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Карагод месяцаў

Якуб КОЛАС

Дзед-госць

Віка ТРЭНАС

Снежань

Ходзіць дзед белабароды
Полем, лесам, пералескам,
Засцілае рэчкі лёдам,
Брыльянцістым снежным блескам.
Сыпле іней на бярозы,
Туліць дрэвы лёгкім пухам,
Крые руні, травы, лозы
Белай посцілкай-кажухам.
Дзеда ўсюды носяць ногі,
І к нам прыйдзе на хвілінку
Адпачыць крыху з дарогі,
Важна сеўшы на ялінку.
А ялінка!.. Чаго толькі
На яе няма галінках!
Свецяць зоркі і вясёлкі
У бліскучых павуцінках.
Тут лісічка, зайчык, мышка,
Рыбкі, буслік даўгавязы.
А як ззяюць на ёй шышкі,
Нібы ў іх гараць алмазы!

Месяц дванаццаты, радасны снежань!
Зраніцы мама нас кліча паснедаць,
Глядзь у акно – а там белае ўсё:
Елкі, дарогі і татаў аўто.
Месяц любімы наш, месяц вясёлы:
Года канец і канікулы ў школе.
Будзем з табой рыхтавацца да святаў,
Ёлку ўпрыгожваць з мамай і татам,
З братам, сястрычкай, бабуляй,
дзядулем…
Будзе гусці дружны дом, нібы вулей!
Ясная справа: усе вельмі рады
Новаму году, Раству і Калядам!
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Прыкметы i прымаyкi
• Беражы нос у вялікі мароз.

• Гром зімою – да моцнага ветру.

“Вясёлка” – верны сябар твой
Узніме хутка твой настрой!

Жадаем поспехаў і нагадваем, што Новы год будзе яшчэ больш яркім
і запамінальным з часопісам “Вясёлка”!

Падпісацца на любімы часопіс можна ў аддзяленнях Белпошты і Белсаюздруку
да 25-га чысла кожнага месяца. Індэкс індывідуальных падпісчыкаў
74845, ведамасных 748452.
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Шчыра вiншуем нашых чытачоy з
надыходзячымi святамi Новага года
i Раства Хрыстова!
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• Зіма ўцякае цёмнымі начамі.

Малюнак Наталлі Таўсталес
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На катку

Юля Сінькевіч, 7 гадоў, г. Мінск

Я прачнуўся вельмі рана.
Учора мне сказала мама:
“Пойдзем заўтра на каток,
падрыхтуй канькі, сынок!”
Тата, мама, брат і я –
вельмі дружная сям’я.
На катку каталіся,
падалі, смяяліся.
Весела было да слёз!
З намі быў і Дзед Мароз!
Падарункі раздаваў
і са святам віншаваў.
Мікалай Гомза, 2“Г” клас
ДУА “ПШ № 112 г.Мінска”
Кіраўнік Лешык Святлана Мікалаеўна

Беларусь у 2030 годзе
Беларусь вельмі зменіцца ў 2030 годзе. З’явіцца беларускі Starbucks і беларускія
Gucci. “Піца Лісіца” заменіць McDonald’s. Прыедуць турысты з розных краін.
Надыйдзе пацяпленне. Мы будзем спальваць усё смецце, таму ў горадзе будзе
вельмі чыста. Заводы пабудуюць купалы над дахам, каб фільтраваць паветра. Гэта
выратуе прыроду і будзе ахоўваць заводы ад цікаўных.
Цімафей Касцючэнка,
3 клас, ПУА “Школа Stembridge”

Беларуская
прырода
Марыя Мельнік, 10 гадоў, г. Пінск

Беларуская прырода –
Лес, азёры, шумны гай.
Беларуская прырода –
Сонца, рэчка, небакрай.

Ангеліна Дарашэнка, 7 гадоў, г. Мінск

Кастусь Марозаў, 6 гадоў, г. Мінск

Векавечныя дубы
І рамонкі ў полі жоўтым.
І вялікія сады,
Жаўрукі ў небе лагодным.
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Кіра Міхальчук, 7 гадоў, г. Мінск

Нашу любую прыроду,
Нашы скарбы беражы.
З Беларусі ўсе мы родам,
Запрашаем ад душы!
Раман Булаш, 5 клас
ДУА “Сярэдняя школа 165 г.Мінска”

Яраслаў Майсюк-Дранько, 9 гадоў, г. Пінск
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Маргарыта ПРОХАР

Цуд пад Новы год
Казка

Вось і закончылася дажджлівая восень. Пакрыху зацерусіў зямлю сняжок. Віця, яго сястра
і Аленка з суседняга пад’езда вельмі радаваліся
снежным гурбам. Усе рыхтаваліся да Новага году,
у кватэры запахла свежай елкай. З верхняй паліцы шафы дасталі скрыню з навагоднімі цацкамі.
Толькі котка Муся сумавала. Яна па-ранейшаму
старанна вяла камп’ютарную сетку “Дамавічок”,
якую стварыла разам з катом Тодарам, каб усе коткі
і каты іхняга дома маглі перапісвацца і расказваць
пра цікавыя падзеі ў жыцці.
Не было вестак ад ката Тодара. Муся дала
заданне ўсім коткам, каб яны сачылі за вокнамі
кватэры, дзе жыў Тодар, але ніхто нічога не мог
паведаміць.
– Што ж ты, Мусенька, сумуеш? Хутка Новы
год, радавацца трэба! А ты ўсё сядзіш на падваконні і глядзіш у вакно. Што там хочаш убачыць? –
пытаўся Віця, гладзячы яе па прыгожай шэрстцы.
“Каб жа я магла гаварыць! – уздыхала Мурка,
якой не хацелася псаваць свята сваім сумным выглядам. – Я б папрасіла цябе даведацца, што з Тодарам”.
Штосьці бумкнула ў камп’ютары, і Муся
імгненна падскочыла да экрана: паведамленне!
Котка Аліска, якая ўжо добра падрасла за восень і больш не была той неакуратнай гарэзай, як
раней, пісала, што бачыла, як на машыне павезлі
рыжага Тодара і яго гаспадара. Гаспадар моцна
кульгаў, бо доўга хварэў і быў вельмі стары. Магчыма, яго забралі да сябе дзеці.
Муся месца сабе не знаходзіла.
– Муся, Мусечка, што з табой? – дапытваліся
ўсе, а яна забілася пад ложак, не выходзіла, не ела.
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Малюнак Алены Велянцэвіч

Да Новага года заставалася два дні, але ўсе так хваляваліся за Мусю, што свята
не адчувалася. Мама Віці прапанавала адвезці яе ў ветэрынарную клініку, але Муся
не хацела вылазіць са свайго сховішча, нават цыкнула злосна на Віцю, які хацеў яе
адтуль выцягнуць.
І раптам у дзверы пазванілі. Тата адчыніў і ўбачыў высокага мужчыну з рыжым
катом.
– Вы не паверыце, – сказаў той, – але мы вырашылі вярнуцца ў гэты дом з ім. Не
хоча ён жыць на новым месцы, а бацька стары, трэба нагляд, вось мы яго і забралі да
сябе. А ён не есць, сумуе. Прайшліся па дому, і каля вашай кватэры ён сеў і мяўкае.
І тут выскачыла з-пад ложка Муся. І Тодар – насустрач ёй. Яны селі побач і так
глядзелі адзін на аднаго, нібыта пасля доўгага развітання.
– Няхай коцік застанецца ў нас! – выгукнуў Віця. – Тата, няхай ён застанецца!
– Як жа яго завуць? – спытаў тата ў незнаёмца.
– Мой бацька даў яму арыстакратычнае і гучнае імя – Тодар.
Так Тодар і застаўся. І свята вярнулася.
– Трэба ж упрыгожваць ёлку! – спахапілася мама.
І ўсе дружна сталі ёй дапамагаць, бо хутка Новы год!
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Дзецям — пра грошы
СУМЕСНЫ ПРАЕКТ ЧАСОПІСА
“ВЯСЁЛКА” І БПС-СБЕРБАНКА

Залаты запас

Янка і Валя дамовіліся сустрэцца пасля заняткаў, бо ў Валі было вельмі важнае
пытанне да сябра, якое неабходна абмеркаваць.
– Янка, – сумна ўздыхнула Валя. – Я не ведаю, што падарыць бацьку на Новы год.
Усім ужо падарункі прыдумала, нават табе, а вось яму…
Сябар усміхнуўся.
– Гэта лёгка! Ты паказвала калекцыю манет, якую збіраў твой бацька, калі быў
малым. Хіба ж не цікава было б вярнуцца да хобі? Падары яму памятную калекцыйную манету, як тая, што Вася Вясёлкін набыў на экскурсіі ў БПС-Сбербанку. Яна не
толькі прыгожая, але і каштоўная для калекцыянераў.
– Адкуль ты ведаеш? – здзіўлена спытала Валя.
– Калі я пачаў збіраць грошы на ролікі, я вырашыў даведацца, куды магу іх інвесціраваць. Канешне, я і слова такога не ведаў, пакуль не патэлефанаваў Сберзубрыку.
Ён мне ўсё расказаў.

Гэта
цiкава!
• Першыя памятныя мане-

ты Рэспублікі Беларусь выпусцілі ў 1996 годзе.

• У 2015 годзе манета

БПС-Сбербанка заваявала
першае месца ў намінацыі
“Лепшая сучасная манета” на
міжнародным конкурсе “Манета года” ў Амерыцы.
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Галоўныя каштоўныя металы – срэбра,
золата, плаціна, паладый. Чаму яны называюцца каштоўнымі? Гэта прыродны рэсурс,
які не абнаўляецца, таму іх кошт з цягам
часу толькі павялічваецца.
Можна купляць зліткі з каштоўных металаў. Гэта добрая інвестыцыя.
Зліткі бываюць рознага памеру – ад грама да кілаграма. Захоўваць іх можна дома і ў
Банку. Але не забывай, што дома трэба паклапаціцца пра іх бяспеку.
Захоўваць свае зберажэнні таксама
можна ў манетах з срэбра, золота ці сплаву
медзі і нікеля. Яны бываюць інвестыцыйныя
і калекцыйныя.

Iнвестыцыйныя – гэта тыя ж зліткі, толькі ў іншай форме. Іх
можна купіць, а потым прадаць і атрымаць прыбытак.

Калекцыйныя выпускаюцца Нацыянальным банкам невялікімі пар-

тыямі. Іх прысвячаюць значным
і гістарычным падзеям, святам, людзям, архітэктурным
помнікам, раслінам або жывёлам.
Такія манеты за кошт сваёй
невялікай колькасці каштоўныя
ў калекцыянераў.
Валя ўскочыла з лавачкі.
– Трэба мне завітаць у госці
да Сберзубрыка. Новый год хутка, раптам усе манеты раскупяць? Дзякуй, Янка, і да пабачэння!

Адказы на красворд
з № 10:
Асноўнае слова БАНКІР
Па гарызанталі:
Банкамат
Касір
Манета
Кансультант
Бяспекі
Рызыка

Нагадваем пра конкурс!

Прыдумай сваю гісторыю, казку, комікс пра Сберзубрыка, Васю Вясёлкіна,
сяброў Валю і Яна. Асноўная тэма – “Прыгоды Сберзубрыка ў краіне грошай”. Дасылай свае творы і малюнкі на нашу электронную пошту vyaselka2011@yandex.by
альбо ў рэдакцыю па адрасе 22073, г. Мінск, вул. Кальварыйская, д. 25. Лепшыя работы будут апублікаваны на старонках “Вясёлкі”.
Падрабязней у № 9, 2019.
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Наталля САЦУТА

Закiпела хутка праца...
Снег ішоў і ноч, і ранак,
Двор засыпаў, нават ганак.
Сцежкі замяло ля хаты,
Працы вельмі тут багата.
Выйшаў тата, снег кідае,
Гурбы хутка разграбае.
Тут Міхаська шпацыруе
– Дай, табе дапамагу я.
За рыдлёўку ён бярэцца,
Толькі снег не паддаецца.
Напаткала, эх, няўдача,
Наш Міхаська ледзь не плача.
Усміхнуўся сыну тата:
– Тут рыдлёўка вінавата, –
І прынёс яму малую,
Сілы ёсць трымаць такую.
Закіпела хутка праца.
Удваіх лягчэй змагацца.
І зрабілі добра справу:
Двор пачысцілі на славу.

Айчына — наша Доля.
Мова — наша Душа.
Прырода — наша заранка
з якой сустракаем раніцу і вечар.
Калі Доля, Душа, Прырода
зліваюцца з Чалавекам,
атрымліваецца Гаспадар
у сям’і, у родзе, у народзе.
Родны кут, дзе хто нарадзіўся,
і ёсць яго малая радзіма.
Трэба палюбіць мясціну,
дзе ўпершыню ўбачыў свет,
дзе навучыўся хадзіць і гаварыць,
дзе спазнаў цяпло бацькоў,
дзе пачуў салоўку і жаўрука,
дзе ўбачыў над сабой вясёлку…
І тады чуллівай мелодыяй,
вясновай пралесачкай,
завушніцамі на арэшынках
загучыць сардэчная споведзь
паэта Пімена Панчанкі:
Ці плачу я, ці пяю,
Ці размаўляю з матуляю —
Песню сваю, мову сваю
Я да грудзей прытульваю…
Прытулім жа да грудзей
сваю мілую, родную Беларусь,
каб адчуць дыханне яе гісторыі,
каб зразумець адметнасць яе людзей,
каб даць слова вернасці, гонару, любові.
Тады выдыхнем са споду душы
разам з паэтам Рыгорам Барадуліным:
“Беларусь — мая мова і песня!..”

Малюнак Віталя Дударэнкі
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Малюнак Сяргея Волкава

Малюнак
Валянціны Чэпік
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Генадзь АЎЛАСЕНКА

Як зайчанятка Цішка свой цень згубіў
Казка

Аднойчы зайчанятка Цішка свой цень згубіў. Вось як гэта адбылося.
Бег Цішка па лесе, на палянку да сяброў спяшаўся, каб разам з імі пагуляць.
Бег ён, бег... Раптам насустрач – Воўк. Вялізны, галодны. Убачыў Воўк Цішку, зубы
ашчэрыў і да яго! Ну, а Цішка, вядома ж, прэч паімчаў.
І вось імчыць ён, імчыць... Але адчувае, што Воўк усё бліжэй і бліжэй да яго
падбіраецца. Вось-вось схопіць. А Цішку апошнія сілы пакідаюць.
Але, што за дзіва, Воўк раптам як збочыць ды як паімчыць кудысьці ўлева. А
Цішка, як тое ўбачыў, у правы бок кінуўся. Прыбег на палянку, дзе сябры-зайчаняты
яго зачакаліся, спыніўся, ад спалоху вялікага ды ад бегу хуткага слова вымавіць не
можа. Толькі калоціцца ўвесь...
Аддыхаўся Цішка, супакоіўся і пачаў пахваляцца, як спрытна ён Ваўка ашукаў.
І нават не ашукаў, а па-сапраўднаму напалохаў, бо Воўк ад яго без памяці ўцякаць
пачаў. А калі б не паспеў уцячы шэры разбойнік, дык Цішка б паказаў яму, дзе ракі
зімуюць!
Слухаюць сябры-зайчаняты аповяд, дзівяцца, але асаблівай веры не даюць.
Смяюцца нават. Маўляў, маніш ты ўсё, прыдумляеш!
Спрачацца з імі Цішка пачаў, сваё даказваць... Тут Сарока-белабока падляцела,
села на галінку.
– Што, што, што здарылася? – засакатала. – Хто, хто, хто тут маніць?
– Ды вось Цішка падмануць нас уздумаў! – са смехам адказваюць зайчаняты. –
Кажа, нібыта, Воўк за ім спачатку пагнаўся, але пасля так палохаўся шэры нашага
Цішку , што ад яго прэч кінуўся.
– Праўду, праўду, праўду кажа ваш Цішка! – зноўку засакатала Сарока. – Сваімі
вачыма бачыла, як Воўк за ім гнаўся і вось-вось ухапіць павінен быў, але раптам, як
кінецца ўбок, ды як паімчыць прэч! Пэўна ж і сапраўды ён вашага сябрука вельмі
спалохаўся!
Усе сябры-зайчаняты на Цішку з павагай зірнулі. А самае маленькае зайчаня
раптам усклікнула:
– А дзе ж твой цень, Цішка?
Паглядзеў Цішка пад ногі: сапраўды, няма ценю! Ва ўсіх ёсць, а ў яго няма!
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– Напэўна, ты яго згубіў, пакуль бег? – кажуць сябры. – Можа, ён за які пень ці
куст зачапіўся і ляжыць там. Збегай, пашукай!
А Цішка на гэтую прапанову толькі лапкай махнуў.
– Не буду яго шукаць! – адказвае. – Бо цень мой, хутчэй за ўсё, так ваўка
напалохаўся, што кінуў мяне і схаваўся дзесьці ў гушчары. Не патрэбен мне такі
баязлівец!
Але тут Вожык на палянку з ляснога гушчару выбраўся. З кошыкам у пярэдніх
лапках. Павітаўся ён з зайчанятамі, а потым паглядзеў на Цішку з дакорам і выцягнуў
з кошыка ягоны цень. І кажа:
– Як жа табе не сорамна, Цішка?! Цень твой спецыяльна ўбок пабег, а воўк, не
разабраўшыся, за ім у пагоню кінуўся. Выратаваў цябе твой цень, а ты яго, замест
падзякі, так абразіў!
Цішку сорамна стала. І за тое, што цень свой пакрыўдзіў, і за тое, што перад
сябрамі тым пахваляўся. Папрасіў ён ва ўсіх прабачэння, і на гэтым я казку сваю
завяршаю.

Малюнак Віталя Дударэнкі
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Васіль ЗУЁНАК

Сяргей ЧЫГРЫН

Чачоткі

Сняжынка

Кажуць, што чачотка
Вераб’ёва цётка.
Тут згадзіцца мы павінны:
Вераб’іны сілуэт
І з атрада вераб’іных, –
Іншы трошачкі партрэт.

Заблудзілася сняжынка
І не ведае, як быць:
То прысела на хусцінку,
То над вуліцай ляціць.
То над лугам, то над рэчкай,
То над школаю лятае,
Цэлы дзень і цэлы вечар
Быццам некага шукае.
То прысела над акном,
І на шыбы пазірае.
Бы пагрэцца хоча ў дом,
Ды ніхто ў дом не пускае.

Як аматары зярнятак –
З вераб’ём амаль блізняты.
Даспадобы тым і гэтым
Той ласунак цёплым летам.
А халоднаю зімой
Да зярнят ляцяць гурмой.

Чыж

“Чыжык-пыжык, дзе ты быў?..” –
Песні гэтай не любіў,
А лічыў дражнілкай…
Хоць жыве з кармілкі,
Хоць жыруе ў клетцы,
Але дух ірвецца
Ў лес, у хатку ў голлі… –

Фота Сяргея Зуёнка

Дайце, дайце волю!
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Малюнак Аксаны Аракчэевай
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Іван МЕЛАЎ

Лятаць не шкодна
Казка

На самым звычайным двары жылі самыя звычайныя жывёлы. Нарадзілася там
курачка Зося. З дзяцінства яе цягнула на вандраванні. Гэта не падабалася галоўнаму
пеўню Язэпу, які назіраў за парадкам у куратніку. Аднойчы ў двор прыляцела дзіўная птушка. Прыгожае, карычнева-белае апярэнне, горда паднятая галава і ўпэўнены погляд. Гэты цуд пачаў хадзіць з боку ў бок, быццам чагосьці чакаючы. Зося не
вытрымала:
– Хто вы?
– Ястраб. Мяне завуць Ірыней. Вольная птушка.
– Гэта як?
– Ніхто цябе не трымае і робіш, што хочаш.
– Так можна?
– Канешне. Паляцелі са мной.
– Ах ты вар’ят! – пачуўся крык – Пайшоў адсюль! – Да ястраба падскочыў Язэп.
– Смела. Але я ўжо адпачыў, шчасліва ўсім. Калі што, шукайце мяне на поўдні, – і
ён паляцеў.
– Ідзіце працаваць! – крыкнуў усім Язэп.
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Малюнкі Сяргея Волкава

Пасля гэтай сустрэчы Зося думала толькі аб палётах і новых краінах. Аб вольным жыцці ў небе. Але ў яе ніяк не атрымалася паляцець. Спрабавала і прыгаць, і
крыламі махаць – ўсё дарма. Аднойчы залезла на дровы для наступнай спробы, але
падбег Язэп:
– Злазь! Хопіць губляць час!
– Я хачу лятаць.
– Лятаць шкодна. Куры не лётаюць, яны павінны сядзець і выношваць яйкі.
Зося засмуткавала і пабегла ў куратнік плакаць. Ноччу ёй прысніўся сон. Зноў
прыляцеў ястраб. Ён паклікаў яе і спытаў:
– Чаму ты тут?
– Так трэба.
– І ты верыш?
– А як інакш?
– Ты птушка! Гэта выпадковасць, што вы сядзіце тут. Там, за брамай, іншы свет.
Трэбы толькі не баяцца.
– А калі не атрымаецца?
– Залежыць ад таго, як гэтага хацець. – І ён знік у вышыні.
Зося прачнулася. «Я змагу лятаць!» – вырашыла яна і пакрочыла да дроваў. Хутка апынулася на самым версе. Зосі стала страшна. Можа вярнуцца ў цёплае сена,
легчы спаць і ўсё жыццё пражыць ціха? Хопіць! Зося распусціла крылы і скокнула ў
невядомасць…
Цяпер, калі нехта ў небе бачыць Зосю, не можа зразумець хто гэта. Арол, напэўна?..
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Анатоль ЗЭКАЎ

Серафіма БЕСТАВА

МЕСЯЦ ЗА МЕСЯЦАМ

Воўк

Месяц за месяцам – год.
Пералічу ўсе да кожнага.
Круціцца дзён калаўрот
З першага дня й да апошняга.

Так ваўку пашанцавала.
Ён удачы вельмі рад.
Сёння рыбка так клявала,
Налавіў ён рыбкі шмат.
Дзень шчаслівы, нібы казка,
Гэткіх дзён ён мала знаў.
Сам наеўся пад завязку,
І лісу пачаставаў.

Смаліць няшчадна ці снег
Сыпле –
любою пагодаю
Дзён не спыніць кругабег –
Снежныя дні ці спякотныя.

Сакавік напоіць сокам;
Красавік уручыць кветкі;
Травень сонцам з-пад аблокаў
Зазывае на палеткі;
Маніць ягадамі чэрвень;
Ліпень – сонечнай усмешкай;
Жнівень асыпае зернем;
Верасень грыбамі цешыць;

Месяц праходзіць – за ім
Вахту наступны прымае.
Некуды й самі ляцім,
Быццам хто нас падганяе.

А кастрычнік з лістападам
Засыпае лес лістотай;
Снежань – першым снегападам,
Снег змятаючы ў сумёты.

Студзень снежнымі вазамі
Снег навальвае ў сумёты;
Ну а люты маразамі
Запалохвае заўсёды;

Так было заўжды і будзе,
Бо ў прыродзе так вядзецца,
Што надыдзе месяц студзень –
І спачатку ўсё пачнецца.

Ліска
Зайка

Бегла ліска праз лясок,
І з мядком знайшла збанок.
Пэўна тут мядзведзь хадзіў?
Пачастунак свой згубіў.

Скача зайка па дарожцы,
Ды ў бок пазірае.
Дзесьці апетыт згубіў,
Цэлы дзень шукае.

Малюнкі Віталя Дударэнкі
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Загадкi

,

Васіль КАРПЕЧАНКА

Па сцяжыне, па дарозе
Бегчы я ў іх не ў змозе,
І па снезе не ідуць,
Лёд убачаць – і лятуць!

(Канькі)

Разгадай рэбус і даведайся, куды збіраюцца дзеці?
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Малюнкі Анастасіі Смародзінай

Зiмнi вечар
На двары сцямнела
На акне – …. :
Дзед Мароз наклеіў
Лісцікаў і зор.
На палях марозна.
Неба сее снег.
Пад акном бяроза
Марыць аб ….. .

Насця і Дзіма рыхтуюцца да святаў і ўпрыгожваюць ёлку. Іх котка Шуша
вырашыла, што і яна хоча паўдзельнічаць у падрыхтоўцы свята.

Знайдзi пяць адрозненняy

,

Рэбус

(Лядзяш)

Не для страху
Штык вісіць
На даху.
Цёпла стане –
Штык растане.

Падбяры рыфму замест пропускаy
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Прыгоды парсючка Рохліка
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