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Обсяг

Русиньска літературна рубріка – проза, поезія

Агойтє, мiлы нашы камаратя! 
Мілы нашы дїточкы, попро-

буйте здогадати, што Вас чекать  
в першім чіслї тогорoчной Колы-
сочкы. 

В тамторочных чіслах Колы-
сочкы сьме Вам приближыли наш 
родный край, могли сьте ся з нами 
навчіти пару дїтьскых русиньскых 
співаночок, з нашыма поетами сьте 
ся могли научіти декламовати пару 
стишків, могли сьте ся забавити  
з Колысайком і Юрком Харитуном, 
рїшыли сьте з Колысайком ребу-
сы..., но не хотїли сьте нам барз 
одписовати на нашы пропозіції, 
жебы сьте додумовали нами зачаты 
приповідкы, і так сьме того року 

вырїшили, же Вам представиме 
приповідкы із світовой i домашнёй 
словацькой літературы. Новов 
рубріков буде представлёваня 
русиньскых особностей в нашій 
історії і сучасности. Зась ся будете 
мочі забавити з Колысайком і 
Юрком Харитуном, но по новому 
Вам в каждім чіслї принесеме 
пексесо, котре собі будете 
мочі выстриговати з Вашыма 
учітельками або мамками, бабками, 
ці няньками або дїдками. Так 
отворьте собі тогорочну Колысочку 
– про забаву і поучіня і порахуйте  
в цїлім часописї, кілько книжочок 
Вам в нїм сховав Колысайко.           -люк-

Штефан Сухый 

Азбукова мама
Моя панї учітелька 
Панї учітелька
мать облачок в оцї.
Чудеса в нїм віджу
в школї на уроцї. 

Є там любость мамкы,
з доброй теты штоська, 
копа солодкостей, 
што люблять дїтиска. 

Дость є в тім облачку
місця про каждого.
Літеры і чісла
выростають з нёго. 

Грїй, сонце медове, 
на розцвиту лучку!
Й я буду квітнути,
бо ся радо учу. 

Щастя вам дай, боже, 
панї учітелько!
Дякуєме краснї
за ваше світелко.

В азбукарни букв як дрыв, 
зложиш із них тісяч слов. 
Ту одоберь, там дочінь
І ті выйде сто речінь. 

Все є рушнї на мысли,
абы буквы не высхли. 
Круть їх в собі довкола,
Тадь языком, не колом. 

Як солодко выгварити
слова, што нас учіть мати. 
По нашому, по русиньскы,
вірны  - слова материньскы. 

Азбукарня то є млин, 
што бє до нїмоты клин.
Але намісто мукы
меле буквы і звукы.

Азбукарня
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Загородковы сперечанкы

Щі ся рано 
не розсвило,
когутикови
Ількови
співати ся захотїло. 
Кукуріку!
Будить Славка
і Еріку.
Кукуріку,
кукурік!
Концертна сала – 
наш курник. 

Ясне піря
пестрой моды. 
То од чого? 
З свіжой воды. 

Мы устали
скоро рано
й маме голосы
як дзвоны, 
бо сьме свіжости
набрали
од бескідьской
горьской воды. 

Скоро рано за гумнами
пруть ся дынї з огірками,
хто з якого вышов цвіту
людём на хосен й потїху.

Вы, огіркы дость сьте гіркы.
А вас, дынї, жеруть свинї, 
але добра з нас дынянка,
й не сьме заперты у склянках. 

Все є так концём авґуста,
же твердоглава капуста
кортать фасолёвы стручкы,
чом ся спинають на тычкы. 

Николи-сь нерозквітнута,
в зимі штурять тя до кута
і скыснеш в стухнутій бочцї,
том завидиш, же-м на тычцї.

Фіяловы каларабы 
выставляють свої внады. 
Зачали ся домагати,
бы їх фотоґрафовати. 

Ідьте вшыткы гет до фраса, -
теперь зась коперь озвав ся. 
Всягды, од плота до плота
ці не моя то пахота?

Червененькы парадічкы
на веретілнистых крячкох
лем ся сміють й тихо суть,
вітаміны з землї ссуть. 

Загродкова файта кажда
є спомічна, - гварить ґазда. 
Берь мотыку, розбий груды
і выросте з землї чудо. 

Кукуріку, свіжа водо
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тыря ласкаво, приказав, жебы му 
принесли чашу зеленого вина і 
зачав ся го выпрошовати:

-  Повідж нам, добрый юначе, 
з якого єсь роду, жебы сьме знали, 
як тя кликати, як тя почастовати і 
яке місто коло стола ті дати. 

- Мілосердный князю, клічуть 
ня Іля Івановіч і родом єм з міста 
Муром. До Кієва іду рівно по 
градьскій, шатовав єм, жебы єм 
пришов на утреню літурґію, но 
не застиг єм ани обіднї  Службы 
Божы. Важны дїла ня стримали. 

- Ту гварять князёви боярї: 
- Мілосердный князю! Тот 

богатырь ті до очей циґанить. За 
градьсков до Кієва вже тридцять 
років нихто не перешов, Соловей-
Збойник не пропустить ани 
жывой душы, ці йде пішо, або 
на кони. Може собі тот добрый 
молодый юнак за путёв выпив 
зеленого вина веце як мав, і теперь 
ся ту хвалить!

- Князю-сонце! Якраз зато 
єм ся на дразї стримав, бо єм 
порядок із Соловеём-Збойником 
робив. І самого Соловея єм 
привіз на твій славный двір к 
сїдлу привязаного. Кедь хочеш, 
сам ся подь пересвідчіти о моїй 
богатырьскій гордости. Ту князь 
і гостї повставали  і розбігли ся 
на двір пообзерати собі Соловея.  
І Володимір му розкаже: 

- Нолем засыч, Соловею 
Рахмановічу, як гад, зарыч як звірь. 

І Соловей му на то гварить: 
- Не твій хлїб їм, князю, не тебе 

буду слухати. 
Просить князь-Сонїчко Ілю, 

жебы принутив Соловея рычати  
і сычати. 

- Высхло Соловеёви в ротї, - 
гварить Іля, - і кров з раны му рот 
заперла. Прикаж, мілостивый, 
ласкавый князю, жебы му дали 
порядну чашу вина зеленого. 

Взяв Соловей єднов руков 
чашу велику як пів ведра, на 
єден дых ю спорожнив і вшытко 

колачіком з нагрубо помолотой 
мукы заїв. Теперь розказав Іля 
Соловёви засвистїти, но лем так, 
на пів свисту. 

Соловей го не послухав і 
засвистїв, зарычав з цїлой силы 
соловячой, аж заглушыв у Кієві 
вшыток народ православный, 
доконця і сам князь Володимір 
ся ку земли схылив  і встати не 
годен быв, а прекрасна княгына 
Євпраксія ледва дыхать од страху. 

І повість  Володимір Ілёви: 
Упокой того Соловя, то суть 

нешумны жарты!
Пораховав ся так Іля із Соло-

вём за вшыткы ёго злодїйства 
по свому: за світлы ясножовты 
штимы го вхопив, до сивого 
каміня з ним трїснув і так із світа 
го спровадив. 

Велику честь і славу собі Іля 
здобыв. І князь Володимір од 
радости, же Соловей уже не є 
меджі жывыма і вже нихто не 
буде міцных богатырїв губити і 
православным хрістіянам шко-
дити, выстроїли му гостину, як ся 
патрить.   

              
             

-переклад – люк -
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Пришов раз Іля Муромець до 
темных лїсів недалеко Бряньска 
і нараз увидить перед собов 
штось необычайне: коло себе 
стоїть девять величезных дубів, 
котры верьхами небесны хмары 
підперають. Всягды довкола 
пусто, ниґде ани пташка не слїдно, 
вшытко жыве з тых страшных міст 
повтїкало перед злодїём, котрый 
має міле, в ниякім припадї не 
збойніцьке мено – Соловей. 

Тот ту меджі розконареныма 
дубами стереже, схованый перед 
людьскым зраком. Зачув збойник 
дупотаня богатырьского коня, 
запискав як соловей, засычав як 
гад і зарычав як звірь, аж ся Ілёвому 
конёви од страху підломили 
колїна. 

Назлостив ся Іля Муромець на 
свого чудотворного коника. 

- Ех, ты зайда травы, здохлина 
ясуча лем вовкам на вечерю! 
Чого ся боїш? Чей єсь іщі 
нїґда не чув зарычати звіря  
і засычати гада? 

Напнув Іля свій міцный 
лук і остра стрїла засвистїла. 
Соловеёви просто до правого 
ока трафила і тот з дуба впав. 
Підняв Іля збойника, привязав го 
ід сїдлу і побрав ся з ним до ёго 
гнїзда. Выставляв собі Соловей 
із накрадженого богатства, вера, 
каштель, якого не было шыроко-
далеко.

Двір мав шырочезный, цїлый 
обгородженый желїзным плотом  і 
на каждім стовпику як прикраса – 
надїта голова богатыря. За плотом, 
в тїни зеленых садів, зацвитых 
жовтым цвітом, стоять три каштелї 
із златыма стрїхами. Під каждым 
каштелём – глубокы-преглубокы 
пивніцї і в них копы стрїбра, злата 
і дорогоцїнных камінїв, цїлы копы 
округлых перел.  

Вышла Соловеёва жена на 
шырокый двір, попозерать через 
облачок і видить – зле є. Іде якыйсь 
чуджій богатырь і везе єй мужа ку 
сїдлу привязаного. 

Утїкать до каштеля і будить 
своїх девятёх сынів. 

- Вставайте, збудьте ся, соколята 
мої! Втїкайте до найглубшых 
пивніць і отваряйте лады кованы, 
бо іде якыйсь чуджінець і везе 
вашого нянька ремінями ід сїдлу 
привязаного. 

- Мольте, просьте того чуджого 
богатыря, жебы пустив  вашого 
отця, рихтуйте про нёго дары 
богаты: стрїбро, злато, округлы 
перлы. 

- Не послухали храбры 
збойниковы сынове материны 
слова і выдумали таке паскудство: 

- Переміниме ся на чорных 
гавранів, доклюєме Ілю Муромця 
на смерть, а нянька выслободиме!

Но вышла найстарша Соловеёва 
дївка Полька ід воротам, вхопила 
спід ворот тяжку дочку, сховала ся 
і чекала. Кедь Іля вошов до двора, 
розогнала ся на нёго богатырька 
тов дочков з цїлой силы, но Іля їй 
злегка руку одтис,  і дочка просто 
до нёй вдарила,  і наконець смерть 
собі ю взяла. 

Видить жена і Соловеёвы 
дїти, же не є в їх силах Ілю 
перемочі, зато принесли му 
богате выкупне і просять, жебы 
лем пустив збойника на слободу. 
Не выслухав Іля їх просьбы, везе 
він Соловея до Кієва. І летить 
Ілїв чудотворный кінь скорїше 
як сокол - вже суть коло Днїпра, 
через якый перевозить людей 

далша Соловеёва дївка Катюша. 
Збойник ю наремно  просить: 
- Дївко моя міла, Катюшенько 

моя, не перевозь богатыря 
на другый бік. Жадай, жебы 
наперед пустив на слободу твого 
старенького отця, аж потім го на 
другый берег перевезь. 

Зышов Іля із свого коника, до 
лївой рукы взяв гадвабну узду 
і правов вырывать міцны дубы 
із корїнями. З тых дубів понад 
Днїпро певный міст поставить тай 
по нїм перейде, і коня переведе. 

Ту Іля выбере із кешенї га-
двабный батіжок із семома 
ремінцятми і гварить перевоз-
нічцї: 

- А теперь ся мы двоє, красна 
дївко, порахуєме! 

- Вдарив раз, і Катюша впала  
з ніг; вдарив другый раз, і побрала 
ся на другый світ. 

В єдну недїлю, было авкурат 
по обіднїй Службі Божій, пришов 
Іля Муромець до Кієва ку 
мілостивому i ласкавому князёви 
Володимірови просто на двір 
архівойводы. Привяже Іля коня ід 
дубовому стовпу, котрый ся серед 
двора білїє, і строго му приказує:

- Добрї вартуй, конику мій, не 
спущай з очей Соловя-Збойника, 
жебы ся од стрїменя не одорвав  
і не втїк. 

Вошов Іля до князївскых 
палат, помолив ся перед образом 
Всевышнёго, поклонив ся на 
вшыткы бокы і окреме глубоко 
ся поклонив князёви і княгынї, 
просто, вшытко так зробив, як 
каже обычай і традіція. 

Князь Володимір прияв бога-

Колысайкова  приповідка  

Іля Муромець 
(Руська/російска народна приповідка)
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Александер Духновіч быв єдным із найвызначнїшых 
Русинів в нашій історії. Быв барз талентованым 
чоловіком в многых областях жывота. Быв вызначным 
русиньскым писателём, церьковным дїятелём, 
педаґоґом і выдаветелём русиньскых книжок про дїти 
і дорослых. 

Народив ся в селї Тополя, днесь в окресї Снина,  
24. 4. 1803 року в родинї сільского священика. 
Дїтинство пережыв у селї Стащін, тыж Сниньского 
окресу. Основну освіту здобыв в родинї і в селї 
Клокочов. Нескорше ся учів в Ужгородї, де скончів 
ґімназію. В Ужгородї скончів і теолоґічну факулту. 

В тім часї зачав писати стишкы, но наперед по 
мадярьскы, бо жыв в Австро-Угорьску. Цїлый жывот 
зістав слободный і по высвячіню робив наперед  
в канцеларії першого єпіскопа Пряшівской єпархії  
Ґ. Тарковіча, а потім як священик в селї Комлошка 
(днесь Хмелёва) і Біловежа Бардеёвского окресу. 
Ту зачав зберати народны співанкы, народны 
традіції Русинів і зачав писати по русиньскы. По 
часї переходить робити ку єпіскопови Мукачовской 
єпархії Василёви Поповічови і наконець переходить до 
службы Пряшівской єпархії ку єпіскопови Йосифови 
Ґаґанцёви як каноник. 

В 1847 роцї выдавать в Будинї Книжицю читальную 
для начинающих, котра ся стала першым букварём 
про русиньскы дїти. З ёго Букваря выбереме про Вас, 
мілы дїти, найзнамішы віршы: 

Мамко, мамко, куп мі книжку, 
тинту, папірь і таблічку, 
бо я піду до школы, 
учіти ся по волї. 
Повідають, же у школї
дїти знають доброй долї.
І я бы хотїв знати,
як ся маю справовати. 
Дїти в школї ся робити
учать і гардо говорити.
Знають тонко співати
і каждому честь оддати. 
Я бы вшытко хотїв знати
і честно ся справовати.
Куп мі, мамко, книженьку,
хоць-лем таку маленьку. 

У Пряшові заложыв културно-освітнїй сполок під 
назвов Литературное заведение Пряшевское, вєдно  
з Адолфом Добряньскым і Йосифом Ґаґанцём 
заложыли у 1862-ім роцї Общество св. Йоанна 
Крестителя. А. Духновіч зробив много хосенного 
про розвой културного жывота Русинів і написав про 
Русинів много вызнамных книг.

Умер 30. 3. 1865 в Пряшові і є похованый у криптї 
катедралного храму св. Йоанна Крестителя. Свій 
жывот коротко охарактерізовав у стишку Епітафія 
Духновіча: 

Тополя колыбель, 
А Стащін кормитель,
Ужгород учітель,
Пряшів мі погыбель.  

Кедь Мадяры Духновіча заперли лем зато, же він 
зістав вірный своїй народности, взникла ёго знама 
пісня, котра ся стала гімнов карпатьскых Русинів: 

Я Русин был, єсмъ і буду,
Я родился Русином,
Честный мой род не забуду
Останусь єго сыном!...                      

-люк-

Русиньскы особности

Александер Духновіч
(24. 4. 1803 - Тополя – 30. 3. 1865 - Пряшів) 

- русиньскый будитель і просвітитель, писатель, священик
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Мінігра про 
дїти 

од Штефана Сухого

Особы: 
Спросотарь - 
хлопець ці дївча 
або ай обидвоє на 
черяня голосів цїлый 
дїтьскый колектів. 

Вы сьте одкы? 
З нашой школкы. 
Хто в нїй бынчіть?
Дїти – пчолкы. 
Чом скачете
Як гачата?
Бо сьме веселы 
дїтята. 
Котра з вас
найстарша пчолка?
Наша панї
учітелька. 
Чом ся смієте
так велё?
Бо нам в школцї
барз весело. 
Є то правда? 
Гварьте скоро.
Жебы ай вам 
все так было. 
Як ті мено? 
Пчолка Аня. 
Коли-сь встала?
Скоро зрана. 
А робите
так ушыткы?
Працовиты
мы сьме дїткы. 
Ай я з вами
быв бы-м рад.
Подь, будеш наш
камарат. 

(Спросотарї ся 
замішають меджі 
остатнї дїти.)

Наш нянько є сорокач,
мати – сорокачка. 
Сорок сорочок і ґач – 
вшытко сама платка. 

Сорочата – дїти
в поплатанім вдїты, - 
новых платок сорок
не подре ся скоро. 

А сорочій тато
барз є гырмный на то:
Хто лїтать по терню,
вызерать модернї. 

Штефан Сухый 
Їжовске стравованя

Попозерай, што сі несе їж.
Ай ты тото, будеш здравый, їдж. 
Ябка, грушкы, зеленину, 
не з комина солонину. 

На фрыштик сі хлїб з паприков дай
а ку тому вінічковый чай.
Од солодкой цвиклы й хрїну
сонця цвіт вхопиш з обіду.
Будеш пахнути до щастя,
як ружова помаранча. 

На вечерю не лиж сметанку,
баба ті зварять стеранку. 
Єсь двоногый їж,
кіз ся на боїш,
бо зелене їш. 

Же їв лем свиняче,
прасла під ним постіль,
тай теперька плаче. 

Поплатана фамелія

Y7



З Колысайком бісїдуєме і учіме ся по русиньскы

Была єдна . До той школкы ходило 

много веселых , котры любили свою 

. Школка мала веце клас. В каждій класї 

были  і  про дїточкы. На 

отвореных полічках стояли або лежали книжкы,

- попкы, ставебніцї, авта, малый креденец і много 

далшых грачок  .  В класї стояв 

великый , на котрім часто грала дїтём 

 до співу і до танця. Класа про дїти была 

оддїлена од спалнї. Всягды были великы , 

жебы ся на дїточкы могло звонка усмівати 

. В класї были і , бо як інакше бы ся 

выходило і входило до класы?                                                    -люк-

Школка 
Мiлы нашы чітателї, того року ся будете з Колысайком учіти писати і дописовати намісто 

рісунків – русиньскы назвы того, што є намалёване на рісунках.  

Задача: Доповнийте слова намісто рісунків. 
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Я дївочка красна, мала,
як перце із пташка.
Уж єм вісем років мала,
а все-м лем першачка. 

Чом є то так, высвітляли
із класы дїтиска.
Бо мене не захопили
спискы, а ці псиска?

Мамо й няню, тоты псиска
про мене лем грачка, 
бо я уж мам роздумано,
же буду другачка. 

Поперебігам я тых псів
неслухняной расы, 
вбую сі  швыдкы боканчі
й шуп – до другой класы. 

Хочу быти другачков  
Текст: Штефан Сухый 
Музика: Маріо Ґарбера

1. задача Зденкы Цітряковой: 
Замінь рісунок словом, на яке він вказує. Звіздочкы значать буквы  
в слові, котры треба із слова выхабити. Указують на місто в слові, де ся 
тоты буквы находять – кедь перед рісунком, значіть, треба выхабити 
тілько букв з початку слова, кілько є на зачатку звіздочок. Кедь за 
рісунком, треба выхабити буквы з кінця слова. Ноты треба замінити за 
склады, якым они на нотовій основі одповідають.
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МОТЫЛЬ
Звідую ся маляря,
Сохаря і коваля:
 З чого зроблю мотыля?
Порадила мудра сова,
Же мі треба лем дві слова.
Зачне молылик лїтати,
коли буде свої крыла
він єднакы мати. 

Треба буквы дописати зеркалово 
і мотыль може лїтати. 

Можеме мотыля зробити тыж із слов: рїка – вода, слово – перо, школа – лавка, потік – рак

ВІСЕМНАПРЯМНИК 
Юрка Харитуна

Хто таке село памнятать, 
Де теперь над ним є гать,
то была красна долина
в нїй наша  .......................

СЛОВА

БАСА, БЕРЕГ, 
ВАҐОН, ВОДА, 
ГАТЬ, ГОЛОС, 
ГОРА, ГРИБ, 
КОСА, КРОК, 
НАРОД, НЕБО, 
ОБРАЗ, ОЗЕРО, 
ОЛЬКА, РАНО, 
РЇКА, СЕЛО, 
ТЕТА, УРЯД, 
ЯБКО
25 слов
на 8-напрямник 
– 7 букв
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Е
Т
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Дїти слова помотали, 
як мачкы клубята
Коли собі 
припомянуть,
Мусять ся сміяти. 

На балонї росли квіткы. 
Брат штудує на універзіадї.
Хтось є алеґоріцькый на пель. 
Мамка купила вздоровану 
сорочку. 
Коло воды ся опелёвала сестра. 
Фарму на торту мы не маєме. 
На шыї мала прекрасны 
ковралы.
Завтра будеме благолежати 
сестрї.
Найлїпша є поштова банда. 
Звышкы із загороды будуть на 
компот.

Дїтьскы гры з Юрком Харитуном

Б В Г Ґ Д

Є  Ё Ж З І
И Ы Й К

Л
Ї

М О
Р С

У Ф Х
Ц

Ч
Щ

Ю
Ь

ПОТЇХА МОЯ

Під облачком росло грозно
А мы радость мали. 
Хоць бобулькы пташенята
З нёго выдзёбали. 
Мы ся на них не гнївали, 
Буквы дописали, 
Вни нам зато цїленькый день
На дворї співали. 
Потїха не хоцьяка, 
Коли співать 
..............................
(Дo пoрoжнiх бoбулёк грознa
треба написати буквы, жeбы сьме ся 
дiзнaли,  хто нам на двoрї співать)

АЗБУКОВЫЙ 
ЧАЙ

Із букв дїти чай варили, 
Дакотры ся выпарили,
Же азбуку добрї знали,
До бублинок написали.
Мудры ДЇТИ НАШЫ.
У нїм было красне місто
Знали, што наш 

...........................................
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Гра з менами:
Хто ту найде десять мен,
та він буде феномен!

Наприклад: 
Я люблю байкы чітати. 
Наш стан на луцї стоїть. 
Мене вашы не знають. 
Подай мі ланцoк...

Задача: 
Придумайте 6 далшых речінь із 
схованыма менами.

Грозновы буквы
Ту під хыжов
росло грозно,
пташкы выдзёбали....

Буквовый чай
Як дїточкы чай варили, 
буквы ся їм выпарили.... 

Медовы буквы
По луцї пчолкы лїтають,
На добрый мед пель 
зберають...



Задачі і ребусы Зденкы Цітряковой

2. Найдий тїнь, котра приналежить 
фаребному вобразику і обрісуй єй 
фарбічков або фіксков.

4. Колысайкове тайне писмо.

5. Обыйдий лінійку по чарках.

3. Придумай пословіцю ід образикам.
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A) Курочка стоїть на єдній нозї. 
Їй вага на єдній нозї є 2 кг. Кілько 
кілоґрамів буде важити курочка, 
кедь ся поставить на вбидві ногы? 

n

Б) До рештаврації вошли двоме 
нянькове, двоме сынове і дїдко  
з внуком. Кілько  хлопів  зашло до 
рештаврації?

n

В) В єдній родинї было пять 
сынів. Каждый сын мав єдну 
сестру. Кілко было вшыткых 
дїтей в тій родинї? 

n

Ґ) Трёми ішли по дразї  і нашли 
десять клинцїв. Кедь за нима піде 
шестеро далшых, кілько клинцїв 
вни найдуть? 

n

Г) Три дївчата ся бавили  
з попками годину. Кілько годин 
ся бавило кажде дївча?  

n

Д) Єден молодый чоловік 
повів, же він предповість 
выслїдок баскетбалового 
запасу  до часу, коли ся зачне  
з правдоподобностёв на 100%. 
Як ся му то подарило?      

Задачi на позорность: 

Y кілько прямоуголників видишь на рісунку?

Лоґічны задачі про 
дїти од 6  до 7 років

Y Зрахуй рівнакы предметы на рісунку
Y Зрахуй вшыткы чайкы на рісунку.
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11. Пороздумуй, 
якы чісла треба 
дописати до 
кружочків.  В 
каждім шорику 
піраміды зрахуй 
дві сусїднї чісла і 
выслїдок запиш 
до кружочку над 
нима. Попробуй 
вырїшити і 
тяжку задачу з 
одрахованём чісла.

7. Лишка і пес мають 
облакы розлічной фарбы. 
Пес жыє ниже як лишка. 
Де жыють звірячі жытелї 
хыжкы?

6. Домалюй овоцину за 
прінціпами судоку.

10. Попозерай на рісунок і повідж, котра з ладічок є найтяжша.  
Зелена, червена або синя?

8. Закружкуй фіґуру, 
котра ту є навеце?

9. Помож Колысайкови розмотати посплїтаны слова.?
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Першы пробы копіровати текст вызерали 
так, же ся цїлы сторінкы вырїзовали до дерева і 
отисковали на полотно або на папірь. Свої початкы 
то має в Чінї. На зачатку 11. стороча уж была 
зроблена техніка укладованя керамічных знаків на 
желїзну таблу. Жебы з таблы не выпадовали, знакы 
ся прилїплёвали воском. Тот ся по отиснутю 
розпустив і знакы мож было назад схосновати. Аж 
около року 1440 Ґутенберґ змайстровав окремо 
стоячі і вольно комбіновательны желїзны матріцї 
з писмом. Тоты ся укладовали до деревяных 
таблічок а по отиснутю ся дали назад розобрати 
і поужывати. Така деревяна табла з матріцями 
могла становлёвати шорикуваня, розоступ меджі 
буквами а раховала і з продїлом на образок. 
На ню ся потім нанесло чорнило, котре ліс 
натиснув на приправленый папірь або перґамен. 
Такый поступ ся поужывав аж до 18. стороча. 
Днесь то уж є цалком іншак а тоты строї суть 
діґіталізованы. Докoнця уж роблять і в просторї 
а з розлічныма матеріалами. Назву такого строя 
найдете в тайнічцї, но я думам, же уж і так знате  
о чім ся ту пише.                                        

            -зц-

ТАЙНІЧКА
Як ся то называть?

12. Вырахуй, кілько буде стояти ґлобус? 13. Кілько косоштворцїв видиш на 
рісунку?
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Рїшіня лоґічных задач про дїти од 6 до 7 років із с. 9:
А)  2 кґ.
Б)  Трёми.
В)  Шість.
Ґ)  Ани єден – першы трёми вшытко взяли.
Г)  Єдну годину.
Д)  До зачатку запасу быв выслїдок 0:0.

Задача на позорность: 15 прямоуголників і 9 чаёк...
Словны гры Юрка Харитуна – Помотаны слова: 

На балконї росли квіткы. 
Брат штудує на універзітї.
Хтось є алерґіцькый на пель.
Мамка купила взоровану сорочку. 
Коло воды ся опалёвала сестра. 
Форму на торту мы не маєме. 
На шыї мала прекрасны коралы.
Завтра будеме благожелати сестрї.
Найлїпша є поштова банка. 
Звышкы із загороды будуть на компост.

Выдзёбанe словo із бoбулёк грознa: пташеня.
Азбуковый чай: ... Пряшів
Вісемнапрямник Юрка Харитуна: Старина
Рїшіня задач і ребусів од Зденкы Цітряковой : 

 С. 8   -   Задача 1- незабудка, граб, мітла
 С. 13 -  Задача 3  - Хто другому яму копле, сам до нёй лупне. 
    Рано мудрїше вечора
   Задача 4 
   Задача 5
 С. 14 Задача 9 - гомбалка, діплом, неопрен, петрушка, оздоба,  

   пеленкы, букварь, салонкы, садра, пумпа, танк, ребро
   Задача 10 – червена
   Задача 12 - 6 евр
   Задача 13 -  шість

ТАЙНІЧКА: друкарня
В цїлім чіслї часопису ся находить 17 книжочок. 


