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Часопіс для дзяцей



Ваш чароўны «DOMiK»
«DOMiK» — першае ў Беларусі глянцавае выданне для дзяцей і іх бацькоў, якое 

пазнаёміць са светам моды, культуры і навукі. Часопіс выдаецца са снежня 2017 года 
Рэспубліканскім грамадскім аб’яднаннем «Сябры “Вясёлкі”».

За гэты час рэдакцыя паспела зрабіць:
выпусціць 14 нумароў часопіса;
• паказаць 15 фотасесій: ад «амерыканскага» адзення Аляксандра Кашпея да 

«беларускай» калекцыі «Скарбніца» Дар’і Мугака;
• пазнаёміць вас з 16 паспяховымі мадэлямі, якія ўпрыгожылі нашы вокладкі;
• папоўніць спіс для чытання на 92 кнігі;
• здзейсніць адно падарожжа на Мальту з калекцыяй Ірыны Сазановіч і 8 

вандровак па Беларусі з апавяданнямі Алеся Карлюкевіча;
• пагутарыць з беларускімі знакамітасцямі;
• выпусціць свой модны «слоўнічак»;
• і, самае галоўнае, — мы ні на хвіліну не пераставалі думаць пра тое, што будзе 

цікава чытачам тут і зараз.
Калі хочаце запомніць сваё дзяцінства — чакаем на старонках DOMіKа!

Сэрвісы «МТС Прэса» і «Прэса Velcom» — парталы электронных выданняў, дзе 
чытачы могуць выбраць цікавыя часопіс або газету і прачытаць у любым месцы, у 
любы час, на любой прыладзе.    

Як падключыць сэрвіс?
1. Набярыце каманду *656# выклік на сваім тэлефоне.
2. Дашліце SMS з тэкстам DA на нумар 6565.
Для чытання выданняў перайдзіце на сайт паслугі: pressa.mts.by або press.velcom.by.
У пошуку ўвядзіце назвы DOMіK, «Вясёлка» або «Буся» — і архіў любімага 

часопіса заўсёды будзе побач! 



Êàðàãîä ìåñÿöà¢

                Віка ТРЭНАС

   Красавiк
Месяц чацвёрты — сонцам сагрэты.
Ён веснавую вядзе эстафету,
Што перадаў яму брат-сакавік:
Нясе многа кветак, пах свежай травы.
Вясёлы — свой лік пачынае з Дня смеху,
На кожны наш жарт адгукаецца рэхам.
Дзень кнігі, Дзень птушак і шмат новых дзён
Нясе красавік-прыгажун-чэмпіён!
І нават Дзень касманаўтыкі —
А гэта, мой дружа, не жарцікі!

Ìàëþíàê Íàòàëë³ Òà¢ñòàëåñ

Прыкметы i прымаукi
• Першы вясенні дождж карэньчыкі абмые.
• Вясну хваляць за дажджы і сонца, а лета за стагі і вазы.
• Добрая вясна будзе, калі пчолы рана з вулляў вылятаюць.
• Вясновы дзень год корміць. 

,
                Віка ТРЭНАС
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Юлія НОВІК
Хлопчык, які ніколі не плача

Казка

Жыў-быў хлопчык, які ніколі не плача. Так, і такое магчыма. Мара ўсіх бацькоў? 
Або не? 

Кожнае лета бацькі адпраўлялі сына да бабулі ў вёску. З аднаго боку, ім падабала-
ся, што сын не плача і расце спакойным хлопчыкам. З іншага боку, яны турбаваліся. 
Вадзілі яго і па дактарах, але ніякіх асаблівых хвароб не знайшлі. 

Хлопчыка звалі Віця. Нядаўна яму споўнілася восем гадоў, і больш за ўсё на свеце 
ён любіў гуляць і збіраць на вясковай дарозе каменьчыкі. І не абы-якія, а крэмень, 
што ачышчае ваду, калі яго туды пакласці. Аднойчы Віця так захапіўся пошукам ка-
меньчыкаў, глядзеў пад ногі, а не па баках, ішоў, ішоў… І ў выніку заблукаў. “Ой, на-
пэўна, бабуля мяне ўжо абшукалася! І колькі ж часу прайшло?”. Плакаць ён па сваёй 
дзіўнай звычцы не стаў, а пачаў азірацца, каб знайсці кагосьці з дарослых. Нікога па-
блізу не было. Раптам ён адчуў на сабе нечы погляд. Побач стаяў пярэсты бела-чорны 
сабачка і пільна глядзеў на Віцю. 

“Эх, сабачка, як жа мне дадому вярнуцца? Можа, ты мне пакажаш дарогу да вёскі?”, 
— спытаў Віця ў адзінага свайго суразмоўцы. У адказ сабачка завіляў хвастом, як 
прывітаюць лепшага сябра, і з радасцю памкнуў у бок дарогі, нібыта кажучы: “Не 
праблема, я ведаю як”. Віця паспяшаўся за ім, і хутка яны ўбачылі знаёмыя дамы.

Так у Віці з’явіўся сапраўдны сябар, які часта прыходзіў да бабулінай хаты, і яны 
гулялі разам і ніколі не баяліся заблукаць. А Віця стаў час ад часу плакаць — ад ра-
дасці або ад крыўды, заўсёды па пэўнай прычыне. І вернага сабачку, дарэчы, Віця так 
і назваў — Сябар. 

Малюнак Аксаны Аракчэевай
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Васіль ЗУЁНАК

ÖÅÖßÐÓÊ
Не кажы, што ён балбоча —
Гэтым голасам ён хоча
На ўвесь бор і баравіны
Даць сігнал пра паядынак,
Пра вясёлае ігрышча.
На вясновым такавішчы
Абвяшчае, як трубой:
— Гэй, выходзьце на двубой!

ÊÓË²Ê-ÑÀÐÎÊÀ
Дзе такога браць на ўлік?
Як па дзюбе — ён кулік.
А зірнуць з другога боку:
Па адзенні — ён сарока.

Так і гэтак разважалі
І, нарэшце, запісалі:
Каб спыніць гэту мароку,
Будзе хай: кулік-сарока!

фота Сяргея ЗуёнкаМалюнак Аксаны Аракчэевай
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Васіль ЖУКОВІЧ

ЧАРАЎНІК
Ты цудоўны, красавік, такі:
Скрозь лугі, палеткі зелянеюць,
Краскі красамоўныя квітнеюць,
І трымцяць пад сонцам жаўрукі.

Красавік, ты – весні чараўнік,
Справы ўсе твае – навідавоку,
Так твая акраса лашчыць вока!
Радуеш красою, красавік.

АДУВАНЧЫКІ
Залатыя зорачкі
Ззяюць на зямлі –
Гэтак адуванчыкі
Ярка расцвілі.

ПРЫГОЖЫ 
ДАМОЧАК
Каб мілыя птушкі
Наш двор не міналі,
Мы з татам шпакоўню
Для іх змайстравалі.

У садзе шпакоўня,
Пра што я так марыў!
Там шпак з гаспадыняй –
Сямейная пара.

Прыгожы дамочак
Жыльцамі заняты,
І выглянуць хутка
Адтуль птушаняты.6



У ЛЕСЕ
Улетку бываю
У лесе я зранку:
Там гожа спяваюць
І дрозд, і заранка.
Расінкі на красках
Брыльянтамі ззяюць,
І лецейка ласку
Рамонкі вітаюць.

ЧАПЛЯ ШЭРАЯ
Чапу-ляпу, па вадзе
Птушка шэрая брыдзе,
Хай там спёка, хай там слота –
Жыць не можа без балота!
На балоце есць і п’е.
Ногі доўгія ў яе,
А яшчэ даўжэзны нос.
(Дзюбаю птушыны нос
Называецца ўсур’ёз).
Гэта чапля тут жыве
Год за годам – цэлы век.
Ля вады гняздо будуе,
Не гаруе, не бядуе –
Чаплянят сваіх гадуе,
Чапаць вучыць іх і лётаць
Ды любіць сваё балота.
Ні сюды і ні туды
Шэрай чаплі без вады.

Малюнак Анастасіі Смародзіны
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ВІНШУЕМ ПІСЬМЕННІЦУ, СЯБРА “ВЯСЁЛКІ” ТАМАРУ БУНТА З ЮБІЛЕЕМ!

Тамара БУНТА

ПАСТАРАЛІСЯ

Улад і Сеня, два браты, прыехалі на ўсё лета ў вёску да дзядулі з бабуляй. Дзядуля 
загадзя падрыхтаваўся да прыезду ўнукаў: купіў гамак, дзіцячую горку, надзіманы 
басейн…  Усё паставіў і прыладзіў у вялікім яблыневым садзе. У басейн колеру вясёл-
кі наліў вады. Побач змайстраваў арэлі. Добрая  дзіцячая пляцоўка атрымалася – не 
горш, чым у горадзе!

Вось прыехалі Улад і Сеня, дзед пачаставаў іх і павёў паказваць пляцоўку для гуль-
няў. Хлопчыкі трохі пакоўзаліся на горцы, пагушкаліся на арэлях, паляжалі па чарзе 
ў гамаку, а потым пытаюцца: 

– Дзед, а што ў цябе ў хляве?.. А дзе ў цябе малаток і цвікі ляжаць?.. А ці можна 
залезці на гарышча?.. 

І так павялося з дня ў дзень: не хочуць хлопчыкі гуляць на дзіцячай пляцоўцы – то 
на высокае дрэва залезуць, то ў маліннік у куце саду схаваюцца і ўсе ягады да адной 
абарвуць, нават на варэнне не пакінуць, то на сене ў гумне заснуць, то будан з галля 
пачнуць будаваць і так захопяцца, што пра абед забудуць… 

Бабуля штораз хвалюецца і прыгаворвае:  
– Вой, нейкія няправільныя ў нас унукі!  
– Самыя што ні на ёсць правільныя! – заступаецца за ўнукаў дзядуля. 
І дапамагае хлопчыкам ладзіць будан, і лезе з імі па драбіне на гарышча, і дае ім 

малаткі і поўную бляшанку цвікоў, а яшчэ вялікую калоду, у якую гэтыя цвікі можна 
забіваць.8



Адно, што падабаецца Уладу і Сеню на пляцоўцы, якую дзядуля зладзіў, – гэта 
басейн. Лета стаіць спякотнае, і яны з басейна гадзінамі не вылазяць. На жаль, блізу 
дзядулевай вёскі няма ні рэчкі, ні возера, толькі старая сажалка. 

А больш за ўсё хлопчыкі любяць паліваць агарод. Увечары Улад і Сеня не могуць 
дачакацца, калі дзядуля прыладзіць да водаправоднага крана даўжэзны шланг і пач-
не паліваць градкі. Пырскі ляцяць ва ўсе бакі, а хлопчыкі, распранутыя і басанож, з 
вясёлым крыкам бегаюць пад струменямі вады. А потым просяць дзядулю: 

– Дай і нам паліць агарод! Дай і нам!.. 
Калі дзядуля перадае ім шланг, пачынаецца самае вясёлае: хлопчыкі просяць абліць 

адзін аднаго, вішчаць, рагочуць!..
– Ціха, не дурэць! – крычыць на іх з ганка бабуля. – Добра  палівайце ўсе мае град-

кі: і агуркі, і моркву, і буракі – я потым праверу!
Аднойчы, у асабліва спякотны дзень, бабуля вынесла на вуліцу падушкі і коўдры, 

каб прасушыць іх. Увесь дзень яны грэліся пад сонцам на лаўцы непадалёку ад агаро-
да. А ўвечары хлопчыкі зноў палівалі градкі і зноў дурэлі са шлангам.

Перад сном пайшла бабуля па падушкі, а яны ўсе мокрыя! Тут якраз Улад і Сеня 
бягуць: 

– Бабуля, мы твае градкі палілі! Ідзі – правярай, ці добра?..
Бабуля адказвае: 
– Я ўжо праверыла. Пабачыла, што вы добра палілі і агуркі, і моркву, і буракі, і мае 

падушкі. Што тут скажаш – пастараліся!

Ìàëþíàê Óëàäû Øóíåâ³÷
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Алесь ЕМЯЛЬЯНАЎ-ШЫЛОВІЧ
Ïàäàðîææà ïà ÁåëÀÇå

Þáiëåé

Ні многа, ні мала — семдзесят год
Працуе нястомна Белаўтазавод!
І можна дакладна сказаць без прыкрас:
Ты гонар наш — слаўны, вялікі БелАЗ!

Âåëiêàí

Колькі ж здзіўлення было ў Антона,
Пабачыў калі самазвал мнагатонны.
Хлапчук на яго падзівіўся дый кажа:
«А колькі ж яму трэба з’есці той кашы?!»

Ïàãðóç÷ûê

Пясок, каменне, горы друзу —
За дзень цягае процьму грузаў!
А гэта ж не арэхі лушчыць —
Працуе велікан-пагрузчык!

Ïàëiâààðàøàëüíiê

Нібы жалезны жоўты слон —
У крэйдавых кар’ерах ён
Вады галоўны захавальнік —
БелАЗ-паліваарашальнік.

Ïàäçåìíû 
ïàãðóç÷ûê 

На будоўлі тунэляў і ў шахтах
Ён трымае працоўную вахту,
Цягавіты і вельмі трывушчы
Да работы падземнай пагрузчык.
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Àýðàäðîìíû öÿãà÷
 
У кожнага свая работа,
Вось ён цягае самалёты —
Асілак, працаўнік нястомны,
Цягач аэрадромны.

Ýëåêòðàêàð

Машына, як цацка з дзіцячай гульні, —
Малая ды спрытная, — толькі зірні!
Любому заводу патрэбна, як дар —
Трывалы, рухавы электракар.

Áóëüäîçåð

Думаў я: можа, лепей у прозе
Расказаць, як працуе бульдозер?
Аж і рыфма сама на парозе:
Наш бульдозер нічога не возіць,
Прыбірае ён друз на дарозе.

Öÿãà÷-áóêñiðîóø÷ûê

Калі раптам вялізны БелАЗ
У кар’еры сур’ёзна заграз,
Небараку свой крук выратоўчы
Прапануе цягач-буксіроўшчык.

Êàçiê i ÁåëÀÇiê

Казік любіць самазвалы,
У яго іх ёсць нямала.
Думаў бацька сына ўразіць
І купіў яму БелАЗік.

Ðàáî÷ûÿ

Сярод гэтых гіганцкіх машын
Людзі дробныя, як мурашы,
Але робяць вялікую справу —
Пракрычым ім трохкратнае — брава!
Быць белазаўцам — гонар і слава!

,
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 БЕЛАЗ У 2030 ГОДЗЕ  ВАЧЫМА ДЗЯЦЕЙ

Ìàðà
 Я лічу, што БелАЗ будзе прыгожым. І машына сама зможа прыехаць 
да свайго гаспадара. Калі патрэбна пераправіцца на другі бераг ракі, то 
БелАЗ мае такую магчымасць. Ён зможа плаваць.
Рамантаваць машыну не патрэбна — яна ўсё зробіць сама. Гэта пакуль-
што толькі мара. Але хто ведае, што можа быць у 2030 годзе.

Багдан Шылко, 8 гадоў

Насця Астапка, 2 “А” клас, г. Іванава

Лера Бабіч, 2 “А” клас, г. Іванава

Паліна Галасюк, 2 “А” клас, г. Іванава
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Ìàøûíà áóäó÷àãà
  Якім будзе БелАЗ? Самае галоўнае, каб ён быў зручным. Такім, каб любы чалавек 
мог ім кіраваць: і мужчына, і жанчына. Колер машыны змяняецца аўтаматычна 
пад настрой вадзіцеля. Калі ў машыне паломка, то камп’ютар сам падкажа, як з ёй 
справіцца. Паліва не спатрэбіцца. Запраўляць БелАЗ можна таблеткай не выходзячы 
з салона. Адна таблетка на 100 км. Вось такая машына будучага!

Вера Грыбко, 9 гадоў

Áåñï³ëîòíû à¢òàìàá³ëü
 Я ўяўляю, што машыны будучага адрозніваюцца ад цяперашніх машын. Яны змо-

гуць абыходзіцца без вадзіцеля. Калі раптам вадзіцелю стане дрэнна ў дарозе, яго 
зможа замяніць аўтапілот. Шкло ў кабіне настолькі вялікае, што бачна ўсё-ўсё навокал.

Машына не забруджвае навакольнае асяроддзе. Менавіта такім бачу БелАЗ. 
Засталося толькі пачакаць гэтай будучыні.

Арцём Губар, 8 гадоў   

Ліза Грынько, 2 “В” клас, г. Мінск

Данііл Грыгаровіч, 3 “Б” клас, г. Мінск Ганна Пашкевіч, 2 “А” клас, г. Іванава
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Наталля БУЧЫНСКАЯ

Забавы Чараўніка
Жыў у лесе Чараўнік. Зазнайка, ганарлівец ды насмешнік. Лясныя жыхары не 

супраць жартаў, але ад іх толькі Чараўніку весела. Астатнім жа — адна згрызота. 
Наладзяць зайцы свята, прыйдуць да яго:
  — Дзядзька! Зрабі нам, калі ласка, вясёлку.
А ён усміхнецца ў доўгую бараду, махне чарадзейным пруточкам — і перапэцкае 

зайцоў фарбамі ўсіх колераў. Тыя некалькі дзён у рацэ сядзяць, адмываючы свае фу-
таркі. Бо як схавацца ад воўчых зубоў чырвонаму ці сіняму зайцу?

Або ў засуху, калі ўсё жывое ад смагі пакутуе, дажджу ў Чараўніка папросяць — а 
замест вясёлых кропелек на зямлю перапуджаныя жабкі шмякаюцца.

І так заўсёды. Прасілі яго, ушчувалі — як гарохам аб сценку. Мядзведзь нават 
прыпалохаць спрабаваў! Ды Чараўнік махнуў пруточкам — у Мядзведзя замест 
вушэй два зялёныя лопухі павіслі. Ледзь удалося касалапаму гаспадару ўлагодзіць 
Чараўніка, каб вушы вярнуў. 

Няма зладу са старым. Сабраліся звяры на лясную раду і вырашылі: няхай заста-
ецца адзін! Ніхто больш не звяртаўся па яго дапамогу, не цікавіўся  жыццём. Толькі 
самы  цярплівы прыяцель Вожык не здаваўся. Ды Чараўнік зноў не ўтрымаўся — па-
садзіў яго, соннага, на ліст гарлачыка пасярод возера. Ну і нацярпеўся Вожык страху! 
Ледзь не патануў, дабіраючыся да берага. І пасля гэтага да “жартаўніка” — ні нагой!

Сумна стала Чараўніку, хоць вый ад адзіноты. А зачапіць каго-небудзь першым 
фанабэрыя не дазваляла. 

Аднойчы, гуляючы па вершалінах ялін, ён пачуў, як Вожык гасцей на вечарыну 
запрашае:
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— Гэй, суседзі дарагія! Прыходзьце да мяне ў нядзельку. Зайкі, вавёрачкі, брат-
кі-мурашы, мятлікі, светлякі — усім месца знойдзецца.

Чараўнік  зарадаваўся — можна будзе і пірагамі паласавацца, і пацеху наладзіць.
Спусціўся ніжэй, галлём назнарок зашумеў, пракашляўся. …А  Вожык моўчкі зір-

нуў на яго і патупаў сваёй дарогай. Узяла Чараўніка крыўда. Гэта ж трэба: казявак 
нейкіх паклікалі на свята, а яго, магутнага Чараўніка, — не. Ну, ён ім пакажа! Моц ды 
сілу чарадзейную явіць!

Думаў-думаў Чараўнік, як адпомсціць за знявагу, і надумаў.
Позна ўвечары, калі лес заснуў, абуў Чараўнік мяккія пантофлі і нячутна пайшоў 

па лесе. Убачыць павуцінне між галінак — здыме ды ў глыбокую кішэню хавае. Шмат 
назбіраў. А вярнуўшыся дамоў, пашыў з павуціння вялізную торбу. 

У прызначаны дзень выправіўся ён з торбай на балота. Там вечарамі слаўся такі 
густы туман — хоць нажом рэж. Напхаў Чараўнік туману пад самыя завязкі і ў свой 
лес падаўся. Ідзе і ледзь стрымліваецца, каб не зарагатаць на ўсё наваколле. А дарога 
няблізкая! Стаміўся, ледзь ногі валачэ. Ды вось і пагорачак знаёмы, адсюль да вожы-
кавай хаткі рукой падаць. Заспяшаўся Чараўнік, не згледзеў кораня старой сасны, 
што на сцяжынку выпер, зачапіўся ды паляцеў кулём з пагорачка. І шышак набіў, і 
чарадзейны пруточак згубіў, і мех падраў. З усіх дзірак хлынуў густы халодны туман. 
Наваколле як растала за белай завесай. Крутануўся Чараўнік у адзін бок, у другі — 
стаіць туман сцяной. Зямлю вакол абмацаў — няма пруточка. Паспрабаваў закляц-
цем туман разагнаць:

— Прэч, туман! Прэч! У балота гнілое, у купіны сырыя, пад пні трухлявыя! Прэч!
Дзе там! Без пруточка чарадзейнага якая варажба. А туман клубіцца вакол, вочы 

засцілае, нос забівае. Страшна стала Чараўніку — ніколі  яшчэ не заставаўся без сілы 
чарадзейнай. Кідаўся ён кідаўся, шукаў-шукаў дарогі — дарэмна. Сеў разгублены і 
стомлены на зямлю і захліпаў-загаласіў:

— Дапамажыце!.. Гэй, хто-небудзь! А-у-у!..

Цалкам казку Наталлі Бучынскай чытайце на нашым сайце www.veselka.by

Малюнак Віталя Дударэнкі
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Упер
шыню

 

ў“В
ясёл

цы”

Альжбэта МАЛІШЭЎСКАЯ-СПРЫНЧАН, 
5 “А” клас, гімназія № 23 г. Мінска

ЛЯЛЯ
Казка

На адной паляне расла дужа прыгожая кветачка. Яна пералівалася такімі коле-
рамі, што нават назваў ім няма – не прыдумалі, бо не бачылі яшчэ. На тую палянку 
почасту завітвала дзяўчынка і чытала там лемантар. Так і кветачка навучылася ча-
лавечай гаворцы. А яшчэ дзяўчынка прыносіла ляльку і садзіла яе побач менавіта з 
гэтай кветачкай. І саму кветачку дзяўчынка стала называць – ляля. 

Неяк захацеў ажаніцца з кветачкай сам Вецер. З ёю шмат хто хацеў пабрацца, мно-
гія марылі пра яе. Але яна нікога не абірала, ёй не хацелася замуж. А Вецер падумаў: 
“Я і прыгожы, і вялізны, і страшны. Хто ж са мной не марыць ажаніцца?”

Але кветачка не марыла. Яна мовіла:
– Не, Вецер, ты злосны, ты можаш выклікаць ураган, ты ўсё нішчыш, і кветачкі 

таксама.
Тады Вецер зазлаваў ды пачаў цягнуць яе за пялёсткі. Маці-Зямля не хацела адда-

ваць сваю прыгожую дачку і цягнула яе долу. Гэтак дужаліся яны  кожны ў свой бок. І 
калі Вецер пацягнуў штомоцы, выцягнуліся валасы. Пацягнула Маці-Зямля сцябліну 
з карэньчыкамі – з’явілася цела. Так прыйшла ў свет прыгажуня-дзяўчына. Пабачылі 
яе людзі і сказалі:

– Якая ты чароўная! Скуль ты такая?
Апавяла яна сваю гісторыю, ды так, што ўсе паразяўлялі раты, але далі веры і 

пастанавілі:
– Будзеш нашай багіняй вясны Ляляй, бо ты здольная дапамагаць дзяўчатам, да-

памагаць раслінам увесну.
І ад таго часу пра найболей прывабных дзяўчат кажуць: “Прыгожая, як Ляля!”
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Алег МЕЛЬНІКАЎ
Недзіцячыя задачкі

Прывітанне, мой юны разумнік! Яшчэ адзін месяц праляцеў, і ты, пэўна, засумаваў 
без цікавых і нялёгкіх задачак? Не хвалюйся, я падрыхтаваў для цябе новыя. Гатовы? 

Тады наперад!

Задача 1
Зайчык і Вавёрачка зайшлі ў краму купіць марозіва. Але ў Вавёрачкі не хапала 7 

капеек, а ў Зайчыка — 3. Калі звяркі склалі свае манеты, ім усё адно не ўдалося пала-
савацца марозівам. Добра, што ў краму зайшоў Вожык, у якога аказалася яшчэ адна 
манета. Ён даў яе сваім сябрам, і пакупка адбылася. Колькі каштуе марозіва? (Пад-
казка: вызначце, колькі манет магло быць у Вавёрачкі, калі ў Зайчыка не хапіла на 
пакупку 3 манеты. Разгледзьце ўсе варыянты з улікам таго, што Вожык прапанаваў 
сябрам дапамагчы сваёй манетай).

Задача 2
Вавёрка і Зайчык удзельнічалі ў конкурсе на найлепшага знаўцу лесу. Конкурс 

складаўся з васьмі заданняў. За перамогу ўдзельнік атрымліваў 3 балы, за нічыю — 2, 
за паражэнне — 1. Вавёрачка набрала 18 балаў. Ці стала яна пераможцам конкурсу? 
(Падказка: вызначце, колькі балаў атрымліваюць два ўдзельнікі ў суме за кожнае за-
данне, незалежна ад яго зыходу).

Дзейнічай! Чакаем тваіх правільных адказаў і рашэнняў!
Адказы на задачы, апублікаваныя ў сакавіцкім нумары: №1 — 3000 рублёў; №2 — у тры разы; №3 

— напоўнім вядро з дапамогаю слоіка. Пасля двух пераліванняў у вядры будзе 6 літраў вады, пасля 
трэцяга — 7 літраў, а ў слоіку застанецца 2 літры. Выліваем гэтую ваду ў каструлю, а потым 
наліваем туды яшчэ 3 літры са слоіка.

Малюнкі Сяргея Волкава
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Крыжаванка 
«Лесвічка загадак»

1. Прыйшла чорна маці. Усіх паклала спаці.
2. Сіняя пасцілка ўвесь свет накрыла. 
3. Стукае, грукае, а нідзе не відаць.
4. I тонкі, і доўгі, а з травы не відаць.
5. Распластала птушка крылы, ажно сонца засланіла. 
6. Глянеш – заплачаш, а ўсе яму рады. 
7. Вадкае, а не вада, белае, а не снег.

Ìàëþíàê Íàòàëë³ Òà¢ñòàëåñ
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Толя ШКОДНІК

Шкодныя парады

***

Калі мама вас пад вечар
Прымушае чысціць зубы, 
Шыю, вушы мыць і попу,
Трэба маму папярэдзіць,
Што вы скаргу падасцё
У Гаагу неадкладна,
А пасля ў ААН, напэўна,
І яшчэ ў Чырвоны Крыж.

*** 

Калі стала вам вядома,
Што матуля пад сакрэтам
Недзе ў кухні прыхавала
Смачны шведскі шакалад,
Трэба ўзброіцца услонам
І тактычную разведку
Неадкладна там правесці.
Калі ж марнымі нарэшце
Выявяцца вашы спробы,
Не тужыце і не плачце,
А як прыйдзе мама з працы,
Вы ёй допыт учыніце,
Прывязаўшы да лядоўні,
І тады яна дакладна
Скажа, дзе ляжаць цукеркі,
Шакаладка і пячэнне,
Вось тады настане шчасце.
Ды галоўная задача
Вам — не трэснуць ад яго. 23
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Вокладка Наталлі ТАЎСТАЛЕС

Пачатак у № 1 за 2019 год. Працяг у наступным нумары
Аўтар гісторый Алесь ЕМЯЛЬЯНАЎ-ШЫЛОВІЧ

Мастак Сяргей ВОЛКАЎ

Тут яны сустрэлі Мельку.
Мелька: О, прывітанне, сябручкі! А вы ў курсе, 
што школа сёння зачыненая?
Рохлік з Бадзем: Як гэта? Сёння ж панядзелак!

Мелька: Хіба вы навіны не чытаеце? У нашай 
краіне цяпер усе панядзелкі — выходныя!

Рохлік: Ура! Выходны!
Бадзя: Ну, тады хадзем гуляць!

Парсюк і казляня дамоў павярнулі.
Мелька: Гэй, дурні, вы куды?! Сёння ж першае 
красавіка!

1. 2.

3. 4.

5. 6.


