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Riječ uredništva

Draga djeco!

Evo nas opet skupa. Jesen je obojila prirodu zlatno

žutim tonovima. Na granama  se važno njišu zrele ja-

buke i kruške koje čekaju da ih uberete, vinogradi su

puni slatkog grožđa , a vi već koračate opterećeni te-

škim torbama punim knjiga u školu.Znamo da ste u

džepove sakrili najljepše školjke i kamenčiće  koje

ste donijeli kući s mora i pod odmorom ih opet po-

zorno promatrate i pokazujete prijateljima  kao za-

vjrenici koji imaju svoje tajne. Djevojčice prolaze u

novim majicama, okićene španglicama koje su im

bake i djedovi kupili na kraju   ljetovanja kako bi im

škola bila milija  na samom početku..Donosimo foto-

grafije i  tekstove koji podsjećaju na tek minulo ljeto

i želimo vam puno uspjeha u novoj školskoj godini. 

Uredništvo

Слово редакциї

Мили дзеци!
Знова зме вєдно. Єшень вимальовала при-роду зоз златнима фарбами. На конарохполно узрети яблука и грушки котри чекаюна вас же бисце их оберали, винїци полнислаткого грозна, а ви уж зоз чежкима школ-скима торбами крачаце до школи. Знаме жеу кишенкох маце скрити найкрасши морскикоритка и каменьчки котри сце принєслидому з моря и же ше под час школского од-почивку припатраце на нїх, и указуєце пайта-шом як свойо даяки вельки тайни. Дзивчатапреходза у нових маїцох, у власох им красниприкраски котри им купели баби и дїдове наконцу лєтованя же би им школа на самим єйпочатку була ище милша. Приношиме фото-ґрафиї и тексти котри здогадую на лєто и жа-даме вам вельо успиху у новим школскимроку.

Редакция

Слово редакциї

Дорогі діти!

Ось ми знову разом. Осінь позолотила

природу жовтими фарбами. На гілках

поважно колишуться яблука та груші і

чекають, щоб їх зібрали; виноградники

повні спілого винограду, а ви крокуєте

до школи, навантажені важкими тор-

бами, повними книг. Знаємо, що в ки-

шеньках ви заховали найкращі мушлі і

камінці, які принесли додому з моря, і

на перерві знову їх уважно роздивляє-

теся і показуєте друзям, наче змовники,

які мають свої таємниці. Дівчатка про-

гулюються у нових маєчках, прикрашені

заколками, що їх бабусі і дідусі купили

їм наприкінці літнього відпочинку, аби

школа була милішою вже з самого по-

чатку. Подаємо фотографії і тексти, які

нагадують про літо, яке щойно минуло.

Бажаємо вам багато успіхів у новому

навчальному році.

Редакція 

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

32000 VukovarVijeća Europe 93
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Микола М.
Кочиш поет,
прозни писа-

тель и линґвиста народ-
зени 1. децембра 1928.
року у Дюрдьове, у се-
лянско-роботнїцкей фа-
мелиї. Основну школу и
нїзшу ґимназию закон-
чел у Новим Садзе.
Потим почал виучовац
ремесло – прецизну ме-
ханїку. Пошвидко напу-

щел ремесло и закончел два класи висшей ґимназиї
и учительску школу у Сомборе. Як учитель робел
у Бачинцох, Бачким Добрим Полю, Коцуре, Руским
Керестуре дзе бул и редактор дзецинского часопису
Пионирска заградка. Урядово закончує вишу педа-
ґоґийну школу, а позарядово дипломує сербскогор-
ватски язик на Филозофским факултету у Новим
Садзе. Потим робел у Покраїнским заводзе за уна-
предзенє общого и фахового образованя и у Заводзе
за видаванє учебнїкох. Умар у Новим Садзе 16.
априла 1973. року у 45. року живота, од вилїву
креви до мозґу, а беспостредно пред одбрану док-
торскей дисертациї.  
Як окремни кнїжки друковани му приповедки за
дзеци “Крочаї” (1963), писнї за дзеци “Дзелїме ра-
досц и чежкосци” (1972), писнї за старших “Ми ту
нє госци” (1973), сликовнїци “Путованє по Слунко-
вей системи” и “Заячок на лядзе” (1975). После
його шмерци друкована му проза “Позберана проза”
и “Най квитнє щесна Руснакова душа” (1978). За-
ступени є у шицких антолоґийних виданьох хтори
друковани на руским, українским, сербским, горват-
ским, словацким и румунским язику.
Як язикови фаховец и наукови роботнїк видал ґра-
матики руского язика за шицки класи основней
школи, Правопис рукого язика, Словнїк (сербско-
горватско-руско-українски ) и Ґраматику I-IV кл.
ґимназиї. После шмерци друкована му кнїжка “Лин-
ґвистични роботи” (1978). 
Превчасна Кочишова шмерц значела и значи вельку
утрату за руску литературу, линґвистику и културу
вообще.

Пририхтала: Любица Гаргай
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Микола М.
Кочиш 

РУСКА ТВЕРдИНя 

Вибудовал тот народ твердиню
да остнє потомком.

Баков

Запишце себе, хронїчаре:
У стред бурного океана
Гордо, аж нєбо з верхом паре,
Твердиня стої збудована.

Фундамент давно єй вдерени
У чарно-жовтим царстве сили;                                         
Худобни людзе, вик гнобени,
Ту свойо бидне гнїздо звили.

З биди ше родзел тварди камень,
Росла твердиня на ровнїни,
З Карпатох горох грал ше пламень
И швицел дух нам дїдовщини.
Гоч яки бурї тадзи дули,
Чи страшни силни ураґани,
Твердинї нашей мури були -
И нєшка стоя очувани.

ПОЗНА ЄШЕНЬ 

Диждж...
Пред собу видзиш лєм блато

и бари,
и капки єдна за другу понагляю.

Лїсце,
розкошне єшеньске злато,

конари
мокре и чежке отресаю.

Идзеш...
Очи ци грунчки глєдаю,
у блаце,
у мокви и води сухшу гарсточку.

И цепло жадаш суху паточку

при пецу.
у мирним доме вечар благи,

да читаш кнїжку красну даяку

и слухаш
гласи з драги.
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КАПКА У МОРЮ

Знам же сом капка води
на морским дну, чи верху,
знам же сом дробна капка
з хтору ше витор бави,
а заш лєм тайно чекам
надїї пустей полни
же ме раз габа дзвигнє
до билей пени своєй.

Заблїщим теди гордо
на верх блїщацей габи,
упиєм теди слунко
гоч воно перши спалї,
и жадни остац горе
о чарну стину ше розбиєм...

За тераз капка води,
и о висотох шнїєм.

МАМЕ КЕдИ

Жию у нас у валалє
доме браца млади, здрави,
моцни хлопи, крани глави...
Поведол биш: людзе прави.
Поведол биш! Алє... алє...
Кажди чловек у валалє
на тото ци пове теди
же присловка тих двох бра-
тох:
“Маме кеди!”
Яр прелїґла шнїг и хмари,

слунко миле швици з нєба.
“Красна хвиля”, селян гвари,
“но, час пришол: орац треба.”
А браца ше нє рихтаю
як да орац и нє маю.
Алє маю! – Цо чекаю?
Яґод и вше, з їх бешеди
чуц лєм єдно:
“Маме кеди!”

Пришло лєто: жита зрею,
косаче ше уж рихтаю.
Же би жита нє презрели,
кошиц ше их понагляю.
... Двоме браца цошка цихо!
Нє цихо су – лєм нє знаю
кеди почац зоз кошньом:
Чи на стреду? Чи пияток?
Од пиятку та до стреди
вони з руку одмахую:
“Маме кеди!”

Єшень пришла. Плоди ноши.
Дринґом, скоком робя людзе,
кажде роби, кажде вожи:
хто зна яка хвиля будзе?
Кед запада, вец у води
пошол хасен гет до чкоди.
Алє браца, злати браца,
так и тераз, як и теди
з руку себе одмахую:
“Маме кеди!”

У валалє нашим жию
двоме баца, моцни хлопи.
Людзе гваря: нїч нє маю,
празне черчи їх обисце,
празни им двор, празни шопи,
хлїви празни – празни глави!
З єдним словом: нїч нє маю!
Алє – маю! Баш наисце,
маю цошка тоти хлопи,
маю цошка тоти браца,
маю цошка тоти трути
а нє людзе:
од пиятку та до стреди -  
маю кеди!

гРУдКА СЛУНКА ПОд КРИгУ

Кед фебруар пущи свойо конї на пасовиска били,

та бежа силни по цали днї и ноци од нєздогоню до нєвидзеня,

придз, мамо, придз ми повесц даскельо слова мили,

бо ши гварела пред роком на розходзе: “Довидзеня!”

Кед под шнїгом заблїща перши капки пущаня,

кед жем розкапча свойо перши живота же би прияла нашеня

придз, мамо!
Зацерпли и оцец и я од смутку и воланя.

Придз, мамо!
Придз, бо ши гварела: “Довидзеня!”

Я дзецко, и дзецко твойо,

та нє розумим цо було пред роком,

а оцец нїґда нє спомина зваду, и нєпорозуменя.

Видзим му лєм слику у жренку, у слизи под оком

як стоїш на капурки, зоз зайду, и словом: “Довидзеня!”

У нас фебруар конї-витри оганя по нашим краю.

Можебуц даґдзе, у новим обисцу, маш мужа... и сина...

Алє то нїч нє меня!

Придз, мамо, и я твой син!

Придз!
Най людзе думаю цо думаю.

Придз!
Гварела ши: “Довидзеня!”
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Цього року свій

славний ювілей

відсвяткував поет,

перекладач, літературний

критик Дмитро Білоус. У

сучасній українській літе-

ратурі немає поета, який би

у своїй творчості про рідну

мову дорівнявся йому. Гли-

бокий шанувальник мови

рідного народу, він глибоко знає його історію,

культуру, побут і звичаї, народну педагогіку. Для

Дмитра Білоуса українська мова—незбагненний і

зворушливий світ, про який і говорить у двох по-

етичних збірках про мову «Диво калинове» і

«Чари барвінкові».
Народився Дмитро Григорович Білоус 24

квітня 1920 року в селі Курмани на Сумщині в се-

лянській сім'ї, де вже було дев'ятеро дітей. Голодо-

мор 30-х років привів юнака в дитячу трудову

колонію до відомого педагога Антона Макаренка.

По закінченню десятирічної школи вчився на фі-

лологічному факультеті Харківського універси-

тету. У червні 1941 року пішов добровольцем на

фронт, був тяжко поранений. Після госпіталю пра-

цював на радіо та в журналі «Вітчизна». У 1945

році закінчив Київський університет імені Тараса

Шевченка та аспірантуру при кафедрі історії укра-

їнської літератури. Був заступником редактора

журналу «Дніпро», завідував кабінетом молодого

автора при Спілці письменників України.

У літературу Д. Білоус прийшов як поет-сати-

рик, перша збірка «Осколочним» світ побачила

1948 року. Автора гаряче підтримав тоді найпопу-

лярніший український гуморист Остап Вишня. З-

поміж багатьох наступних збірок варто назвати

«Веселі обличчя» (1953), «Тарасові жарти» (1964),

«Альфи - не омеги» (1967), «Обережно: слово!»

(1984). Книжки Дмитра Білоуса для дітей особ-

ливо пізнавальні, вони позначені ясною поетич-

ною мовою, непідробною емоційністю та

образністю: «Турботливі друзі» (1970), «Веселий

кут» (1979), «Гриць Гачок» (1986), «За Україну мо-

люся» (2000). Його мовні головоломки, гуморески,

шаради та загадки можна знайти майже у кожному

сучасному підручнику української мови як для по-

чаткових, так і для старших класів.

Дмитро Білоус - почесний академік Академії

педагогічних наук України, лауреат Національної

премії України імені Т.Г.Шевченка, премій імені

Лесі Українки та Максима Рильського.

Підготувала: Леся Мудрі 

ДМИТРО БІЛОУС

гАРНІ,НАчЕ КВІТИ 

В нас дівчата гожі, 
різні та хороші.
Справді, он Марина—
пишна, як жоржина. 
Світла Доротея—
ніжна, як лілея. 
Злотокоса
Ванда—
горда, мов тро-
янда. 
Кароока Оля—
наче та красоля.
Наші Галі, Віти—
гарні, наче квіти. 
Різні та несхожі,
а красиві, гожі

КОЛИ ЗАБУВ ТИ РІдНУ МОВУ   

Коли забув ти рідну мову—
яка б та мова не була—
ти втратив корінь і основу,
ти обчухрав себе дотла. 
Коли в дорогу ти збирався,
казала мати, як прощавсь,
щоб і чужого научався,
й свого ніколи не цуравсь.
Ти ж повернувсь душею бідний,
не просто розгубив слова,
немов якийсь Іван безрідний,
Іван, непомнящий родства.
Сяйних перлин тобі не шкода,
адже, набувши вищих прав,
те, що дала сама природа,
ти добровільно занедбав.
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NAŠI KNJIŽEVNICI - НAШО ПИСAТЕЛЄ - НAШІ ПИСЬМЕННИКИ

ВЕСЕЛЕ СЛОВО 

Добре слово настрій, дух підно-

сить;
забувати, друже мій, не варто,

що для настрою і жарту досить 

просто теплого людського

жарту.
Як народ веселе слово тво-

рить? 
Ось по кризі йде дідок брова-

стий,
зустрічає дядька і говорить:

—Де б оце його отут упасти?

Дядько теж боїться посковзну-

тись,
але йти уже йому певніше.

Не минув нагоди усміхнутись:

—Та вже падайте, де вам зруч-

ніше...
І обидва розсміялись гучно:

ковзанку пройшли благопо-

лучно.

КРАСЕНЬ дяТЕЛ  

Хто на дереві вгорі
Барабанить по корі?
Красень дятел на вербі знай вистукує собі: 
«А я дятел-трудівник, а я дятел-будівник. 
Я не просто б’ю в вербу, я гніздо собі довбу! 
А довбаю, як ніхто,
в мене дзьоб, як долото. Я не тільки що вербу,—навіть дуба роздовбу...» Там де дятел на суку, начувайся, шкіднику! У щілини не залазь. 

Утекти хотів? А зась!

ЗАгАдКИ   

* * *

Я ані скрипка, ані бас,
сама із деревини, 
та звеселю й спечалю вас, 
коли мій спів полине. 
З моїх складів неважко
скласти 
словечка сопка й спілка. 
Отож назвіть мене, будь
ласка.
Зовуся я                       
(сопілка)

* * *

Що воно—хто запита;
всередині—пустота, 
без’язикий і без вух, 
тільки й чути: бух та бух!
Що це таке?            
(бубон)

* * *

Лечу від краю я до краю, 
чарую дивними словами. 
Я вас на кралах підіймаю 
або сумую разом з вами. 
Назвіть, хто я
(пісня)

* * *

Її , звичайно, добре знають
люди: 
всього п’ять літер; значить
те, що й лід. 
А другу з них зміни на н, і
буде 
знайома річ, яку читати слід.
(крига, книга)

* * *

ПІСЕНЬКА ПРО КУЛИчКА  

—Кулик,куличок!
А завбільшки з кулачок.
—Так є ж різні кулачки.
—А є різні й кулички—
і великі, і малі, 
на Дніпрі і на Сулі.
—Кулик,куличок!
Він у нас не новачок: 
ще торік він на лужку 
в ямці вивівся в пушку. 
І обсохнути не встиг, 
як за їжею побіг.
—Кулик,куличок!
Де комашка, хробачок—
піде сушею і вбрід, 
а здобуде на обід... 
Прийде ж осінь—проводжай
куличка у теплий край.

—Кулик,куличок!
До боліт і до річок 
лине з теплих він країв...
Де б не пив і де б не їв, 
а весною, прийде час—
повертається до нас!
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М
икола ходив по

кімнаті і щось

діловито вирі-

шував по телефону.

- Так! Завтра о 14.00,

в церкві… Петро… так…

буде… і я теж…

В кімнату зазир-

нула Оленка. Вже пів

години вона підстері-

гала брата, і нарешті їй

пощастило – Микола

поклав мобільний на

стіл і почав шукати

щось у шухляді.

- Миколо, а чому за-

втра малого Петрика

повезуть до церкви?

- Завтра його священик

охрестить і це буде

його нове народ-

ження,- відповів Ми-

кола заклопотано щось

шукаючи.

- А навіщо його хрес-

тити? Як це нове на-

родження?- здивува-

лася Оленка.

Микола знайшов ве-

лику білу свічку і вдо-

волено розглядав про-

пажу. Подивившись на

сестричку він сказав –

добре, що знайшлась

– і встав з колін.

- Чому хрещення і

нове народження Пет-

рика?!- знову запи-

тала Оленка.

Микола, вдоволений і

щасливий, не чинив

опору і радо відповів

на Оленчині запи-

тання.

- Свята Тайна Хре-

щення – дарує нам

нове життя – життя

Божої дитини. Завтра

малий Петро стане

членом церкви, з його

душі буде змитий пер-

вородний гріх, а та-

кож він отримає не-

згладиму духовну

печать – знак, що він

належить до Христа.

- А що цей пе… ну…

той гріх – що це…

щось брудне? Як його

змиватимуть?

- Оленко, ти ще мала,

тому й не розумієш…

Кожна людина народ-

жується з первородним

гріхом, це сталось че-

рез непослух перших

людей – Адама і Єви.

Гріх це ніби клітка, яка

не дозволяє душі при-

йти до Бога. На хре-

щенні Господь звільняє

нас, дає нам силу бути

доброзичливими, жити

в мирі і радості, лю-

бити.

- А я думала, що

справді буде отець

вмивати водою Пет-

руся,- мовила Оленка.

- Ти не помилилася,

священик поливатиме

Петра водою і це озна-

чатиме, що Господь не-

видимо для нашого ока

змиє все що заважає

Петрусю бути Божою

дитиною. А ще він от-

римає нову білу одежу

і ось цю запалену

свічку. 

- Ох, я би так хотіла,

хоча б один раз поба-

чити хрещення! Роз-

кажи мені  про білу

одежу, будь ласка…

- Про все інше я роз-

повім тобі завтра, а ба-

гато чого побачиш

сама, бо ти теж підеш

до церкви, але тільки

за умови, що будеш

уважна і чемна.

_ Буду! Що ж я ма-

ленька? - твердо мо-

вила дівчинка і вибігла

з кімнати.

CC. Василіянки

СВЯТА ТАЙНА ХРЕЩЕННЯ



Уж седми рок, у Осєку
ше отримує медзина-
родна културна мани-

фестация за дзеци и младеж,
под назву „Жем без гранї-
цох“ ("Zemlja bez granica")
котру орґанизує Здруженє за
роботу з младима  „Бреза“ и
Город Осєк.
То проєкт хтори озберує
уметнїкох зоз цалого швета,
а котри през коло 50 роботнї
тирваю єден тидзень, по-
учую дзеци и младеж риж-
ним креативним схопнос-
цом. Того року роботнї
започали 30. Авґуста, а за-
кончуюца манифестация от-
римана 4. септембра.

Вельке доприношенє тому
проєкту дали Япанци, Нємци
и Швицарци, а уключели ше
и здруженя зоз самого го-
роду Осєку як и представ-
нїки националних меншинох
през свойо дружтва.

„Жем без гранїцох“ того
року представела „Чудесни
улїчки“ ("Čudesne ulice"), а
понеже улїчки сами по себе,
без людзох, дутянох, вельких
и малих тайнох нє предста-
вяю нїч, орґанизаторе ше по-
старали же би кажда
„улїчка“ мала шицки еле-
менти правих городских
улїчкох, алє зоз мрийох. Так
зме мали нагоду видзиц
улїчку у хторей „уцицовач
бриґох“, улїчку „щешлївих
заставох“, „приятельску
улїчку“, итд., итд.   

У „Приятельскей улїчки“,
свой штанд мало и КПД Ру-
синох и Українцох з Осєку
дзе представело часц нашей
култури през вишивки и тра-
дицийни єдла як цо то капу-
щанїки, белюши...  котри
пририхтали вредни руки на-
ших членох, Мандици Сивч,
Миряни Рибич и Лели Дїтко,
а котри коштовал и сам го-
родоначалнїк Осєку, Креши-
мир Бубало.

Як госци КПД Русинох и Ук-
раїнцох наступел подросток
КУД „Осиф Костелник“ зоз
Вуковару. Гоч пре коцочки, з
якима поцегелкована цала
Тврдя, нєпрактично вивод-
зиц фиґури зоз козацких тан-
цох, хлапци ше нє збунєли
алє одтанцовали як прави
мали професионалци а па-
траче, котри мали цалу

Тврдю пополнєту зоз риж-
нима змистами, вибрали
праве Приятельску улїчку и

випинали ше аж на пальци
же би видзели яки то фиґури
хлапци танцую. Одушевенє
з тим нє закончене бо ту були

и дзивчата котри зоз полєт-
носцу своєй младосци, з ши-
роким ошмихом и безпре-
корно одтанцованима
танцами обчаровали присут-
них. А з даскелїма, док шпи-
вали, сликовал ше и городо-
началнїк Осєку, Крешимир
Бубало.

За приблїжованє читачом як
то випатрало у тих вечарших
годзинох, мушиме надпом-
нуц же цали простор Тврдї
бул заварти за аута, а до
Тврдї ше уходзело лєм на
штири  уходи, та на тот спо-
соб стари мури Тврдї опасо-
вали єдну вельку бину дзе-

цинскей креативносци, дзе-
цинских снох витворених на
рижни способи у тим єдним
вечару, дзе шицки могли буц
шицко, та аж и ходзиц на
штулох, лєбо буґновац до
„там-там“ буґнох, претвориц
ше до Японцох и танцовац
японски танци... Нїч нє було
нєможлїве, а то потвердзело
и КПД Русинох и Українцох
Осєк кед тамбураше позбе-
рали коло себе, нє лєм шпи-
вачох КПД-а алє и сушедох
зоз „Приятельскей улїчки“,
Словакох, Македонцох, Ма-
дярох, Жидох..., а приклю-
чели ше и нащивителє котри
чули нєкаждодньову писню,
бо на исту мелодию кажде
шпивал на своїм язику. Кед
здружени оркестри заграли
„Македонско девойче“,
„Приятельска улїчка“ одгу-
ковала з велїма гласами бо
писня позната велькому
числу жительох Осєку. На-
жаль, манифестация мушела
буц закончена по 22 годзин,
та ше добре розположенє
преселєло до кафичох, а „Чу-
довити улїчки“ погашели
свойо шветла и помали по-
чали тонуц до сна, по даяке
нове будзенє зоз истима ча-
ривнима жителями яки у
своїх памяткох ище длуго
буду ношиц прекрасни швет
„Жеми без гранїцох“.

Агнетка Балатинац
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ЄДИНСТвЕНИ ПРОЄКТ На ШвЕцЕ 

ЖЕм бЕз гРАНїцоХ пРЕз чудЕСНи улїчки
ВЕцЕЙ Як 2000 дзЕцоХ и млАдиХ, ВСобоТу ВЕчАР, 4. СЕпТЕмбРА 2010. Року у РАмикоХ єдиНСТВЕНого пРо-

єкТу НА ШВЕцЕ, „ЖЕм бЕз гРАНїцоХ“, у АмбиєНТу СТАРодАВНиХ будиНкоХ оСєцкЕЙ ТВРдї, окРуЖЕНи зоз му-
РАми коТРи ТоТо мЕСТо у дАВНиХ чАСоХ оХРАНьоВАли од РиЖНиХ НАпАдоХ, „збудоВАли“ „чудЕСНи

улїчки“ и ВиТВоРЕли ШВЕТ з мРиЙоХ пРЕд очми ВЕлького чиСлА НАЩиВиТЕльоХ.   

члени КУд „Осиф Костелник“ з Вуковару и Лела
дїтко (стої друга з лїва) пред штандом КПд Русинох и
Українцох Осєк

Оркестер КПд Русинох и Українцох Осєк 

Хлапци КУд „Осиф Костелник“ у єдинственим
амбиєнту окружени з патрачами



Ш
коляре хтори жадали виучо-
вац руски и українски язик
того року мали нагоду присц

до Старого Ґраду на Хвар дзе ше отри-
мовала Лєтна школа Русинох и Укра-
їнцох РГ. Школа ше отримала у двох
зменох и тирвала од 2. по 16. юлий. До
тогорочней школи вкупно ше явело 100
школярох и то зоз Миклошевцох, Пет-
ровцох, Вуковару, Осєку, Миклеушу
при Нашицох, Шумеча, Збиєґу при Сла-
вонским Броду, Заґребу и Риєки (56
школярох на основношколским и 44

школяре на штредньошколским уров-
ню).
Настава и вонканаставни активносци
одвивали ше по уж розробеней програми,
а внєдзелю школяре зоз учителями ишли
на Службу Божу до церкви св. Николи,
збудованей у 14. столїтю. 
Нєвельки наставнїцки кадер страл ше
же би попри ученя було и надосц забави.
Руски язик на основношколским уровню
викладали учительки Мария Хома и
Невенка Мудри, а за штредньшколски
возрост були анґажовани Мария Блот-
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ЛЄТНа ШКОЛа

Лєтна шкоЛа у Старим Ґраду на Хвару

Вєдно зоз учительку у    Святочна програма на завераню Лєтней школи

У нащиви родней хижи Петра Хекторовича

Старша ґрупа руских школярох приказує творчосц Силва Ерделя

годзина українского яз  

учительки Вери Павлов

Учительки руского язика

Мария Блотней и Лела дїтко

зоз учительом шпиваня 

Юлияном Рамачом
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ЛЄТНа ШКОЛа

ней и Лела Дїтко, українски язик вик-
ладали Вера Павловуч и Леся Мудри,
корепетитор и хороводитель бул Юлиян
Рамач Чамо, а хореоґрф и водитель
школи Звонко Костелник.
Тогорочна Лєтна школа була пошвецена
80. рочнїци народзеня руского поета
Силва Ерделя и 60. рочнїци народзеня
українского писателя Василя Симоненка
на чийо здогадованє школяре порихтали
литературни вечари.

В. Павлович

Острово Хвар штварте по вель-
косци у ядранским морю. Його
поверхносц коло 299,7 квадратни
километри, длугоке є коло 72 ки-
лометри, а широке лєм коло 10,5
километри на своєй найширшей
часци. На острове ше находза шти-
ри векши населєни места: Хвар,
Стари Ґрад, Єлса и Сучурай. У Ста-
рим Ґраду у шеснастим столїтию
жил и познати горватски писатель
Петар Хекторович.

Штредньошколци на 

литературним вечару 

пошвеценом Василю Симоненку

годзина руского язика при учительки Мариї Хома

   українского язика Лесю Мудри

Школяре старшей ґрупи пред 
закончуюцим концертом

Школяре хтори учели руски язик

зоз учительку Невенку Мудри

  зика при

  вич
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И
вона Гнатко, вуковар-
ска школярка, повагу
ширшей явносци при-

цагує, окрем зоз своїма ус-
пишнима наступами як член
КУД „Осиф Костелник“ зоз
Вуковару и Дружтва Руснак,
и зоз свїма спортскима успи-

хами о хторих уж писали и
Вуковрски новини.
Як почало твойо интересо-
ванє за спорт?
– У пиятей класи у ОШ Ан-
туна Бауера у Вуковаре мой
учитель фискултури, Томи-
слав Рускай, одкрил мою

прихильносц ґу ґимнастики
и поволал ме до школскей
секциї.
Так почало. Як член школс-
кей ґимнастичней секциї
змагала ше на жупанийским
уровню дзе, уж на самим по-
чатку тренираня, завжала
штварте место 
– Як ше далєй розивала
твоя любов ґу ґимнастики?
– У Вуковаре ше сновал ґим-
настични клуб до хторого
сом ше учлєнєла уж почат-
ком 2007. Року, зоз хторим
сом участвовала на вецей
як 20 розличних змаганьох,
а три раз сом преглашена за
найлєпшу юниорку клуба.
Наша Ивона змагала ше у
штирох ґимнастичних дис-
циплинох –  руче, прескок,
греда и партер. Витрина ше
єй нєпреривно полнї зоз
припознанями за перши ме-
ста на городских змаганьох,
треци и други места на жу-

панийским уровню и по тераз
єй найвекши особни успих –
добре 24. место на держав-
ним уровю у конкуренциї 36
змагательох. Ивона влонї
була и член вуковарского
тима на медзинародним кра-
чунским змаганю у Самобору.
– Кед це питаю хтори ци зоз
твоїх талантох наймили, цо

одвитуєш?
– Ґимнастика. Кед сом ґим-
настичарка чувствуєм ше
моцно, давам шицко од себе,
мойо резултати завиша лєм
о мнє, лєм о моїм труду. Кед
тренирам дакеди знам шпи-
вац руски писнї, а медзи зма-
ганями случує ше  и  же за-
танцуєм и даєден танєц зоз
фиґурами. Особи угляд ми
горватска ґимнастичарка
Тина Ерцеґ.

Ивона тераз шко-
лярка першей класи приват-
ней ґимназиї Ґаудеамус у
Осєку. Жадаме єй вельо шко-
лярского и спртского успиху.

В. Пaвлович
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НAШО ТAЛаНТИ

ВЕлї  ТлАНТи у єдНЕЙ оСоби

Ивона зоз медалями

Ґимнастични камп у Сплиту, зоз Тину Ерцеґ ҐК Вуковар и Филип Уде

Ивона гнатко и 
Томислав Маркович



Препровадзиц час у бавеню, на
воздуху зоз пайташами, бул
главни циль друженя микло-

шевских дзецох, хтори ше 18. сеп-
тембра на спортским терену у школи
позберали означиц Дзень бавискох.
Спрам словох предсидательки мик-
лошевского Дружтва Нашо дзеци,
Мариї Папуґа, предклад спомнутого
друженя до Дружтва сцигол од одви-
туюцих державних институцийох и у
Миклошевцох вон бул дзечнє прила-
пени. Водителька иґраоници Леся
Мудри наисце ше потрудзела при-
рихтац велї и рижнородни бависка,
хтори були прикладни за возрост
учашнїкох, односно за предшколски
дзеци и школярох од 1. по 4. класу
основней школи. Гоч ше того дня
зрана назначовал диждж, до поладня
ше розхвилєло и указало слунко, як
да ше и воно сцело бавиц зоз дзецми. 

Так ше отримали бависка: дзень–ноц,
беганє у мехох, шлєпа баба, хто
перши ґу лабди, лапанє балона, кар-
сцелї на випадованє итд. Шицки
учашнїки ше намагали посцигнуц цо
лєпши резултат, було шмиху, радо-
ваня, алє ше скотуляла и даєдна слиза
кед ше мушело висц з бависка. Бавиц
ше предлужело у просториї иґрао-
ници, хтору дзеци вєдно зоз свою во-
дительку дзень пред тим шветочно
украшели. 

Побиднїки достали скромни да-
рунки, а шицки ше на концу погос-
цели зоз соком и рижнима лакотками.
Миклошевске ДНД Дзень бавискох
означує уж други рок и обачує ше
вше векша заинтересованосц нє лєм
дзецох, алє и родичох. Наздаваме ше
же зоз таким добрим сотруднїцтвом
преслава того дня достанє красну
традицию.

Ксения Лїкар и Леся Мудри
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У ЗМАГАТЕЛЬНИМ ДУХУ
дзЕНь бАВиСкоХ у миклоШЕВцоХ

Перше ше мушиме подзелїц – Идзе баран по мосце

Обегованє скакаюци у мехох

чекаме на судийов знак



Бул то час кед у Петровцох нє

було вельо авта. До варошу и

сушедних валалох путовало ше

на автобусу, трактору, моторки, би-

циґли, а дахто ище и на кочом, до хто-

рого бул упрагнути єден або два конї...

Закончела школа и сон каждого дзецка

бул през лєто даґдзе пойсц. Дахто ишол

на морйо, дахто до лєтней школи, або

служиц до баби и дїда, або родзини. 

Геленка закончела штварту класу ос-

новней школи и жадала пойсц служиц

на два, три тижнї до баби и дїда до

Миклошевцох. Любела зоз бабу зберац

вайца, ходзиц по длугокей загради, обе-

рац и єсц ґирибизли и космачки, а ок-

ремне дожице було кед ю дїдо сцел

одвесц на бостан и ослуховац по дур-

каню хтора ґереґа узрета. Дїдо у тим

бул прави фаховец. 

Пришол и штредок юлия мешаца, а

оцец нїяк же би запалєл трактор и од-

везол Геленку  до Миклошевцох. Вона

уж знала драгу по хторей вше ишли: на

валалє би скруцели на лїво спрам Ву-

ковару, вец на Дубраву, або Черешню

як ше дакеди волала, прешли би прейґ

неґославскей

драги та на Овчару, Якобовец, Ґрабово,

ту такой миклошески хотар, требало

прейсц коло теметова и ище дакуц и

сцигли би на циль. 

Думала Геленка могла би пойсц и на ав-

тобусу, лєм же ю родичи нє пуща саму.

И тоту драгу добре знала. Перше тре-

бало на автобусу пойсц до Вуковару, а

вец прешеднуц до другого автобуса на

перону число єден. Вон вожел през

цали Вуковар и Сотин та до Микло-

шевцох. Мац єй обецала же ю по нєд-

зелї одведзе.

Тей нєдзелї бул красни, цепли, слунко-

вити дзень. Телефони людзе у обисцох

нє мали, а о мобителох анї нє шнїли,

так же и госци приходзели нєнаявено.

Так ше тей нєдзелї на капукри зявел

уйо Мирослав зоз Миклошевцох.

Купел вон нову, вельку моторку та ю

сцел випробовац. Геленка му ше барз

зрадовала. После даскельо годзини бе-

шеди, родичи ше порадзели послац Ге-

ленку з Мирком до баби и дїда до

Миклошевцох. Єй радосци нє було

конца, поготов

же ше по

теди нїґда нє вожела на моторки. Мац

до торби положела основне облєчиво и

гайд на драгу.

Шедла уйови споза хрибта и моцно му

ше влапела коло пасу. Брум, брум, за-

гурчала моторка и рушела. Барз ше

нєсподзивала кед уйо на валалє скру-

цел нє на лїво спрам Вуковару, алє на

право ґу Старим Янковцом. Уйо ю

вожел по цалком другей, єй нєпознатей

драги. У Старих Янковцох скруцели на

лїво спрам Товарнїку, прешли Сримски

Лази, Слаковци, вошли до Оролику. Ту

у валалє скруцели ознова на лїво, а вец

дзешка у хотаре на право, прешли през

Берак, Чаковци, Томповци и ниа,

сцигли до Миклошевцох. Пред Гелен-

ковима очми зменїовали ше прекрасни

слики природи од ровнїни та по

брещки и кривини през хтори преход-

зели. 

Було то за ню єдно цалком нове дожице

о хторим будзе приповедац пайташком

док ше враци дому и руши до пиятей

класи. Можебуц и состав у школи о тим

напише...

Любица Гаргай
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НА моТоРки до миклоШЕВцоХ



Було то давно,
барз давно,
ище теди кед

ваш дїдо ходзел до
основней школи. У
велїх валалох у кот-
рих жили нашо людзе
нє було, нє лєм ас-
фалтовей драги, алє
аж анї драги зоз ка-
меня. 

Валал у котрим сом
жил нє мал анї по
шицких улїчкох
дражки зоз цеглох, а
бициґли у валалє
було барз по ридко.

Два красни, нови,
мали Чордашово ле-
ґинє зоз салашу. Шиц-
ким дзецом,
хлапчиском и валас-
ким леґиньом шлїни
чурели кед ше Чорда-
шово леґинє зоз са-
лашу змагали медзи
собу  у швидкосци, же
хтори з нїх скорей
сцигнє до центру ва-
лала – Владимир, чи
Ириней!?....

Мой найстарши брат
— Денчи, приповедал
же накадзи подрошнє

зароби пенєжи и купи
бициґлу, и отримал
слово. Як служка у
Шваба Райса заробел
динари и купел нову-
новучку бициґлу. Вон
научел гонїц бициґлу
у ґазди Райса, а я, цо
я?!

Нє сцел сом остац
лєм припатрач з боку.
Одлучел сом научуц
гонїц бициґлу. А як то
було, и повесц би, а
— можебуц — лєпше
би було прецихнуц. 

Алє нє можем витри-
мац, виприповедам
най ше зна. Кажде
мойо пробованє зду-
мац приповедку по
котрей би я у валалє
бул значни, на при-
клад як Чордашово
хлапци, нє пошло ми
од рук. Кед виприпо-
ведам о тим же сом
кажди дзень, кед брат
нє бул дома, покрад-
зме видрилял би-
циґлу ґу брадлу
слами и же сом зага-
няюци бициглу з
праву ногу попод циву

пробовал на лїву пе-
далу виґрабац и лїву
ногу, а закончел сом
зоз носом у слами,
шицки ме буду лєм
вишмейовац. Лєбо,
приповедац о тим же
ми то о пар днї на-
исце пошло од рук,
алє сом после дзе-
шец-петнац прейдзе-
них метерох закончел
вєдно з нову бициґлу
у гнойовки при кача-
тох, баш нє за даяку
славу. Окреме же сом
ше после купаня у
гнойовки мушел цали

зварац и нє лєм себе,
алє и бициґлу, же би
мой найстарши брат,
нє дай Боже, нє до-
знал же дзе сом мал
чесц угнац його нову
бициґлу. Прето най
останє тайна же як я
научел гонїц бициґлу. 

Научел сом и готове!
А як, то знаю мойо по-
тлучени колєна,
рубци на рукох и на
глави, и братова би-
циґла. 

Штефан Гудак
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МОЯ СЕСТРИЧКА

В моєї сестрички
Ямочки на щічках,
Оченята хитренькі,
Наче у лисички.

В моєї сестрички
Маленькі косички.
Мама заплела у них
Дві рожеві стрічки.

В моєї сестрички
В горошок спідничка, 
А на ніжках виблискують 
Нові черевички.

Ще моя сестричка
Зовсім невеличка,
А питання задає
З ранку і до нічки:

«Звідки? Де? Чому?
Для чого? Як? Кому?
Скільки? Що? Коли?
Нащо? Хто? Куди?»

Де й бере сестричка
Всі оті слова?
Від них в усіх навколо
Болить вже голова!

Леся Мудрі



Н
а паприґа менче гуш,

гуш бавели ше менши

дзивчата, а за бависко

число бавячкох мало буц нє-

парне. Зоз розчитованьом ше

вибрало хтора з бавячкох будзе

перша паприґа менче. Други

бавячки поставали до двох

шорох. Бавячка хтора була па-

приґа менче загла сукенку од

долу на горе и ишла подска-

куюци през штредок, помедзи

шори и пошпивовала "паприґа

менче гуш, гуш".

За тот час бавячки за ню

пребеговали з бока на бок, за-

менююци места, а паприґа

менче ше намагала скорей од

даєдней бавячки завжац єй

место хторе на хвильку остало

празне док бавячка пребего-

вала. Кед паприґа менче за-

вжала даєдно место, вец

бавячка хтора остала без

свойого места у предлуженю

бависка була паприґа менче.

Мария Хома

У
Пeтровцох отримани  уж тради-

цийни 3. бависка у старих спор-

тох под назву «Рутeнияда».

Вeльку часц роботи зоз дзeцми одро-

бeли учитeльки, Мария Хома, Наталия

Гнатко, Лeла Дїтко, а помагал им Ми-

рослав Дїтко. Коло орґанизациї и тeх-

нїчних стварох помогла Рада рускeй

националнeй мeншини Општини Боґ-

дановци, КУД «Яким Гарди» и ФК Пeт-

ровци.

Понеже бависка того року були подзe-

лєни на два катeґориї, було ту вшeлїя-

ких учaшнїкох – малих и вeльких, алє

шицки истого змагатeльного духу. 

Eкипи шe формовали уж так, хто кого

позна, хто с ким барз добри (лєбо нє

добри), алє учитeльки им уж знаю ви-

вeсц шора.

Пaтaрци з боку, стадион випатрал як

заградка полна квeца. Дзeци шe розо-

шали по цалим стадиону, у громадкох

коло учитeлькох и радзели шe, розрa-

бяли стратeґию. Подаєдним то було уж

трeци раз жe участвую на «Рутeнияди»

и знаюци правила бавискох  учeли тих

цо ше ту пeрши раз змaгaю. Даєдни ше

з учaшнїкох нє стрeтаю цали рок, лєм

на Рутeнияди, а то им нє завадза и ат-

мосфeра  барз добра.

Того року змe мали eкипи зоз Осєку,

Винковцох, Пeтровцох, Вуковару и

Миклошeвцох, а мали змe и eкипи зоз

Войводини, зоз Нового Саду, Коцура,

Нового Орахова и Руского Кeрeстура,

так жe можeмe повeсц жe и того року

«Рутeнияда» була мeдзинародного ха-

рактeру.

На концу змаганя прeглашeни рeзул-

тати, а за пeрши три мeста було и на-

гради:

Катeґория А                                                        

1. Миклошeвци                                                   

2. Вуковар       

3. Пeтровци

Катeґория Б

1. Руски Кeрeстур

2. Пeтровци 1

3. Винковци

4. Миклошeвци

5. Осєк

6. Коцур

7. Новe Орахово

8. Пeтровци 2

9. Нови Сад

Зa орґaнизaторa – жупанийску Рaду

рускей националней меншини плaс-

мaн екипох нє тaки вaжни як зa сaмих

учaшнїкох, важнєйше єй очувaнє нa-

ционaлного духа и  свидомосци при

нaймaлaдших.

Марияна Джуджар

Г
рати в дуба можна на березi рiчки, на лiсовiй

галявинi або в парку - там, де досить простору

побiгати i де ростуть (але не дуже густо) де-

рева. 

Грають здебiльшого дiвчатка. Вони обирають з-

помiж себе купувальницю i з вигуками: "Граємо в

дуба!" - по однiй пiдбiгають до дерев. Купуваль-

ниця пiдходить до котроїсь iз дiвчат, спiльно з нею

вибирає одне з вiльних дерев i пропонує: 

- Дiвчино, продай хату! 

- Не продам, дуба дам! - 

вiдповiдає дiвчина, й вони обидвi бiжать до намi-

ченого дерева. Воно дiстається тiй, котра прибi-

жить до нього першою, а та, що вiдстала, стає

купувальницею i йде купувати iнше дерево.

В. Пaвлович
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СТAРИ РУСКИ БAвИСКA – УКРAЇНСЬКІ НAРОДНІ ДИТЯЧІ ІГРИ

ПАПРИҐА МЕНЧЕ ГУШ, ГУШ

“рутeниЯда” –3. БавиСка у СтариХ СпортоХ

ДУБ
СТАРи РуСки бАВиСкА укРAїНСькІ НAРодНІ диТЯчІ ІгРи

Єдно зоз бавискох за моцних

Силво Тот, Aня гудaк,
Aндрея Рускaй  и Боґдaн Ерделї
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Лєтна школа
Найвецей ше ми пачело кед зме ше во-
жели на траєкту. Кед зме сцигли до го-
телу, розпаковали зме ше, порихтали
хижу и рушели зме на купанє. Морйо
було супер! Шлїдуюцого рана мали зме
найлєпши фриштик, а вец зме почали
учиц. Мали зме три годзини руского
язика, а потим шпиванє и танєц.

Велько Вуїч, 3. класа
Миклошевци

Єден дзень у Лєтней школи
Кажди дзень у Лєтней школи исти.
Ставаме рано на седем годзин, по-
раїме свойо хижи же бизме достали цо
лєпши оцени. Потим идземе фришти-
ковац, а за фриштик маме масла, паш-
тети, маджуну...
Кед ше наєме идземе учиц. Першу,
другу и трецу годзину маме язик, учиме
о Руснацох и руских писательох, обича-
йох и култури. Штварту годзину маме
шпиванє, там учиме руски и українски
шпиванки. Пияту годзину маме танєц,
учиме народни танци.
После шицкого того идземе на полу-
дзенок, а потим маме шлєбодни актив-
носци. Коло трох пополадню збераме
ше на плажу хтора далєко, по ню нам
треба 25 минути ходзеня. Алє плажа
супер тан нам нє чежко. Там себе
кажди дзень купим и палачинку.
Назад ше врацаме коло шейсцох попо-
ладню, шлїдзи вечера и потим у голу
настава гаос!

Антун Гарди, 5. класа
Вуковар

Лєтна школа
На Хвару ше ми барз попачело! Ище
сом нїґда нє бул на таким вельким ост-
рове. Барз є красне, полне желєнїдла
и старих камених хижох, а цо най-
красше то вельке белаве морйо! У при-
станїщу пристановени велї красни ладї.
На Хвар зме пришли на вельким тра-
єкту. Кед зме сцигли була барз велька
гужва. Кед нас розмесцели по хижох,
пошли зме ше купац а вец спац.

Иван Лїкар, 5. класа
Миклошевци

Лєтна школа
Свойо лєто препровадзела сом у Лєт-
ней школи. Ту барз крашнє, кажди
дзень идземе на плажу купац ше. Плї-
ваме и слункуєме ше, вечарами идземе
до варошу, там купуєме и забавяме ше.
Рано кед ше пребудзме маме фриштик
и идземе до школи дзе вельо можеме
научиц. Познєйше маме шпиванє и
танєц, а потим полудзенок. Любим
Лєтну школу прето же сом ту нашла
вельо пайташки.

Адриана Ралиш, 6. класа
Петровци

Лєтна школа на Хвару
Закончела школа. Того року сом уж
други раз на морю, а тераз ми, ту на
Лєтней школи, прекрашнє.
Перши дзень зме шицки були збунєти.
Нїхто нє познал наш Хостел у хторим
зме одшедли, та зме ходзели по цалим
будинку и глєдали зме пайташох. Дру-

гого дня уж було вельо лєгчейше.
Сприятелєли зме ше и було барз
добре.

Мали зме наставу и перши
дзень сом пошла до початковей ґрупи,
алє други дзень, моя пайташка Мария
и я прешли до напредней ґрупи. Дакус
зме ше бали, алє кед зме пришли до
тей ґрупи було одлично, та аж и за-
бавно. После настави язика мали зме
и наставу шпиваня, а потим, Мелани и
я танцовали зоз ґрупу зоз Шумеча.
Потим зме ишли на полудзенок, на од-
почивок и на купанє, потим шлїдзели
вечера, забавни бависка, кус бешеди и
вец спанє. Тераз зме ту пияти дзень и
наздавам ше же и днї цо пред нами
буду таки добри, аж и лєпши. Барз ми
крашнє и щєшлїва сом!

Ана Герцеґ, 4. класа
Вуковар

Лєтна школа
Барз сом ше рихтала на лєтну школу.
Кед пришол автобус по нас, пошедали
зме до ньго и длуго зме путовали. Цалу
драгу сом була будна. Кед зме сцигли
до одпочивалїща, розподзелєли нас до
хижох. Шицко було добре, а остал нам
ище єден дзень та вец уж идземе дому.
Кед сцигнєм дому шицких обочкам! Ту
сом упознала вельо пайташох и пай-
ташки. Найбаржей сом ше дружела з
Ведрану, Адриану и Паулу. Було ми
барз добре!

Мая Гарди, 4. класа
Петровци

Цього року я вперше побувала у літній
школі і мені дуже сподобалось. Най-
краще було купатися в морі, але трохи
сумувала за мамою і татом.
Вчителі у школі не були строгі. Вони ба-
гато чого нас навчили. Найбільше мені
запам’яталася розповідь вчительки
про українські рушники. Дуже гарно
було гуляти містом, ми побували у
церкві, музеї, у місцевій школі, бачили
виставку малюнків інших дітей.У школі
я навчилася плести браслети з бісеру.
В кінці вчителька нам їх подарувала. Я
була дуже щаслива.

Софія Потіск, Запрешіч.

* * * 

У літній школі було дуже добре. Кож-
ного дня ми мали спочатку уроки, а
поті ішли на море купатися. Вчительку
української мови звати Леся Мудрі.
Вона багато чого нас навчила. Я собі
зробила браслет з бісеру.
Найкраще було, коли наша дівоча
команда перемогла хлопців у різних ці-
кавих іграх.

Марія-Магдалена Србаль, Шумече

* * * 

Мені дуже сподобалося у літній школі.
Я добре провів час і був радий, що при-
їхав сюди. Гарно було вчити українську
мову, ми дізналися багато цікавого про
Україну. Море було трошки холодним,

але все одно купатися разом з друзями
було дуже приємно.

Філіп Алеріч, Вуковар

* * * 

У літню школу ми їхали дуже довго,
здавалося, що не приїдемо ніколи.
Тому були дуже раді, коли нарешті по-
розселялися по своїх кімнатах у готелі.
Кожного дня зранку ми мали навчальні
години, потім вчили гарні пісні і танці.
Але всі з нетерпінням чекали, коли пі-
демо купатися на море. Після купання
ми гуляли містом, малювали, а вечері
проводилися веселі ігри.

Маріо Стасюк, Шумече



– же модерна
концепция де-
мокрациї по-
чина ище при
старих Грекох.
Значенє самого
слова «моц на-
роду», походзи

од греческого полису або городу–дер-
жави, як цо Атена або Коринт, хтори
нє були вельки, та кажди житель могол
мац активну улогу у скупштинох на хто-
рих ше приношели значни политични
ришеня. Надпомнїме же теди жени нє
мали право гласовац, як анї раби, на
чиїх плєцох була углавним шицка ро-
бота хтору теди требало поробиц.

– же римски
календар на
початку мал
355 днї. Ште-
рацец ше-
стого року
пред Хри-
стом, Юлиє
Цезар прила-
пює точнєйши
єгипетски ка-

лендар у хторим єдєн рок ма 365 днї,
зоз ище єдним дньом, хторого ше до-

дава мешацу фебруару каждого штвар-
того року. Бул то такволани юлиянски
календар хтори ше зоз меншима пре-
менками отримал по нєшка.

– же ше парна машина перше хасно-
вала за випумпованє води зоз рудоко-

пох, а аж познєйше
парни машини загучали
по фабрикох и ро-
ботньох. Було то у Бри-
таниї, у 19. столїтию.

Любица Гаргай
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ZABAVANA STRANA - ЗAБAвНИ БОК – РОвЗвAЖAЛьНA СТОРІНКA

1.  Сивер
2.  Нєидетификовани лєтаци обєкт
3.  Може буц бетонска, ґрамофонска, надгробна...
4.  Людзе хтори жию у нашей держави
5.  Гора у Горватскей
6.  Хлопска особа хтора живот пошвецела Богови
7.  Босна и Герцеґовина
8.  Заменовнїк першого лїца єднини

У шивих польох: Єдна наша сушедна держава

Любица Гаргай

Ришенє:С; НЛО; плоча; Горвати; Велебит; монах; БиГ; я; шиви поля: Словения

гумор

Споведаю ше двоме пензионере єден другому. 
Перши гвари:
– Я вечар лєгам зоз курами.
А други одвитує:
– И я бим, алє нє можем. 
Мам лєм голуби.

Без политики

Пришол єден до карчми, та гвари:
– Дайце ми кафу.
– Обичну чи турску?
– Нє сцем. Нє мишам ше до политики. Дайце ми чай.
– Русийски чи китайски.
– Нє сцем. Нє мишам ше до политики. 

Дайце ми обичней води.

Хтора драГа наЙкрадша?
Чи СЦЕ ЗнаЛи:

Любица Гаргай
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Паула Поточки, 4. класа, 
Миклошевци

Срдян Рац, 1. класа,
Петровци

Матей Бурчак, 3. класа,
Вуковар

Иван Бартницки, 6 класа,
Шуметє

Милица Мишлєнович, 4. класа,
Миклошевци

Матия гарди, 3. класа,
Вуковар

давид Морган, 7. класа,
Петровци

Иван Лїкар, 6. класа,
Миклошевци

Милица Мишлєнович, 4. класа,
Миклошевци

Роберт Ерделї 6. класа,
Винковци

София Потиск, 3. класа,
Заґреб




