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Карагод месяцаў

Дзявяты месяц мае трыццаць дзён,
І для дзяцей усіх адметны ён.
Квітнее верас, ападае лісце долу,
Дзень ведаў настае, і мы ідзем у школу.
У рознакаляровы месяц года
Грыбамі нас адорвае прырода.
І верасню мы дзякаваць павінны
За россыпы брусніц і журавінаў.
І хутка ў лесе стане ціха-ціха,
Пакуль трымціць пад ветрам павуцінка.
Сыходзяць дні — ты не сумуй пра гэта,
Яшчэ сустрэнем “бабінае лета”.

Прыкметы i прымаyкi
• Восень — на дзень пагод восем.

• Восень спяшаецца — зіма не чакае.

• Калі гром грыміць восенню, зіма не скора настане.

,

Малюнак Наталлі Таўсталес

Віка ТРЭНАС

Верасень
“Вясёлка”, “Буся”, “Домік” — 

госці “Зубраня”
 У дзяцей Беларусі ёсць свая сталіца. Яна — на базе чароўнага возера Нарач. 
Тут штомесяц адпачываюць, мацуюць сілы і здароўе  шэсцьсот дзяцей з усяе 
Беларусі. Апошнім часам аблюбавалі нашу блакітную сталіцу юныя сучаснікі з Расіі, 
Кітая, Японіі, Сірыі, Італіі, Польшчы…
 Тры жнівеньскія дні гэтага лета ў Цэнтры “Зубраня” былі юбілейнымі. 
Споўнілася пяцьдзясят гадоў з таго часу, калі сюды заехалі першыя шчасліўцы. 
Падлічыце, колькі ж дзяцей пабывала за паўвека ў карпусах “Сонечны горад”, 
“Лазурны востраў”, “Лясны дом”, “Азёрны прычал”, “Сёмы кантынент”?..
 Дэлегацыя “Вясёлкі” ўдзельнічала ва ўсіх урачыстых мерапрыемствах. Мы 
ўручалі дзецям свае выданні, чыталі з імі казкі, апавяданні, разгадвалі  рэбусы. А 
галоўны рэдактар Уладзімір Ліпскі выступіў на Міжнароднай навукова-практычнай 
канферэнцыі з хвалюючай тэмай “Дзеці і кніга”.
 Удзельнікаў свята павіншаваў Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнка. 
Тэкст віншавання зачытаў віцэ-прэм’ер Ігар Петрышэнка. На Плошчы Дружбы 
адкрыты бронзавы помнік важатага з дзецьмі.

Анастасія Радзікевіч

Падпішуся на “Вясёлку” — 
Для сябе, сябра і сяброўкі!
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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Дарагія сябры, паглядзіце, які 
цудоўны ліст прыйшоў да нас! 
Мы шчыра радуемся кожнаму 
вашаму радку і малюнку. 
Чакаем вашых новых работ! 

“Паважаная рэдакцыя!
З  “Вясёлкай” мы знаёмыя ўжо другі год. Выпісаць часопіс нам параіла наша на-

стаўніца Алена Міхайлаўна Таміла, і цяпер усім класам мы чытаем вершы і апавя-
данні, адгадваем загадкі і рэбусы, з кожным нумарам “Вясёлкі” пазнаём нешта новае 
і цікавае пра нашу Беларусь. І гэта нам вельмі падабаецца!

Дасылаем у часопіс верш пра нашу малую радзіму, які склалі з дапамогай нашай 
настаўніцы, а таксама малюнкі да яго. Спадзяёмся, што Васю Вясёлкіну яны спада-
баюцца”.

Вёска мая
Малой радзіме прысвячаецца

Ліпнішкі, вёска мая,
Радзіма мая дарагая! 
Усім сэрцам люблю цябе я,
І верш для цябе я складаю.

Хачу я ўсім расказаць:
Ты — найпрыгажэйшая ў свеце,
Што мне даражэй ты за ўсё
На нашай вялікай планеце.

Люблю я над рэчкаю вербы,
Люблю салаўёў галасы,
Люблю я прайсціся па лузе,
Дзе кветачкі дзіўнай красы.
 
Ліпнішкі, вёска мая,
Мая незвычайная казка!
За тое, што я тут жыву,
Прымі мой паклон, калі ласка!

3 “Б” клас,
Іўеўскі раён,

Ліпнішкаўскі д/с-СШ

Конкурс “Мая Беларусь у 2030 годзе”

Машыны пад воблакамі
Наша Беларусь — цудоўная краіна з багатай гісторыяй, якая захоўвае ў сабе шмат 

таямніц і прыгожых мясцін. Тут усяго даволі: і свежага подыху ветру, і зялёных ве-
кавых дуброў, і сініх азёр, і празрыстых рэк. Але галоўнае багацце Беларусі — гэта яе 
жыхары, якія ўсім сэрцам любяць свой родны край і мараць зрабіць яго найлепшым. 
З кожным годам Беларусь падымаецца на прыступку вышэй і па развіцці культуры.

Я ўяўляю, што ў 2030 годзе ў Беларусі з’явяцца машыны, якія будуць лётаць пад 
самымі воблакамі і ачышчаць паветра ад шкодных рэчываў, каб людзям лягчэй ды-
халася. 

Яшчэ я ўяўляю ў школах новыя метады навучання: поруч з настаўнікамі тлумачаць 
заданні і робаты-рэпетытары. Тады дзецям будзе лягчэй вучыцца.

Я думаю, што да 2030 года вынайдуць многа разумнай тэхнікі ў дапамогу нашым 
працаўнікам.

Юлія Кугаева, вучаніца 6 «В» класа, школы № 207 г. Мінска

Аня Брэйва, 3 “Б” клас, Іўеўскі раён, Ліпнішкаўскі д/с-СШ

Эла Мацвеева, 3 “Б” клас, 
Іўеўскі раён, Ліпнішкаўскі д/с-СШ

Маша Барадын, 3 “Б” клас, 
Іўеўскі раён, Ліпнішкаўскі д/с-СШ
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ДА 95-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ 
КЛАСІКА БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ 

АРТУРА ВОЛЬСКАГА

Артур ВОЛЬСКІ

Асенняе
Ні ціха,
ні шпарка
плыла сабе хмарка.
Плыла
невядома
адкуль і куды,
як човен,
што повен
чысцюткай вады.
То ўправа,
то ўлева
хілілася крышку.
І вось
зачапілася
за тэлевышку.
І стала адразу
нібыта ў тумане
футбольнае поле
на нашым экране.
Дзе мяч?
Дзе вароты?
Не ведаем —
што там?
А хмарка
дажджынкамі
сыпле,
як шротам.
— Даволі!
— Плыві ўжо! —
у хмаркі
мы просім.
Ды толькі
не ўпросіш
упартую восень.

Непералётны вырай
Сышліся хмары —
восені паслы.
І за акном не ціхне дождж-назола.
На поўдзень скіраваліся буслы,
а нас з табой ужо чакае школа.
Лістоту золкі вецер падхапіў
і закружыў яе ў апошнім танцы,
пад невясёлы восеньскі матыў
чапляецца за каўняры і ранцы.
То зарагоча,
То ледзь чутна кпіць,
То, як сабака, кінецца пад ногі.
Нібыта хоча
шлях перахапіць
ці збіць нас намагаецца з дарогі.
Ах, восень!

Ты стараешся дарма,
прыкрыўшыся залочанай парфірай.
Бо што нам дождж
ды блізкая зіма:
у нас тут свой —
непералётны — вырай.
Аж да званка не змоўкне гамана
у кожным класе вераснёвым ранкам.
Як быццам і не восень,
а вясна,
і школа —
велізарная буслянка.

Малюнак Наталлі Таўсталес
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Знаёмцеся — 
Сберзубрык!

Пачатак верасня. Цёплая, залатая пара. Сёння сябры-аднакласнікі Ян і Валя з 
нецярпеннем чакалі канца ўрокаў. Яны цэлае лета не бачыліся з Васем Вясёлкіным, 
а той патэлефанаваў, прызначыў сустрэчу і паабяцаў прыемны сюрпрыз! Як толькі 
празвінеў званок, дзеці схапілі свае заплечнікі і выбеглі на вуліцу. Вось ён, Вася Вясёл-
кін, радасна махае рукой здалёк. Нарэшце сустрэліся.

— Янка, Валя, я вельмі рады вас бачыць! Як пачынаецца вучэбны год? – спытаў 
Вася.

— Цудоўна, — адказалі аднакласнікі. — Праўда, за лета мы трошкі развучыліся 
лічыць… — сарамліва дадала Валя. — А тут дамашняе заданне па матэматыцы! 

— Нічога, зараз мы вам дапаможам! Затое вашы сачыненні “Мая будучая пра-
фесія” вельмі спадабаліся аднаму майму сябру, — усміхнуўся Вася Вясёлкін. — Ён хоча 
з вамі пазнаёміцца і запрасіць да сябе 
ў госці. Ён працуе ў БПС-Сбербанку, 
куды мы хадзілі на экскурсію, памята-
еце? Ён чакае нас там. Зусім нядаўна 
ў банка быў дзень нараджэння, яму 
споўнілася ажно 96 гадоў!

Сябры падышлі да будынка з 
бліскучым шкляным уваходам. У дз-
вярах іх сустрэў… зубрык! Ён прыяз-
на ўсміхнуўся нашым героям:

— Прывітанне! Вы Ян і Валя? Вася 
мне пра вас расказваў. Я — Сберзу-
брык. Калі ласка, праходзьце ў банк.  
Я хачу распавесці вам пра яго працу і 
заадно дапамагчы вам з матэматыкай. 
БПС-Сбербанк заснаваны ў 1923 год-
зе, ён — адзін з найбуйнейшых бан-
каў Беларусі. Банк шмат робіць для 
настаўнікаў і дзетак, дапамагае шко-
ле-інтэрнату, запусціў праграму “На-
стаўнік для Беларусі”, праект “Шко-
ла новых магчымасцей”. Робім шмат 
цікавых мерыпрыемстваў. Напры-
клад, штогод бегаем Зялёны марафон 
і садзім у гарадах Беларусі алеі добрых 
спраў! Падтрымліваем дзіцячы хакей і 
футбольны клуб БАТЭ — будзем заў-
зець за Беларусь разам!     

Вітаю, дарагія чытачы! На старонках часопіса “Вясёл-
ка” мы раскажам вам пра грошы, пра тое, як працуе банк, 
пазнаёмім з асновамі фінансавай граматнасці і навучым 
правільна карыстацца асабістымі грашыма. Жадаю, каб 
новыя веды дапамаглі вам атрымаць прафесію банкіра 
або заснаваць сваё прадпрыемства ў будучыні. 

Ігар Меркулаў, Старшыня Праўлення БПС-Сбербанка

Увага! КОНКУРС КАЗАК І КОМІКСАЎ!
Дружа! Вясёлкаўцы супольна з БПС-Сбербанкам запрашаюць цябе паўдзель-

нічаць у конкурсе “Прыгоды Сберзубрыка ў краіне грошай”. Напішы сваю вясёлую 
гісторыю, казку або намалюй комікс пра Сберзубрыка і яго сяброў — трэцякласнікаў 
Яна і Валю, твайго любімага Васю Вясёлкіна. Дашлі свае творы і малюнкі ў рэдакцыю 
па адрасе: 220073, г. Мінск, вул. Кальварыйская, д. 25, або на vyaselka2011@yandex.
ru. Конкурс працягваецца да мая 2020 года. Найлепшыя работы будуць апублікава-
ныя на нашых старонках. Пераможцаў чакаюць прыемныя сюрпрызы ад часопіса 
“Вясёлка” і БПС-Сбербанка. 

Цi ведаеце вы?
— Больш за 1.000.000 кліентаў у БПС-Сбербан-

ка, а гэта амаль палова жыхароў горада Мінска!  
— 40.000 арганізацый абслугоўваюцца ў банку.
— 61 офіс банка па ўсёй краіне. 
— Больш за 700 банкаматаў і інфакіёскаў. 

Для чаго патрэбны банк?
•  перавесці грошы сябру на картку
•  купіць сабе новыя цацкі праз смартфон
•  заўсёды мець пры сабе нацяўныя
•  збіраць і павялічваць “кішэнныя грошы”
•  набыць цікавыя каштоўныя манеты        

Дзецям — пра грошы
СУМЕСНЫ ПРАЕКТ ЧАСОПІСА 
“ВЯСЁЛКА” І БПС-СБЕРБАНКА
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Нарач — блакітнае сэрца Беларусі.
Калі сесці на лодку і веславаць,
то ўдоўжкі давядзецца адмахаць
амаль трынаццаць кіламетраў,
а ўшыркі —дзесяць.
Толькі ўлічыце, белыя хвалі Нарачы
могуць уздымацца да метра.
Калі ж сесці на веласіпед
з надзеяй аб’ехаць Нарач,
то круціць педалямі трэба
сорак адзін кіламетр.
Калі ў вас надзейная вуда,
то на кручок могуць патрапіць
дваццаць два віды рыб:
вугор, сіг, шчупак, плотка…
Калі вам захочацца нырнуць
і дастаць пясочку са дна,
то запасайцеся паветрам,
бо сярэдняя глыбіня — дзевяць метраў.
Калі захочаце адпачыць на Нарачы,
ведайце, вакол возера —
дзясяткі санаторыяў, турбаз, аграсядзібаў.
А найбольш знакаміты лагер “Зубраня”.
Тут круглы год гучаць галасы дзяцей,
ды не толькі з усяе Беларусі,
а з Расіі, Кітая, Сірыі, Італіі,
Польшчы, Літвы, Украіны…
Калі сустрэнеце нарачанскія сосны,
пастойце каля іх, паслухайце цішыню.
Яны — вечныя вартаўнікі возера.
Вось як ухваліў іх паэт Максім Танк:
 Я, нават будучы сляпым,
 Абняўшы ці пацалаваўшы,
 іх пазнаў бы.

Яўген МАКАРЭВІЧ

Бэз
Апавяданне

Восень квяцістая і ціхазвонная, пранізаная прыемнымі пахамі, глядзелася ў свет-
лыя вокны. У невялікім садочку бабка Матрона яшчэ пры жыцці мужа насадзіла ўся-
кай лясной рознасці: рабінку, чаромху, бярозку, асінку. Былі тут і ялінка, і хваінка, і 
лістоўнічка — усё, што расло ў акрузе. Найбліжэй да вокнаў стройным кустом стаяў 
бэз.

Унук Міхаська міжволі назіраў за тым, наколькі па-рознаму рыхтуюцца да зімы 
дрэвы.

Яшчэ ў жніўні застудзілася ў туманныя світанні, захварэла асінка. Засумавала, 
звесіла лісце, і ледзь падзьме ветрык — задрыжыць, затрапеча ўся. Цяпер яна і соней-
ку быццам бы не рада — сохне. У адну з начэй раптам зачырванелася яе вершаліна. 
Міхаська прачнуўся зранку, пабачыў і вырашыў, што гэта святло зары адбіваецца на 
дрэве. З таго дня чырвань пацякла па галінках, забарвовела ўсё лісце. Такая палымя-
ная і прастаяла асінка да халадоў. 

У хуткім часе занемагла бярозка. Яе зеляніна стала рыжай, як лісіны хвост. Бя-
розка зімрылася са сваім лёсам, жаласліва звесіла косы, па адным стала губляць свае 
лісткі. Яны апускаліся на зямлю, як палахлівыя матылькі…

Працяг апавядання чытайце на 
нашым сайце www.veselka.by
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Дамашняе заданне:
1. Знакамітыя нарачанцы — народны паэт Беларусі Максім Танк, народ-

ная артыстка рэспублікі Марыя Захарэвіч. Што ведаеце пра іх?
2. У якой вобласці, у якім раёне знаходзіцца возера Нарач?
3. Як называецца курортны пасёлак на Нарачы?
4. З Нарачы выцякае толькі адна рака. Як яна называецца?
5. Ці пашчасціла вам бываць на Нарачы? Апішыце свае ўражанні, нама-

люйце ўбачаныя прыгоствы.

Нарачанскі край — любі і пазнавай
Сярод чароўных, знакавых мясцін Беларусі возера Нарач — дзіва з дзіваў. Сюды, 

не паверыце, прыплываюць з далёкага Саргасава мора вёрткія вугры. На возеры ёсць 
востраў, пра які складаюць легенды. Уздоўж Нарачы — траншэі-маршчыны. Хто ва-
яваў і загінуў за возера? Тут — паселішчы лебедзяў, чапляў, чаек. Тут — ад чарніц 
чорна, ад брусніц чырвона, ад грыбоў грыбна, ад хваляў хвалююча.

 Адкрыйце для сябе Нарачанскі край!

Малюнкі Ігара Ліпскага12 13



Сяргей ЧЫГРЫН

У грыбным лесе
Прайшлі гусценькія дажджы,
Пасеяўшы грыбочкі.
І мы ранютка — за кашы,
Да бліжніх мчым лясочкаў.

Спяшаюцца ўсе грыбнікі
Да лесу сцежкай блізкай:
Стаяць радочкам маслякі 
Ў бліскучых шапках слізкіх.

А пад асінай — прыгажун,
Высокі, стройны, лоўкі,
З нагой рабенькаю, фарсун
З чырвонаю галоўкай.

Вунь падбярозавік-сусед
З галоўкаю сівенькай,
На ножцы тоненькай прысеў,
Малы яшчэ, слабенькі.

Дзядулі ля яго стаяць
Сівенькія таксама,
І брат, і сёстры — ўся сям’я —
І з татаю, і з мамай.

Расце магутны баравік,
Чаргі сваёй чакае, 
Здавацца лёгка не прывык,
Схаваў у мой свой чаравік
І ў хованкі гуляе.

Малодшым кажа: “Ну, браткі,
З хлапцоў мы пасмяемся,
Бо мы, браткі-баравікі,
Так лёгка не здаемся”.

Яны за намі з-пад кустоў
Паціху назіраюць,
Прыкрыўшыся крысом лістоў —
Адны другім маргаюць.

Мы ж, хлопцы, грыбнікі ўсе,
Не першы раз у лесе.
Мы то прысядзем, то паўзем,
А то ў гушчар залезем.

Баравікі — грыбоў цары,
Дарунак шчодры лесу.
Нібыта кажуць дзетвары: 
“Што ж! Вашая ўзяла, бяры!”

Ідзем дамоў і не спяшым,
Хай сонца свеціць ярка.
Напоўніў ты, лес, нам кашы,
Пацешыў шчыра ад душы,
Табе за ўсё — падзяка!

Малюнак Наталлі Таўсталес

Якія грыбы можна збіраць і есці? 
А якія не?

14 15



Упер
шыню

 

ў“В
ясёл

цы”

Алесь БЫЧКОЎСКІ

МУРАШ-ПАДАРОЖНІК
Жыў-быў на свеце мураш, які дужа марыў падарожнічаць. Аднойчы ён 

выбег з мурашніка і падаўся бадзяцца ў лясок.
Па лесе тым часам гуляла дзяўчынка Маша. Яна несла гасцінцы да ба-

булі і трымала паветраны шарык. Па дарозе Маша крышачку прытамілася і 
прысела на пянёк. Тое мурашок і запрыкмеціў. “Мабыць, надзвычай цікава 
будзе палётаць на паветраным шарыку”, – памеркаваў ён. Сказана – зро-
блена. Пакуль Маша адпачывала, наш герой неўпрыкмет прабраўся на па-
ветраны шарык і затаіўся.

Адпачыўшы як след, Маша працягнула падарожжа, але тут раптоў-
на дзьмухнуў вецер і вырваў з рукі шарык. Шарык імкліва падымаўся ўсё 
вышэй і вышэй… 

Мурашок назіраў, як дрэвы і лес наўкола паступова аддаляюцца і змян-
шаюцца ў памерах. Разглядзеў зверху нават родны мурашнік.

А ў паветры было казачна прыгожа і хораша. Шчаслівы мураш нарэшце 
пабачыў свет ад небасхілу да небасхілу.

— Вітаю, сонейка! — крыкнуў мураш.
— Вітаю, мурашок! — адказала сонейка.
— Вітаю, ветрык!
— Шшшш, — адказаў вецер. — І табе век жыць, не хварэць.
— Вітаю, хмарка!
— Здароў.
І з хмаркі ўлындзіў дождж.
— Вітаю, дожджык!
Аднак дождж нічога не адказаў. Ён ліў сабе і ліў, сыпаў і сыпаў, церусіў 

і церусіў, на ўсе лады. Шарык намок і апусціўся на зямлю, напрамкі на му-
рашнік.

— Ты адкуль тут узяўся? — запыталі іншыя мурашы ў таварыша-пада-
рожніка.

І наш герой распавёў сябрам пра свае прыгоды. Яны падзівіліся, ды не па-
верылі. 

Васіль ЗУЁНАК

ПАЎЛІНАЎ ХВОСТ

Знайце: нашага паўліна
Паважаць усе павінны!

Хоць на сушы ён жыве,
А пад ветразем плыве.

Гэты ветразь, нібы веер,
Надзімаў паўліну вецер.

Па двары ідзе наўпрост —
На ўвесь двор паўлінаў хвост:

Гэтак веер распусціўся —
На двары ледзь сам змясціўся!

Малюнкі Аксаны Аракчэевай
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ПІСЬМЕННІКУ, СЯБРУ “ВЯСЁЛКІ” 
ВАСІЛЮ ЖУКОВІЧУ — 80! ВІНШУЕМ!

Васіль ЖУКОВІЧ

Ці можна намаляваць вецер?
Калі першакласнік Данік прачытаў у часопісе першы радок верша адной юнае паэткі 

“Намаляваць хачу я вецер”, ён перастаў чытаць далей. Яго надта здзівіла і расчарава-
ла жаданне дзяўчынкі здзейсніць немагчымае. “Дождж я намаляваў бы, — разважыў 
ён, — а вецер?..” Ён пазяхнуў і загарнуў часопіс.

Прайшло зусім няшмат дзён, як настаўніца на ўроку малявання сказала вучням, 
каб дома паспрабавалі намаляваць… вецер.

— Праявіце кемлівасць і фантазію — і ў вас атрымаецца.
Данікаў тата быў у камандзіроўцы, сынок не адважыўся турбаваць яго па тэлефо-

не. Пра незвычайнае заданне настаўніцы сказаў маме. Яна толькі ўсміхнулася:
— Мабыць, настаўніца пажартавала.
На другі дзень на дварэ запахла навальніцаю. Данік жыў у гарадской кватэры на 

сёмым паверсе. Ён быў неверагодна здзіўлены, калі ўбачыў з акна, як ніцыя вербы ля 
стаўка пад націскам моцнага ветру згіналіся да зямлі.

— Мамачка, дай, калі ласка, фотаапарат, — папрасіў Данік.  
Пакуль хлопчык, узброены фотааб’ектывам, ішоў на балкон, дзе было адчыненае 

шырокае акно, малюнак прыроды дапоўніў і ажывіў капялюш, сарваны ветрам з га-
лавы разгубленага дзядка на тралейбусным прыпынку. Той капялюш каціўся жвава 
па мокрым асфальце, дзядок бег за ім. Даніку засталося толькі націснуць на кнопку.

— Мамачка, паглядзі, што атрымалася, — сказаў ён   
— Малайчына! Гэта якраз тое, што трэба, — пахваліла матуля сына.
Цяпер хлопчык з натхненнем намаляваў вецер. На бліжэйшым уроку  настаўніца 

паставіла Даніку самую высокую адзнаку. Жучок і Рыжык
Маленькаму чорнаму сабачку, бадай, нельга было прыдумаць больш дакладную 

мянушку, чым тая, якой яго назваў гаспадар. Жучок — чорны бачок — лашчылі са-
бачку дзеці, насілі яго на руках, гладзілі. Ён на ласку адказваў ласкаю — лізаў дзі-
цячыя рукі, твары.

Жучок, калі вырас, па-ранейшаму заставаўся пяшчотнай, добрай істотай. Здава-
лася, ён нават і не адчуваў сябе сабакам, так рэдка чуўся ягоны брэх.

Затое гарласты і адкормлены чырвоны певень, падобна, вельмі добра ўсведам-
ляў, хто ён такі. Пеця-певень палічыў, што мала яму быць галавой толькі курынае 
сям’і і падумваў стаць гаспадаром усяго жывёльнага двара. Неяк ён відушчым вокам 
прыкмеціў, што, калі гарланіць сваё ку-ка-рэ-ку-у-у-у, Жучок падціскае хвост. Гэта 
— што ні кажыце — падбадзёрвала, і ён пачаў наступаць. Спрабаваў адбіраць у са-
бакі ежу, біў яго дзюбаю, лапатаў крыламі. Спачатку той агрызаўся, і ўсё ж нахабства 
пеўня ўзяло верх. Жучок не толькі не мог адганяць нахабніка, а нават канчаткова 
развучыўся гаўкаць. Зусім, як кажуць, скіснуў, многа ляжаў, рэдка вылазіў з будкі. З 
Жучка пачалі пасміхацца нават куры.

І тады адбыўся сапраўдны цуд: перад будкаю Жучка з’явіўся гаспадароў кот 
Рыжык…

Заканчэнне казкі “Жучок і Рыжык” чытайце на нашым сайце www.veselka.by
Малюнак Алены Велянцэвіч
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Святлана ПАРАХОЎНІК

Мухаморы
Мы — дзяўчаткі-невялічкі,
Носім белыя спаднічкі.
На галоўках капялюшык
З чырвані і белых мушак.
Нас, красунь, відаць здалёк,
Каб грыбнік знайсці нас змог.
Але нас ты не бяры,
Мы атрутныя грыбы!

Леанід УЛАШЧАНКА

Страх
Апавяданне

Не паспела дзіця нарадзіцца на свет Божы, як адразу ў яго маленькай душы па-
сяліўся Страх. І адкуль ён толькі ўзяўся — Страх гэты? Сядзіць ды падбухторвае дзі-
ця:

— Крычы, а то маці пойдзе некуды і ты застанешся галодны! 
 Дзіця: — А-а-а-а-а, — давай раўсці, а маці падыйдзе да яго, возьме на рукі ды і 

скажа ласкава:
— Чаго ты крычыш, дурненькі, тут я, тут і нікуды ад цябе не пайду, не пакіну, су-

пакойся!
 Дзіця змаўкае… А Страху зноў няймецца, зноў палохае.
 І чаго толькі ён — страх гэты — не вырабляў з дзіцём! А тое раве і раве. За-

мучыў маці. А калі дзіця захварэла, Страх наогул перабраўся ў яе сэрца. Рукі залом-
вае, лямантуе. А Страх усё разрастаецца. І так ужо яму хораша, што і сказаць нельга.

Нарэшце прыйшоў урач, агледзеў дзіця. Прапісаў лекі. Дзіця здаровае. Маці ўсмі-
хаецца. Куды Страх падзеўся? Малое ўжо ўстаць хоча, а Страх сваё:

— Не ўставай! Пляснешся!
А малому да ўсяго цікаўнасць. Ручкі цягне, на ножкі стаць хоча. Устала. Стаіць. 

Хістаецца.

Працяг апавядання чытайце на 
нашым сайце www.veselka.by

Каляровы 
букецiк
Як цудоўна і прыгожа
Ў парку восеньскай парой!
Дома мы сядзець не можам
І гуляць бяжым з табой.
Розныя лісткі збіраем,
Кветак яркіх дабаўляем.
Каляровы той букецік
Маме хай падораць дзеці!

А страх яму:
— Вось зараз па-

ляцім! Ай, паб’ёмся!
Малое тэп-тэп — 

і пайшло па хаце…
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Красворд «В» 
Адшукай усе словы на літару В. Іх тут ажно 12! 

Хто знойдзе больш словаў — сябар ці ты?

Слоуная арыфметыка
Прывітанне, дарагі чытач! Сёння мы будзем складваць і адымаць склады ў словах. 

1. РЭЧКА – ЧКА + АЎТОБУС – АЎТО = …..
2. ЧАЙКА – КА + ВЕНІК – ВЕ = ……

Разгадай рэбусы

Дзед БЯЛЫН

Дзве модніцы
Мы прыгожа апраналіся, 
мы на вуліцу збіраліся!
Усе сукенкі са спадніцамі,
камізэлькі з нагавіцамі,
 
шорты, топікі з цішоткамі,
джынсы, легінсы з калготкамі —
усе строі перамералі,
абмяняліся памерамі.
 
Мераць пачыналі зраніцы
з мэтай — хто хутчэй апранецца.
Дзень застаў нас — мы спяшаліся,
мы спаборніцтвам займаліся!
 
Справа так дайшла да вечара,
апрануліся нарэшце мы!
Тата с працы ўжо вяртаецца,
нас дадому зваць збіраецца…
 
— Мы ж на выхад скіраваліся!
— Чым вы цэлы дзень займаліся?
— Мы прыгожа апраналіся!
— Мы на вуліцу збіраліся!

,

Малюнак Анастасіі Смародзінай

22 23



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

ЗАСНАВАЛЬНIКІ
Мiнiстэрства iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь, 
установа «Рэдакцыя часопiса «Вясёлка»
Адрас рэдакцыi:
220073, г. Мiнск, вул. Кальварыйская, д. 25.
Тэлефоны: 200-92-61,  200-91-90
200-81-92,  204-62-83

ISSN  0131- 8128

6+

часопiс для дзяцей
Галоўны рэдактар
Уладзiмiр ЛIПСКI
Рэдакцыйная калегiя:

Алесь БАДАК, Раіса БАРАВІКОВА,
Ірына БУТОРЫНА, Анатоль БУТЭВIЧ, 
Сяргей ВОЛКАЎ, Віка ТРЭНАС,
Анатоль ЗЭКАЎ,Казімір КАМЕЙША, 
Алесь КАРЛЮКЕВІЧ, Анатоль КЛЫШКА, 
Алена МАСЛА, Мікола МЯТЛІЦКІ, 
Маргарыта ПРОХАР, Анастасія РАДЗІКЕВІЧ
(намеснік галоўнага рэдактара), 
Алена СТЭЛЬМАХ, Леанід УЛАШЧАНКА,  
Кацярына ХАДАСЕВІЧ-ЛІСАВАЯ.

№ 9(751) ВЕРАСЕНЬ 2019
Падпiсана да друку
05.09.2019.
Фармат 60х84 1/8
Гарнiтура часопiсна-сечаная.
Папера афсетная.
Афсетны друк.
Ул.-выд. арк. 3.
Ум.-друк. арк. 1,9.
Ум. фарбаадб. 7,6.
Тыраж 5076 экз. 

Адрас сайта: www.veselka.by
E-mail: vyaselka2011@yandex.ru
Выходзiць штомесячна.
Аддрукавана з арыгінала-макета заказчыка ООО «ТМ АРГО-ГРАФИКС», 
220113, г. Мінск, вул. Гало, 148а.
Тэл.: +375(44) 551 54 71, zakaz@ag.by
Ліцэнзія № 02330/53 ад 03.04.2009 г.  
выдана Міністэрствам інфармацыі РБ.

УНП 190147176
Пасведчанне аб рэгiстрацыі  № 763
Пасведчанне гігіенічнай
рэгістрацыі № 08-33-0.353692
Выдаецца з 1957 года.

Прыгоды парсючка Рохліка
Раптоўны верасень

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

Комікс Анастасіі СМАРОДЗІНАЙ
Вокладка Наталлі ТАЎСТАЛЕС

Гэй
, 

Ра
хл

ян
ды

я! 

Пад
’ём

! 

Сп
озн

ім
ся 

ж!

Ты
 т

а
к 

ус
ё 
ж
ы
ц
ц
ё 

п
ра

сп
іш

!

Уста-
вай, 
лежань!

Ды
 ш

т
о 

т
ак

ое!
 І 

ў 

ня
дз
ел
ю 

ад
 

ва
с 
сп

ак
ою

 

ня
м
а!

Сёння ж 1 
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