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Віншуем лаўрэатаў!

Рашэннем рэдакцыйнай калегіі вясёлкаўская прэмія імя Васіля Віткі за 2018 год
прысуджаецца
пісьменнікам:
Мар’яну ДУКСУ

Генадзю АЎЛАСЕНКУ

За лепшыя публікацыі ў 2018 годзе
Імянной прэміяй Уладзіміра Ліпскага, галоўнага рэдактара часопіса “Вясёлка”,
уганароўваецца юная аўтарка:
Дар’я Паўлоўская, вучаніца гімназіі горада Дзяржынска, за верш “100 дзён у школе” (№ 10, 2018).

Дарагі дружа! У гэтым годзе “Вясёлка” падрыхтавала для цябе і тваіх сяброў
шмат яркага, цікавага і незвычайнага. “Вясёлка” ўзніме твой настрой, часопіс – верны сябар твой!
Падпісацца на выданне можна ў аддзяленнях Белпошты і Белсаюздруку да 25га чысла кожнага месяца. Індэкс індывідуальных падпісчыкаў 74845, ведамасных
748452.

Карагод месяцаў
Віка ТРЭНАС

Студзень
На календары – адзінка.
За хвілінкаю – хвілінка.
Гэты месяц – дабрадзей,
Святам радуе людзей.
Месяц наш вядзе адлік
Да вясны і да адліг.
Шапка, шалік, рукавічкі.
Коле носік з непрывычкі,
Шчыпле шчокі нам мароз.
Новы год з сабой прынёс
Лыжы нам, канькі і санкі,
Цуд зімовай калыханкі.
Спаць у лесе мішка будзе,
І яго мы не пабудзім.
Ноч скароцім, дзень здабудзем.
А завецца месяц – студзень.

,

Прыкметы i прымаyкi

Студзень-сечань: сячэ зіму напалам.
Студзень імглісты – мокры год, студзень халодны – позняя вясна і дажджлівае лета.
Дрэвы ў інеі – неба будзе сіняе.
Калядкі – добрыя святкі: бліны ды аладкі.
Калі ў ноч на калядную куццю (6 студзеня) многа зорак на небе, добры ўраджай
чарніц будзе, а калі зоркі рэдкія, то і ягады будуць рэдка.
Малюнак Наталлі Таўсталес
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Мая Беларусь

Аляксей НІКАДОН,
СШ №3, г. Ашмяны

Вучні і настаўніца 2 “В” класа сярэдняй школы № 3 горада Ашмяны натхніліся творамі
выдатных беларускіх аўтараў
Авяр’яна Дзеружынскага, Міколы Чарняўскага, Фамы Рамашкі,
Васіля Жуковіча і напісалі калектыўны верш-прызнанне ў любові
да роднага краю. Таксама дзеці
даслалі Васю Вясёлкіну малюнкі.
Як цудоўна атрымалася! А што
вы можаце расказаць пра сваю
малую радзіму, пра свой горад
ці вёску? Дасылайце творы і малюнкі ў рэдакцыю.
Ліана РАУКЎЦЬ,
СШ №3, г. Ашмяны
Міхась ЯНКОЎСКІ,
СШ №3, г. Ашмяны

Лізавета БРАШКО,
СШ №3, г. Ашмяны

Ашмяншчына
Ашмянцамі нас называюць здаўна,
Ашмяншчына наша — сама дабрыня.
Адною сям’ёй тут у шчасці жывем,
Раздолле гуляць і вучыцца дзятве.
Над любай зямлёю бусел лунае,
У полі лянок сінім вочкам міргае.
Ашмянскі наш край, табой ганарымся!
З любоўю к табе кожны з нас нарадзіўся.
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Літаратурнае аб’яднанне “Верасок” працуе пры Ганцавіцкім раённым цэнтры
дзіцячай і юнацкай творчасці ўжо 40 гадоў. Юныя паэты неаднаразова перамагалі ў
раённых і рэспубліканскіх літаратурных конкурсах.

Зімачка-зіма
Беласнежная зіма
Горад, вёскі замяла.
Ах, зімачка-зіма,
Горад, вёскі замяла.
Сталі дзеці ў карагод,
Сустракаюць Новы год.
Ах, зімачка-зіма,
Сустракаюць Новы год.
А затым Калядачкі,
Блінцы ды аладачкі,
Ах, зімачка-зіма,
Блінцы ды аладачкі.
Яна ГРЫБОЎСКАЯ

Ілля КАПЫЛОЎ, СШ №5, г. Мінск

***
Свішча вецер за акном —
За акном мяцеліца.
Ноччу снег ідзе і днём,
Снег ляціць і сцелецца.
Маразы скрыпяць, звіняць,
Холадна становіцца.
Дрэвы гнуцца і трашчаць,
Злосным неба робіцца.
Алена ГАРГУН

Аня КАНАПЕЛЬКА,
СШ №201, г. Мінск

***
Гараць свечкі-вясёлкі
На бліскучых галінках.
На паляне красуня
Зіхаціць — цуд-ялінка.
Каля елачкі важна
Сядзяць птушкі, звяры.
Новы год на парозе!
З надыходам, сябры!
Марына СЕНЮКОВІЧ

Ксенія АБРАМОВІЧ, СШ №5, г. Мінск

Распрацоўка рубрыкі Наталлі Таўсталес

Макар НАУМЧЫК,
СШ №20, г. Мінск

***
Снег лёг на мост, што за ракой застылай,
Зіма, як птушка, распасцерла крылы.
Так ясна ў небе зоркі зіхацяць,
Зіма не хоча месца саступаць.
Таццяна ШАМРЫЛА
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ДА 100-ГОДДЗЯ БЕЛАРУСКАГА ПІСЬМЕННІКА КАСТУСЯ КІРЭЕНКІ
Кастусь Кірэенка – мой прадзед. Я ніколі не бачыла яго,
але здаецца, што ўсё пра яго ведаю, бо чытала шмат яго твораў. Усё, што я прачытала, мне запомнілася лёгкасцю, прастатой і нейкім задуменным і значным сэнсам.
Бабуля часта і шмат расказвала мне пра тое, якім быў мой
прадзед, як танкістам і ваенным карэспандэнтам прайшоў
праз усю вайну, як стаў пісьменнікам.
Прадзядуля любіў жыццё, людзей, быў прадстаўніком
радзімы на Асамблеі ААН. Нейкі час працаваў у часопісах
“Бярозка” і “Полымя”, дзе быў галоўным рэдактарам.
Не было ніводнай тэмы, якая б не закранула майго прадзеда: любоў, сябры, сям’я,
прырода, вайна, жах ад Чарнобыля. Аб усім балела яго сэрца, таму кожны твор такі
зразумелы, лірычны і пяшчотны.
Уся мая сям’я любіць і з гонарам успамінае прадзеда. На могілках падоўгу думаем пра яго, з вялікім жалем, што не давялося пабачыцца, паслухаць, падзяліцца
думкамі, падзякаваць за жыццё.
Я жадаю, каб кожны любіў і помніў тых, каго ўжо няма з намі, пакідаючы іх у
сваім сэрцы.
Анастасія Шафарэнка, 9 “А” клас, гімназія № 7 г. Мінска

Кастусь КІРЭЕНКА

На санках
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Які сягоння коўзкі снег!
Як лёгка з ветрам дужацца!
Нішто не спыніць санак бег,
Хоць і галовы кружацца.
Няхай сняжынкі ў вочы б’юць
І маразам сярдуецца! –
А санкі
полазам пяюць,
І холаду –
не чуецца.
Імчым з гары,
Ляцім з гары.
З дарогі, гурбы снежныя!
Уся зямля для дзетвары –
У гэты дзень – бязмежная!..

,

Парог бацькоускай хаты
Парог бацькоўскай мілай хаты,
Як ты мне снішся! Як завеш
З тых дзён, калі дыханнем мяты
Правёў за пырнік родных меж!
Як многа я пасля
на свеце
Прайшоў і сцежак і дарог!
Як многа бачыў, як увеціў,
I што жадаў — заўсёды мог.
Але ва ўсіх турботах плодных
Я помніў добра мой парог,
Што гэта ты мяне, мой родны,
Вучыў зрабіць свой першы крок.

КРЫНIЧКI

Крынічкі, ціхія крынічкі,
Як я люблю вас, як люблю!
Жывы струменьчык невялічкі
Мне апявае ўсю зямлю.
З паклонам схілішся напіцца —
I раптам спынішся, замрэш:
Як быццам з гулкае зарніцы
Табе адкрыецца бязмеж,
Гадоў світанні, пошум алы,
Нязнаны нейкі свет святла...
А то ж крыніца нагадала
Твой шлях і ўсмешкай абдала.
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Атамурад ЧАПАНАЎ

Паездка ў горад
Апавяданне

Я гуляў на вуліцы. З дома выйшлі бацька і маці. Мама прасіла бацьку нешта
прывезці з горада. Я падбег да іх.
— Тата, вазьмі мяне з сабою!
Але бацька быў нечым узбуджаны.
— У мяне і без цябе спраў па горла.
— Ты ж абяцаў звазіць у заапарк, тата!
Да горада ехаць крышачку болей за гадзіну. Але вось машына ўжо спынілася
каля велізарнага шматпавярховага дома.
— Ты пасядзі тут, а я – у кантору. Нікуды не хадзі. Зразумела?
Я і дома не прызвычаіўся сумаваць, а тут гэтулькі цікавага!.. Колькі ў горадзе
людзей!..
З крамы насупраць выйшла бабуля з вялікай і, пэўна, цяжкай каробкай. Яна
азірнулася, але паблізу нікога не было. Я выскачыў з машыны і падбег да яе.
— Дазвольце, я вам дапамагу.
— Вось дзякуй, унучак! А то ўжо ніякіх сіл няма.
Правёў бабулю да аўтобуснага прыпынку, вярнуўся да машыны.
— Дзе ты ходзіш? Ты думаеш, у мяне ёсць час чакаць?!
— Тата, ты ж абяцаў у заапарк…
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Малюнак Сяргея Волкава

— Абяцаў, абяцаў… Другім разам, не памрэш без заапарка.
У наступнай установе ён быў так доўга, што я стаміўся чакаць. Каля нашай
машыны спыніўся дзядуля ў акулярах і з кавенькай.
— Сынок, не падкажаш, дзе тут пошта?
— Ды вось яна, праз дарогу. Пачакайце, я вас перавяду.
Калі я вярнуўся, бацька зусім раззлаваўся:
— Колькі разоў гаварыць? Наступны раз будзеш сядзець дома.
Канечне, я вінаваты. Але не мог жа я не дапамагчы старым людзям!
Па дарозе дадому мы ехалі моўчкі. Наперадзе на ўзбочыне я заўважыў маленькага хлопчыка, які падымаў руку. Але машыны праносіліся міма. Я не вытрымаў, і
калі наша машына стала пад’язджаць, сказаў:
— Тата, спыніся, калі ласка. Ён такі маленькі.
Бацька скасавурыўся на мяне, але спыніў машыну.
— Дзякуй вялікі, дзядзечка!.. У мяне дзядуля захварэў, я па лекі ездзіў, а аўтобусаў усё няма і няма, — сарамліва гаварыў хлопчык.
Бацька зірнуў на яго, пасля на мяне і ўсміхнуўся. Я ўсміхнуўся таксама.
Каля невялікага аула хлопчык папрасіў спыніцца, сказаў: “Вялікі вам дзякуй!” і
пабег.
Калі мы прыехалі дадому, бацька, паклаў мне руку на плячо, пазваў маму:
— Выходзіць, маці, у нас з табою вельмі неблагі сын расце.
— Вось і добра, — усміхнулася яна. – Ідзіце мыць рукі і за стол. Я пачастую вас
смачным пловам.
З туркменскай мовы.
Пераклаў Алесь Карлюкевіч
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Анатоль ВЯЛЮГІН

Бярозка
Снягі і зоры за акном,
Заснулі ў хаце ўсе даўно,
Бярозка юная галлём
Паціху стукае ў акно.
А ты плывеш у белы свет...
Сінее плынь тваіх вачэй...
І найдалейшая з планет
Сяла суседняга блiжэй.
Стаіць задумная адна,
Як ветразь даўніх зім і лет.
Стаіць бярозка ля акна,
З якога мне адкрыўся свет.
А я ўсё чую шум лясоў,
Шляхі ў маленства замяло,
І сніцца сон з найлепшых сноў —
Бярозкі дзіўнае святло.

Снегіры
Заснулі белыя палеткі.
Мароз загрукаў на двары.
Зірнеш з акна:
нібыта кветкі,
на сініх вербах снегіры.
Надзьмуты важна птушак воллі…
У шуме строгай сумятні
ані забудуцца ніколі
дзяцінства снежаньскія дні.
Сіло стаяла ля дубровы.
Бяжы… Узрушана, бяры
трапёткі, вогненна-пуховы,
жывы кавалачак зары!

10

Уладзімір ЛІПСКІ

Я тут жыву
Займальныя вандроўкі па Беларусі
Родная Беларусь!
Ты — маё суцяшэнне, мая радасць.
Ты — маё жыццё.
Ты маеш старажытную мову,
Ты — бурштын, дарагі і прывабны.
Твае людзі, беларусы,
з паэтычнай душой,
з самабытным гонарам,
высакародныя і чалавекалюбівыя,
выхоўваюць у сваіх Дзяцей
людскасць.
А нелюдзяў, паганцаў,
нягоднікаў, мярзотнікаў
Беларусы жорстка асуджаюць,
але хлеб не адбіраюць.
Веру ў кожнага ўсяляюць.
“Стань Чалавекам, вучыць Народ,
свіннёй пабыць паспееш!”
Дык сейма ўсе разам
нашу агульную ніву
рукой рупнай,
зернем буйным, умалотным,
з душой чыстай, сумленнай,
з сэрцам клапатлівым.
Тады Дзеці сустрэнуць
заўтрашні дзень
абнадзеенымі,
узнёслымі,
удзячнымі,
дбайнымі!
І скажуць сваім Дзецям:
“Любіце Беларусь!
Будзьце Беларусамі!”

Дарагія сябры! З гэтага нумара і ўвесь
год мы будзем з вамі вандраваць па нашай
чароўнай Айчыне. У студзені здзейснім
гульню-падарожжа па гарадах Беларусі.
Гэткім жа чынам, ад А да Я, пабываем у
нашых вёсках. Праплывём па знакамітых
рэках краіны. Адны з іх плывуць у Чорнае
мора, іншыя — у Балтыйскае мора. Такога
дзіва не мае аніводная зямля. Мы наведаем
з вамі мясціны Беларусі, дзе жылі і пісалі
творы для вас нашы славутыя пісьменнікі
Янка Купала і Якуб Колас. Шмат цікавага і карыснага даведаецеся з вандроўкі “Я
тут жыву”. Толькі сябруйце з “Вясёлкай”
увесь год, не прапусціце ніводнага нумара.
Падпішыцеся на свой любімы часопіс, і ён
дапаможа вам палюбіць і спазнаць зямлю,
на якой жылі вашы продкі, а цяпер жывяце вы. У добры шлях!

Малюнак Наталлі Таўсталес
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ГУЛЬНЯ-ПАДАРОЖЖА

У Беларусі ёсць гарады амаль што на ўсе літары алфавіту. Давайце
паўторым літары, якія размешчаны ў алфавіце ў пэўным парадку, а
заадно здзейснім унікальнае падарожжа па нашай Радзіме. Якая багатая яна на самыя розныя гарады!
Для гульні спатрэбіцца кубік з кружочкамі ад аднаго да шасці. Яго
можна купіць альбо зрабіць.
Колькасць гульцоў неабмежаваная. Можна гуляць аднаму, удвух, а
можна і групай, цэлым класам.
Умовы гульні:
1. Калі вы трапіце ў горад, які
пачынаецца з галоснай літары,
то тут жа едзеце ў наступны
горад.
2. Калі выпадзе горад, які
пачынаецца з шыпячай літары, то вяртаецеся на два гарады назад.
3. Калі прыедзеце ў абласны
цэнтр, то прапускаеце адзін
ход, бо гэта вялікі горад і ў
ім трэба затрымацца, больш
дасканала вывучыць яго.
Выйграе той, хто першым
закончыць падарожжа, хто
больш цікава раскажа пра гарады, у якіх яму давядзецца
пабываць.
Калі вы трапілі ў горад і нічога
пра яго не ведаеце, рухацца далей нельга.
Пажадана даведацца, чаму горад мае такую назву, у якой
вобласці ён размешчаны, якая
працякае побач рака, якія
прадпрыемствы там працуюць,
якія ёсць помнікі архітэктуры,
культуры, якія людзі ўславілі
гэты горад.
Цікавай вам вандроўкі па Беларусі!

12

Малюнак Валенціны Чэпік
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ДА 100-ГОДДЗЯ БЕЛАРУСКАГА ПІСЬМЕННІКА ВАСІЛЯ ХОМЧАНКІ

Васіль ХОМЧАНКА

Першы снег

Зямля доўга ляжала голая, скамянелая ад марозу. А потым адной ноччу пайшоў
снег і ўкрыў усё белай цёплай коўдрай.
Ромка дастаў з гарышча лыжы і памчаўся ў поле. Раздолле для хлопца!
Ромкаў бацька таксама радуецца. Маладыя яблынькі ў калгасным садзе цяпер не
замерзнуць. Карэнні іх добра ўкрыты снегам.
І мядзведзю ў бярлозе цяплей стала. Вожыку ў кучы лісця, мышы ў нары.
Усім цёпла, усе радуюцца.
Толькі беднаму зайку слёзы. Да зімы не паспеў шэрую поўсць змяніць на белую.
Выскачыць на снегавую коўдру -- усяму свету відзён.
Забраўся зайка пад куст і дрыжыць ад страху.
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Цукеркі

Мама купіла цукерак і паклала ў шафу. Вечарам дастала цукеркі, а іх толькі палова засталася.
— А ну прызнавайцеся, хто браў цукеркі? — спытала яна.
— Я не брала, — сказала Аленка.
— І я не браў, — апусціў вочы Сяргейка.
Маці сказала Сяргейку:
— Калі не браў, то скажы: “Чэснае слова”.
Сяргейка пасоп носам, пераступіў з нагі на нагу:
— Няхай лепш Аленка скажа: “Чэснае слова”.
— Усё зразумела, — усміхнулася маці. — Дрэнна, калі лазяць у шафу і
дазволу не пытаюць.
Сяргейка аж падскочыў:
— А я спытаў бы, ды не было нікога дома. Чэснае слова, не было!
Малюнкі Віталя Дударэнкі
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Вольга ГРОНСКАЯ

Найлепшы лекар
Я стаю, гляджу ў акно.
Там цікава, бы ў кіно!
Чорны кот на тратуары,
вецер разганяе хмары,
вунь варона, вось сінічка,
на галінцы рукавічка.
Людзі йдуць туды-сюды,
пакідаючы сляды.
Хто на санках, хтосьці ўлёт.
І паўсюдна снег і лёд!
Для чаго было маніць,
быццам горла мне баліць?!
– Мама, ну хваробу тую!
Я на ўрок хачу сама!
Што ад хітрыкаў ратуе?
Не таблеткі, а зіма!

Зімадзеці
Мы – зімовыя істоты:
швэдрашыі, гольфаботы,
лютахлопцы, студзяўчынкі,
шапкавушы, цёпласпінкі,
лыжаногі, санкапузы,
ўснегзалезцікарапузы.
Ды праз колькі часу дома
ўсё мяняецца, вядома.
Там мы распранаемся
і ператвараемся.
Зноў мы Тані, Янкі, Люды…
Вось такія ўзімку цуды!

16

Васіль ЗУЁНАК
Дарагі дружа! Прызнайся шчыра: ці шмат ты ведаеш пра птушак,
якія жывуць побач з табой на роднай зямлі? Мы табе дапаможам! З
першага нумара “Вясёлка” пачынае публікаваць “візітоўкі” птахаў.
Да кожнага верша прыкладаецца “фотапартрэт”. Гэты цікавы праект прыдумалі паэт Васіль Зуёнак і арнітолаг Сяргей Зуёнак. Цягам
года мы дазнаемся ўсё пра птушак Беларусі!

ВОЧЫ

Такая схованка ў савы —
Ні тулава, ні галавы:
Закрыла дрэва шатамі.
І хоць сава вушатая,
Дык жа не бачна і вушэй!

Малюнкі Аксаны Аракчэевай,
распрацоўка рубрыкі Наталлі Таўсталес

Затое вочы, як жарынкі,
Гараць, — нібы сама ялінка
Глядзіць — за цішыню цішэй…

КРЫЖАДЗЮБ-ЯЛОВІК
Не палюе і не ловіць,
Але мае харч яловік.

Хоць ні міскі і ні лыжкі,
Ды частуюць смачна шышкі.
Толькі дзюбай шчоўкай лоўка:
Што ні елка, то сталоўка!
Есць яловік, ды не ўлішку, —
Паміж шышак сам, як шышка.
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Таццяна ПРЫШЧЭПАВА

ШАРЫК ДАБРА

Казка
У адным мястэчку на працягу многіх гадоў ладзілі вялікае свята Дзень горада.
Усе вакол весяліліся, ніводнае дзіця не заставалася без забавы. А ў падарунак
бацькі куплялі сынам і дочкам паветраныя шарыкі.
Займеў такі шарык і Мікіта. Хлопчык вельмі ўзрадаваўся. Ды раптам Мікіта пачуў
чыйсьці плач. Перавёў позірк з неба на зямлю і ўбачыў маленькую дзяўчынку,
якая сядзела пад дрэвам і плакала. Хлопчык падышоў да яе і спытаў:
-- Чаму плачаш? Ты згубілася?
-- Не, не згубілася, -- адказала дзяўчынка. -- А плачу таму, што ў кожнага ёсць
паветраны шарык, а ў маіх бацькоў няма магчымасці яго купіць.
Мікіта прысеў побач з дзяўчынкай і пачаў супакойваць яе:
-- Не трэба плакаць! Хочаш, я падару табе свой шарык?
-- А як жа ты? — выціраючы слёзы, спытала дзяўчынка. – Бо, калі падорыш мне,
тады ў цябе не будзе шарыка.
-- За мяне не хвалюйся! Галоўнае, што ты будзеш радавацца! -- сказаў ёй з
усмешкай Мікіта і, працягнуўшы шарык, спытаў:
-- Цябе як клічуць?
-- Сафія, -- ціха прамовіла збянтэжаная ад такой неспадзяванкі і адначасова
расчуленая дзяўчынка.
-- А мяне Мікіта. Ну што ж, Сафія, трымай нітачку моцна, бо ў цябе зараз у руках
Шарык Дабра, -- урачыста абвясціў Мікіта.
-- Шарык Дабра? -- перапытала дзяўчынка.
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Дамашняе заданне:
1. Прачытай казку Таццяны Прышчэпавай цалкам на нашым сайце www.veselka.by
і даведайся, што такое Шарык Дабра.
2. Як разумееш народную прымаўку: “Шчыраму сэрцу і чужая болька колка”?

Алег МЕЛЬНІКАЎ

Недзіцячыя задачкі

У казачным лесе жывуць Вавёрачка, Сава, Зайчык, Вожык... Іх улюбёны прадмет у
лясной школе — матэматыка. Таму не здзіўляйся, дружа, што яны ўвесь час займаюцца рознымі вылічэннямі і рашаюць задачы. Паспрабуй і ты развязаць хоць адну
такую задачку.
Гатовы? Тады слухай!

Задача №1

Вожык і Зайчык пілуюць бервяно.
Яны зрабілі 5 распілаў.
Колькі атрымалася цурбаноў?

Задача №2

Гадзіннік адбівае 3 удары за 6 секунд.
За колькі секунд ён зробіць 9 удараў?

Задача №3

На чыгуначную станцыю, якая знаходзіцца
ў 2 кіламетрах ад заапарку, павялі Слана.
У той самы момант са станцыі насустрач
Слану выбегла Моська. Яна дабегла да
Слана, цяўкнула на яго і зноўку пабегла на
станцыю. Потым яна яшчэ раз падбегла да
слана, цяўкнула і пабегла назад. Так Моська бегала, пакуль Слон не прыйшоў на
станцыю. Моська рухалася ўтрая хутчэй за
Слана. Якую адлегласць прабег сабака?

Адказы і працяг задачак у наступным нумары.
Поспеху вам, юныя матэматыкі!

19

Анатоль ЗЭКАЎ

ХТО ГАЛОЎНЫ НА КУХНІ
Казка

Жылі-былі на кухні сталовыя прыборы – Нажы, Лыжкі і Відэльцы. Сярод іх асабліва вылучаўся Кухонны Нож. Менавіта яго бралі гаспадары першым, калі прымаліся гатаваць ежу. Астатнімі ж прыборамі карысталіся тады, калі садзіліся за стол:
Відэльцамі і Сталовымі Нажамі – калі елі салаты ды мясныя і рыбныя стравы, Лыжкамі – калі на стале дыміліся розныя супы ды баршчы.
Кухонны Нож у гэты час на стале адсутнічаў, хіба што назіраў збоку, як апетытна
завіхаюцца ля розных страў Лыжкі, Відэльцы ды Сталовыя Нажы. Аднак ён ніколькі не крыўдаваў. Але аднойчы мірны лад на кухні парушыўся. Здарылася гэта якраз
тады, калі гаспадары кватэры былі на працы, а іх дзеці – у школе. Відэльцы і Сталовыя нажы, як і Кухонны Нож, ляжалі спакойна, адпачывалі пасля сняданку. А
Лыжкам раніцай працы не было, гэта, мусіць, іх і раззлавала.
— А чаму ніхто з гаспадароў не звярнуў увагі на нас? – перазірнуліся Лыжкі. –
Быццам нас і не існуе, — і паглядзелі ў бок астатніх сталовых прыбораў. — А хіба ж
мы не галоўныя на кухні?
— Вядома, не, — адказаў ім Кухонны Нож.
— А хто ж тады галоўны, па-твойму? – здзівіліся Лыжкі.
Пракрычаўшы яшчэ, што яны – самыя галоўныя на кухні, супакоіліся Лыжкі,
хоць і працягвалі пагардліва касавурыцца ў бок Кухоннага Нажа.
Можа, цягам часу гэтая спрэчка і забылася б, ды аднойчы падчас вячэры гаспадары загаварылі пра нейкі пікнік на прыродзе. А ў суботу раніцай і насамрэч пачалі
збірацца. Лыжкі і Відэльцы павытыркаліся ў чаканні, што гаспадары і іх возьмуць
на пікнік. Але тыя нават і не зірнулі ў іх бок...

Дамашняе заданне:
1. Прачытай цалкам казку Анатоля Зэкава на нашым сайце www.veselka.by.
2. Чым закончылася спрэчка сталовых прыбораў? Як ты думаеш, хто насамрэч
галоўны на кухні?
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Пераапранутая свінка
Свінка лужыну знайшла.
Свінка ў лужыну зайшла.
Паляжала ў ёй хвілінку –
Не пазнала маці свінку,
Быццам футра памяняла:
Раптам з белай
Чорнай стала.

Парасяткі на зарадцы
Раніцою на зарадку
Выбягаюць парасяткі.
Каля плоту без спачынку
Чухаюць гарэзы спінкі.
Чух ды чух,
Рох ды рох.
Плот адзін,
Яны – утрох.
Сто разоў так ці семсот.
Ой, глядзі,
Паваляць плот!

Кот і камп’ютар
Гэта праўда – не лухта:
Ёсць камп’ютар у ката.
А яшчэ ў ката ёсць флэшка,
Ды яна яго не цешыць,
Бо цікавіць, зрэшты, Цішку
Не камп’ютар сам,
А мышка.

На каньках
Выйшаўшы ў мароз на лёд,
На каньках катаўся кот.
Неслі ўперад так канькі –
Аж цяпер баляць бакі,
Бо на іх на слізкі лёд
Надта часта падаў кот.
Малюнкі Улады Шуневіч
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Дзед БЯЛЫН

Загадкі

Хто прынёс на носе рог?
Разам скажам…
Шыю мець вышэй за шафу
Хоча доўгая…
Біўні, хобат мае ён,
Як гара, вялікі…
Хутка рос і не хварэў
Цар звяроў. Чароўны…
Загрукоча, грымне штось,
Рогі так скідае…
З голаду завыў і змоўк,
Напалохаў дзетак…
У яе рудая шорстка,
Скача па сасне…
Так скакаў, аж мокры нос –
На дзвюх лапах верны…
Пазяхае ва ўвесь рот,
Спіну выгнуў чорны…
Могуць плаваць, лётаць мусяць –
Назва гэтых птушак…
Полем бег, у лесе знік,
Іклы, лыч – завецца…
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Лічылкі
Карова

У бабулі ёсць карова
З галавою каляровай,
З капытамі і нагамі
І з прыгожымі рагамі.
Да пытання хто гатовы,
Калі ласка, моўце слова:
Колькі мае ног карова?
Колькі ёсць на ёй рагоў?
І пытанне паміж намі:
Што ў яе там з капытамі?
Кот
Паласаты і кудлаты,
Мышак ловіць кот вусаты:
Па адной ды кожны дзень.
Колькі ў тыдзень? Роўна…

ЗІМОВАЯ
КРЫЖАВАНКА
Па гарызанталі:
1. Без затрымак, без стаянкі
З горачкі вязуць нас . . . . .
2. Снегу намяло пад плот,
Горку цэлую — . . . . .
3. Круціць, белай пацярухай
Зацярушыць . . . . . . . .
4. Галоўнаму святу зімоваму рады
Дарослыя й дзеці — насталі . . . . . .
5. Лёд на рэчках, снег навокал нездарма,
Настала снежная . . . .
6. Вечназялёная стрэлка,
Навагодняя . . . .
7. У паветры носяцца кружынкі
Адгадайце ўсе словы, і па вертыкалі атрымаецца назва Белыя, чароўныя . . . . . . . .
аднаго з зімовых месяцаў.
8. Падарылі мне бацькі
Склаў крыжаванку Алесь Емяльянаў-Шыловіч
Каб на лёдзе коўзацца . . . . . .

Малюнак Юлі Кароткай
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Алесь ЕМЯЛЬЯНАЎ-ШЫЛОВІЧ

ПРЫГОДЫ ПАРСЮЧКА РОХЛІКА
(комікс)

Рохлік падае

Рохлік перад горкай

Бадзя: «Гэй, Рохлік! Ты чаго такі сумны?!»
Рохлік: «Ды вось ніяк на горку не ўзлезу».
Бадзя: «Я цябе навучу! Давай капыцік!»
5.
Сябры на вяршыні
Рохлік: Дзякуй табе, Бадзя, што дапамог
мне сёння!
Бадзя: Прыходзь заўтра на горку!
Рохлік: Абавязкова! Да заўтра!
Бадзя: Пакуль!

Сябры катаюцца з горкі
Вокладка Наталлі ТАЎСТАЛЕС
Комікс Сяргея ВОЛКАВА
Галоўны рэдактар

часопiс для дзяцей
Узнагароджаны ганаровымi граматамi
Вярхоўнага Савета БССР i Савета
мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь, пераможца
Нацыянальнага конкурсу «Залатая Ліцера»
(2004, 2007, 2010 гг.)
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