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Обсяг

Хто лїнивый, тот голодeн

Агойтє, дївчата і хлопцї!
В тім чіслї будете глядати розтрачены по цїлім часописї ябка, котры
про Вас поховав наш Колысайко. Таксамо ся можете довєдна з Колысайком
научіти співанку Штефана Сухого Янчо Забыванчо і хто буде хотїти,
може собі прочітати приповідку О добрім оброви. В тім чіслї ся дізнате
і о жывотї вызнамного Русина – ґрекокатолицького пряшівского єпіскопа
Йосифа Ґаґанця і можете з панї учітельков і своїма камаратами
в школї глядати схованы слова в речінях – выглядаванках приправленых
про Вас Юрком Харитуном і подумати над ребусами, тайнічков ці
вісемнапрямником Зденкы Цітряковой. Но і наконець собі будете мочі
выстриговати пексесо із бабчиного саду і єй загородкы. Жычіме Вам і в тім
чіслї приємне чітаня з Колысочков.
-люк-

Русиньска літературна рубріка
– проза, поезія, байкы-забавляйкы

Чудный світ
Боцан ходив по мочарї
глядав дашто зъїсти.
І в гнїздї ёго чекали
уж голодны дїти.
Недалеко відїв Жабу
у водї сидїти,
не хотїв єй сполошати,
став єй говорити:
„Жабо, праві тебе глядам,
несу ті новину,
в нижнїм мочарї єм
стрїтив
і твою родину.
А кедь хочеш послужыти,
можу з тобов ку родинї
Твоїй полетїти.”
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Слабшому все і на таке
треба памнятати,
міцнїшый може помочі,
може і скламати.

„Не спий тілько, Коцурику!
Треба нам робити!
Ґаздыня нам приказала
кухню стережыти.
Мышы ходять,
в кухни можуть
шкоды наробити,
ани єдна мышка днука
не сміє увыйти.”

Коцурови аж ся слины
стали збіговати.
„Мачко!
На обід єсь могла
мене закликати!

„Як лем хочеш!
Мачка уж лем
собі зашепкала.
Пішла сама перед дверї,
кухню вартовала.

(байкы)

Жаба з воды выскочіла,
на бережок сїла.
Із радостёв Боцанови
стиха говорила:
„Боцане, дякую тобі
за твою охоту.
Полетиме ку вечеру,
мам ту щі роботу.”
Не стигла ся Боцанови
словом одвячіти,
Боцан крочнув, Жабу
хопив,
стиг єй цїлу зъїсти.

„Мала-м печену ковбаску,
ледва єм ю зъїла.
За нёв теплого молочка
миску єм выпила.”

Коцур став ся протїгати
і міцно хавкати.
„Зохаб мене полежати!
Я щі хочу спати!

Штефан Смолей

Боцан і жаба

Коцур лежав у холодку.
Спав, голосно харчав.
Пришла Мачка, будила го,
жебы скоро вставав.

По роботї Коцурови
стала ся хвалити,
якый добрый обід зъїла.
Стала брїх гладити:

Хто мав правду?
Вытыкала Мачка Блысї,
чом єй тілько кусать.
Ани водни, ани вночі
поспати їй не дасть.
Мачка Блысї говорила:
„О свій кожушок ся старам,
о чістоту ёго,
ты пришла, засїла-сь ся в нїм,
без согласу мого.
Ты бываш в моїм кожушку,
ніщіш, знечіщуєш.
Місто плацы за бываня,
іщі мою кров пєш.
Не будеш веце кусати,
Выжену тя з нёго!
Выжену тя із своёго
кожушка теплого!”

„Знаш, якый я уж голоден?
Курчіть мі по брїшку.
На мала єсь споминати
Печену ковбаску.”
Мачка ся лем засміяла,
хвостом покрутила
і мілому Коцурови
стиха говорила:
„Коцуре, будила єм тя!
Ты щі хотїв спати.
Можеш дале кілько хочеш
собі полежати.”
Хто лїнивый до роботы,
хоче довго спати,
може лем голодный брїшок
собі погласкати!

Лишка і Вовірка
Блыха стала позерати
словам не вірила,
што їй одважлива Мачка
стиха говорила.
Блыха на Мачку крічала:
„Глупость гвариш,
кедь сі думаш,
же тот кожушок твій!
Ты го носиш, я в нїм бывам!
Тот кожушок є мій!
Обі стали ся вадити,
крічати, гадати.
Хто мав правду?
Мачка?
Блыха?
Спробуйте згадати.

Лишка відїла Вовірку
На буку сидїти,
З твердых лїсковых орїшків
ядерка лупити.
Подумала:
„Як бы я тоту Вовірку
на землю зогнати?
Голодна-м. Треба бы мі
ся наобідати. ”
Як сусїдцї поздравила.
Стала ся звідати:
„Ты ся трапиш з орїшками
треба позор дати!
На твердых орїшках можеш
зубы поніщіти,
Можеш їх і поламати,
будуть тя болїти.

Будеш старша, а як будеш
орїшочкы грызти?
Вовірочко, і на старость
буде треба їсти!
Поможу ті.
Познам стромы, котры родять
мнягонькы орїшкы!
Під нима мож назберати
і два повны мішкы.
Як сусїдку можу тебе
під стромик однести,
поможу ті назбераны
і домів однести.”
Вовірка лупила дале
лїсковы орїшкы.
Стару Лишку слїдовала
з конаря, із вышкы.

Стару Лишку слїдовала
З своёй будкы, з вышкы:
„Ты уж інакша не будеш!
Як і вшыткы Лишкы.
Я щі нїґда не відїла
Мнягонькы орїшкы.
Лишко, кламлеш!
Вовірка ся высміяла.
„Як бы-м тебе,
твої кламства,
Давно не познала.”
Хто із кламством хоче легко
свій брїх накормити,
тот буде веце голоден
як сытый ходити.
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Колысайкова приповідка
Жадну прінцезну не вкрав, але
дале на тайняка помагав людём.
Одганяв вовків од овець, чістив
турістічны ходникы в лїсї...
Но і так перешли дас два місяцї,
кедь за обром пришла прінцезна
сама. Поставила ся перед ёго
яскыню і на повны плюца спустила:
„Же ся не ганьбиш!” закрічала
прінцезна, надыхла ся і повторила
іщі раз:

Де не было, там істо было, была
раз єдна гора. А в тій горї была
єдна яскыня. А в тій яскыни жыв
обор. Быв велічезный як даяке
чудо! Дораз вам го укажеме, лемже
є такый великый, же бы ся нам не
змістив до нашого часопису. Голова
бы стырчала з Колысочкы аж по
плафон і ногы бы му вірґали вонка.
Таже бы сьте наш часопис, дїти, не
могли ани заперти і якбач уж ани
отворити...

			Йожко Єнчо

О добрім оброви

Зато про істоту вам укажеме
холем боканчу. Боканча, дїти, то є
topánka, котру обор носить. Вна
вызерать скорше як парник або як
шыфа.
Но авкурат таку велічезну
боканчу носить обор, о котрім
розповідаме тоту приповідку.
Але наш обор не є лем великый,
він є іщі і барз добрый. А то лем зато,
же має велічезне добре сердце.
кедь має дахто таке добре
велічезне сердце, так хоче каждому
помагати.. Но знате, дїти, як то в
жывотї ходить. Кедь дахто є лем
дакус інакшый як другы люде, та ся
го вшыткы боять і тот їх страх ся
проявлює так, же го огваряють і не
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позерають, ці тот дотычный
помагать або шкодить. Но і люде,
што ся нашого обра барз бояли, го
так наголос всягды огваряли, же
то зачув своїма ухами. Інакше, наш
обор мав ай ушиска велічезны.
Но і через таке велике ухо наш
обор чув, же має із граду украсти
прінцезну і потім ю заперти до
своёй яскынї і там же єй собі насилу
возьме за жену і буде з нёв мати
малы обричата... дас пять обрічат...
Тото вшытко собі на обра люде
выдумали, но наш обор знав, же то
не є правда, та ся робив, же то не
чує, хоць то добрї чув (тадь такыма
велічезныма ухами ся то і не дало не
чути).

„Же ся не ганьбиш, обре
єден збеснїтый! Наперед всягды
гвариш, же ня вкрадеш, стягнеш до
яскынї, насилу возьмеш за жену і
будеме мати дас пять обрічат! Я ся
дома бою, трясу, молю – а ты собі
наконець не прийдеш?!!!”
„Праві зато, же єсь такый
планый ґавалїр, так єм ся із граду
унесла сама. А сама ся стягну до
твоёй яскынї! А то собі пиш, же ня

прийдуть ослободити найсилнїшы
і найкрасшы прінцове і ґрофове і
рыцарї, а може і цїлы армады, а ты
підеш корїнкы одсподу пахати!” Так
ся выдрізняла прінцезна оброви.
А як така рядна прінцезна вошла
до яскынї і намісто того, жебы ся
там замкла і тихо плакала і просила
о мілость велічезного обра, зачала
вшытко в яскынї пораїти, вітрати і
переміщовати бутор з єдного міста
на інше...
„Ёй, як ту невітрано, ёв, як ту
не позамітано, ёв, як кебы єсь ту
пятьсто років пораїв,” – крічала
прінцезна, кедь пораїла. „А до такой
кучі єсь ня хотїв унести?”
А наш обор лем тихо сидїв в
кутику як блыха під коростов, бо
яскыня наісто не была пораєна
дас пятьсто років і уже од першых
минут їх сполочного жывота ся не
знав дочекати дня, колї їй прийде
дахто ослободити.
Но день ся черяв з ночов,
тыждень із тыжднём, місяць з
місяцём і місяць із сонцём, но
нихто не ходив. По понедїльку быв
віторок, за вітірком пришла середа,
за середов четверь, за четверьгом
пятніця, за пятніцёв собота, за
соботов недїля і все так довкола, но
ниґде нихто...
... так довго секіровала доброго
обра, аж раз то ани тот добрый обор
не вытримав. Вышов вон з яскынї...
Дїти, він є нескуточнї великый,
голову має як вашы три, ногу як
вашы штири, рукы як вашых пять.
Та попозерайте холем на ёго
фотку із обчаньского превказу:
А прінцезна, кедь го там перед
яскынёв збачіла, першыраз в ёго
повній великости – бо дотеперь
лем тихо сидїв в кутї – та єй не было
вшытко єдно. І колїнка ся єй дакус
розтрясли. Но і наш обор вхопив
прінцезну за ґалїр і шумнї-краснї
1

ї однїс назад на єй великый град.
Уж мав і приправленый приговор,
котрый повість старому кралёви.
Повість му: „Берьте собі такой
тоту вашу прінцезну, я уж хочу мати
святый покій, жебы єм міг дале
людём помагати!” Но як пришов ід
граду, на ёго велике несподїваня го
вшыткы вітали як героя. Крічали:
„Слава! Слава!” або: „Няй жыє
обор!” або: „З нашым обром на
вічны вікы і нїґда інакше!” або:
„Обор на град, обор на град!”
І прастарый краль, отець
прінцезны ся преукрутно тїшыв,
же собі прінцезна конечнї когось
нашла. Та їм прибіг напроти і дав
оброви такой (жебы собі то якбач
не стигнув роздумати) свою дївку за
жену і маленьку коруну му шмарив
на голов і дас пять евр в готовости як
придане1, няй ся уж теперь старать
о прінцезну він.
„Тадь вышку на то має,” – подумав
собі весело бывшый краль, кедь на
обра попозерав высоко – аж до неба
і джмурькав сі притім єдным оком.
А кедь ся новинарї старого,
теперь вже бывшого, краля просили,
што буде теперь на пензії робити, та
лем ся засміяв попід бавусы і повів:
„Та теперь вже ласкаво ніч. А уж
мі дайте покій, бо іду на рыбы!”
І была веселость, была ослава!

Вшыткы ся тїшыли, же мають
нового велічезного краля, бо ніч не
є лїпше про людей, як кедь їм владне
добрый краль. Хоць є і обор.
А тота радость бы вытримала
може і дас двадцять років, кебы ся
нараз із градной кухнї не озвало:
„Но але вже дость! Такой
вшыткы домів! А главнї ты, новый
кралю! Іщі мусиш наварити, накупы
зробити, порайбати, вытрепати
покровцї в цїлім градї! Не будеме ту
довєдна жыти у борделю, на ганьбу,
на сміх, як у тій твоїй яскыни! Чей
єсь даякый краль, нє?”
А обор бы ся і хотїв даґде
ненападно сховати, но быв такый
великый, же му все споза вшыткого
дашто стырчало, так мілу прінцезну
радше послухав.
Но прінцезна уж і так задзвонила
на дзвонець, а приповідцї быв
конець.
- переклад із земліньского діалекту - люк -

Приповідкове кралёвство
ОБЧАНЬСКЫЙ ПРЕВКАЗ
Призвіско: Добрый
Мено:
Обор
Поглавя: М
ч ісло: 385xxzy

veno
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Дїтьска співанка Штефана Сухого

Русиньскы особности

Янчо - Забыванчо
1. Маю я братняка,
што му мено Янчо,
все дашто забуде,
й звуть го Забыванчо.
/: Нещастны родічі
суть з нёго готовы,
чекають, же раз лем
забуде голову. :/

Текст: Штефан Сухый
Veselo

другій половинї 19. стороча. В роцї 1843 пожадав
ужгородьского єпіскопа о переложіня до Пряшівской
єпархії Александра Духновіча, котрого меновав
11. мая 1848 за каноника. Од 1848-го року аж по
свою смерть быв Александер Духновіч продовженов
руков владыкы, ёго приятелём і порадцём. В дїлах
сполоченьско-політічных, но і културно-націоналных
быв ёго порадцём Адолф Добряньскый.
Йосиф Ґаґанець завів до жывота церькви сістему
і конртолю. В авґустї 1843 выдав своє перше пастырьске
посланя, в котрім жадав клір (духовенство) піднимати
і вести бідный русиньскый народ за помочі доброго
слова і наукы. Старав ся о выхову священиків патріотів,
якы в часах силной мадярізації доказали свому народу
передавати як церьковны, так і народны традіції.
Подарило ся му звышыти плацу про священиків,
каноників і єпіскопа. У Відню выміг на урядах заказ

Музика і управа тексту: Штефан Ладіжіньскый

2. Хоць як собі братняк
вузлик завязує,
все дашто забуде
а потім банує.
/: Янчу – Забыванчу,
Де суть твої пера?
З перечником в класї
забыв єм їх вчера. :/

Йосиф Ґаґанець
(10. 4. 1793 – 22. 12. 1875)

3. – Што то лем за біда
зо мнов усе мече?
Чародільны слова
Янчо давно шепче.

/: Хто му серед ночі
до облака дуркать,
дакый перелестник
або плюта – бурька. :/
4. – Отворь нам, Янїчку,
чує взбыхы, стоны.
То мы, твої річі
в світї повхабляны.
/: Скоро рано селом
зошыты, церузы,
людей ся звідають
і Янча глядають. :/

Подля дакотрых жрідел ся Йосиф Ґаґанець народив
в Галичінї 10. 4. 1793, но похрещеный быв у Вышнїм
Тваріжцю в ґрекокатолицькій церькви. Мати, роджена
Лупковічова, походила з Вышнёго Берлиха (днесь,
окрес Свідник), де дїдо владыкы під меном Ґаґан быв
півцёучітелём.
Йосиф Ґаґанець ся учів в основній школї
в Бардеёві (1801 – 1804), ґімназіалны рокы провів
в піарістічнім монастырю в містечку Шаторая Уйгель
(днесь в Мадярьску). Од 1805-го до 1807-го року
штудовав філозофію у Великім Варадинї і теолоґію
в Тырнаві (1812 – 1816). В тім часї не было єпіскопа
в Мукачові, ани в Пряшові, за священика го высвятив
єпіскоп Самуел Вулкан 8. 3. 1817 у Великім Варадинї.
Як священик дїяв в Руськых Пеклянох (в роднім селї
блаженого єпіскопа П. П. Ґойдіча), в мадярьскім селї
Вісло і інде. В тім часї як женатый священик овдовів,
зістала му дївка Анна. 29. 12. 1835 ся став каноником
Пряшівской єпархії. По смерти єпіскопа Ґріґорія
Тарковічa го папа Ґреґор XVI. установив пряшівскым
ґрекокатолицькым єпіскопом. Декрет выдав тогдышнїй
імператор Фердінанд V.
Йосив Ґаґанець быв вызначнов особностёв нелем
в церьковнім, но і народнім оброджіню Русинів у
2
В часах Ґаґанця і Духновіча сполкы, котры русиньскы народны
будителї закладовали ся звали общества (spoločnosti).
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землевластникам карати дяків. Підпоровав будованя
новых ґрекокатолицькых церьквей у выходнім штілї.
Підпоровав і Александра Павловіча. Довєдна із
А. Духновічом основали сполок під назвов Літературноє заведеніє пряшевскоє і таксамо інтернат про
русиньскых школярїв під назвов Алумнеум коло
Общества св. Йоанна Хрестителя. Ёго заслугов было
основане Общество св. Йоанна Хрестителя і Общество
Василія Великого2 в Ужгородї.
Йосиф Ґаґанець вів пряшівску єпархію рівных рівны
34 рокы, высвятив 237 священиків, постарав ся і о добры
условія про роботу Юлія Ставровского-Попрадова
і далшых вызнамных ґрекокатолицькых священиків,
котры были заєдно ай літературно чінны. Быв за
зъєдночіня тогдышнїх угорьскых Русинів з галичскыма
в рамках Австро-Угорьска. Быв за заведжіня азбукы
до писменного языка Русинів намісто латинікы, котра
была подля нёго першым кроком на пути ку асімілації
Русинів.
Быв то скромный і розважный чоловік, нарочный ку
собі і іншым. Добрї ся односив ку Словакам, наприклад
ку Андріёви Радлиньскому, Йонашови Заборьскому і
ку Матицї словацькій в Мартінї.
Йосиф Ґаґанець умер 22. 2. 1876. На ёго погріб
пришло 70 священиків. Ёго жывотный приклад мож
наслїдовати як в церьковнім, так і в світьскім дїлї про
Русинів.
-люк-
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З Колысайком бісїдуєме і учіме ся по русиньскы
В бабчинім садї і в єй загородї

Позваня

– рисункове писане писмо

Задача: Мiлы дїточкы, допиште слова намісто рісунків.

Вероніка пришла ід своїй бабцї на вакації і хотїла єй барз
помагати. Кедь бабка пішла до саду наторгати про вшыткых
лїтнї ябка (рісунок) і шкы (рісунок), так єй ішла помагати.
Наторгали довєдна нелем ябка і грушкы, но і сливкы (рісунок)
і загородны малины (рісунок). Попозерали на крякы з вінічками
(рісунок), але іщі мусили кус почекати, не могли їх зберати, бо
вінічкы іщі не были цалком дозрїты – ани червены, ани чорны.
Потім ся пішли з бабков попозерати на загородку із смачнов
зеленинков. Вероніка барз любила їсти на фрыштик хлїб
chlib z masl з маслом і з парадічков. Зато наторгали дозрїты
парадічкы (рісуноі пару вугерок і паприґ. Та то буде доброта.
Бабка іщі наторгала зелену петруш(рісунок) і вытягла із
землї морков (рісунок), жебы могла Вероніцї і дїдкови наварити смачной зелениновой поливочкы. Перед тым, як ішли
вшыткы довєдна обідовати, зажелали сі: „Няй нам смакує!”
-люк-
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Выглядаванкы Юрка Харитуна
Хочеш такы місця найти,
Де можеме жыти,
спати
і одпочівати?
Можу тебе там позвати.
1. Мухы жарты не знають.
2. Пан староста нас похвалив.
3. Я ёго телефон маю.
4. Коли баба до нас прийде?
5. Оскар патыку велику має.
6. Мамо, редьковку не маєме?
7. До нашого рыбника ходять і
		ракы.
8. Булдозер оправив нашу дорогу.
9. Снїг, радость про дїточкы.
10. Чом коза мокне на дворї?

То тыж грїх,
коли праскать брїх
Дїточкы поїли
што на столї мали,
потім свої ґамбы
як мачкы лизали.

1. Мене осы раз покусали.
2. Мамо, локомотіва коли ту
		прийде?
3. Стїну не буряй, цеглы іщі
		добры.
4. Дома словник не маєш?
5. Я нашов драбину на луцї.
6. Трактор такый і мы маєме.
7. Компас Катка менї дала.
8. У нас доокола чісто было.
9. Чом я сорочку на себе не взяв?
10. На Іванка шапка была велика.

Споминаня
На торомбах хлопцї грали
а дївчата танцёвали.
Та таке колись гуляня
было аж до рана
і я хочу послухати,
на чім будете вы грати.

1. Автором баёк є мій камарат.
2. Шумный погар Моніка менї
		дала.
3. На ходбу бензин не давай!
4. На снїгу слїды было видно.
5. У шопі колачі мы їли.
6. Марґіта раховати добрї знає.
7. Дверї я замкла, вірьте менї.
8. Сестру барз болить зуб.
9. До жолоба сам наношу сїна.
10. Іґор ґанив на мою роботу.

Фарма
Мы будеме фарму
І звірята мати.
Нянькови і мамцї
Хочу помагати.
1. Барз скоро вы ідете до школы.
2. Іванко нїґда не быв злый.
3. Такого приятеля так скоро не
		найдеш.
4. Хто повів цїлу правду нам?
5. Іванко ногу скырвавлену має.
6. Нога часто сестру болїла.
7. Єден хлоп сикалку менї зробив.

8.
9.
10.
11.

Липа высоко выросла.
Тлумач, Катко, і менї.
Потічок озывав ся нам.
Кобы чоколаду я мав.

Моя ташка не тяжка
Добрый школярь
має знати,
што у ташцї
мусить мати.
1. У шмыкни гычкы з кендеріцї ся
		валяють.
2. Хлопе, роб як треба.
3. Мій камарат ласкавый є.
4. Што то є тей, каждый знає.
5. Солодку фіґу мати менї дала.
6. Велё слов Никола знає.
7. Через Торісу, но, каждый не
		 перейде.
8. Зомклю часто перескочу.
9. Хто знає, де ся Татры находять?
10. Помалы крачай по дорозї.

Мір найшумнїйшый
Рім

Як добрї без воєн
людём жыти.
Лем треба із збраней
плугы поробити.
Люде пережыють
і тепло, і холод,
лем не пережыють
на тім світї голод.
1. Наш капітан каждого похвалив.
2. Він сам опалочку зробив.
3. Завой наша Анька шумный
		мала.
4. Де є наша бляшанка?
5. Неборак етапу не выграв.
6. На мокру луку лїгати не треба.
7. У нашім катастрї лановку
		зробили.
8. На бережку дїти зберали
		цінтерії.
9. Під грабом барз велё грибів
		 было.
10. На копу шкарупы давай.
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Марія Ґірова – Васькова

Вымалюйте собі рісунок теты Ґабрьєлы Чіасноговой із Кошіць, котра про Вас
намалёвала кошик з овоцинов.

Любов ку родному
Краю родный, краю,
як на тя забыти,
кедь мі там ножочкы
зачали ходити.

„Ой горы, долины
русиньскы, прекрасны,
гаї зелененькы
д´ седрцю сьте приросли.

Ай кебы-м цїлый світ
навколо обышла,
красшого од свого
краю бы-м не нашла.

Русинка я дївка,
русиньского роду,
хоць пішла-м далеко,
своє не забуду.

Ножочкы ходити
а рукы робити,
там єм ся учіла
співанкы співати:

Потічкы, ярочкы
з паствиск, лук стїкайте,
струнам сердця мого
дыхати давайте.

Не сила богатства
в горах проквітала,
лем любов братерьска
сердця наповняла.

На свій край родненькый
буду споминати,
співанков і стишком
людей потїшати.

Спомины на дїтьскы рокы
Кедь ся в Руськім рано
сонїчко вказало,
коровкы на пашу
на кулы ся гнало.
За вочередёв ся шло –
од хыжы, до хыжы,
на каждого ся ушло
без даякой хыбы.
Стары зачінали,
На пашу выгнали,
Молоды їх потім
Вшыткых вычеряли.
На тім полю мілім
што ся лем не дїло!
Бавили ся дїти
як ся їм хотїло.
На „піґу” і „фіґу”,
на крутку лоптову,
з кульками по траві
з сказками в голові.

Так і речовали
дїточкы міленькы,
складовали притім
рученькы біленькы:
„Шавел, Павел, Микулка
гребе глину як курка,
выгріб собі ямку,
нашов собі шапку,
шапка была протята.
сїли на ню потята.”
Або:
„Миколайко
стратив яйко,
гусарь йшов,
тай нашов.”
А дївочкы сі ворожили:
„Бобрунка, бобрунка,
де є твоя жунка?
цї горї, ці долов,
ці під чорнов землёв?
Полеть там,
де я ся оддам.”

Кедь огник не хотїв горїти, ручкы складовати
і з нима тяпкати:
Так сі бісїдовали:
„Жобрак – калїка,
„Тапы ручкы, тапы,
Дай нам, Боже, огника!”
підеме до бабы,
Ай приказкы приказовали: од бабы до дїда,
там нам дадуть хлїба.”
„За царя Тимка,
А кедь дїтя мале
коли была земля тонка,
і дале плакало,
царь землю з палцём
на утїху ся му
пробив,
і таке співало:
тай ся воды напив.”
Потім вшеліякы
Гры выдумовали.
Коровкы так не раз
Домів не пригнали.
Ёй, што было крику,
што ту было биткы,
малохто розумів
нашы мілы дїткы.
А дома требало
найменшых бавити,

„Плач, плач,
дасть ті бабка колач!
вый, вый,
дасть ті бабка помый.”
Так сьме выростали
вшыткы у покою,
забыти ся не дасть
на долину свою.

Полотняна гайтка1
В худобненькім краю
на світ ня привели.
В полотняній гайтцї
по полю носили.

Теплый вітрик ту-там
під плахту накукнув,
личко погладив мі
і зась десь одфукнув.

Над головков моёв
пташата співали,
конарикы стромів
колыску гомбали.

Я в гайтцї на полю
солоденько спала,
в головцї маленькій
красны сны спрядала.

1
Колыска, котра ся зробила на полю із плахты і палічок і там дїтинка
спала, покы мамка помагала нянькови або дїдови з роботов на полю.
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Квета Мороховічова Цвик

Камаратя спід
зеленого дуба
і белавого неба
(Книжочка гаданок
про найменшы дїточкы)

Рано встане, вже бунтошить,
піря вітрять, з ним порошить,
зве ґаздыню коткодаком,
привітати єй з дарунком.
Знесла єм яїчко.
Буде на яшнічку.
(акчоруК)
g
Ходить, бродить по дворї
пан в червенім мундурї.
Хто штось о нїм знать
гаданку здогадать
(кялуП)

Червеный кабатик має,
З точками го прикрашає:
Од головы аж по пяты,
Любить ся малым дївчатам.
(акнурбоБ)
g
Фарбы од выдумкы світа
здоблять ёго крылця,
камаратить ся з квітками
смотрячі до сонця.
(килытоМ)
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Задачі і ребусы Зденкы Цітряковой

4. Яку вагу має грызуча дыня ?

1. Спой тїнь
з образиком
фаребныма
фіксками або
фарбічками.

5. Правдун і Ложко
суть двійнята. Правдун
говорить все правду а
Ложко все неправду - лож.
Правдун: Буквы мають
розлічну фарбу. Ложко:
Ай розлічный розмір. За
котры буквы бісїдують?

6. Духове были на великім стрїтнутю вшыткых градных духів. Надраном ся вшыткы
вертали домів. Но кедьже духове відять лем вночі, теперь не знають трафити до свого
граду. Поможеш їм дістати ся домів? Но каждый з них ті може повісти лем єдно речіня.
Прийдеш на то де котрый дух бывать?
2. Колысайкове тайне писмо.

1. Лем не до червеного
і до синёго.
2. Не хочу до червеного.
3. Хочу до граду
з двома штоками.
4. А менї єдно.

3. Обыйдий по чарках лінійку.

7. Брат і сестра ся
народили в лїтї і в зимі.
Сестра – не в лїтї. Хто
ся народив в лїтї

8. Придумай приповідку ід рісункам.

?
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9. Пороздумуй, якы чісла треба дописати до кружочків. В каждім шорику піраміды
зрахуй дві сусїднї чісла і выслїдок запиш до кружочку над нима. Попробуй вырїшыти і
тяжшу задачу з одрахованём чісла.

16. Прийдеш на дві зашіфрованы слова в словнім ребусї?

17. Прийдеш на то,
назвы якых звірят суть
зашіфрованы в анаґрамі?

ВІСЕМНАПРЯМНИК
11. Василь є брат Гелены. Гелена є мама Павла
а сестра Каткы. Сашка є жена Василя.
Кым є Сашка Катцї а Павлови?

10. Закружкуй фіґуру,
котра ту є навеце?

13. Домалюй овоцину до
квадратиків за прінціпами
судоку.

12. Над бітом
(квартелём) Домінікы
суть 4 штокы.
Під квартелём Домінікы
суть 3 штокы.
Кілько штоків має
бітовка довєдна?

14. Котра фіґура є хыблячім дїлцём
до рісунка?
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15. Кілько трикутників видиш на рісунку?

НАРОД, РОМАН, ЛЕМКО,
СЫНОВЕ, ЛЇТО, ПОХОД,
РОЛАК, КОМПОТ, ЗВУК,
ДІЗАЙНЕР, КАТМАНДУ,
НЕОПРЕН, ВАЗА,
ПЕЛЕНКЫ, ПОВКАЗ,
ПАЗДЇРЯ, СПАД,
ГОРНЕЦЬ, ЛУСТЕР,
ВОЗДУХ
Смілого щастя
..........................................................
- зц-

КРИЖОВКА

До крижовкы доповнюй
уведжены слова:
ПІДКОВА, СЛОНИК,
АНАНАС, ВУХО, СЛИВКА,
НІС, ВЫССАВАЧ,
РОБОТ, ОСА, КАПУСТА,
ФОТОАПАРАТ
-зц-
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Рїшіня выглядаванок Юрка
		
Харитуна:
Позваня: хыжа, стан, готел, колиба,
Карпаты, море, горы, озеро, град, замок.
То тыж грїх, коли праскать брїх: сыр,
молоко, яйце, масло, шовдра, торта,
паска, колач, мясо, каша.
Споминаня: торомба, гармоніка, бубен,
гуслї, пікола, ґітара, клавір, труба, баса,
орґан.
Фарма: коровы, конї, теля, вівцї, гускы,
гача, псик, павы, мачка, козы, бычок.
Моя ташка не тяжка: книгы, перо,
атлас, тейка, ґума, словник, рісунок,
ключ, десята, чай.
Мір найшумнїшый Рім: танк, самопал,
война, шабля, ракета, кулї, стрїла,
цінтерї, бомба, пушка.

Рїшіня ребусів і задач Зденкы
Цітряковой:
4. Вага є 4.
6. 1 – зеленый, 2 – синїй, 3 – червеный
		 2-штоковый, 4 – червеный
		3-штоковый.
7. брат
8. Што-сь ся з конём збив?
		 Робити дїру до світа.
11. Сашка є шовґрина Каткы, а Павлови
		 є тета (уйчіна, тютка).
12. 8 штоків.
17. когут, ластівка, боцан, діносавр,
		 олінь, делфін.
15. шість
16. ґаштан, морозя
Вісемнапрямник: провадить
В цїлім чіслї часопису ся находить
31 яблочок / 31 планочок.

ЖРІДЛА:
https://ru.childdevelop.com.ua/, https://logiclike.com/cabinet#/course/logic, https://
ot2do7.ru/read/kartochki-s-bukvami/,
http://creionasulcelistetsiprietenii.blogspot.
com/2015/11/pregrafisme.html
http://www.fun-edu.ru/, http://allforchildren.ru/
Jožko Jenčo: Vichodňarske rozpravočki. Kľud na divadlo a film, Kladzany, 2018, s. 50 – 57.
Ґавриїл Бескід: Вызначный церковный і націоналный будитеьРусинів. Ін: Марія
Мальцовска (зостл): 100 вызнамных Русинів очами сучасників, І. часть, с. 40-44.
Пряшів, Світовый конґрес Русинів, 2007.
Шрефан Смолей: Чуеный світ. Байкы. Выбір з творчости.
Штефан Сухый: Азбукарня. Стишкова книжка з нотами про основны школы
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