями. І незважаючи на те, що 
мені бракувало батьків і деяких 
товаришів, тут було весело. На 
літній школі ми мали фудбольний 
турнір в якому моя команда була 
другою. Незважаючи на те, що ми 
не перемогли, ми були щасливі, бо 
весело провели час! Купатися не 
ходили вранці, бо мали заняття. 
До школи мали йти і на вихідних, 
бо школа тривала тільки тиждень.  

Томіслав Томлєнович, 5 клас

Славонський Брод

Літня	школа Мене звати Даніела, я зі Сла-
вонського Броду. Мені 12,5 років. 
Я вже вдруге на Літній школі. В 
Селцу я побачила щось дуже вели-
ке, а як ви вже здогадались – це 
море. Море велике, синє і солоне.  
На Літній школі вчила українську 
мову. Ми вивчили абетку, назви 
тварин, дні тижня і пори року ук-
раїнською мовою. В школі мені 
було найцікавіше коли ми грали-
ся  в лети-лети та день і ніч. На 
нашому курорті разом з нами були 
гімнасти з клубу «Сокіл» з  Карлов-
ця. Вони одного вечора виступали, 
було любо на них дивитися. Поїз-
дка на Літню школу була найкра-
щою подією цього літа. 

Даніела Клайо, 6 клас

Славонський Брод

Мене звати Йосипа Клайо, я зі Сла-
вонського Броду і мені 11 років. 
Коли я знову побачила темно-синє 
море відразу  скочила. Мені дуже 
весело. Я познайомилася з Аною, 
Теною, Крістіною, Доротеєю,Маєю 
... Тут я дивилася виступ гімнастів з 
Карловця, Шібеника і Каштела. За-
втра відїжджаємо. Я щаслива. 

Йосипа Клайо,  5 клас 
Славонський Брод

Cелце	2009
Мене звуть Таяна. Я з Славонсь-

кого Броду. Мені десять років. Я тут 
вдруге. Я з багатьма познайомилася. 
Бачила велике, синє, солоне море. 
Відвідувала заняття, де вивчила дні 
тижня та назви тварин українською 
мовою. Ми гралися в лети-лети та 
день і ніч. Наша вчителька Катіца 
була предобра!

Таяна Чабрая
Славонський Брод
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Годзинкови	
мехaнизем

Витор прешлосци биє нaм до 
першох. Шицко ше викруцa 

и зогинa под годзиновим мунтaто-
вом хтори нaс шицких претворює 
до прaху и пирнї. Пaтрим нa жи-
вот хтори нaм нa твари охaбя лєм 
брaзди и рaни прейґ хторих пре-
познaвaме бездно пaмяткох. Тото 
трепеценє хторе преходзи припо-
ведa нaм о чежкей дрaги нa хтору 
зме рушели. Зa тоту дрaгу нaм нє 
трaбaю aнї куфри, aнї дaяки дру-
ги ствaри. У форґове нїхто нє пре-
жиє, тa тaк aнї гевти нaймудрейши 
и гевти нaймоцнєйши. Нє можеме 
спознaц вчерa, a цо будзе ютре – 
ище менєй, бо го нє познaме! Шиц-
ко здaбе нa бaвиско мотильох... 
лєм зме ище нє вишли зоз шка-
рупини и питaнє чи ше то дaкому 
дaрaз удaло.

Опитaйце ше чловекови кед би 
му дaли лєм 24 годзини живота цо 
би нaпрaвел и як би меновaл гевто 
цо вше бул и гевто цо зa ньго жи-
вот, хтори му ствaри цо знaчели, 
цо вообще любел и цо го випол-
ньовaло?

Уж сом дзешец роки член Лєт-
них школох Русинох и Укрaїнцох, a 
терaз ми дзеветнац роки. Вецей од 
пол свойого животa кaждого лєтa 
ше сходзим зоз истима пaйтaшaми 
зоз розличних местох. Тот рок ми 
нaйвироятнєйше остaтнї рок и болї 
ме спознaнє же єдностaвно шицки 
мойо вязи скапу до чaрнїни хтору 
нє будзе можлїве реaнимировaц. 
Терaз, кажди раз кед прекруцим 
тот чaрно-били филм, видзи ше ми 
же лєцим до якейшик висшей сфе-
ри розумa и вибляднутних сликох.

Кельо цеплих меморийох, тельо 
цеплих позитивних людзох, лїцох 
хтори нa концу того лєтa остaвaю 
як уґрaвировaни у жренкох окa. 
Зоз нїмa у Селцу остaвa и чaсц 
мнє сaмого покля у себе одношим 
чaсци шицких нїх. Було ми мило 
упознaц их, бешедовaц з нїмa, жиц 
вєдно з нїмa тот єден тидзень роч-
нє. Терaз тото шицко помaли капе 
и остaвa годзинa чaсу хторa мелє 
шицко чого ше дотхнє.

Рaз ше их оздa здогaднєм и рaз 
ше вони здогaдню мнє, a потля 
скриєме свойо ошмихи до мунтaто-
вау годзинкового мехaнизму. 

 Николa Бубнич

Літня	школа

Керпара -Мелани Дудаш 4.кл. 
Риєка

На літній школі мені сподобала-
ся кімната та нові друзі. Гарно було 
йти купатися кожний день. Ввечері 
ми б мали фудбольний турнір, моя 
команда була першою. Мені дуже 
сподобалося на літній школі, навіть 
незважаючи на те, що мене два дні 
болів зуб і вчителька відвела мене 
до лікаря, я гарно провів час і ба-
гато всього навчився. 

Іван Бартницький, 5 клас
Шумече

Літня	школа

Лада - Альоша Лїкар 3.кл. 
Миклошевци

Початок нашої літньої школи був 
захоплюючим. Коли ми прибули в 
Селце, водій забув відкрити багаж-
ник з нашими  cумками і поїхав  на-
зад, а ми думали, що будемо роби-
ти без наших речей. Ми попросили 
директора, щоб він зупинив водія. 
Директор сів в машину, наздогнав 
автобус і взяв наші речі, ми могли 
спокійно розселитися по кімнатах.  

Даніел Липка, 5 клас 
Шумече

Початок нашої літньої школи був 
захоплюючим. Коли ми прибули в 
Селце, водій забув відкрити багаж-
ник з нашими  cумками і поїхав  на-
зад, а ми думали, що будемо роби-
ти без наших речей. Ми попросили 
директора, щоб він зупинив водія. 
Директор сів в машину, наздогнав 
автобус і взяв наші речі, ми могли 
спокійно розселитися по кімнатах.  

Даніел Липка, 5 клас 
Шумече

Керпара - Андрей Владимир Бучко 
4.кл. Петровци

Нарешті прийшло довгоочіку-
ване 10 серпня і початок Літнь-
ої  школи у Селцу. В нашій школі 
приблизно п’ятдесят учнів. Зранку, 
після сніданку в нас були дуже ці-
каві  заняття. Мене досить цікав-
лять українська мова та історія 
України. Після заняття ми обідали, 
а потім на дві години, йшли купа-
тися. Море – чисте, гарне і тепле. 
Ввечері ми грали у фудбол і потім 
потомлені йшли спати. Наші вчи-
телі добрі, веселі і зовсім не строгі. 
Сім днів  пройшли дуже швидко, і 
мені тільки трошки не вистарчали 
наші батьки. 

Стєпан Гадзі, 7 клас
Шумече 

Я приїхав з Збієгу. Тут в Сел-
ці мені просто супер. Приїхали 
ми 10.08.2009, а повертаємося 
17.08.2009. В кімнаті був разом 
зі своїми друзями з класу, а поз-
найомився з новими. Мені все під-
ходить. Ми прокидалися вранці, та 
йшли до школи, а після обіду йшли 
купатися та мали вільний час. 

 Роберт Шперналь, 5 клас
Збієг

Море... Коли ми відпочили з до-
роги, то пішли купатися в морі. 
Море було синє, велике, гірке, со-
лоне... Я стрибала в море і плава-
ла, було пречудово.

Мірела Шперналь, 6 клас
Збієг

Як	я	провела	літо.	
Літо почалося приїздом в Сел-

це. Всі дні я була щаслива, а зараз 
хочеться додому. У Селцу я багато 
чого навчилася. Море прекрасне, а 
крім того я  знайшла нових подруг: 
Ану, Тену, Даяну, Маї...

Ані Шперналь, 5 клас
Збієг
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Лада – Матей Мудри 3.кл. 
Миклошевци

Лада – София Токач 4.кл. 
Миклошевци

Лада – Мая Рац 3.кл. 
Петровци

У	Селцу
Мено ми Еуґен. Перши раз сом у 
Селцу. Змесцели зме ше и такой 
зме ше пошли купац. Ютредзень 
зме уж бавели фодбал. У школи 
зме вельо нового научели. Вельо 
зме ше купали. Ту нам супер! Барз 
сом ше забавел, алє нєшка уж ше 
врацаме дому.

Еуґен Бучко, 4. класа
Вуковар

Мнє на Летней школи барз 
крашнє бо ту мам вельо пайташох. 
Бавиме ше, шпиваме, учиме и тан-
цуєме. Вше пополадню идземе на 
плажу, а вечар маме забаву, му-
зику и шпиванє, а вец идземе на 
спанє. Сцел бим ту остац ище те-
льо, а и нарок придзем бо ту барз 
крашнє.

Боян Кошутич, 6. класа
Петровци

Селце	
Мнє у Селцу барз фино бо ше 

на плажи купаме аж три годзини. 
Рано кед станєме мушиме пошориц 
посцелї и вец нам оценюю хижу. 
Од пол дзевец та до пол єдней 
маме наставу руского и українско-
го язика.

На морю сом упознал вельо пай-
ташох и барз ше ми ту попачело, 
а найбаржей од шицкого морйо и 
вельки стини.

Иван Лїкар, 4. класа
Миклошевци

Мено ми Мая, а презвиско Рац, 
а приходзим зоз Петровцох. Мам 
дзевец роки. Ту ми барз крашнє 
бо сом упознала вельо пайташох. 
На Лєтней школи сом други раз. 
Морйо прекрасне, а ту учим руски 
язик. Закончела сом другу класу.

Мая Рац, 2. класа
Петровци

Лєтна	школа
Мнє у Лєтней школи було добре. 

Бавела сом ше зоз пайташками. 
Ишла сом до школи и учела руски 
язик. Найлєпше ми було купанє. 
Того року ми було прекрашнє.

Тена Голик, 4. класа
Петровци

Лєтна	школа
До Селцу зме пришли пондзелок, 
розпаковали зме свойо ствари , а 
вец зме пошли на плажу. Вечерали 
зме на седем годзин вечар. Рано, 
после фриштику, пошли зме до 
школи. У школи зме читали писнь-
очки Михала Ковача, а познєйше 
зме шпивали и танцовали. После 
настави бул полудзенок и одпочи-
вок, а потим зме ишли на плажу.
Мнє ту барз крашнє бо мам вельо 
пайташох и жадам ту присц и иду-
цого року.

Вероника Мудри, 6. класа
Вуковар 

Морски	бависка
Я любим муряц ше у морю и то 
барз красне дожице, бо на дну єст 
вельо красни коритка, а я ше лю-
бим на нїх припатрац. На дну єст и 
вельо риби, та ми найкрасше кед 
замурим по саме дно барз блїзко 
ґу нїм.

Оґнєн Здравкович,
Осиєк Лєтна	школа	у	Селцу

На Лєтней школи сом други раз 
и барз ми крашнє прето же сом 
славела родзени и имени дзень. 
Упознала сом велї нови пайташки.

Мария Тимко, Заґреб

Лєтна	школа	у	Селцу
Того лєта надумала сом пре-

провадзиц седем днї у Селцу. По-
волала ме Лора, моя найлєпша 
пайташка, же най идзем з ню. Кед 
зме сцигли до Селцу нєсподзива-
ла сом ше зоз дружтвом, бо сом уж 
познала половку з нїх, алє и то же 
сом нашла ище вецей приятельох. 
Найинтересантнєйше ми научиц 
нови язик - руски! Барз ми краш-
нє, танцуєме, шпиваме и научела 
сом вельо нового. Верим же знова 
придзем и нарок.

Мануела Бабич, 5. класа
Вуковар 

Лєтна	школа 
Мено ми Ана Герцеґ и жиєм у Ву-

коваре. Закончела сом трецу класу 
и прешла сом зоз чисту петицу. Те-
раз сом перши раз на Лєтней шко-
ли Русинох и Українцох, алє уж на-
рок преходзим до другей ґрупи, до 
напреднєйших Руснацох!

Ту у Селцу прекрашнє! Учиме, 
купаме ше и слункуєме.
Тото лєто ми найкрасше у живоце!

Ана Герцеґ, 3. класа
Вуковар

Лєтна школа
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Лада – Мануела Бабич 6.кл. 
Вуковар

Писанки – Денис Гарди Петровци

Лєтна школа На	морю	у	Селцу
Мено ми Юлия, а презвиско ми Хо-
ванєц. Я зоз Райового Села и мам 
єденац роки. Я у Лєтней школи 
перши раз. Крашнє ми бо ше мо-
жеме купац и же ходзиме до шко-
ли и учиме читац и писац по рус-
ки. Маме фриштик, полудзенок и 
вечеру, а дакеди маме и десерт. 
За десерт маме пудинґ, колачи и 
ґереґу. Єдзенє барз смачне. Ос-
татнього дня будземе мац приред-
бу, будземе шпивац, танцовац и 
рецитовац. Потим приходзи стар-
ша ґрупа школярох, а ми идземе 
дому. На морю барз крашнє, алє 
сом и щешлїва же идземе дому.

Юлия Хованєц, 4. класа

Райово Село

Я
Я чарна овца у стаду 
билих.
Я зламане шерцо коло
шерцох цалих.
Я мраз и ина 
вяри.
Я уштред билого дня
вечар цми.

Я тераз слунко нового 
дня.
Я тераз вецей од гевтого
цо ше видзи 
од вонка.

Анґело Тимко

Заґреб

МОРЙО
Була то єдна звичайна и мирна 

ноц. Видзел ше мешац хтори пома-
ли виходзел з води, а на побрежю 
шедзел жалосни хлапец. Руцал ка-
меньчки до блїщацого моря покля 
нє обачел же руцел до скла. На по-
верхносци моря, у склєняней фля-
ши було писмо хторе послала єдна 
жалосна дзивка.

Тото вельке белаве морйо повя-
зало два жалосни души зоз рижних 
крайох швета и принєсло им вель-
ке щесце.

Михайло Маґоч

Вуковар

Морйо	чи	поля?
Од пондзелку по пондзелок у 

авґусту ми на морю, од рана по 
вечар и преходза нам днї. Лєм ми 
хиби найкрасши валал на швеце, 
мойо Петровци. Морйо красне бе-
лаве, алє ми ровня барз хиби. На 
морйо ше може вельо припатрац, 
алє знова, то нє житни поля и мойо 
Петровци. Прето гуторим тото: Хто 
раз любел ровню, нїґда ю любиц 
нє престанє.

Боґдан Ерделї

Винковци

Одрастанє
Стоїм пред дзверми живота и пат-
рим на ище вше мнє нєясну слику 
живота, же уж пришол час за поча-
ток нового одрастаня. Як дзецко, 
думал сом лєм на бависко и койя-
ки хороти. Тераз, кед пришол час 
же бим одроснул, ище нє можем 
похопиц же мушим зохабиц шиц-
ко цо ми будзе хибиц зоз дзецинс-
тва. Дакеди пожадам вше остац 
таки яки сом тераз, полни енерґиї 
и дурноґо роздумованя. Можебуц 
ище нє пришол мой час...

Даниєл Вашаш

Петровци

Конєчно сцигол и тот дзень хто-
ри зме нєсцерпезлїво чекали, дзень 
кед зме мали рушиц до Лєтней шко-
ли. То ми други раз же приходзим 
и барз ше ми пачи, бо ми ту шицко 
нове. Научела сом вельо того зоз 
руского язика, упознала сом вельо 
приятельох и забавяла ше. Були 
зме седем днї и було барз крашнє. 
Нажаль, пришол и остатнї дзень и 
час кед мушиме рушиц дому.

Ивона Бабинчак

Стари Янковци 

Лєтна	школа	2009
Ах... перше ше ми видзело же 

ми будзе допито прето же нє при-
шла и моя пайташка, алє сом ше 
наисце спреведла! По тераз ми то 
найлєпше дожице у живоце!

Упознала сом велїх нових пайта-
шох, стретла сом ше и зоз старима 
од прешлого року, алє сом и упоз-
нала єдного красного леґиня. 

Нє було нам проблем ставац 
вчас рано, буц на настави и поз-
но вноци лєгац. Забавяли зме ше 
на морю, плївали, скакали, чиря-
ли ше. Познєйше вечар, знали зме 
и плакац пре препаднути любови, 
алє ту вше були добри пайташе 
хтори знали орозположиц смутних. 
Наздавам ше, алє и твердзим же и 
нарок придзем! 

Ивона Гнатко, 7. класа

Вуковар
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ЗАБАВНИ  БОК – ZABAVNA STRANA -  РОЗВАЖАЛЬНА СТОРІНКА

СОСТАВЕЛА: ЛЮБИЦА ГАРГАЙ У ОСЕМ 
НАПРЯМИ

Кед пренайдзеце задани поняца, одгаднєце ище єдну рошлїну хтора 
дозрева вєшенї.  

Ришенє: КУКУРИЦА

 1. БИШАЛМА 
 2. БРЕСКИНЯ 
 3. БУНДАВА 
 4. ГРОЗНО
 5. ГРУШКА
 6. ҐЕСТИНЯ
 7. МУШМУЛА
 8. ОРЕХ
 9. СМОКВА
10. ЯБЛУКО

Скоромовки
Скоромовки—один з найулюб-

леніших видів української народної 
творчості. Українці завжди любили 
сміх і жарти, а вимовляючи скоро-
мовки можна іще і як повеселити-
ся. Крім того, ці коротенькі «язико-
ломки» дуже добрі для тренування 
правильної вимови ( дикції), а тому 
цією технікою часто користуються 
диктори на телебаченні. Скоромов-
ки також використовують логопеди 
( лікарі, які виправляють непра-
вильну вимову у дітей)

Спробуйте і ви поламати язи-
ка, швидко вимовляючи на перший 
погляд легкі слова. Виявляється -це 
не так і легко. Позмагайтеся з  дру-
зями, хто найвдаліший у читанні  
скоромовок, та спробуйте приду-
мати  власні. 

Пренайдзце слова 
анґлийского алфа-
бету и повяжце их 

по шоре зоз смужку 
а потим офарбце 

рисунок

Прийшов Прокіп—кипів окріп, пішов Прокіп—кипів 
окріп; як і при Прокопові кипів окріп, так і без Про-
копа кипів  окріп.

Не клюй ,курко, крупку,не кури, турку, 
люльку.

На дворі трава, на траві дрова: раз дрова, два  
дрова, три дрова.

Розкажи	про	перепела,	про	перепе-
лиху	і	про	маленьких		перепеленят.

Пилип	 прилип,	 Пилип	
прилип,	Пилип	прилип...

Одна	сорока—одна		мо-
рока,	 а	 у	 сорок	 сорок—

сорок		морок.



Церква - Роберт Ерделї 5.кл.
Винковци

Хижочка стара - 
Антун Гарди 5.кл. Вуковар

Хижочка стара - Иван Лїкар 
4.кл. Миклошевци

Кантичка - 
Ведрана Бучко 

4.кл. 
Вуковар

Кантичка - 
Тена Голик 

5.кл. 
Петровци

Керпара - 
Давид Морган 

5.кл. 
Петровци

Лада - 
Лариса Лїкар 5.кл. 

Миклошевци

Украсни танєр – Вероника Мудри 
6.кл. Вуковар
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Рускиня у народним облєчиве - 
Боян Кошутич 7. кл. Петровци

ВАШО ПОДОБОВО РОБОТИ – VAŠI LIKOVNI RADOVI – ВАШІ ХУДОЖНІ РОБОТИ




