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Riječ uredništva

Draga djeco!

Odrasli ljudi su zaboravili veličanstvenu tajnu o tome

kako se raste. Molimo vas, isprijčajte im svoju ovogodiš-

nju priču odrsatanja.Sjetite se kako ste prošle jesni kre-

nuli u ovu školsku godinu sa strepnjom i malim strahom

od novoga i obveza- pričajte o jesenskim tjednima ispu-

njenim opalim lišćem i kestenjem koji su se postupno

pretvarali u darove svetog Nikole upravo vama, najboljim

djevojčicama i dječacima. Zima se protegla od Božića do

Uskrsa, a vi ste se veselili, povjerali si međusobno tajane

o prvim ljubavima, brinuli brigu o svakoj ocjeni, išli ste na

dječje balove gdje se plesalo i pjevalo, neki od vas su i

glumili, nastupali ste na smotrama dječjeg stvralaštva,

bili ste i gosti na jednom dramskom memorijalu, završilo

je i Petrovačko zvono i eto vas tu- na kraju školske go-

dine!

Uzmite u ruke ovaj broj Vjenčića i krenite na ljetne praz-

nike s otkrivenom tajnom odrastanja! Iza vas će ostati

prazni školski hodnici jer je gotova još jedna školska go-

dina.

Odmorite se do jeseni, vidimo se!
Uredništvo

Слово редакциї

Мили дзеци!
Одроснути людзе забули велїчезну тайну отим як ше рошнє. Модлїме вас, виприпове-дайце им свою тогорочну приповедку одрос-таня. Здогаднїце ше як сце прешлого рокурушели до того школского року з обаваньоми малим страхом од нового и обовязкох. При-поведайце о єшеньских тижньох виполнєтихз одпаднутим лїсцом и ґестинями хтори шеподполно претваряли до дарункох святогоМиколая, праве вам, найлєпшим дзивчатоми хлапцом. Жима ше розцагла од Крачуна поВельку ноц, а ви ше радовали, медзисобносце себе зверйовали тайни о перших любо-вох, водзели бриґу о каждей оцени, ишли сцена дзецински бали дзе ше танцовало и шпи-вало. Даєдни з вас и ґлумели, були сце игосци на єдним драмским мемориялу, насту-пали сце на смотрох дзецинского творитель-ства, закончел и Петровски дзвон, и ниа, тусце – на концу школского рока!Вежнїце до рук тото число Венчика и рушцена лєтни одпочивок з одкриту тайну одрос-таня! За вами останю празни школски лавки,бо закончени ище єден школски рок.Одпочиньце ше по єшень! До видзеня!

Редакция

Слово редакциї

Дорогі діти!

Дорослі вже забули величну таємницю про

те, як дорослішається. Будь-ласка, розка-

жіть їм свою цьогорічну історію виростання.

Згадайте, як ви минулої осені вирушили у

цей навчальний рік з малим хвилюванням і

острахом від нового і обов’язків—говоріть

про осінні тижні, наповнені опалим листям

і каштанами, які поступово перетворюва-

лися у подарунки святого Миколи саме вам,

найкращим дівчаткам і хлопчикам. Зима

розтягнулася від Різдва до Великодня, а ви

веселилися, довіряли одне одному таємниці

про перші закоханості, хвилювалися про

кожну оцінку, йшли на дитячі бали, де тан-

цювалося і співало; деякі з вас грали в те-

атральних виставах, брали участь у оглядах

дитячої творчості, були гостями і на одному

драмському меморіалі, закінчився і «Пет-

рівський дзвін»,—і ось ви тут, на кінці

шкільного року.

Візьміть у руки цей номер «Віночка» і виру-

шіть на літні канікули з відкритою таємни-

цею дорослішання! За вами залишаться

порожні шкільні коридори, адже закінчився

іще один навчальний рік.

Відпочиньте до осені, побачимося!

Редакція 

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

32000 VukovarVijeća Europe 93
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ПОЕТ З НАРОДУ

Того року, точ-
нєйше 8. юния на-
полнює ше 80

роки од народзеня Силва
Ерделя нашого визнач-
ного поети. Народзел ше
у Петровцох 1930. року.
Ту ходзел до школи, пре-
жил свою младосц, за-
сновал фамелию, робел

як землєдїлец и  писал писнї, та го наволую и поет-
параст. Силво Ерделї бул активни на широких пол-
ьох културней роботи. Бул орґанизатор и
руководитель месней Читальнї, член Културно-
уметнїцкого дружтва, стаємни дописователь тижнь-
ових новинох “Руске слово” и його заступнїк у
валалє, сотрудзовал зоз видавательним оддзелєньом
виданьох на руским язику. Значну заслугу мал у за-
зберованю и оформйованю музейней збирки у Пет-
ровцох... З єдном словом, бул тирвацо присутни у
духовним живоце свойого места, у його креированю
и реализациї истого по конєц свойого живота. Умар
19. авґуста 1996. поку, а поховани є на петровским
теметове.
Як поета познати є под власним меном и презвис-
ком, як и под псевдонимом “Лєсови”. Його думки
криштально чисти и ясни, а писнї щири, мили, лєгко
паметлїви. Положени су на папер як цо су и вишпи-
вани под крочайом за плугом, при одгуку шекери у
лєше, при трепеценю лїсца на ярнїм витрику...
Под час живота 1977. року НВРО “Руске слово” му
видало кнїжку поезиї под назву “У лєшику при ва-
лалє”. Писня под исту назву вошла до народу прейґ
мелодиї Якима Сивча, т.є. шпива ше яґ народна. За-
ступени є и у антолоґиї поезиї и прози Русинох и
Українцох Горватскей хтору ушорела Любка Фалц
2000. року, як и у антолоґиї русинскей поезиї дру-
гей половки ХХ сторочя «Русинськый ренесанс»
виданей у Будапешту 2008. року. Можебуц менєй
познате же писал и писнї за дзеци. Кнїжка з дзецин-
скима писнями видата му 2005. року под назву “На-
спак швета”, а видало ю КУД “Яким Гарди”
Петровци.

Пририхтала: Любица Гаргай
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Силвo Ерделї 
ТАНЄЦ МАЛЕЙ МАРЧИ 

Направела мала Марчасебе бабки два,
ушила им шматки красни,та их облєкла.

Вец их вжала за ручочкии зашпивала,
крочай лїво, крочай правозатанцовала.

Красна писня, танєц живи,ножки дупкаю,
мала Марча танєц водзи,сукнї пирхаю.

Од живосци нараз Марчатанєц занєсла
же аж свойо два бабочкицалком розтресла.

ПРИВИТ ЯРИ 

Якимчо и Дзвонко, брацикове верни,

вжали зоз лади клубешко цверни.

Зоз пойда зняли красни папери,

шарканя велького крашнє справели.

На длугу цверну його завязали,

прейґ ширих польох зоз нїм бегали.

Витор им помог, задул широко,

дзвигнул шарканя гет-гет ви-

соко.

Дзвигнул високо под

били хмари
най  ноши привит

тей красней яри.
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ЯР НАМ ПРИШЛА 

Яр нам пришла, мили дзеци,и ожили луки,
тераз шицки до бавеня,и то - без розлуки.

Назберайце подшнїжнїкии дробни фиялки,
а у дворе, на ягоди,
направце гомбалки.

Загомбайце ше високо,аж там по конари,
з писню красну привитайце перши часи яри.

МАМ БАБОЧКУ

Мам бабочку красну, вельку,чарни очка ма;
вона добра и предобра,вше ми є мила.

Умивам ю кажде рано,облєкам по моди,
бавиме ше ми обидвау велькей злагоди.

Вше ше бавим я зоз бабкукед шлєбодни час
и шпивам єй шпиваночки,бо мам красни глас.

Кед до школи я одходзим,кладзем бабку спац;бриґу о нєй шицку водзимяк да сом єй мац.

ДУРНИ ЦАП

Цап брадати, цап рогати

вчера пошалєл,

залєцел ше з вельку моцу

и курнїк звалєл.

У курнїку тей єшенї 

вон назберал вши,

його брада и кожушок

з нїма су полни.

Вши го щипу и кусаю,

аж го лапа страх,

та по гумнє скака, бежи

же аж дзвига прах.

Нє ма мира воднє, вноци

дре ше “ме-ме-ме”,

глєда вельку витернїцу

най го витрепе.

А кед и то нє поможе,

поможце му ви,

виратуйце цапа, пошлїце му

пращок ДИ-ДИ-ТИ.

ВЕЛЬКИ СТРАХ

На нашим дворе чудо ше стало

кед мале целє на глас зричало.

Кандур Микола так ше барз злєкол

же аж за буджак од страху сцекол!

А пшичок Бурко скруцел свой хвост,

од страху велького сцекол под мост.

Курки з когутом гребац престали,

под вигриски од страху сцекали.

И цап брадати румеґац престал,

спод копки шена тиж дзешка нєстал.

Кожлята таркасти, кед чули “му”,

од страху ше скрили под сламу!

Прашата, швинї залапел страх,

и так сцекали же дзвигли прах.

А мале целє прето зричало

же мацер свою воно глєдало.

А кед ю нашло, то ше уж зна,

зоз смаком вельким цицкало млєка.

Нєстало гладу, та и ричаня

страху велького, та и сцеканя.
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До 75-річного

юбілею письменниці

Тамара Опанасівна

Коломієць народи-

лася 9 квітня 1935

року в місті Корсунь-Шев-

ченківський на Черкащині.

Мати багато працювала,

тому вихованням дівчинки

займалася бабуся. Тамара виросла «у бабусиній пе-

лені », із захопленням слухала козацькі й чумацькі

сумовиті пісні, казки, загадки, лічилки. Непись-

менна баба Ганна знала напам'ять майже весь

«Кобзар» і часто його цитувала.

Мама дівчинки працювала лікарем, тому часто

була відсутня. Дідуся і татка, на жаль, уже в ран-

ньому дитинстві у дівчинки не було: дідуся за-

брала громадянська, а татка — Друга світова війна.

Але був ще маленький братик Петрик, якому до-

водилося власноручно майструвати вітрячки, лі-

тачки та кораблики.

Тамара Опанасівна належить до покоління, ди-

тинство якого було перерване війною. У шкільні

роки мріяла стати лікарем, бо дитяче серце ще

довго залишалося чутливим до ран війни. Захоп-

люється літературою, ще у школі починає писати

перші вірші.
Вищу освіту здобула у Київському державному

університеті на факультеті журналістики. У сту-

дентські роки з’явилася друком перша збірка лі-

рики Тамари Коломієць — «Проліски» (1956). Тоді

ж молоду поетесу прийняли до Спілки письмен-

ників. Відтоді вийшло 10 книжок лірики, зокрема

«Осіння борозна» (1981), «Багаття на межі» (1984)

та «Дорога в листопад» (1990).

Нині поетеса скерувала свої зусилля в інше

русло — у дитячу літературу. На її книжках ви-

росло не одне покоління маленьких українських

читачів У її творчому доробку— понад 30 збірок

оригінальних казок, віршів, небилиць, лічилок,

смішинок, загадок. Найвідоміші її книги: «Почи-

наються дива», «Жмурки», «Пісенька про гнома»,

«Пісня джерельця», «Дощик-накрапайчик», «Ве-

селе місто Алфавіт».Тамара Опанасівна якийсь час

співпрацювала з популярним журналом «Піз-

найко» та у видавництві дитячої літератури «Ве-

селка. 
Сьогодні Тамара Коломієць—щаслива мати

двох доньок та бабуся шести онуків, які й далі на-

дихають письменницю на нові захоплюючі твори.

Підготувала: Леся Мудрі 

Тамара Коломієць

ЇЖАКИ   

Два веселі їжаки 
Накололи на голки 
Всі листки 
І сказали : 
—Ми – кущі , 
Золоті у нас плащі 
На дощі . 

Два веселі їжаки 
Накололи на голки 
Всі грибки 
І сказали : 
—Ми – пеньки , 
Наросли у нас грибки , 
Як горбки . 

Два веселі їжаки 
Позгорталис ь у клубки 
Під голки 
І сказали : 
—Ми – грудки...
Ну, а може, – будяки.
Ну , а може, - їжаки 
Все-таки?. .



753/2010 VJENČIĆ   ВЕНЧИК   ВІНОЧОК

Naši književnici - Нaшо писaтелє - Нaші письменники

ПОВАЖНИЙ КІТ 

По дорозі в білий світ
Вируша поважний кіт.
Іде, хвостом похитує,
В перехожих випитує:
—А скажіть мені, котораІз сметаною комора?

НЕБИЛИЦЯ  

Що у літа на порозі

Цвітуть маки на морозі. 

А у літа на печі

Замерзають калачі.

А у весни коло поля

Листя скинула тополя. 

А в осені коло стежки 

Вбрались верби у сережки. 

А ми стали коло хати 

Та й не можем розібрати, 

Кому іти рибу пасти, 

Кому воду в копи класти, 

Кому піски молотити, 

Кому сніги волочити.

ЗАГАДКИ   

***
Летів гість 
З дальніх міст –
На все небо 
Білий хвіст
(Літак)

***

Покурилася кура 
Мимо нашого двора –
З двома гнутими рогами, 
З двома взутими ногами, 
З одним оком у чолі 
І з сідуном у сідлі
(Велосипед)

***
Ішов плаксій невтишимий, 
Ридаючи ридма. 
В небі пояса покинув, 
Щоб всім було видно. 
Нехай собі красується, 
Променями тканий. 
Нехай усяк милується –
Ніхто не дістане. 
(Дощ, веселка)

***
Літун-шелестун, 
Замітайло-клопотун, 
Усе листя полистав, 
Усю хвою розчесав, 
В усіх димах бруднився, 
В усіх річках обмився. 
(Вітер)

***
Ішла Улита, 
Черепком сповита, 
Безрука, безнога, 
Чотирирога. 
(Равлик)

ДІДІВ ОБІД  

Казку хочете смішну? 

Зараз я її почну: 

Жив на світі сивий дід. 

На плиті варив обід. 

На кривий ослін сідав, 

Що зварив, усе з'їдав. 

Горщик мив і миску мив. 

На плиті обід

варив. 

На кривий ослін

сідав, 

Що зварив, усе

з'їдав. 

Горщик мив і миску

мив, 

На плиті обід варив...

...Ой і хитра казка ця, 

Бо не видно їй кінця. 

Доки дід на світі житиме, 

То усе обід варитиме.



З радістю запрошуємо вас на духовну віднову для дівчат на тему: «Марія – взір духовного життя».

На духовній віднові, яка відбудеться у Вуковарі від суботи 19.06. до вівторка 22.06. 

у монастирі сестер Чину св. Василія Великого (Vukovar, ul. V. Lisinskog 27)

i в Приняворі (Боснія і Герцеговина) від понеділка 28.06 до четверга 01.07 в Духовному центрі 

ви матимете нагоду:  зростати у всіх вимірах, а в першу чергу духовно,

дізнатись щось нове про Пречисту Діву Марію, навчитись краще спілкуватись з Богом та людьми, 

знайти нових друзів, розвивати свою творчість (спів, драма, образотворче мистецтво),

а також гарно відпочити. З нетерпінням ВАС очікуємо!

сс. Василіянки
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Літо з Богом
На дворі вже панувало справжнє

літо. Микола зосереджено
читав підручник з історії Ук-

раїни. У нього завтра останній іспит,
отож ще лиш 24 години і він буде віль-
ний, мов птах... Забувши про гетьмана
Івана Мазепу Микола замріяно поди-
вився у вікно. Аж раптом двері в його
кімнату відчинилися, і в кімнату вбігла
радісна Оленка. 
-Миколо, - вигукнула вона- чи це
правда, що ти поїдеш у літній табір
«Літо з Богом?»
-Так, правда, але тепер не заважай, у
мене завтра іспит з історії. Біжи бави-
тися! – твердо відповів Микола.
Оленка засоромлено вийшла з кімнати
зачинивши за собою двері. А Микола
далі читав підручник. Увечері коли він
відклав книжку і вирішив ще пограти,
якусь гру на комп’ютері у кімнату без-
шумно увійшла Оленка і зручно вмос-
тилася на дивані.
-Миколо, розкажи мені про «Літо з
Богом».
Микола обернувся і побачив знайому
картину: Оленка зі своєю улюбленою
іграшкою – медведиком сиділа на ди-
вані і не мала ані найменшого наміру
піти звідси доти, доки не дізнається
все, що їй потрібно. Отож він одразу
капітулював і швиденько комбінував як
розповісти про табір малій сестричці.
-Це табір для дітей та молоді, який ор-
ганізовує наша Церква. Він триватиме
один місяць, а ми житимемо у одному
з наймальовничіших куточків Кар-
пат...,-розпочав він.
-А чому «з Богом»?- спитала Оленка.
-У тому таборі зберуться приятелі
Ісуса, з нами буде священик і сестри-
монахині, там разом з нами буде Бог,-
терпеливо пояснив Микола.
-І що Бог справді буде з вами цілий
день? І ви будете увесь час молитися
так як ми це робимо рано і ввечері?

-Господь Бог є всюди, Оленко, але в та-
борі Він буде дуже близько... Ми щодня
матимемо честь бути на          св. Літур-
гії і більше молитимемось, але не зов-
сім так як ти думаєш,- прохопився
Микола і одразу пожалів, адже в
Оленки виникло щонайменше п’ять
нових запитань.
-А чому ми не бачимо Бога, ані наймен-
шого шурхотіння не чути, а Він є тут?
-Прийде час і кожен з нас Його поба-
чить «лицем в лице», але тепер для
наших очей Бог – невидимий, і все-
таки Він тут є.
-А що ви будете робити разом з Богом,
якщо не будете увесь час молитися?
-Різного буде, ми якраз вчитимемось як
можна «побачити» Бога. Ми будемо хо-
дити по горах і вдивляючись в цю
красу побачимо сліди Божі. Ми будемо
читати Його Лист – Святе Письмо і діз-
наватися про те, що Він бажає нам ска-
зати. Співатимемо пісні – Богу на
славу. Там ми познайомимося одні з од-
ними і дізнаємось яких різних Він нас
усіх сотворив. Увечері ми палитимемо
ватру, світло і тепло якої нагадуватиме
нам про Божу любов і увесь цей час
Бог буде з нами. Різні змагання, жарти,
ігри– все це буде «літо з Богом».
Оленка благально подивилась на Ми-
колу.
-Миколо, а можна я піду з тобою? Я
буду чемна і не буду вередувати.
-Ні, ти – замала, ти поїдеш в село до ба-
бусі. 
-Але я хочу теж літо з Богом. Я теж
хочу навчитися як Бога бачити і чути.
Хіба Бог любить тільки школярів? 
Оленка міцно обняла свого ведмедика
і чекала на відповідь. Микола поди-
вився на годинник. Тепер був час ска-
зати щось мудре і рішуче, щоб це мале
«чомукало» пішло спати.
-Оленко, ти можеш в селі разом з баб-
цьою мати прекрасне літо з Богом. За-

втра після іспиту я розповім про це до-
кладніше, а тепер залиши мене, я мушу
скласти план твого літа з Богом і напи-
сати про все бабці. А тепер вже пізно і
тобі давно пора йти спати!
- Завтра? Ти не забудеш? Оленка недо-
вірливо зиркнула на Миколу.
-Не забуду. Я складу план на три місяці.
Ну що? Ти вдоволена?
Оленка помалу піднялася з дивана і
міцно притискаючи до грудей медве-
дика попрямувала до дверей.
-Тільки не забудь Миколо,- ще раз на-
гадала вона і почимчикувала до своєї
кімнати.
Микола полегшено зітхнув. Вимкнув
комп’ютер. Він вирішив добре виспа-
тись перед іспитом і перед завтрашнім
штурмом Оленки. Усміхаючись в по-
душку він згадував свої пригоди з ми-
нулого «Літа з Богом», своїх друзів і
відчуття Божої благодаті, яке ще довго
після закінчення табору не покидало
його серця.

План літа з Богом для Оленки
Знайомимось з Богом через природу. 
Піди з бабцьою до лісу, подивись на ви-
соченні дерева, послухай спів пташок,
шум листя, понюхай як пахнуть лісові
суниці все це створив Бог. Якщо ви на-
збираєте в лісі ягід не забудь за своїх
приятелів, а також за нашу хвору су-
сідку. Господь Бог буде біля тебе в лісі,
але він буде дуже близько коли ти діли-
тимешся суницями з іншими. 

Дорогий читачу, спробуй і ти скласти
свій план літа з Богом або попроси ко-
гось із старших, вони напевне мають
добрі ідеї. Нехай це літо буде для тебе
гарним відпочинком, повним нових
вражень і знайомств. Так, нехай це твоє
літо буде справді з Богом. Бажаємо ус-
піхів.                               сс. Василіянки



Конєц школского рока тради-
цийно уж и початок красней
цеплей хвилї хториу велї ви-

хасную за рижни вилєти. Так и школя-
ром нїзших класох зоз подруча
Општини Томповци, медзи хторима и
Миклошевчанє, школа пририхтала ек-
скурзию до главного городу Горват-
скей. 
Всоботу, 22. мая, вєдно зоз своїма
учительками дзеци рушели на авто-
бусу до Загребу, дзе, медзи иншим,
нащивели Заґребску катедралу и од
фахового водителя дознали вельо ин-
тересантного. Були на главней площи,
прешли през Каменїти дзвери и ви-
дзели велї краси Заґребу. После длуго-
кого шпацираня, на хторе нєзвикнути
по малих валалох, одпочинули ше при
смачним полудзенку у ресторану.
Потим нащивели зоолоґийну заграду
хтора велїх фасцинирала, як з вельким
количеством животиньох, так и з саму
красу места.
На питанє, цо ше им у Заґребе найве-
цей пачело, дзеци рижно одвитовали.
София Токач: Мнє ше найвецей па-
чела зоолоґийна заграда, особлїво те-

рариюм, хтори бул
направени як права
джунґла. Там ше
чувствуєш як у Аф-
рики.
Паула Поточки:
Шицко було супер.
Була ми страшна
мумия єдного свя-
того зоз катедрали. А
Ґричке дзело нам добре «пречисцело»
уха, бо зме там були праве на саме по-
ладнє.
И гоч чежко було у нєшкайши час ро-
дичом видзелїц зоз кишенки 250 куни
(а хто ма двох школярох и два раз
вецей), алє велї пораховали же важ-
нейше дзецинске друженє и упозна-
ванє главного городу родней держави.

Три днї познєйше, вовторок, 25. мая,
даскельо наймладших Миклошевча-
ньох, члени иґраоници Дружтва
«Нашо дзеци», на поволанку води-
тельки иґраоници зоз сушедних Ча-
ковцох, Єлени Чурчинац, вєдно зоз
дзецми чаковскей иґраоници нащи-
вели зоолоґийну заграду у Осєку. У

програми вилєту бул уключени и по-
лудзєнок у МcDonalds-у, цо дзцом
принєсло ище вецей радосци.   
Дружтво «Нашо дзеци» з Миклошев-
цох концом юния мешаца планує
вилєт тиж до Осєку, на базени, та з
тей нагоди повола дзеци з чаковскей
иґраоници. Тото би могло буц початок
єдного красного сотруднїцтва у хто-
рим би ше могли дружиц як дзєци, так
и родичи з сушедних валалох. 
А з оглядом на тото же за даскельо
роки тоти дзеци буду вєдно ходзиц до
школи, то би була єдна од ридких на-
годох дзе би ше општински дзеци
могли кус лєпше упознац.

Леся Мудри и Ксения Лїкар
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ВИЛЄТИ

ПОЧАЛА СЕЗОНА ЕКСКУРЗИЙОХ  
У НАЩИВИ НАШИМ ШКОЛЯРОМ У МИКЛОШЕВЦОХ

Школяре нащивели и зоолоґийну заграду

Твердиня Лотрщак у  Заґребу

Спущованє зоз горнєй на дольню часц Заґреба



И того року у ра-
микох централней манифестациї кул-
тури Руснацох и Українцох Републики
Горватскей „Петровски дзвон 2010“,
22. мая отримана и смотра дзецинскей
музичней и танєчней творчосци „Пет-
ровски дзвончок“. Смотра отримана у
поладньових годзинох пред полну салу
патрачох зоз Петровцох и зоз других
местох цо доказ же нашо людзе любя

свою културу, а окреме кед можу пат-
риц своїх наймладших. 
Тогорочну смотру „Петровски дзвон-
чок“ отворели школяре ПШ Микло-
шевци, хтори источасно члени
подростку КУД „Яким Ґовля“. Вони з
тей нагоди одшпивали два дзецински
шпиванки, хтори з нїма пририхтала
проф. Мария Хома. Танєчна секция ви-
ведла тиж дзецински танєц у хореоґра-
фиї Желька Лїкара, а з помоцу Славици
Гайдук. Потим ше шоровали. Петров-
ски школяре хтори виучую

руски и україн-
ски язик виведли вецей народни шпи-
ванки и танци, а пририхтали их
учительки Наталия Гнатко, Мария
Хома, Оксана Мартинюк и Звонко Ко-
стелник. Нажаль, на смотри од наших
дзецох наступели ище лєм члени танєч-
ней секциї подростку КУД „Осиф Ко-
стелник“ з Вуковару. Танци з нїма
пририхтал Звонко Костелник. Окрем
спомнутих ище наступели: наймладши
танцоше КУД „Селячка слоґа“ зоз Боґ-
дановцох, хтори ше представели зоз
венчикох сримско-славонских танцох и
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ПЕТРОВСКИ ДЗВОНЧОК

ПАТРАЧЕ УЖИВАЛИ У РОЗШПИВАНЕЙ МЛАДОСЦИ
ОТРИМАНИ „ПЕТРОВСКИ ДЗВОНЧОК 2010“

КУД Яким Гарди Петровци

КУД Яким Ґовля Миклошев

 

КУД Осиф Костелник Вуковaр
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шпиванкох, як и танєчна ґрупа „Ве-
нера“ зоз Вуковару.
Кед бизме на концу сцели дац оцинку
тогорочного наступу наших наймлад-
ших, а то доказали зоз щирим кляп-
каньом и присутни патраче, можеме
повесц: миклошевски школяре були
наисце симпатични, свой новопоста-
вени танєц виведли так повесц без
гришки, а зоз шпиваньом приємно нє-
сподзивали. На високим уровню були и
школяре зоз Петровцох. Медзитим, ду-
маня зме же би дзепоєдни руководителє
требали водзиц рахунку же „Петровски
дзвончок“ смотра наших дзецох-школя-
рох, та би з нїма требало учиц тото цо
им блїзке, дзецинске, а спрам можлївос-
цох з новим репертоаром.

Дюра Лїкар

Дзеци хтори виучию укрaїнски язик

Госци – дзецинска танцошка
ґрупа Венера Вуковар

Госци зоз Боґдановцох

   вци

О.Ш. Миклошевци

Дзеци хтори виучию руски язик



Вуковaрскa школяркa
Мaрия (Maя) Maґоч
пред двома роками

явела ше нa конкурс хтори
розписaл United World
Colege. Теди булa школяркa
другей клaси ґимнaзиї у Ву-
ковaре.
През цaле школовaнє Мaя
булa зaмерковaнa, вреднa и
успишнa школяркa, тa нє
чудує же ше єй удaло пойсц
до иножемствa нa дaльше
школовaнє. Бешедовaли зме
зоз ню кед булa домa нa од-
почивку. Мaя потлковaлa
способи нa хтори кaжди ґим-
нaзиялєц у другей лєбо тре-
цей клaси ґимнaзиї може
поднєсц прияву кед жaдa
остaтнї двa клaси штреднєй
школи уписaц дaґдзе спозa
грaнїцох Републики Горвaт-
скей.

– Єст тринaц коледжи у
швеце хтори виберaю при-
явених кaндидaтох зa ино-
жемне школовaнє.
Кaндидaтох ше вибера по їх
успиху у порядней школи,
успиху у шлєбодних

aктивносцох, нa змaгaньох и
по других критериюмох.
Буц вибрaни з боку тей орґa-
низaциї як кaндидaт зa ино-
жемне школовaнє знaчи
достaц стипендию зa тaку
фaйту школовaня. Мaрия

дaлєй толкує:
– Тотa орґaнизaция дaвa сти-
пендиї зa 85 держaви шветa.
Кед сом ше пред двома ро-
ками, 2008. року приявелa,
зоз Горвaтскей були вибрaни
лєм тройо стипендисти, a я
достaлa стипендию зa шко-
ловaнє у Норвежскей.
И тaк почaло здобувaнє но-
вого искуствия того сaмозa-
тaйного, милого дзивчецa зоз
фaмелиї вуковaрского гре-
кокaтолїцкого пaноцa и пa-
рохa Влaдимирa Мaґочa.
– У Норвежскей ходзим до
зaкончуюцей клaси штред-
нєй школи по интернaцио-
нaлним прогрaму познaтим
под нaзву IB прогрaм и рих-
тaм ше зa фaкултети дaґдзе
у Aмерики aбо у Кaнaди.
Мaме лєм шейсц предмети:
норвежски язик, aнґлийски
язик, мaтемaтику, физику,

людски првa, ґеоґрaфию и
виборно мaцерински язик.
Нєт вельо предмети як у гор-
вaтских штреднїх школох,
aлє ше ґрaдиво виучує до де-
тaльох, идзе ше до глїбини
зоз цильом чим лєпшого
пририхтовaня зa квaлитет-
нєйши студиї гоч хторого нa-
пряму, гоч дзе у швеце.
У мaю Мaрия зaкончелa ко-
ледж у Норвешкей и терaз
ше рихтa нa штиророчне
студирaнє у Флориди и Зєди-
нєних Aмеричких Держaвох.
Жaдaме же би ше нaшей
Мaриї зисцели нaйкрaсши
професийни и жовтни сни и
же би чувствовaлa цaложи-
вотну рaдосц у своїм нaмa-
ганю здобувaня широкого
знaня.               

В. Пaвлович
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У норвежскей штреднєй школи учиме
менєй предмети

Мaрия Мaґоч – успишнa нa иножемним коледжу

Мария Маґоч на вилєту до горох у  Норвежскей

Школяре облєчени до маїцох зоз лоґотипом
коледжу (RCN UWC)



Наталочка вже зовсім велика:
ходить до другого класу і
вміє все сама робити. Сама

вдягається, прибирає свою кімнату,
навіть мамі посуд мити допомагає.
Батьки Наталоччині працюють у лі-
карні, часто не бувають вдома, тому
їм допомога ой як потрібна!
Хороша дівчинка Наталочка, от
тільки багато чого забуває. То хліба
купити, то кішечку свою Мурку на-
кормити, то квіти на підвіконнику по-
лити. Вже мама і просила, і сварила,
та нічого не допомагає. Наче з діря-
вого горщика, все з Наталоччиної го-
лови витікає. Але найгірше у школі.
Скільки разів у класі чулося Наталоч-
чине:
—Ой, забула...
Чи книжку не взяла, чи олівець,
зошит з домашнім завданням або
змінне взуття. А як було прикро, коли
про екскурсію забула! Тоді весь 2-А
пішов у зоопарк, а вона залишилася
вдома. Після того і причепилося оте
«Наталочка-забувалочка».
Наче вона навмисно все забуває!

Вчителька каже:
—Тобі, Наталочко, у одне вухо
ввійде, а в друге вийде. Наступного
разу на чолі запиши, може, тоді не за-
будеш.
І що вже не робила, мама навіть
зав’язувала вузлика на хусточці. На-
талочка дивиться на хусточку і не
пам’ятає, чому її зав’язала. Або вза-
галі десь хусточку забуде. Лихо та й
годі! 
А вчора на уроці малювання вчи-
телька запитала, де Наталчині фарби.
Дівчинка ще не встигла відкрити
рота, а вже з усіх сторін почулося:
—Забула!—насміхалися одноклас-
ники.
Наталочка аж образилася:
—А от і ні! Взяла, тільки із рюкзака
вийняти забула.
Вчителька тільки посміхнулася.
Того дня, ідучи зі школи, Наталочка
сердито сама з собою розмовляла:
—Та що вони собі думають—забува-
лочка! Наче вони ніколи нічого не за-
бувають! От я вам покажу
забувалочку!

Наступного дня Ната-
лочка встала раненько.
Мама ще спала,бо пізно
повернулася з роботи, а
тато вже пішов на ранню
зміну в лікарню. Дів-
чинка швиденько вми-
лася і вдягнулася,
випила склянку
молока з хлі-
бом. Цього
разу не за-
була вернути
молоко у хо-
лодильник.
Ще раз переві-
рила рюкзачок:
усе взяла! І по-
бігла у школу.
Було ще зовсім
рано, перехожих
майже не було.
Сонце весело
с в і т и л о ,
пташки спі-

вали на деревах. Дорогою до школи
Наталочка мугикала під ніс щойно
складену веселу пісеньку:
Усе взяла, ла-ла ла-ла
Нічого не забула...
Біля школи ще не було нікого, двері
були зачинені. «Перша прийшла»,—
подумала дівчинка, сідаючи на ла-
вичку. Звідкись узявся шкільний
сторож, подзв’якуючи ключами. По-
бачив Наталочку:
—А ти чого прийшла? Та сьогодні ж
субота!
Наталочка прохолола. Та вона й за-
була, що школи сьогодні нема! Ну й
забувалочка!

Леся Мудрі

ДРУЖБА

У неділю коло грушки
Посварились дві подружки.

—М’яча мого віддавай!
—Дуже треба, забирай!
А ти дай мою скакалку,

Я йду гратись до Наталки!
Розсварились, мов сороки,
Розійшлися в різні боки.
Тут метелик пролетів,
На червону квітку сів.

Враз подружки оглянулись,
Одна одній посміхнулись.

У неділю коло грушки
Помирились дві подружки.

Леся Мудрі
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Прекрасни лєтни дзень. Правда,
рано дакус падал диждж, а вец
слунко викукло споза хмари и

настал красни цепли дзень. Марча
вецей нє идзе до малей школи. Закон-
чела ю и лєдво чека же би на єшень ру-
шела до першей класи. Єй два роки
младши брацик Мирко нє ходзи до
оводи, бо им мац нє занята, та вон ище
нє зна цо то прави обовязки. Док мац у
кухнї варела полудзенок, вони двойо
ше бавели на дворе у писку. Тот писок
ту стої одкеди вони паметаю. Нїґда анї
єдному нє спадло на розум же би ше
опитали одкадз тота громадка писку ту,
за нїх то було звичайне. Нєзвичайне им
було кед ше пошли бавиц до дакого у
сушедстве, а там писку нє було. Зоз
того писку правели турнї и койяки
други здания. Марча часто з нього ва-

рела смачни полудзенок и пекла ко-
лачи, Мирко го превожел зоз свою
механизацию. 
Гоч ше барз любели бавиц у писку,
знали пойсц и до парку бавиц ше зоз
сушеднима дзецми, алє лєм теди кед би
на нїх мал хто мерковац. Заш лєм, най-
волєли пойсц зоз мацеру до єй па-
йташки Лїлї. Вона бивала три улїчки
далєй, у солитеру на шестим поверху.
Син єй пошол на студиї та жила сама.

Того дня
Марча и

Мирко надумали пойсц до нини
Лїлї. Знали же сами нє можу, а чи
мац будзе мац часу?
Вишла мац на двор позберац
сухи шмати, та ше єй Мирко
пита:
-    Мамо, кеди нас одведзеш
до нини, уж зме давно нє
були?
-    Насправди давно – ош-
михла ше мац – од завчера!
-    То було так давно, од теди
сом уж даскельо раз спал.
-    И я бим ишла – предлужела
Марча, а могли бизме ше и дакус длу-
жей вожиц у лифту, то ми баш супер!
-    Лєм ше ви вожце – задудрал Мирко
- я волїм исц по ґарадичох, лєм кед би
их нє було тельо вельо.
-    Пойдземе дакеди други раз, нє мо-

жеме жени так часто допи-
вац - одповедла мац и
попонагляла ґу капурки бо
пришол поштар. Тиж и те-
лефон забренкал, та Марча
швидко одсакала явиц ше.
- Марчо, хто волал? -

опитала ше мац.
-    Нина Лїля и поволала нас же бизме
пошли до нєй.
-    Та лєм прето вола, же би нас пово-
лала до нєй?
-    Га нє, сцела ище цошка, алє сом за-
була.

- Г у н ц у т у
мали... Порадзим ше
уж я зоз ню о тим.
- Мирку, нина

нас волала, лєм ище най
мац пристанє и идземе.
- Юпииии...

У нини Лїлї єст прейґ
двасто рижни фиґури
зоз киндер-вайцох. То
назберал єй син
Данил кед бул мали.

Терз стоя у реґалє у
дньовей хижи. Марча и

Мирко барз ше любя бавиц
зоз тима дробнима бависками прето
би так часто и шли до нини. Єст ту
по цали сериї пинґвинох, крокоди-

лох, жабох... Вец велї файти авионох,
геликоптерох, камионох, автох, птич-
кох, пузлох...
- Знаш, мнє ше барз пачи гевтот пин-
ґвин, конобар бо ма тацну и на нєй
вельо смачни пица – гварел Мирко.
- Я будзем складац пузли зоз червеним
пипиньом у жице. Таки су ми супер.-
прегварела Марча.
- А можебуц нам нина направи и дає-
ден цепли сендвич у микрогабовей?
- Баш би то було супер, алє я заш лєм
волїм пойсц до купальнї и напахняциц
ше зоз ниновим парфемом, озда ми да,
га, вше ми да...
Брацик и шестричка предлужели на-
глас роздумовац цо буду робиц у нини,
а кеди то будзе то за тераз у рукох їх ма-
цери.

Любица Гаргай
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Бавенє у писку
Упознайме єдни других 



Д
жочкац ше могло на два спо-

соби. Єден способ випатрал

так: на ровней жеми поцагло

ше смужку ґу хторей бавяче руцали

кажди свою пасульку, оддалєни на

коло два метери од тей смужки.

Кажди бавяч мал иншаку файту па-

сулї: вишняча (червена), сирка

(червено-жовта и чарно-жовта),

потим платняр (писана), жалудз

(полу била, а полу червена), жидзик

(била зоз чарним при ключки), чло-

вечок (била длуговаста, а на

штредку червена смуга, як подоба

чловека), донгов (векша як нохец,

лилово-доганова), полбилка (ви-

шньова и полу била) и други.

Обичну билу пасулю нїхто нє сцел.

Хтори бавяч руцел пасульку

найблїжей ґу смуги, тот перши шту-

цал (вежнє ше пасулька и трима ше

медзи двома пальцами, вельким и

указуюцим, а вец ше ю подрилї зоз

нохцом велького пальца) до другей

пасульки и то до гевтей хтора му

була найблїжей же би ше пасульки

ченґли (збили). Кед ше пасульки

ченґли, тот бавяч хтори штуцал

брал обидва пасульки, а кед нє по-

трафел, вец други бавяч хторому

пасулька тераз була найблїжей при

смужки штуцал до найблїзшей па-

сульки. Кед ю потрафел, брал по-

трафену пасульку, а зоз свою

предлужел штуцац далєй. Так

бавел догод могол потрафяц. Треци

бавяч чекал, а на ньго пришол шор

теди кед предходнїк нє потрафел

пасульку.Побиднїк бул тот бавяч

хтори назберал найвецей пасульки.

Кажди хлапец у кишенки мал вельо

пасульки (и по 30), а кед му нєс-

тало, вец гевтот хтори их мал могол

и тарговиц - предавал єдну па-

сульку за динар. Други способ

джочканя волал ше на джочки, лєбо

на джуджки. Число бавячох, тиж

так, було нєогранїчене. Требало ви-

копац джуджку, долїнку глїбоку дас

2 цм, а у пречнїку коло 4 цм. Потим

ше поцагло єдну линию на 2 метери

од нєй. Од тей линиї кажди бавяч

руцал свою пасульку и намагал ше

же би му вошла до джуджки. Кед

одразу вошла, тот бавяч од шицких

других хтори нє потрафели до

джуджки брал пасульки. Кед зоз

першого руцаня нїкому нє вошла

пасулька до джуджки, вец тот бавяч

чия пасулька була найблїжей при

джуджки, штуцал ю до нєй. Кед по-

трафел до джуджки, вец тоту па-

сульку брал себе, а другу пасульку

хтора тераз була найблїжей при

джуджки цильовал до джуджки. Кед

знова потрафел, вжал ю и предлу-

жел бавиц зоз трецу пасульку итд.

док могол потрафяц. Теди кед нє

потрафел до джуджки, заменьовал

го шлїдуюци бавяч, тот чия па-

сулька тераз була найблїжей при

джуджки. Конєц бависка бул теди

кед шицки пасульки були поуганяни

до джуджки, односно позберани до

кишенкох найуспишнєйших бавя-

чох. Побиднїк бул тот бавяч хтори

назберал найвецей пасульки.

Мaрия Хомa

Діти стають у
коло і лічать
лічилку, вка-

зуючи пальцем на
кожного. На кого ви-
паде в лічилці, той
виходить з кола, а
хто залишиться
останній - той носи-
тиме "коти" (па-
лички).
Коти дають у руки,
зав'язують очі і,
взявши вдвох попід
руки, ведуть й повер-
тають то в один бік, то
в другий, щоб втратив
орієнтацію, і запи-
тують:
- Крутяться журавлі?

- Крутяться.
- Крутімося й ми.
Крутять знову і ведуть далі:

- Клади два коти.
Кладе і ведуть
ще далі, знову
крутять і ве-
дуть.
- Клади три

коти.
- Клади одного кота.
Так розносять усі

шість - вісім. Потім
приводять на по-

переднє місце,
розв'язують очі і по-

силають шукати котів.
Тоді вибирають іншого
носити коти. 

В. Пaвлович
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ДЖОЧКАНЄ

КОТИ

СТАРИ РУСКИ БАВИСКА



ПИСНЯ О МОЄЙ ФАРБИ

Моя фарба то целови квет.

Бумбар лєци свой мали лєт.

Мала беба у целовей хижи шпи, 

а мама пече целови колачи.

Целови йоґурт з погара викукує.

Шестричка целове квеце отаргує.

У целовей пени мама одпочива,

у фарби целовей вона ше шпацира.

Паула Поточки, 3. класа,
Миклошевци

ПЕТРОВСКИ ДЗВОН
Кед сом ше єдного рана пребудзела

лєдво дом дочекала же бизме рушели

до Петровцох на Петровски дзвон. Зо

мну ишла и Соня. Кед зме пришли до

Петровцох, перше зме опатрали

штанди. Соня купела нохци, а я нарук-

вицу и ланцущок. Вец зме ишли танцо-

вац и шпивац, а после того зме ишли

єсц. Єдли зме гамбурґери. После того

Соня пошла дому, а я до баби.

Ивана Бики, 2. класа
Миклошевци

У ПЕТРОВЦОХ
Була сом у Петровцох на Петровским

дзвону. Танцовали зме танєц «Добри

вечар пайташко», а шпивали зме «Гун-

цут витор» и «Славко и пшичок». Каж-

дого року  Петровски дзвон ми вше

лєпши и красши.

Мартина Хома, 2. класа
Миклошевци

ПЕТРОВСКИ ДЗВОН
Рано сом станула и пошла з Ивану до

Петровцох. У школи зме ше преблєкли

до ношньох, а тета Славица нас на-

шминкала. Крашнє зме одшпивали и

одтанцовали, а добили зме и вельки

аплауз. Потим зме пошли до сали дзе

зме полудньовали. Вец сом пошла до

госцох, а аж зме ше пополадню вра-

цели дому.

София Токач, 4. класа
Миклошевци 

ФОДБАЛ ОД МАЛИХ НОГОХ
Фодбал тренирам уж пейц роки, у уж

три роки тренирам у вуковарским

клубу Вуковар «91». Тренинґи ми нє-

барз напорни алє их мам вельо, по-

ндзелком, вовторком, встреду и

пиятком, а фодбалски змаганя мам со-

ботами. Досц часто маме турнири по

Горватскей, а єден зме мали у Австриї,

у Салзбурґу. На тренинґи любим ход-

зиц прето же там мам вельо пайташох.

На змаганьох маме и красни успихи. На

трох турнирох були зме треци, а на

єдним з нїх добил сом медалю за ней-

лєпшого виводзача пеналох.

Бенямин Ждиняк, 7. класа 
Миклошевци

КОНЄЦ ШКОЛСКОГО РОКА

Бул конєц школского рока.

Ана нїч ше нє учела,

Лєм ше бавела, бавела.

Заш лєм школу любела

И ходзиц до нєй сцела.

Раз кед у лавки шедзела

И з мобилним ше бавела,

Сцигол єй якиш смс

Же ю пред школу чека пес.

Ана уж вонка вибегла,

Дому себе пшичка ведла,

До школи ше нє врацела

Бо пса брехац учиц сцела.

Боян Кошутич, 7. класа
Петровци 

Лєтна школа
Приблїжує нам ше Лєтна школа. Барз

ше радуєм прето же увидзим свойо па-

йташки зоз цалей Горватскей. Лєдво

чекам тот дзень, а уж знам як будзе ви-

патрац. На драгу рушиме вчас рано, а

до Селца сцигнєме коло поладня.

Такой потим пойдземе на плажу ошви-

жиц ше у морю. Познєйше, после ве-

чери, ушлїдзи догварка и розпорядок

за шлїдуюци дзень. Жадам же би зо

мну у хижи були мойо пайташки з Ву-

ковару, зоз КУД «Осиф Костелник». На-

здавам ше же зме годни, после

дньових обовязкох, кажди вечар ви-

ходзиц до варошу и же нам наисце

будзе крашнє. Як и каждого року, най-

жалоснєйша остатня ноц, алє є и ок-

реме красна. После закончуюцей

програми ушлїдзи розход, а то знак же

конєц ище єдней Лєтней школи.

Ивона Гнатко, 8. класа
Вуковар

Закончуєм осму класу
За даскельо днї закончує школски рок,

цо за мнє значи же закончуєм осму

класу. Уж сом тераз свидоми як ми

буду хибиц мойо пайташе. Будзе ми

барз чежко звикнуц ше на нове друж-

тво и нови штредок у штреднєй школи.

Заш лєм, знам же ше дараз стретнєме

и виприповедаме ше о шицким цо ше

нам случело од остатнього стретнуца.

Вец кед ше знова розидземе, кажде на

свой бок, нє будзе ми так жаль прето

же знам же ми, школяре осмей це

класи, занавше останєме пайташе.

Мирон Гнатко, 8. класа
Вуковар

ГУМОР

***
Слункую ше два слони при базену. Перши ше озве другому: «Но, швидко тото попий та идземе!»

***
Вожели ше туристи на ладї кед на єдним пустим острове обачели єдного чловека як скака, кричи и маха з руками, та ше єден ту-

риста опитал капитанки: «Цо тот там чловек роби?». Капитанка  злєгла з плєцами и одвитовала: «Анї я нє знам! Преходзиме

тадзи каждого року и тот исти чловек вше нас так поздравя.» 

Гумор порихтал: Мирон Гнатко, 8. класа, Вуковар
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1.     Родичи маю...
2.     Предня часц телевизора
3.     Шедламе го
4.     Рибар лапа...
5.     Наша национална меншина
6.     Чешеме их
7.     Сцераме го кед зме прехладзени
8.     Руснаци у РГ национална...
9.     Ходзиме у нїх
10.   Патриме з нїма
11.   Жиєме у нєй

Ана Рац, 5. класа
Петровци

1.     Червене квеце у житу
2.     Плєцени предмет, у нїм преношиме 
       кукурицу
3.     Драга у польох
4.     При валалє, у нїм поля
5.     Дакедишня превозка
6.     Вельки гамбар дзе ше чуваю житарки 
7.     З нього доставаме муку
8.     У нїх рошню зарна жита, овса, ярцу...
9.     Найцеплєйша рочна часц
10.   Фляша оплєцена з пруцом
11.   Алат за кошенє

Кед точно виполнїце крижальку, у цмейших польох
достанєце назву найзначнєйшей роботи парастох.

1.   Жатва
2.   Мотиль
3.   Оса
4.   Рано 
5.   Роса 
6.   Слама 
7.   Слунко 
8.   Тарка 

1.   Буря
2.   Вода
3.   Кит
4.   Коритко
5.   Ладя
6.   Медуза
7.   Писок
8.   Рак
9.   Слунко
10. Чайка

АВТОР: Андрей Мудри, 8. класа, Петровци 

Ришеня:
Горизонтално:  1. дзеци, 2. екран, 3. конь, 4. риби, 5. Руснаци,
6. власи, 7. нос, 8. меншина, 9. ципели, 10. очи, 11. хижа
Вертикално: Дзень Руснацох

Ришенє: Лєто

АВТОР: Тат’яна Гудак, 8. класа, Миклошевци

Ришенє: морйо

Денис Колбас, 7. класа, Петровци Ришеня: горизонтално: 1. пипинє,2. кошар, 3. дильов, 4. хотар, 5. коч, 6. силос, 7.
жито, 8. класки, 9. лєто, 10. коршов, 11. коса • вертикално: приходзи жатва
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1.  Дзеветнаста буква рускей азбуки
2.  Ґем, ..., меч
3.  Єдна часц нашей держави
4.  Тренира даєден спорт
5.  Город шедзиска редакциї Венчику
6.  Дакеди; вельо, вельо скорей
7.  Здруженє цемних особох
8.  Єденаста буква рускей азбуки

Кед же точно ришице тоту крижальку, у цмейше
означених польох достанєце назву єдного нашого 
руского валалу.

Любица Гаргай

По горизонталі: 2. Вкриває морське дно. 4. Дуже вперта до-
машня тварина. 6. Зелене місце у пустелі. 8. Дуже тепла по-
года, жара. 11. Працює у барі. 14. Велика огородня рослина з
української народної казки. 17. Малий колос. 19. Земельна
міра. 20. Річка по іспанськи. 21. Метал, який рибалки чіп-
ляють на вудицю. 22. Пора збирання зернових. 25. Форма пе-
ревірки знань, екзамен. 26. Чай або лимонад. 27. Спекотного
літа всі з нього втікають у село. 30. Огородня рослина з зеле-
ними плодами. 32. Птах, що приносить дітей. 35. Домівка
китів і дельфінів. 36.Окунь або сом. 37. Підземна частина де-
рева.

По вертикалі: 1. Комаха, схожа на бджолу. 2. Знак дода-
вання. 3. Солодкий газований напій, «Кока-...». 5. Тварина з
хоботом. 7. Дика істота, тварина. 9. Велика частина землі, на
якій щось росте, нива. 10. Ручний пристрій для зрізання висо-
кої трави, пшениці. 12. Тропічний фрукт. 13. Заморожений мо-
лочний десерт. 15. Геометрична фігура(Єгипет!). 16. Гарний
запах. 17. Велика ягода з зеленою шкіркою і соковитою чер-
воною м’якоттю. 18. Малий кінь.23. пекуча рана від сонця чи
вогню. 24. Кораловий острів. 28. Зал для перегляду кінофіль-
мім. 29. Державний символ. 31. Водний об’єкт. 33. Велике по-
лотно у кінотеатрі. 34. Хижа птиця.

Леся Мудри

Ришеня: 1) п; 2) сет; 3) Истра; 4) спорташ; 5) Вуковар; 6) давно; 7) зцо; 8) и;
главни одвит  Петровци

Відповіді: 2.Пісок.4 Осел. 6.Оаза. 8.Спека.11. Бармен. 14. Ріпка. 17. Колосок.
19. Акр. 20. Ріо. 21.  Олово. 22. Жнива. 25. Іспит. 26. Напиток. 27. Місто. 30.
Огірок. 32. Лелека. 34. Море. 25. Риба. 37. Коріння 
1.Оса. 2. Плюс. 3. Кола. 5. Слон. 7. Звір. 9. Поле. 10. Коса. 12. Ананас. 13. Мо-
розиво. 15. Піраміда. 16. Аромат. 17. Кавун. 18. Коник. 23. Опік. 24. Атол. 28.
Кіно. 29. Герб. 31. Озеро. 33. Екран. 34. Сокіл. 

Скоромовки

Ішов хлопець із ярмарку, по колоді
через воду. 
Тільки став він на колоду, бовть у
воду. 
Викис, вимок, виліз, висох, став на ко-
лоду. 
Та знов - бовть у воду.

Жабка

Забажала жабка в жбанку
На базар везти сметанку.
Їжакам, І жукам
У банки
Наливає жабка сметанки.
А коли розпродасть
цілий жбанчик -
На зелений заробить жупанчик.

Киця

Смужечка на смужечці -
Наша Мура мружиться.
Мружиться - не журиться,
А муркоче й жмуриться.
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Анита Надь, 7. класа, 
Петровци

Паула Поточки, 3. класа,
Миклошевци

Велько Вуїч, 3. класа, 
Миклошевци

София Токач, 4. класа,
Миклошевци

Срдяна Цицо, 3. класа, 
Миклошевци

Сабина Ждиняк, 1. класа,
Миклошевци

Бесарта Фетахи, 7. класа,
Петровци

Ивона Гнатко, 8. класа, 
Вуковар

Марин Хома, 3. класа,
Миклошевци




