
КОЛЫСОЧКА
Часопис про русиньскы дїти2/2020



Агойтє, мiлы нашы камаратя! 
Мілы нашы дїточкы, Колысайко ся Вам зась пригварять і позывать прочітати з ним 

і друге тогорочне чісло Колысoчкы. Наша редакція пририхтовала про Вас прoдо-
вожіня першого чісла Колысочкы року 2020. В Русиньскій літературній рубріцї 
публікуєме далшы стишкы Меланії Германовой, Германовой, русиньской поеткы.   
В другім чіслї сьме выбрали співанкы о выберї професії, а то окреме про дївча-
та і окреме про хлопцїв. В тій самій рубріцї сьме перевзяли із книжкы Юрка Ха-
ритуна Дякую, мамко! ёго забавлянкы, вычітанкы ці рімовачкы. Попробуйте Вы 
самы придумати далшы рімы  у Вашых віршикох. В рубріцї Русиньскы леґенды і 
стары пригоды Вам розповіме далшы стары рущаньскы леґенды записаны Іваном 
Боднаром із Руського. Рущаньскы легенды і пригоды розповів Іванови Боднарови, 
розповідач Андрій Біндзар. В рубріцї Вызначны русиньскы роды Вам в тім чіслї 
представиме родину Ільковічовых із Фулянкы коло Пряшова. А продовжуєме в ма-
лім Колысайковім коміксї, котрого прочітаня няй і в тім чіслї буде про Вас забавов 
і поучінём.... Зденка Цітрякова приправила барз інтересны задачі і крижовку. Кедь 
їх будете рїшыти, аж ся вам з головочок буде парити. Но і прочітаєте собі, де ся 
находить найвысшый водопад на світї. Думате, же суть то Ньяґарьскы водопады? 
Прочітайте, што зістила Зденка од Колысайка.                                                                            -люк-

Русиньска літературна рубріка – проза, поезія, байкы-забавляйкы
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Співанка про хлопцїв:

1. Я буду корчмарёвати, палїночку продавати,
 [:Пива вшыткым начапую, 
 Винка білого наллїю, 
 Ея, гоя, ея гоя (гой) :]

2. А я буду ставителём
 І поставлю будов велё,
 [: Жебы ся не розвалили, 
 А людей не подусили,
 Ея, гоя, ея гоя (гой) :]

3. Дїдо мі раз так повідав, 
 Жебы єм ся землї тримав,
 [: Бо земелька давать хлїбець,
 Робить на нїй мати, отець, 
 Ея, гоя, ея гоя (гой) :]

4. Буду тракторістом, люде, 
 Няй достаток зерна буде.
 [: Жыто, ярець і пшенічка,
 Жебы было дость хлїбочка. 
 Ея, гоя, ея гоя (гой) :]

5. Як мы уж повырастаме,
 Та родічів доховаме,
 [: Так, як вни нас годовали,
 Кедь сьме маленькыма были. 
 Ея, гоя, ея гоя (гой):]

Кым хочу быти – выбер професії 
Меланія Германова

Співанкы: 
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Співанка про дївчата: 

1. Выросла єм велика дївочка, 
 Хочу быти крайчірочка,
 [:Хочу собі сукно шыти, 
 Жебы ся попарадити – 
 Ея, гоя, ея, гоя, (гой).:]

2. А ку сукнї і блюзочку, 
 На ґалїрик дам чіпочку. 
 [:Будуть дїти завідїти, 
 Як знам шумнї шаткы шыти. 
 Ея, гоя, ея, гоя, (гой).:] 

3. А я буду кухарочка, 
 Так як і моя мамочка – 
 [:Налїплю такы пирогы
 Жебы мали штири рогы.
 Ея, гоя, ея гоя (гой):]

4. А я хочу прoдавати
 У Лабірцї – у ЄДНОТЇ,
 [: Бо там є вшытко потрібне 
 Ай продавачкы упрімны,
 Ея, гоя, ея гоя (гой):]

5. Прозраджу Вам, добры люде, 
 Чім буду і што з ня буде. 
 [: Буду я школкова мама,
 Так як учітелька Дана. 
 Ея, гоя, ея гоя (гой) :]



Міжечка (Шпетюх Микола, староста 
од року 1896 до року 1901) ходив по світї 
і околитых селах, де робив предволебны 
кортешачкы. На валны громады фурман 
ёго віз аж до жупного вароша Шаторайуй-
геля1. Но пригодило ся му, же мусив пішо, 
ночнов годинов переконати дость велику 
путь. Без сртаху переходив з валала на ва-
лал. Но раз му пришло крачати із Руського 
Потока до Руського. Пішник вів через горы 
і глубокый лїс і Міжечка кус спізнив. Скор-
ше як встиг переконати першый вершок 
горы, штось ззаду зашелестїло. Оглядне ся 
через плече і там збачіть підскаковати ма-
лого хлопчіка. Хлопчік шкынтать на єдній 
нозї, тай ключкує од края до края лїсной 
пути. Покы хлопчік быв од нёго дость да-
леко, Міжечка го кус ай обчековав, як сво-
го супутника. Як ся супутник приближыв, 
одразу Міжечка аж застовпів. Вбраня су-
путника якось чудне ся вказало. Шматя 
ани скоряне, ани вовняне, а не была то ани 
серсть, што з нёго стырчала. Міжечка ся 
напудив. Як ся супутник уже приближовав 
на досяг, збачів, же ёго тварь чорна, як бы з 
вуглём робив. Смердїв не знати за чім – ани 
за смолов, ани за коломазёв. Ростом дїтвак, 
волося чорне як вугель і бундате. Коваль, 
не коваль? Бо у сусїнїм валалї коваля не є. 
І подумав собі Міжечка: ´Втїкати? З лїса не 
утечеш.´ Но і так придав до кроку. Супут-

ник кус призістав, но Міжечка ся уконав. 
Дішов ід дупнавій колодї, котра лежала 
при пути. Тай што робити? ´Сяду, одпочі-
ну і уважу.´

Сїв Міжечка на конець дупнавой ко-
лоды, тай слїдує супутника і тот іде ід нёму, 
та сїв на другый конець колоды. Міжечка 
аж теперь збачів, же то не чоловік, а чорт. 
Чорт ся суне по колодї ближе і ближе. 
Міжечка видить на ёго бундатій голові, 
чорній як вугель, з волося стырчать чортів-
скы рожкы. 

Неборак Міжечка сі подумав: ´Чім я 
ся провинив? Кого я пошкодив і кого об-
разив?´ Тай што. Выбрав з кешенї піпку, 
мішок з доганом, тай швабликы положыв 
на дупнаву колоду. Жебы выпорожнити 
пригорїту піпку, поклепав з нёв по дутій 
колодї лем так злегка. Но якыйсь чудный 
голос ся озвав. Чорт одскочів аж на конець 
колоды, тай забулькотїв. Ага! Штось ся му 
не любить, подумав собі Міжечка. Уважує, 
та напыхать піпку. Запалив і густо задымив. 
Чорт знову забулькотїв. 

Міжечка не збачів, коли ся чорт стра-
тив, встав  з колоды, тай пішов своїм піш-

ником, піпку потїгаючі. За чортом ся не 
взерав, лем чім скорше домів прийти, свої 
дїточкы і жену відїти. А завтра зайти за по-
пом, сповідёв свою грїшну душу одчінити. 
Ой, буду я, буду справодливый жывот ве-
сти!

(Розповів Андрій Біндзар із Руського  
Іванови Боднарови в 2003-ім роцї – в Снинї, 
бо Руського вже в тім часї не было.)

Забавлянкы і вычітанкы Юрка Харитуна

Выдумай циґанство,
што правдов не было,
будеш капітаном. 
  - Я такого дїда мав,
што повный віз злата мав,
  - А хто мого дїда знав,
тыж повный віз злата мав, 
але і віз цїлый златый.
  - І мій дїдо быв богатый,
і віз златый, повно злата.
Ёго віз быв на цїлый світ. 
Хто лїпше циґанство знає
буде капітаном. 
  - І мій дїдо быв такый,
златый віз на цїлый світ. 
Мав і дышель златый 
і на нїм вісїло злато. 
Дышель быв аж поза світ. 
  - Што із златом? 
Кому хочеш, роздавай,
бо ты капітан. 

Єден, єден – 
быв голоден,
Єден, два – 
быв і я. 
Єден три – 
быв і ты. 
Єден, штири – 
мышы в дїрї.
Вышли з дїры,
вшытко зъїли. 

До волосків 
дам пантликы,
заграйте ся
на коникы. 
Єден гойта,
другый віста,
підеме до міста. 
Гі-гі-гі,
вертай ся домів. 

Рущаньскы  леґенды і пригоды, 
котры записав Іван Боднар старшый з Руського

МІЖЕЧКА І ЧОРТ

1Днесь ся місто Шаторайуйгель находить  
  в Мадярьску.

Вычітанкы 

Понедїлёк –
Назберайте, дївкы, сливок.
Віторок – 
До поливкы дайте горох.
Середа – 
Фасолї бы было треба.
Четверь – 
Не забудьте на поперь.
Пятніця – 
Зышла бы ся кендеріця.
Субота – 
Та така ваша робота?
Недїля - 
Наварили і вже зъїли.

Кец – кец
поза пец.
А я мачку небогу, 
стягну з пеца за ногу. 

Кедь підеш до горы, 
Там найдеш яфоры,
А кедь до долины,
Там найдеш малины. 
Повне горня назберай,
Кого любиш, тому дай. 
Де коровочкы ся пасли,
Мы там грибів повно нашли. 
Попросиме нашу мамку,
Няй уварить нам мачанку. 

Забавлянкы 

Чом дїти не спали?
Драка ся бояли.
Драчиско,
мав велику головиско?
Не єдну, і не дві,
і не три, не штири,
може пять.
Дїти уж ся на боять,
під перинов шумно сплять.
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служыв до 1907-го року і ту ся народив 
їх другый сын, Діоніз дня 18-го януара 
1907. Од 1907-го року до заказу ґрекока-
толицькой церькви на Пряшівскім соборї  
28. 4. 1950-го року, служыв Іларіон як ґре-
кокатолицькый священник в селї Фулянка, 
недалеко Пряшова. В Фулянцї ся народило 
іщі двоє дїтей, сын Алексій (1910-1944)  
і дївка Марта (1912-1993). 

Родічі Ільковічовы уможнили в будуч-
ности вшыткым своїм дїтём, жебы штудова-
ли на высокій школї, конкретно на Карловій 
універзітї в Празї. 

Найстаршый із сородинцїв  Миколай 
(27. 7. 1904 - 22. 6. 1978) по матурї на ре-
алній ґімназії в Пряшові успішно вышту-
довав Природознавчу факулту Карловой 
універзіты в Празї, а то предметы: матема-
тіка – фізіка. По скончіню універзіты зачав 
учіти на Руській ґімназії в Пряшові  в 1936-
ім роцї, за Словеньского штату робив на 
Руській учітельскій препарандії (інштітут 
про учітелїв основных школ) в Пряшові як 
директор. По войнї прияв місто на Середн-
їй промысловій школї ставебній у Пряшові, 
де учіть аж до пензії і выховав дві ґенерації 
ставебных техніків, многых з них будучіх 
ставебных інжінїрів і архітектів. Екстерно 
чітав лекції із фізікы і на Педаґоґічній факул-
тї УПЙШ в Пряшові. Ёго великов залюбов 
была атлетіка і довгы рокы быв розгодцём 
атлетікы на крайскій уровни. На ёго честь 
зорґанізовали пряшівскы атлеты Меморіал 
Миколая Ільковіча в легкій атлтетіцї. 

Найвызнамнїшый із вшыткых штирёх 
дїтей быв другородженый сын – Діоніз 
народженый 18. янаура 1907 в Шарішскім 
Щавнику (вмер 3-го авґуста 1980 в Бра-
тїславі). По матурітї на Чехословацькій 
реалній ґімназії в Пряшові одышов Діоніз 
Ільковіч штудовати стройницьку і елек-
тротехнічну шпеціалізацію на Чеськім вы-
сокім, учіню технічнім (ЧВУТ), но выдты 
переступив на Природознавчу факулту 
Карловой універзіты, де в рокох 1925-1929 
выштудовав хемію як главну шпеціалізацію, 

Род Ільковічовых, о котрім будеме пи-
сати, не зачав отцём Іларіём3, но отець Іла-
рій або Гілар Ільковіч патрив до старой ру-
синьской родины, в котрій першы сынове 
штудовали за священиків вже од року 1730 
- 17454. Нас буде інтересовати якраз роди-
на, котру основав Іларіон, або як го люде 
у Фульянцї кликали і як ся сам підписовав, 
Гілар, із своёв женов Іренов, родженов То-
роньсков. 

Іларій / Гілар Ільковіч ся народив  
26-го януара 1874 в Кралёвцях, коло Коші-
ць як найстаршый сын ґрекокатолицького 
священика і вмер 10.  марца 1956 в Бра-
тїславі, по рокох пережытых по арештах ці 
інтерначных таборах про ґрекокатолиць-
кых священиків соціалістічного режіму по 
роцї 1948. Быв потомком многых ґенерацій 
ґрекокатолицькых священиків. Абсолвовав 
Руську ґімназію в Пряшові і Теолоґічну ака-
демію тыж у Пряшові. Жебы міг учіти на 
мещаньскых школах, робив екзамены в Бу-
дапештї. В 1901-ім роцї ся в Пряшові оже-
нив із Іренов Тороньсков і в тім істім роцї 
го высвятили за ґрекокатолицького попа. 
Мав 25 років, кедь зачав в 1899-ім роцї учі-
ти в Учітельскій семінарії в Пряшові, де учів 
до року 1904. В рокох 1902-1905 быв па-
ралелно помічным ґрекокатолицькым свя-
щенником в Пряшові, де ся манжелім Ілько-
вічовым народив першый сын, Миколай –  
в юлу 1904-го року.

Свою першу парохію дістав Іларій  
в 1905-ім роцї в Шарішскім Щавнику, де 

Вызначны русиньскы роды ...

3В офіціалных матрічных документах было написане властне мено Іларіон/Іларій, по словацькы – Hilarión, skrátene Hilár. 
4Авторы книжкы Професор Діоніз Ілковіч. Світова особность модерной фізікы на с. 22 приводять родокмень або родостром предходцїв Іларіона. Зачінателём 
родокменя Ільковічовых быв пра-пра-прадїд Іларіона  з пятого поколїня перед ним - Йосиф Ільковіч, котрый быв ґрекокатолицькым священиком і 
народив ся приближно в роках 1730-1745. Вшыткы далшы першы сынове Ільковічовых были таксамо ґрекокатолицькы священици, Но дїти Іларіона 
перерушили тоту традіцію в 20. сторочу. Гварять, же про ёго демократічну, хоць прісну  выхову вшыткых своїх штирёх дїтей. 

Род  
ІЛЬКОВІЧОВЫХ

математіку і фізіку як другы. Свою освіту 
собі в 1930-ім роцї розшырив о учітельство 
хемії про высшы, а учітельство математікы 
і фізікы про низшы класы ґімназії, і в 1937-
ім роцї учітельство фізікы про высшы класы 
ґімназії. Єдночасно в часох штудій робив  
в лабораторію професора Ярослава Гей-
ровского і під ёго веджінём на Хемічнім ін-
штітутї КУ (1930-1932) выпрацовав і обгаїв 
в 1932 роцї дізертачну роботу і здобыв тітул 
РНДр. Притім собі на Гейровского іншті-
тутї не нашов асістентьске місто, зато учіть 
на розлічных пражскых ґімназіях хемію і 
фізіку. Но зістає робити і на Хемічнім іншті-
тутї КУ, де довєдна з тімом професора Гей-
ровского выпрацовав теоретічны основы 
полароґрафії. Найзнамійшым выслїдком 
той сполупрацы є Гейровского-Ільковічів 
закон полароґрафії, і Ілковічова ровні-
ця. В 1959-ім роцї професор Гейровскый 
здобыв Нобелову цїну в одборї полароґра-
фія і з неясных і непохопителных прічін 
не была участь Діоніза Ільковіча на выпра-
цованю теоретічных основ полароґрафії, 
оцїненых Нобеловов преміёв, спомнянута. 
В школьскім роцї 1937/38 абсолвовав шту-
дійну стаж на Фізікално-хемічнім інштітутї 
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паріжской Сорбоны у професора Рене 
Одюберта. В часї паріжской стажы про-
поновав Діонізови професор Гейровскый, 
жебы ся габілітовав на доцента. Габілітачне 
конаня было становлено на 17-го новемб-
ра 1939, коли нїмецькы націсты заперли  
в Протекторатї Чех і Моравы вшыткы чесь-
кы высокы школы і так ся ёго габілітачне 
конаня заставило і успішно ся обновило 
по войнї. Так 3-го мая у 1946-ім роцї про-
чітав свою габілітачну лекцію, хоць быв на 
СВШТ і на Природознавчій факултї Уні-
верзіты Коменьского міморядным профе-
сором. Іщі перед тым Міністерство освіты 
в Чехах 31-го децембра 1938 пропустило 
Діоніза Ільковіча із штатных учітельскых 
служеб в Чехах. 

На осїнь 1939 Словацька высока школа 
технічна (СВШТ), основана в 1937-м роцї, 
позывать Діоніза Ільковіча на місто профе-
сора технічной фізікы і дня 19-го фебруара 
1940 го міністерство народной освіты  ме-
нує міморядным професором з того одбору. 
26-го фебруара 1940 Діоніз Ільковіч насту-
пив як 33-рочный професор за предносту 
Інштітуту технічной фізікы СВШТ в Бра-
тїславі. Чітав теоретічну і експеріментал-
ну фізіку про штудентів вшыткых одборів 
СВШТ. В октобру 1940 быв менованый і  за 
міморядного негонорованого професора 
фізікы новозрядженой Природознавчной 
факулты тогдышнёй Словацькой універзіты 
і ёго працовне затяжіня ся іщі звышыло.  
В роках 1942 – 1945 быв і деканом При-
родознавчой факулты Універзіты Комень-
ского, но в року 1951 перестає там цалком 
учіти і венує ся лем СШВТ. Кліче сі на поміч 
своїх штудентів, будучіх вызнамных фізіків і 
хеміків Словакії, Дезідера Томкуляка, Імрі-
ха Старічка, Владиміра Гайка, Войтєха Келе 
і далшых. І так приправлює нову ґенера-
цію словацькых высокошкольскых педаґо-
ґів, фізіків і хеміків. З доводу міморядного 
працовного затяжіня адміністратівными, 
орґанізачными і педаґоґічными повиннос-
тями перестав научно публіковати, хоць по 
приходї до Братїславы публіковав научну 
моноґрафію Полароґрафія, свою послїдню 
научну роботу з одбору полароґрафія. Не-
скорше выдає высокошкольскы учебникы 
про своїх і далшых штудентів. В 1945-ім і 
1950-ім роцї выдав учебник Векторовый 
почет, і в 1958-ім роцї обсяглый учебник 
Фізіка, в пятёх выданях в 40 000-ім накладї. 
Напрік многым далшым учебникам фізікы, 
є учебник Фізіка професора Ільковіча до-
днесь неперевышеный. 

В роцї 1953 быв єдным із основателїв 
Словацькой академії наук і быв довго єй 
главным научным секретарём. Стояв при 
зродї Фізікалного інштітуту Словацькой 
академії наук в 1956-ім роцї і быв єден  
з ёго першых директорів. Заложыв і Мате-
матічно-фізікалный часопис Словацькой 

академії наук і много років быв ёго главным 
редактором. В 1953-ім роцї ся став акаде-
міком САН і в 1956-ім роцї великым док-
тором наук - ДрСц. В 1969-ім роцї – Dr.h.c. 
Універзіты Коменьского в Братїславі. 

Діоніз Ільковіч дістав много вызначных 
оцїнїнь, в 19696-м роцї быв Діоніз Ільковіч 
оцїненый найвысшым тогдышнїм вызнаме-
нанём, Рядом працы. Є по нїм названа єдна 
уліця в Братїславі і было одкрытых веце 
памнятных табел з ёго рельєфом. Як чоло-
вік быв професор Ільковіч барз скромный, 
мав окремый змысел про справодливость і 
честность.

„Мож сконштатовати, же найславнїшый 
словацькый фізік 20. стороча быв подля на-
родности Русин“. (Іn: В. Ільковіч: Русинь-
скый новинарь, с. 11).

Алексій Ільковіч ся народив 20-го 
апріля 1910-го року у Фулянцї. Родічі і в ёго 
выхові клали великый притиск на русинь-
ску самосвідомость. На Алексія мав знач-
ный вплив ёго стрыко др. Еміліян Торонь-
скый, член Централной Руськой народной 
рады в Ужгородї, котра взникла в 1918-ім 
роцї і была главным орґаном Русинів в пер-
шій Чехословацькій републіцї. 

Матуровав на Руській ґімназії в Пряшо-
ві. В   штудію продовжовав на Правницькій 
факултї  Карловой універзіты, де пришов до 
контакту з новинарьской професіёв. Нако-
нець штудії права охабив і зачав інтензівно 
писати і публіковати. В тім часї журна-
лістіка як штудійный одбор не екзістовала. 
Так ся по штирёх семестрох правницькой 
факулты записав на Філозофічну факулту 
в Римі, з латиньскым языком навчаня. По 
абсолвованю двох семстрів зо штудій оды-
шов, бо ся не хотїв стати священиком. Чув 
ся достаточно фундованый на професію 
новинаря, котру зачав робити в роцї 1933 
в Празї. Языково быв барз добрї приправ-
леный. Словом і писмом знав руськый, сло-
вацькый, нїмецькый, чеськый, мадярьскый і 
латиньскый язык. Актівно говорив по фран-
цузьскы, сербскы, розумів хорватьскы. Як 
свій материньскый язык чув язык русинь-
скый, котрым потім і писав до русиньскых 
підкарпатьскых періодік. 

Од року 1935 быв таёмником Союзу 
підкарпатьскых новинарїв. В 1938-ім роцї 
быв зволеный за председу русиньской кул-
турной орґанізації Русинів Руськый клуб 
– 1923. До 1938-го року быв редактором 
Русского Вестника і Карпаторусского Го-
лосу, котры выходили в Ужгородї. В по-
ловинї року 1938 закладує з двома при-
ятелями – редакторами – нове періодічне 
выданя Карпаторусская Правда, котра ся в 
короткім часї стала думкотворнов про цїлу 
Підкарпатьску Русь і Русинів на Пряшів-
щінї. Выходить великым тіражом а Алексій 
Ільковіч як 28-рочный ся стає єй шефредак-
тором. Спонзором при заложіню новинок 

была ёго мати Ірена, котра го барз підпоро-
вала. Новинкы підпорила сумов 10 000 Кчс. 
Денник інформовав о жывотї найвекшых 
підкарпатьскых міст і пропаґовав автоно-
мію Підкарпатьской Руси, пересвідчовав 
своїх чітателїв о єй выгодах. Публіковав 
крітічны статї на адресу чехословацькой 
влады, котра не мала охоту признати Руси-
нам автономію, не дотримовала в тім змыслї 
Уставу ЧСР і Сент-жерменьскый договор  
з  1918-го року. 

Алексїй Ільковіч быв мудрый і споло-
ченьскый чоловік. Як новинарь ся знав із 
вшыткыма вызнамныма русиньскыма і че-
хословацькыма політіками 30-х років 20-го 
стороча. За ёго крітічне одношіня ку дако-
трым політікам і за заложіня пресс-аґен-
туры Карус з центром в Нью Йорку про 
інформованя америцькых Русинів о сітуації  
в середнїй Европі го Крайскый суд в Коші-
цях в роцї 1937 одсудив на три рокы арешту 
за параґраф розбиваня републікы. По ам-
нестії в половинї 1938-го року ся Алексій 
вернув ід новинарьскій роботї. По анексії 
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Підкарпатьской Руси Мадярами прияв  
місто діктора в будапештьскім розгласї про 
русиньску і словацьку меншыну і зачатком 
1939-го року ся переселив до Будапешту. 
Но скоро пришло познаня того, же ёго ма-
теріалы суть цензурованы. Вернув ся до Фу-
лянкы, ід своїй родинї. Но там го затримала 
словацька поліція і ескортовала до арешту 
в Ілаві, де перебыв 7 місяцїв. В тім часї на-
писав вшыткы свої три векшы роботы –  
з памяти, бо вступ до архівів і бібліотек мав 
заказаный. 

В лїтї 1942 ся повінчав із молодов Геле-
нов Янїчковов із Фулянкы в братїславскій 
ґрекокатолицькій церькви. В Братїславі быв 
до лїта 1944. Потім ся вернув домів. 19-го 
септембра 1944 ся находив в пряшівскій 
кавярни Берґер, де го по цїлословацькім 
затягу затримало ґестапо. Прічіна была 
незнама. Отець Іларій Ільковіч, якый знав 
добрї по нїмецькы, ся снажив дістати сво-
го сына із нїмецького арешту. Безуспішно. 
20-го децембра 1944, в найчорнїшый день 
Пряшова у ёго історії, в часї бомбардованя 
міста совєтьсков женьсков летков, прямым 
засягом арешту ґестапа на уліцї Конштан-
тіновій загынули скоро вшыткы арештанты, 
меджі нима і Алексій Ільковіч як 34-рочный. 
За нецїлый місяць, 19-го янаура 1945 быв 
Пряшів освободженый Совєтьсков арма-
дов, што свідчіть о беззмыселности бомбар-
дованя міста концём рока 1944, штири днї 
перед католицькым Рождеством. 

Наймолодшов із сородинцїв была єдна 
дївка Ільковічовых, Марта (1912 - 1996). 
Матуровала на Реалній ґімназії в Пря-
шові. На Філолоґічній факултї Карловой 
універзіты в Празї выштудовала руськый і 
нїмецькый язык. Єден час учіла на Руській 
ґімназії в Пряшові, в 1950-ім роцї, в часї 
Пряшівского собору при увязнїню свого 
отця Іларіона Ільковіча остро протестова-

Вопросы ід статї о родинї Ільковічовых:
1. Якый старый є род Ільковічовых із Фулянкы? Кого потомком быв основатель 
роду, Іларій Ільковіч? 
2. Якыма цїнностями ся в своїм родиннім і сполоченьскім жывотї рядили не-
лем родічі Ільковічовы, но і їх четверо дїтей? 
3. Котры з дїтей Іларія і Ірены Ільковічовых были найзнамішы в Чехословакії 
і в Словакії?
4. Што вызначне зробили про  свій реґіон або про цїлу Словакію дїти Іларія і 
Ірены Ільковічовых? Чім ся прославили? 
5. На основі прочітаного пороздумуйте над справодливостёв або несправод-
ливостёв судьбы цїлой родины Ільковічовых із Фулянкы.
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*7.7.1912 Torysky

Marta
*14.11.1912 Fulianka
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Alexej
*20.4.1910 - 20.12.1944 Fulianka

Helena Janičková
*13.8.1923 Fulianka

Hilarion Iľkovič 
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*9.6.1861 Orlov

Aurelia Anna
*24.11.1859 Orlov
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16.4.1970
Krupina
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*3.5.1863 Orlov

Nicol Aus Illykovics
*1846 Matysová

gr.kat.farár Kráľovce
Irma Vaskovics

Rastislav
21.9.1976

Prešov
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*12.6.1848 Orlov

Alberta
*27.7.1851 Orlov

Stephanus
*12.10.1856 Orlov

Mária
*16.2.1855 Orlov

Constantinus
*25.11.1849 Orlov
gr.kat. farár Ďačov

Franc
*8.5.1853 Orlov

Natalia Emilia
*6.4.1858 Orlov

Jozef Illykovics
*25.8.1792-30.3.1884
Hoolermark (Stolince)

gr.kat.farár
1833 - 1856 Poráč

1856 - 1884 Levoča
manž. Anna Dudinszky

*11.5.1797

Anna Sofia Poráč
*22.1.1835-30.1.1907
Ferdinand von Bardossy
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Viktor Alexius
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ла, за што і єй затримали і заказали єй учіти 
в цїлій Словакії. Роботу єй нашов брат Ді-
оніз в Шаморінї, де робила учтовнічку на 
штатнім маєтку. Як пензістка ся вернула до 
Пряшова, де жыла до своёй смерти. І у нёй 
ся проявив прінціпіалный характер, як і у єй 
отця і братів. 

Добісїдовали сьме історію єдной ру-
синьской родины, може про многых Руси-
нів незнамой, но думам сі, же барз важной 
про нашу історію і културу. Цїла родина за-
жыла много кривд, несправодливости і веце 
траґедій. В маленькім селї коло Пряшова,  
в Фулянцї, выховали Іларій і Ірена Ількові-

човы свої штири дїти: Миколая, Діоніза, 
Алексія і Марту ку честности, правдї, вірї 
своїх предків і дожычіли їм найлїпшу освіту, 
яку собі самы выбрали – в Празї на Карло-
вій універзітї, або доконця в Римі. Вшыткы 
четверо ся стали, веце або менше, вызнач-
ныма людми своёй добы, котры овпливни-
ли сполоченьскый жывот нелем Русинів  
в Чехословакії, но вшыткы братове, главнї 
Діоніз, і сполоченьскый жывот і науку цїлой 
Словакії. Кедь спознаме їх родинну історію, 
можеме быти горды на то, же і мы патриме 
ку русиньскому роду. Што думате, дїти?                                            

-люк-
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Мiлы нашы чітателї, і того року ся будете з Колысайком учіти писати і дописовати намісто рісунків 
– русиньскы назвы того, што є намалёване на рісунках. 

З Колысайком бісїдуєме і учіме ся по русиньскы

Людьске тїло

Наше тїло є зазрак природы. На самім верьху – округла голова. На (голові) 

(голові) волося, (очі), (очі), (очі), ніс, чело, тварь, (в)уха, рот, в ротї -  (зубы), 

(з     убы), язык. Тота, котра крутить головов, як ся ї захоче, найчастїше – 

доправа і долїва, або іщі дозаду, або допереду,  є шыя. На шыю мож здїти (па-

цер (пацерькы) і на вуха – (заушн (заушнічкы). Під шыёв є труп з верьхнїма 

і спіднїма кончатинами – руками і ногами. (Рука) (Рука) мать пять (палц-

їв). (палцїв). Найгрубшый з них ся і зве палець. Другый є указовалник, трет-

їй - простредник, четвертый - перстенник і пятый, найменшый - мадзил-

ник. Знали сьте, дїточкы, так назвати палцї на нашых двох руках? Но а іщі 

нам зістали ногы. (Нога) (Нога) є векша кончатина як рука і є про каждого 

чоловіка барз важна. Без здравых ніг ся не можеме погыбовати, кады хочеме, 

як скоро хочеме... Верxня часть ногы ся зве стегно, потім маєме хрупавку, 

котру называме колїноm і пак, долов од (колїна) –(колїна) – лысть, котра 

ся кончіть ступнёв1 з підошвов і пятов. На ступнї маєме тыж пять палцїв, 

котры не называме так як на руцї, вшыткы їх звеме просто —  палцї. Таке 

компліковане є наше (тїло). (тїл      о).
1По словацькы: chodidlo

Малёване чітаня 
Задача: Доповнийте слова намісто рісунків.  
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Хто глядать, найде
Учітелька нас хвалила, 

А мы были щастны
Же мы в єднім слові

Іщі друге нашли. 

Комедія  Крайчір  Росада  Лановка 
Медвідь   Райбачка  Садра  Мілан
Медовник  Крайка    Саджа  Ланцок

  МЕД
      
Дармоїда   Паска    Левандуля   Чістота
Господарь  Компас   Полева   Стоян
Медард   Опасок   Левча    Гостовіцї

  ДАР                                                                  СТО

Дїтьскы гры з Юрком Харитуном 

Маєш правду
Я написав таке слово
Што там не пасує,
З нёго  выберь першу букву
Може правда буде. 

1. коса, машля, граблї
2. ґума, перо, авто
3. єдинка, книжка, атлас
4. ліжы, шапка, санкы
5. рыба, рак, пташка
6. рука, сорочка, ґерок
7. влак, амбрела, автобус
8. хыжа, стрїха, вилы
9. сїно, солома, дышель
10. уста, вода, рїка

Дай мі вилку
 - А ты пилку.
Дай мі ножик
 - А ты возик.
Дай мі лавор
 - А ты явор.
Дай варїху
 - А ты стрїху.
Дай мі горнець
 - А ты вінець.

Дай погарик
 - Ты конарик.
Дай мі котлик
 - А ты гоблик.
Дай мі лавку
 - А ты травку.
Дай мі столик
 - А ты колик.
Дай облача
 - А ты мача / 
    гача.. ітд.

Дїточкы, з панї учітельков, або мамков 
ці няньком, собі можете выдумовати 
рімовачок, кілько ся Вам захоче. Про-
довжуйте вже самы, припадно ся іщі 
попозерайте до книжочкы Юрка Хари-
туна Дякую, мамко! і там найдете далшы 
наповідї, як ся учіти рімовати, вычітати, 
забавляти, гадати, пословіцї собі прочі-
тати – і стати ся ёго продовжателём - ру-
синьскым писателём :-).

Рімовачкы 
Научме ся рімовати

КУХНЯ
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Геврека!
Говорить ся, же ґрецькый математік 
Архімедес (287 -212 перед н. еров) 
при купаню скрічав „Геврека“ („Уж то 
знам!“). Спозоровав, же кедь ся поно-
рить до воды, єй уровень ся двигне. То 
го довело аж к сформулованю закона, 
котрый выяснює, чом предметы на водї 
плавають.

Дрїбны часточкы
Ґрецькый філозоф Демокрітос (460 – 
370 перед н. еров) усуджовав, же коз-
мос є зложеный з дрїбных погыбливых 
часточок, хоць то не знав доказати. 
Тоты часточкы назвав атомы, але они 
мали лем мало сполочного з тым, што 
мы днесь знаєме як атомы.

Статічна електрика
Талес з Мілету (624 – 546 п. н. еров) до-
слїджовав статічну електрину, котра має 
походжіня в набої нагромадженім на 
єднім місцї. Спозоровав, же кедь потре 
фалаток янтару кожушинов, тот потім 
притїгує ід собі предметы з малов вагов, 
наприклад волося, солому або траву. 

коло 600 перед н. еров коло 400 перед н. еров коло 250 перед н. еров

Колысайко і Наталка

Наталка: Агой, Колысайку, як Ты пережываш тоту несподївану  
 пандемію? 
Колысайко: Агой, Наталко, пандемію вызвану коронавірусом? 
Наталка:  Тоту, тоту. Мене мамка научіла вшыти маску, котру 
 треба  носити  на твари і я єм їх ушыла штири і дарoва- 
 ла єм їх вшыткым членам нашой родины. Кебы єсь 
 хотїв, і тобі таку ушыю. 
Колысайко: Кебы єсь была така добра, придала бы ся мі далша  
 маска, котру мож выпрати і носити веце раз. 
Наталка:  Добрї, завтра Ті принесу маску на тварь, проти коро- 
 навірусу. А якой фарбы хочеш, жебы была Твоя маска?
Колысайко: Тадь, тото мі є єдно. Яке полотно маєш, таку мі  
 ушый, добрї? 
Наталка:  Добрї. Завтра Ті ю принесу до школы. Агой, мушу ся 
 понагляти на далшу годину русиньского языка. 
Колысайко: Дякую. Агой, я вже піду домів, 
 жебы єм сі оддыхнув 
 по цїлім дню. 
 Так до завтра. 
 -люк-

1. Ласка
2. Локай
3. Літера
4. Злодїй

5. Капура
6. Лїсне звіря
7. Віршы
8. Чародїйник

Таку книжку і я хочу
На лавочку перед хыжов

Дїточкы сїдали
Там прекрасно Духновічів

.......................... чітали.

Л С Б Ж Б С С Ф
Ю Л У Ы Р Е Т А
Б У К В А Р И К
О Г В А Н Н Х І
В А А Н А А Ы Р

1 2 3 4 5 6 7 8

ЧАСОВА ОСЬ - ФІЗІКА
Уж веце як 2 500 років сондують науковцї реакції і властности гмоты, сил і енерґії з цїлём порозуміти як фунґує весмір. Поступно 

почас многых стороч взникали розлічны теорії, дякуючі котрым ся подарило формуловати основны прінціпы фізікы. Днесь знаєме  
о весмірї веце, як давны фізіци, але іщі все є того много што треба обявити і выяснити.                                                                                                -зц-
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Задачі  i ребусы  Зденкы Цітряковой

коло 1000 н. еры

Сонце выжарює лучі світла, котры ся 
шырять весміром і допадують на обєкты на 
певерсї Землї. Сонечне світло ся одражать 
од квіткы і входить до людьского ока.

Основы оптікы
Арабскый фізік Алгазін (Alhazen ibn 
al-Hajtham) вывернув тверджіня, же 
людьске око видить зато, бо створює 
властне світло. Зістив, же сонечне світ-
ло ся одражать од поверьху предметів і 
входить до нашого ока, чім нам доволює 
тоты предметы відїти.

1514

Ротація землї
В часї, коли пановав погляд, же Земля є 
центром весміра, выхосновав польскый 
астроном Миколай Коперник (1473 – 
1543) математічне вырахованя, жебы 
доказав, же наша планетарна сістема є 
геліоцентрічна. То значіть, же в єй сере-
динї є Сонце, навколо котрого ротують 
планеты.

1604

Падаючі обєкты – вшыткы обєкты падають 
к земли єднаков швыдкостёв, незалежно од 
їх вагы.

Теорії Ґалілея
Ґалілео Ґалілей (Galileo Galilei, 1564 – 
1642) експеріментовав з ґравітаціёв і 
погыбом. Змітовав наприклад з вышкы 
каноновы кулї розлічных розмірів і до-
казав, же вшыткы тоты предметы допа-
дуть на землю за тот самый час. Заду-
мовав ся і над інерціёв (zotrvačnosť) i 
пришов на то, же елементы ся кывають 
або зістануть без погыбу, покы на них 
не буде впливати даяка сила.

1. Найдий тїнь, котра приналежить фаребному  
образку і обрісуй єй фарбічков або фіксков.

Дорісуйте другу половину рісунка.

2. Обыйдий блайвасом лінійку.

10



1687

Нютонова ґравітація
Анґліцькый фізік Ізак Нютон (Isaac 
Newton, 1643- 1727) публіковав 
свою переломну роботу Principia 
mathematica (Математічны принціпы), 
в котрім дослїджує законитости погыбу 
і пояснює принціпіалне значіня ґравіта-
ції про фунґованя весміру.

1861 1895

Електромаґнетізм
Шкотьскый науковець Джеймс Клирк 
Максвел ( James Clerk Maxwell, 1831 – 
1879) зістив, же елекрика і маґнетізм не 
суть два окремы явы, але іде о тоту саму 
силу, і же світло є даякый тіп електро-
маґнетічного выжарёваня. Ёго баданя 
вело к обявлїню радіовых волн, котры 
ся вывжывають в розлічных сферах тех-
нікы.

Обяв рентґеновых лучів
Нїмецькый фізік Вілгелм Рентґен 
(Wilhelm Röntgen, 1845 – 1923) выго-
товив першый рентґеновый пристрой, 
кедь зістив, же електромаґнетічне жа- 
рїня може проникати певныма обєк-
тами. Рентґеновы лучі способили ре-
волуцію в медіцінї, бо дали можность 
докторам позоровати внутрїшню часть 
людьского тїла.

3. Шіфроване писмо нашого Колысайка. 
Кажда буква „жыє“ у своїй „хыжцї“. Зосереджено по-
смотрийте на стїны хыжкы. Видите, же они не суть 
єднакы при вшыткых буквах? Кедь будете глядати 
потребну „хыжку“ орьєнтуйте ся на тоты стїны.

4. Дорісуйте другу полови-
ну рісунка.

5. Доповнийте до єднотливых форм  
правилно чісла од 0 до 9.

6. Задача зо швабликами
Одоберьте два швабликы так, жебы сьте дістали два 
єднакы квадратикы. Не може вам зістати ани єден 
шваблик навеце.  

7. Порахуйте вагу звірят. 8. О 10:00 дала Зузка печі 
6 колачів. О 11:00 уж были 
вшыткы колачі упечены. Кіль-
ко минут ся пік єден колач?
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коло 1898 1905 коло 1927

Полоній – новый елемент назвали по Поль-
щі, родній країнї Марі Кірі
Радій – є з латиньского слова про луч (radius)

Радіоактівны елементы
Піер і Марі Кірі (Pierre a  Marie Curie) 
обявили радіоактівны елементы поло-
ній (Po) і радій (Ra). Радіоактівны еле-
менты суть значно нестабілны, затоже 
ядра їх атомів ся самовольно розщі-
плюють. При розщіплёваню ядра ато-
му взникать радіоактівне жарїня або у 
формі дрїбных часточок, або обровской 
енерґії.

Теорія релатівіты
Нїмецькый науковець Алберт Айнштайн 
(Albert Einstein, 1879 – 1995) высловив по-
гляд, же ґравітація екзістує зато, бо гмотны 
обєкты огыбають простор і час. Представте 
собі, же дасте Землю на плахту з еластічной 
ґумы – взникне навколо нёй проглубина. 
Земля як гмотный обєкт мінить ґеометрію 
часопростору а тота (закривлена) ґеометрія 
є потім інтерпретована як ґравітація. Кедь 
ся теперь ід Земли приближить Місяць, 
зачне навколо нёй ротовати, затоже на нёго 
впливать така ґравітація, же ся з проглубины 
не знає дістати вон.

Розтїгованя весміру
Белґіцькый професор фізікы Жорже 
Лумет (Georges Lemaître, 1894 – 1966) 
представив теорію о розтїгованю весмі-
ру. Пізнїше єй доповнив о тверджіня, же 
весмір взникнув експанзіёв дуже малой 
теріторії, тзв. Великым треском.

9. Лоґічна задача.
В приставі стоїть коло себе 5 шыф.
1. Ґрецька шыфа одходить о 6:00 і везе каву.
2. Середня шыфа має чорный комин.
3. Анґліцька шыфа одходить о 9:00 годинї.
4. Французьска шыфа стоїть налїво од шыфы, 
котра везе каву і має синїй комин.
5. Направо од шыфы, котра везе какао є шыфа, яка іде до Марсей.
6. Бразільска шыфа іде до Манілы.
7. Коло шыфы, котра везе ріжу є шыфа із зеленым комином.
8. Шыфа до Янова одходить в 5:00.
9. Іспаньска шыфа одходить в 7:00 і стоїть направо од шыфы, котра іде до Марсей.
10. До Гамбурґу іде шыфа з червеным комином.
11. Коло шыфы, котра одходить о 7:00 стоїть шыфа з білым комином.
12. Шыфа, котра котвить скраю везе пшеніцю.
13. Шыфа з чорным комином одходить о 8:00.
14. Шыфа, котра везе пшеніцю котвить коло шыфы, котра везе ріжу.
15. До Гамбурґу одходить шыфа о 6:00.
Під яков народнов заставов одходить шыфа до Порт Сайду? Котра шыфа везе 
чай?

12. Кілько триуголників 
видите на образку?

10. Дыня важить о 6 кґ 
веце, як пів дынї. 

Кілько кґ важить дыня?

11. Є 18 папаґаїв. Вшыткы, 
окрем двох суть черевены. 
Вшыткы червены папаґаї 
окрем трёх суть неслухняны. 
Вшыткы неслухняны чер-
вены папаґаї окрем чотырёх 
ся бють. Кілько неслухняных 
червеных папаґаїв ся бє? 
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13.  Прийдеш на то, назвы якых міст і сел суть зашіфро-
ваны в анаґрамі?

15. Прийдеш на зашіфрованы 
слова в словнім ребусї?

14. Судоку про векшы дїти. 

Шредінґерова мачка
Як часть теоретічного експеріменту 
собі австральскый фізік Ервін Шредін- 
ґер (Erwin Schrödinger, 1887 – 1961) 
представив мачку в ладічцї з радіоактів-
ным матеріалом. Кедьже мачку не вид-
но, може быти сучасно жыва і мертва. 
Подобно і науковцї не можуть знати, 
як частіця реаґує, покы не мають мож-
ность єй позоровати.

1935

„Божска частіця“
Науковцї обявили частіцю, котра ста-
новлює в просторї вагу іншым часті-
цям. Гіґґсів бозон, часто называный і 
„божска частіця“ бы міг быти основов 
єднотной теорії полей, котра пробує 
описати частіцї і силы впливаючі меджі 
нима.

2012

Ґравітачны волны
В роцї 2015 были у весмірї обявлены 
ґравітачны волны, о котрых шпекуло-
вав уже Алберт Айнштайн. Тото тяжко 
позоровательне волненя нам дає много 
інформацій о весмірї, наприклад о ёго 
формованю по Великім треску і взнику 
чорных дїр. 

2015

КРИЖОВКА

1. Жрідло, періодічно выстрїкуюче 
горячу воду
2. Главне місто Нїмецька
3. Mореплавець, котрый обявив 
Америку
4. Рїка яка сформовала унікатну 
природну памятку 
– Великый Канён 
5. Контінент світа
6. Найтвердшый мінерал
7. Теплый пруд при берегах север-
ной Америкы
8. Фаребне море 
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Найвысшый водопад на світї Салто 
Анґел або Анґелів водопад ся находить 
на рїцї Чурун (Churun) на юговыходї 
Венезуелы в Ґвіаньскій высочінї. Во-
допад є частёв народного парку Ка-
наіма (Canaima), котрый належить  
к світовым природным унікатам УНЕ-
СКО. Представте собі, же є аж 15-раз 
высшый як Ніаґарьскы водопады. Вода 
пададь зо скалы высокой горы з назвов 
Дяблова гора. Ёго цїлкова высота є 
979 м. Вода так вольно падать аж 807 
метрів, то як кебы падала зо 160 што-
ковой будовы, напр. з верьхнїх штоків 
найвысшой ставбы світа Бурдж Халіфа 
(Бурдж Дубай) в Дубаю. На верьху Дя-

бловой горы з выміров 770 квадратных 
кілометрів ся захоплює велике множе-
ство доджовой воды, котра так стїкать 
до рїкы Чурун. В періодї доджів вода 
заплавлює і доджовый пралїс під во-
допадами. А коли є сухо, велика часть 
воды ся выпарить іщі перед тым, як во-
допадом допаде к спіднїй части скалы. 
Під ним ся так одкрывать погляд на ве-
личезный скалный амфітеатер, котрый 
ту вымыла вода за міліоны років.

Водопад быв найдженый не так 
давно – в 1937 роцї і несе мено сво-
го обявителя – америцького пілота і 
добродруга Джіммі Енджела (Jimmi 
Angel). Є правда, же перед тым, іщі на 
початку 20. стороча го нашов Ернесто 
Санчез Ла Крузо, але не подарило ся 
му привернути позорность світа к сво-
му обяву. Коли Джіммі Енджел перел-
їтав понад Дяблову гору і хотїв на нїй 
з летадлом пристати на дакілько днїв, 
жебы в горах глядав злато, пошкодив 
на летадлї перед і не міг на нїм уж веце 
летїти. Гаварія не способила поранїня 
ани Джімміму, ани ёго трём колеґім, 
але мусили ся з горы спустити пішо і 
так їм навернутя до цівілізації забрало 
11 днїв. Як пришли до першого засе-
леного місця, Джіммі загнав поштов 
інформацію о своїм обяві Народній 
ґеоґрафічній громадї Споєных штатів. 

Новина ся розшырила значно скоро і 
водопад наконець по нїм назвали.

І што ся стало з летадлом? Летадло 
наконець зістало на горї і пролежало 
там 33 рокы, докы не было двигнуте 
міцным вертулником і перенешене 
до Музея летецьтва в містї Маракай 
(Maracay), де го зрештавровали. А 
теперь стоїть прямо перед летїском  
в містї Сьюдад Боливар. 

Може ся і вы, камаратя, ід нёму раз 
дістанете, кедь будете ходити по уні-
катных місцях записаных в УНЕСКО. 
А знаєте, же такы унікатны місця, ко-
тры суть записаны до списку УНЕ-
СКО, маєме і на Словакії? Доконця 
много з них є в нашых реґіонах. На-
приклад Добшіньска ледова яскыня, 
або Карпатьскы буковы пралїсы в На-
роднім парку Полонины, ці Вігорлать-
скый пралїс у Вігорлатьскых верьхох. 
Але маєме ту і културны памяткы за-
писаны в УНЕСКО. К такым належать 
деревяны церькви в Руській Быстрій, 
в Ладомировій ці в Бодружалю. А то  
є лем мала часть з културных ці при-
родных памяток, котры суть записаны 
в УНЕСКО і суть у нас дома. По слїдах 
УНЕСКО так можете сміло зачати хо-
дити уж дома. 

Колысайку, повідж, чом є то так? 

Як павук плете павучіну?
Павук має в брїсї шпеціалны павучіновы жлязы, 

котры продукують текучій лїпкачій секрет, котрый 
скоро твердне на воздуху і мінить ся в тононькы ниткы. 

Павук зачінать плести свою павучіну так, же 
притисне павучіновы бородавкы к тому місцю, выдкы 
хоче зачати плести павучіну. Там ся невелика порція 
секрету прилїпить і застыне. Потім павук продовжує 
вытїговати лїпкачій секрет з павучіновых трубочок за 

помочі заднїх ніг а кедь ся оддалює од місця прилїплїня, 
звышковый секрет ся просто розтїгує в скоро тверднучі 

ниткы. Хемічным зложінём і фізічныма властностями 
є павучіна близка годвабу, котрый выраблять 

прядка морушова або гусеніцї, лем на роздїл од нёй 
є павучіна омного силнїша і еластічнїша. 

Колысайку повідж мі...  Де ся находить найвысшый водопад світа?

Нашто є вовірцї хвіст?
Хвіст служить вовірцї як падак і кормань 

коли скаче по стромах.

Чом нашы ногы 
вызерають під водов куртшы? 
У водї лучі світла путують помалше як у воздуху. 

Зато предметы видиме інакше. Кедь ся позераш до 
споду базена, твої ногы вызерають куртшы і тучнїшы. 
Не бій ся – насправды такы не суть! Але кебы єсь хотїв 
їмати рыбы, так памнятай, же ся намного тяжше їмають 

сїтьков, бо не суть там, де їх видиме. Жебы єсь рыбу 
їмив, мусиш намірити ниже, як єй видиш.
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6. Теперь сі крайнї мотузкы 
переложиме до середины і таксамо їх 
звяжеме вузликом. Мерькуйте, жебы быв 
розоступ вузликів од попереднїх всягды 
єднакый.

7. Уже маєме два шоры вузликів. Теперь 
будеме робити іщі третїй шор, котрый буде 
уж лем 5 центіметрів од попереднёго шору. 
Вяжеме першый мотузок з єдного краю  
з другым мотузком з другого краю. 

8. Дале вяжеме третїй з єдного края  
з четвертым з другого краю і таксамо 
пятый із шестым мотузком.

9. Взникли нам так три шоры вузликів.

10. Наконець вырївнаме вшыткы 
мотузкы а 5 центіметрів од третёго 
(остатнёго) шора зробиме вузлик із 
вшыткых мотузків. 

11. Kедь сьме зробили вшытко добрї, 
взникла нам сїтька, до котрой сі даме 
приправлену склянку. 

12. Готовый лампаш уж собі можеме 
завісити, дати до нёго чаёву свічку і тїшыти 
ся з приємной атмосферы. 

До такой макраме сїтькы можеме дати і  
невеликый квітник а завісити го наприклад 
на палічку на фірганґы.

 Подьме собі вєдно выробити 
лампаш способом вязаня макраме. 
Готове звязане макраме можеме 
поужыти і як квітник на ізбову 
квітку або і вазу на рїзаны квіткы. 

БУДЕ НАМ ТРЕБА:
ножычкы, метер або лінійку, 

бавовняный мотузок, велику склянку на 
заварёваня і чаёву свічку

ПОСТУП:
1. Одрїжеме собі три мотузкы довгы  

2 метры.
2. Вшыткы три мотузкы вырівнаме  

і переложиме на половину.

3. На переложенім концю завяжеме 
узлик коло 3 центіметрів од края, так як 
видите на образку. 

Взникне нам очко на завішіня і  
6 мотузків, котры собі роздїлиме до трёх 
пар по два мотузкы. 

4. На каждій з 3 пар зробиме вузлик. 
Вузлик має быти 40 центіметрів од очка на 
завішіня. Має то вызерати так:

5. Теперь собі зась даме каждый мотузок 
окреме і будеме вязати по два мотузкы так 
10 центіметрів од попереднёго вузлика. 
Теперь вяжеме другый мотузок з третїм і 
четвертый з пятым. Крайнї мотузкы нам 
заты зістають по єднім.

Зробте собі самы

ВЫРАБЛЯМЕ 
ДЕКОРАЦІЇ Вяжеме макраме 

лампаш
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g Рїшіня згадач:
 3.  родак, крыла, кора, драк, ролак, рынок, кредо, олеандер
 5.  10-1=9
 6.  одобереме в серединї верьхнїй і спіднїй шваблик
 7.  5 х 200 + 30 = 1030
 8.  60 минут, бо вшыткы ся пекли довєдна
 9.  До Порт Сайду одходить шыфа під іспаньсков заставов. Чай везе французьска шыфа.
 10.  12 кґ
 11.  9 папаґаїв
 12.  37 триуголників
 13.  Кленова, Пчолине, Камюнка, Свідник, Снина, Чабины
 15.  планетарій, банка, чісло

Крижовка на с. 13: 
1. ґейзір 2. Берлін 3. Колумбус 4. Колорадо 5. Европа 6. діамант 7. ґолфскый 8. червене
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