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Як Їжак кожух мінив

Ку-ку, ку-ку, ку-ку.
понад горы, понад луку,
зозуленька як закукать,
радость з яри нам понукать.
Но поблизку од салаша
до гнїзд чуджіх яйца знашать,
а дале уже не страдать,
што пристрїтить єї чада.
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На сусїднїм дворї
ворона сі скаче,
то долов, то горї –
забиячка кліче.
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Штось собі і лапсла,
в дзёбаку то носить,
но хоць ся і напхать,
іщі веце просить.
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Ленка Данёва

Прикликованя осени
Послало лїто осени
на листку з явора
такый бефель, же вна мусить
прийти ку нам до двора.

Скромна осїнь радше тихо
поза гумна крачать,
з дїравых кешень й цаністры
пущать септембер на щастя.

Марія Гомолёва

Школярь

Я дївочка маленька,
я дївочка-Русинка.
Школку єм уж одкончіла,
а до школы наступила.

До школы єм наступила,
бы-м ся веце научіла:
чітати і раховати,
бо я вшытко хочу знати.

В школцї єм ся велё грала:
фарбы, формы спознавала,
зеленину, овоцину –
што насытить нам родину.

Бы ня мамка похвалила,
бы-м ся таткови любила,
бы-м їм много помагала,
радости їм приношала.

Деніса Соханічова

Я школярька
Кажде рано дїтя добре
умыє ся, причеше.
Посмотрить ся на мамку,
притулить к нїй головку.
Дякую тi, мамко міла,
же-сь мі вшытко приправила.
Фрыштик зъїм із радостёв
і спораю за собов.
Здорова, свіжа, выспата,
до школы я піду рада,
бо я хочу вшытко знати –
писати і раховати.

Петро Пайкош

Стром
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Быв раз єден стромик,
што рїс, як із воды.
Про вовірку быв тот домик,
а мав смачны плоды.

Перескочіть высше,
до дому чуджого...
Покы сонце зайде,
верне ся до гнїзда свого.

Вовірка по нїм скаче,
лускать лакотинкы...
А нараз лем збачіть
далшый стромик немаленькый.

Не забывать, же єй стромик
Найсмачнїшы плоды мать.
Бо де властный домик,
там лем добро ся стрїчать.

В лїсї вже нападав снїг а Їжак ся іщі все на зиму не пририхтовав. Не наносив до своёй норы листя, жебы ся му в
зимі добрї і тепло спало. Іде собі по лїсї, покрытім першым
снїгом, глядаючі сухе листя, а опроти му йде Зайць. Лемже
Зайць не у своїм сивім кожуху, в котрім бігав цїле лїто по
лїсї і по полях, но в білім як снїг.
- Агой, Їжачку! – поздравив ся Зайць.
- Агой, - одповідать Їжак. А де ты кожух вымінив?
- Там, коло старого дуба, у старого Дрозда.
- А я не можу білый кожух дістати?
- Я не знам, - гварить Зайць, - ідь ся попрось.
Пішов Їжачок ід старому дубу і гварить Дроздови:
- Я тыж хочу в білім кожуху ходити.
Дрозд одповідать:
- Кожух мам лем про Зайцїв... Но кедь хочеш, добрї, і
тобі выміню. Давай долов свої іголкы.
Дав долов Їжачок свій кожух з іголками і надїв на себе
білый кожух, такый самый як мав Зайць. Іде по лїсї спокій-

ный: новый кожух на нїм – білый, мнягкый, теплый.
І одразу опроти нёму іде Лишка.
- То є што за чудо? – гварить Лишка. – Я тебе теперь
зъїм!
Хотїв Їжачок іголкы выпустити, но іголок-колячок не є.
Попробовав втечі од Лишкы – но біжти так скоро як Зайць,
він не знає. А Лишка го вже-вже їмить! На Їжачкови щастя,
недалеко была ёго властна нора. Скочів до нёй, сидить в
нїй і од страху ся цїлый трясе.
Дочекав ся, покы Лишка пішла гет од ёго норы, вышов з
нёй і такой іде ку старому дубу. Пришов ід Дроздови:
- Дай мі назад мої іголкы і берь од ня назад тот шумный
білый кожух.
І одтогды ходить Їжак в своїм колячім кожуху і не хоче
го міняти за ниякый другый. Він не є такый шувный як Зайцїв, но зато ся мож на нёго сполягнути. В нїм ся Їжак не
боїть ани Лишкы, доконця ани самого Вовка. Лем кебы ся
дахто попробовав дотулити Їжакового кожуха, не рад буде!
А. Суконцев
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ІІ. Русиньскы леґендaрны поставы

Меланія Германова

Сива Вовірочка

Сценка про дїти в школцї або в школї

Князь Лаборець

Соха князя Лаборця стоїть над русиньскым селом Габура (в хотарї сусїднёго
села Чертіжне є жрїдло рїкы Лаборець). Є высока 5,4 метра і стоїть на скоро
двойметровім підставцю, котрый є з природного каміня. Автором сохы із огынаной бляхы є словацькый академічный сохарь Ян Тяпак. В підставцю під сохов ся
находить скринька із землёв із 106 русиньскых сел як сімбол єдинства Русинів.
В юлу 2017 даровала фундація Деревяна церьковка Габура репліку сохы князя
Лаборця, высоку 2,1 м Музею русиньской културы в Пряшові.
Князь1 Лаборець ся народив і
умер в 9. сторочу. Быв то леґендарный князь раннёго феодалного штату славяньского кменя Білых Хорватів, котры жыли меджі рїками Тіса і
Дунай. Основов обраны того штату
быв град на містї теперїшнёго ужгородьского замку (castrum Hung).
Подля середнёвічных повістей в нїм
владнув якраз князь Лаборець. Істо-
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ріци предпокладють, же князь Лаборець владнув в часї панованя князя
Святоплука у Великоморавскій імперії (871 – 894), Олеґа Мудрого в Кієвскій Руси (879 – 912) і Сімеона І. в
булгарьскім царьстві (893 – 927). Науковцї тыж предпокладають, же князь
Лаборець ся підрядив князёви Святоплукови і платив му данї. Рівнак Сімеон, котрый розшырёвав свою міць на

север, ся снажив підрядити собі князя
Лаборця. Мено князя Лаборця ся першый раз обявлює в угорьксій кроніцї
історіка Аноніма (Gesta Hungarorum)
з 12-го стороча. В нїй ся пише, же в
роцї 896 ся князь Лаборець поставив
проти атаків угорьскых кменїв споза
карпатьскых гор. Їх воджатаём быв Арпад, нескорше Алмаші.
„Князь Алмаші із своёв дружинов
пришов ід певности Гунґ, жебы ю добити. Кедь зачав ставляти коло мурів
певности табо, тогды велитель той
певности, котрого звали Лаборець і в
їх языку быв князь пустив ся втїкати і
хотїв ся дістати до певности Земплин
(Земплиньскый град на Земплинї, предпокладать ся, же в деншнїх Михаловцях). Алмашіовскы вояци го перенаслїдовали і коло рїкы Свіржава го поїмали
і там го завісили на вільху коло рїкы.
Од того дня домашнї назвали рїку ёго
меном – Лаборець. Тогды князь Алмаші
(Алмош) із своїма людми вошов до певности Гунґ і пожертвовали богім великы
жертвы і годовали 4 днї.”
Оповіданя (історія) з Анонімовой
кронікы є лем леґенда, но мы днесь
знаєме, же в реґіонї вышнёй Тісы, котрый в тім часї патрив Підкарпатьскій
Руси, скуточнї екзістовали кменёвы
воджатаї, котры были переможены в
часах мадярьскых нападжінь до середнёй Европы.
Князь – по русиньскы, по словацькы –
kniеža.
1

Дїёвы особы:
учітелька і дїти
– двоми хлопцї і дві дївчата, Вовірка
Дївча І:
Коло нашой школкы
выросла лїсочка,
а на єй вершочку
сидить вовірочка.

дакый орїшочок.
На вашу лїсочку
буду лем сїдати,
а на вас, дїточкы,
буду памнятати.

Хлопець І:
Вовірко – злодїйко,
што єсь поробила,
кедь ты нам з лїсочкы
орїшкы поїла?

Дїти співають:
Під школьскым облачком
зелена лїсочка –
тримать у ротику
ядро вовірочка.
Вовірка сивенька,
ядерко дрїбненьке,
отворь же ротичок,
ці мать добрый смачок.

Дївча ІІ:
А у тых орїшках
смачны ядернята,
зохаб і нам дашто,
вовірочко злата.
Хлопець ІІ:
Ты, вовірко, клята,
што єсь наробила,
із нашой лїсочкы
орїшкы зносила.
Де же ты їх носиш?
Де маш тоты скрышкы?
Пішов бы-м сторгати
з лїсочкы орїшкы.
Як щі я тя збачу
на лїсцї сидїти,
Застрїлю тя пушков,
будеш ты відїти.
Вовірка
Уж веце не буду
вам орїшкы красти –
не хочу од пушкы
під лїсочку впасти.
Дївча І:
А што будуть їсти
твої дрїбны дїти?
Чім будеш, вовірко,
їточкы кормити?
Вовірка
Піду до лїсика,
там велё лїсочок,
зорву сі я, зорву

Учітелька:
Вы, дїточкы златы,
лїску дозерайте,
а вшыткы орїшкы
на нїй обторгайте.
Заключіня поеткы:
Ці ся вам любила
сценка о сивій вовірцї?
Зложыли ю дїтинята
у лабірьскій школцї.
Дївчата співають:
1. [: Высока лїсочка,
мала я дївочка :],
[: не годна-м достати :],
орїшок з вершочка.
2. [: Xто мі го достане,
тот ся мі дістане :],
[: хто мі го розкусить :],
тот ня взяти мусить.
3. [: Мала я, мала я,
так ня называють :],
[: та за сім великых :],
мене не черяють.
Аkordy
C C# D D# Es E F F# G G#
As A A# B H
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Ґрафомоторічны гры

З Колысайком бісїдуєме і учіме ся по русиньскы
Як ся бавлять дїти в школцї

(Малёване чітаня - Задача: Доповнийте слова намісто рісунків.)

Дїти пришли рано до школкы і такой ся понагляли ід своїм

в скриньках. Панї учітелька в школцї

їм то доволила, покы ся не зышлы вшыткы дїти. Но потім, як ся зачав дообіднїй проґрам, выбрала лем тоты
грачкы грачкы, котры гo підпоровали. Наприклад, кедь ся
дїти учіли співанку Коло, коло млиньске, выбрала дїтьскы
музичны інштрументы, котры мають в школцї. Кедь ся
бавили на розлічны професії (на докторів або докторкы,
або на продавачкы), выбрала докторьскый куфрик або

Николка Рошкова

Пчолка

Пчолка лїтать ту і там
на квіточку – туліпан,
з туліпана на фіалку,
жебы мала медик в дзбанку.
Дзбанок з медом повный є,
пчолка ся барз радує,
буде доста про пчолочкы
і на чаїк про дїточкы.

склепарьскый пулт з касов касов... А кедь ся учіли фарбы,
так їм выбрала фаребны фаребны блайвасы або фаребне
папіря. Дїти ся барз люблять бавити тыж із звірятками. В школцї їх мають велё. Кон , пса, корову Коника,
пса, корову і многы далшы. І хлопцї, і дївчата ся люблять
бавити із автами і попками автами і попками. Хто бы
повів, же малы хлопцї будуть рады возити попкы в кочіку
а дївчата будуть од них тїгати авта з рук? Но і така
є днешня школка.”
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Малёванка

Храньме, дїточкы, природу
Найдий вшыткы предметы на рісунку.

Замалюй
части рісунку
назначеныма
фарбами.

Вымалюй фаребно квадратикы
так, жебы то одповідало погляду на фіґуру, подля того одкы на
ню позераш – згоры, з правого
бока або спереду.

Y
8

Y
9

Колысайкова рісована історія
Як жыють пчолкы
Дїточкы, добрї слухайте. Днесь Вам повіме, як жыють пчолкы.

Треба знати, же пчолка може быти і небезпечна, бо проти своїм
неприятелям ся бранить жалом, котрым може напасти хоцького, хто ю огрожує. Жалом встрїкує їд під кожу неприятеля, а
дакотрым людём тот їд выкликує алерґії. Зато ся ку пчолкам не
треба барз приближовати, лем їх здалека позоровати як танцюють на квіточках свій круговый або крутячій танець.
Пчолкы – то є барз хосенна мушковина1, бо про нас дорабляють мед. На нашій планетї жыє веце як 20 000 сорт пчол, но в
послїднїм часї зачали пчолкы вымерати, бо мы, люде, їм береме їх
„паствиска”, то значіть квітучі квіточкы.

Пчолкы жыють в деревяных домиках, котры звеме улї, в великых
родинах. Пчолїй родинї владїє матка або їх кралёвна, найвeце є
в улї підрастаючіx робітніць або робітных пчол і самцїв – трудів. Каждый з них має в улї свою точно выдїлену задачу.

Пчолок робітніць є в улї найвеце, єдны роблять в улї, а другы
на луцї, де зберають нектар і пель, котрыми ся кормлять. А
чом пчолкы зберають нектар і пель? Дакотры дїточкы собі
може думали, же пчолкы зберають мед. Но мед они вырабляють
властным тїлом. Кормлять ся нектаром і пелём. З квіточок їх
выссають своїм довгым сосачіком і в їх тїлї ся змінить на мед.

Задача маткы – класти яїчка, з котрых ся вылягнуть малы
пчолкы або труды. Пчолкы – робітніцї помагають матцї. Вна не
може лїтати, бо є барз тяжка.

Труды – самцї ся не запоюють до на ниякой родинной роботы, но
суть портебны про пчолячу родину зато, жебы ся народили новы
пчолкы. Мням, мням, якый є мед добрый і якый є про нас людей
хосенный!
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мушковина – по словацькы - hmyz ушковина – по словацькы - hmyz

1

Круговый танець танцюють, кедь найдуть про себе потраву
недалеко уля а крутячій тогды, кедь найдуть розцвиты квіткы
на луцї далеко од свого уля.

Татьяна Демідовіч

Чудны суть тоты дївчата!
Вчера Крістіну Лампочкiну скоро
вхопив істерічный захват, зато, же нас
мали очковати.
Я єй гварю:
– Не бій ся, то не є ніч страшне! Позерай, я єм вчера упав з колоточа – то
ня скуточнї барз заболїло. Попозерай,
як єм розодрав колїна, – і підняв єм догоры ногавіцї.
– Ромашкін, не пуджай ня! – закрываючі очі долонями, подупкала
Крістіна ногами по земли.
Хоць як бы сьме пересвідчовали
Крістіну, ніч не помагало! Не одважила ся войти до докторьской амбуланції.
– Добрї, – повіла здравотна сестра.
– Крістіна може прийти на очкованя з
першокласниками. Няй попозерать, же
ани маленькы дїти ся не боять інъєкції.
Перешло пару днїв і Крістіна пришла до школы з завушніцями на проколотых вухах.
– Позерайте, яка краса, – одтяговала собі Крістіна вуха і вказовала дївчатім новы завушнічкы на вухах. – Завушнічкы мі бабка подаровала, – хвалила
ся Крістіна перед камаратками.
Дївчата завістливо обступили камаратку і обдивлёвали Крістінины завушнічкы, а мы із Сашком сьме скоро
присїли на задніцю од несподїваня.
– Но, позерай на ню, зашептав єм.
– Вуха проколоти ся не бояла, а кедь
ся має іти очковати, та робить чуда і

втїкать з амбуланції.
– Маш правду, – повів Івашкін. – Я
відїв в кінї, як собі Інд пробивав вуха,
та то было страшезне позераня, то не
про людей із слабыма нервами. То мусило барз болїти!
– Гей, Лампочкіна, а як з твоїм очкованём? Здравотна сестра ся тя вже
не може дочекати, – припомнянув єм
Крістінї очкованя.
Крістінї ся такой налада згіршыла.
– Ёй, очкованя, – вхопила ся за голову і зморщіла тварь. Я ся барз бою
очкованя. Зістане мі по нїм синяк на
руцї, або язва на цїлый жывот. Нашто
так скору нічіти?
– Тадь нияка язва ті не зістане на
скорї. Видиш, – натяг єм перед Лампочкінов свою руку. – А кедь дістанеш
хрипку, ніс ті почервенїє, і цомплї будеш мати, тай нияка краса на вухах тя
не захранить.
– То є чіста правда, – одразу похопила свою хыбу і збыточный страх
Крістіна.
– Чом єм так спочатку не думала?!
І Лампочкіна побігла до докторьской амбуланції дати ся заочковати.
– Но видиш... Чудны суть тоты дївчата, – пробурмотїв єм собі попід ніс,
позераючі на Крістіну, як біжыть на
очкованя.

Переклад з російского языка:
– люк -

Wau! – Вав!
Знали сьте, же...

Асфалтове озеро
Знали сьте, же на острові Трінідад
в Южній Америцї екзістує маленькый штат, котрый ся кліче Трінідад
і Тобаґо? І на югу того штату ся находить невелике озеро Бреа – єдне із
чудес світа. Є то невыясненый яв природы, котрый домашнї называтють
асфалтове озеро. Іде о то, же тото
озеро не є наповнене водов, но рїдкым
асфалтом.
На березї озера є асфалт твердый
і холодный. Є то застывша маса груба 30 центіметрів. Чім ближе ід серединї озера, тым є асфалт рїдшый і
горячішый. А самім центрї озера аж
кыпить. Є предпоклад, же є то кратер
сплячого або выгаснутого вулкана. Купати ся в такім озерї не є, самособов,
можне, но домашнї жытелї нашли необычайне, но лоґічне рїшіня. Роблять із
обсягу озера асфалтовы драгы по цїлім
острові.
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Задачі i ребусы Зденкы Цітряковой
1. Найдеш тїнь, котра патрить квіточцї?

Поможеш найти Шмолкови дражку к ёго хыжцї?

8. Найдий правилну фіґуру і вымалюй єй.

2. Выберь подля опису рісунок і вымалюй го.

9. Прийдеш на то, якы слова суть зашіфрованы
в анаґрамі?

10. Прийдеш на зашіфрованы слова в словнім ребусї?
3. Порахуй кілько є ту
довєдна квадратиків.
4. Повторь рісунок:

11. Катка і Мірка одбігли вєдно 50 метрів.
Кілько метрів одбігла кажда з них?
7. Порахуйте што має быти на
місцї знаку вопроса.

ВІСЕМНАПРЯМНИК

12. Сидить
чоловік, але ты
не можеш сїсти
на ёго місто, ани
кедь він встане
і одыйде.
Де він сидить?
13. Котра фаребность належить тройрозмірным
фіґурам, кедь на них позераме згоры?

5. До квадратиків запиш чісло, кількораз ся на помішанім рісунку
находить тот-котрый предмет.

АНГЕЛ, ДОЛОНЬ, ЯМКА, ДРАБИНА,
КОМЕДІАНТ, СТАРЕЦЬ, РІЖА, ТРАДІЦІЯ,
НАСЇНЯ, ДІЛЯ, ПЕКСЕСО, КАНАДА, АМБРЕЛА,
ЯВОР, ДЕМОНТАЖ, ГУСЛЇ, ДРАГА, СОРОКА,
АНТЕНА, ПОГРІБ, РАНДЕ, ЕМБЛЕМА, СТАНОК,
ОРІҐАМІ, КОНЕЦЬ
Рїшіня:
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Зробте собі самы
Квіткована ґірланда
Кедь рихтуєте якусь ославу, або собі лем хочете выздобити свою ізбу ці класу в школї, можете ся іншпіровати
такыма квіткованыма ґірландами. Я вам прозраджу, як
собі такы ґірланды можете выробити.
БУДЕ НАМ ТРЕБА:
фаребне папіря, блайвас, клей, ножычкы, малый танїрик на
обкреслёваня або кружытко, затку од даякого козметічного приправку або з фляшкы од молока

5. Так позлїплюєме ай далшы понадрїзованы квіточкы.

ПОСТУП:
1. Найперше собі на фаребне папіря
обкреслиме танїрча.

2. Дорісуєме лупенї квіткы. Таксамо
собі обкреслиме і затку
з фляшкы од
молока або чогось іншого, што нам буде
робити середину квіткы.

Y
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3. Теперь собі
квіткы і серединкы
з папіря повыстригуєме. Серединку
налїпиме на квіточку, а ножычками
надрїжеме квіточку
помеджі лупенї аж
до середины квіткы. Так собі приправиме вшыткы
квіткы.

4.
Возьмеме
надрїзану квіточку
а на єден лупень аж
по середину натреме
клей. Потім з другого
боку розрїзаной квіткы возьмеме далшый
лупень а перекрыєме через себе, жебы
сьме тоты лупенї злїпили довєдна. Взникне нам така квіточка.

6. Кедь маєме приправлены квіточкы, можеме їх зачати
злїплёвати довєдна. На єдну вісячу ґірланду нам буде треба 4 квіткы, котры поступно прилїплюєме клеём єдну ід другій.

8. Наконець вырїжеме подля нарісованой чары зо зеленого
папіря шпіралу, на котру квіткы прилїпиме і взникне нам шумна
фаребна ґірланда. Зо зеленого папіря (може быти іншого одтїня)
можеме вырїзати і листочкы, котры налїпиме на ґірланду. Ґірланда
так буде інтереснїша.
Кедь уж маєме вшытко докончене, почекаме докы высхне
добрї клей а ґірланду можеме завісити наприклад на ґарнїжу
або на лустер до своёй ізбы. Або кедь то робите в школї, можете сі такыма ґірландами выздобити класу. Попросити когось
дорослого, жебы вам їх поміг повішати на облакы або прілїпити на плафон.
- зц -

7. Кедь маєме позлїпляны квіткы, возьмеме собі зеленый папірь (може быти і інша фарба) і нарісуєме собі на нёго шпіралу, як
кебы сьме рісовали уліту про слимака.
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g РЇШІНЯ:
3. 9 квадратиків
6. 15
9. пуловер, радіатор, конзерва, лустер, телефон, лопатка
10. Березовець, Гостовіцї
11. обидві одбігли по 50 метрів
12. в тебе на колїнах
13. 1=7, 3=8, 10=11, 9=6, 5=2
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