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Боцаны 

Коло нашой школкы
є стовп з електрикы, 
звили собі гнїздо
на нїм боцаникы. 

Першый ту прилетїв
боцан  довгоногый,
велё кілометрів
з далекой дорогы. 

Зберав копачікы, 
майстровав гнїздочко,
носив у дзёбачку 
дрібны галузочкы.

А пак прилетїла 
боцаниха – мати, 
сїла до гнїздочка 
яєчка зношати. 

Радують ся дїти 
із трёх боцаночків,
што їх высидїли 
боцан із мамочков.

Чістять боцанчата 
лучкы та і млачкы, 
жебы росла травка,
зберають хробачкы. 

Марія Кундратова
(Мої стишкы з Біловежы)

Сова

Через день на подї дримам,
а вночі выйду і лїтам.
Маю я великы очі,
зато віджу добрї вночі.

Хто ня коли, де відїв?
Ці він бы ня спознав?
Я не роблю плано людём,
лем ночами тихо лїтам,
і спокійно мышы їмам.

Люде, кедь ня вночі збагнуть,
боять ся ня, утїкають.
Не уближу никому,
глядам сі лем потраву.

В ночі гукам: гу, гу, гу,
никого тым не буджу.
Кедь ся добрї насычу,
на під краснї вылечу  
тихо сі там посиджу.

Меланія Германова

Зозулько – кукачко
Іде ярь, іде ярь – вшытко ту розквітать,
а за нашов хыжов зозулька закукать.

Зозулько – кукачко, на зеленім крячку
   накукай ты рочків про ня, школкарочку.

Зозулько, зозулько – я тя краснї прошу,
   бо я у кешени два центикы ношу. 

Зозулька кукала, не переставала,
   дїтвора у школцї такой заспавала. 

Дикы гускы

Дикы гускы ту зась 
   з теплых країв прилетїли. 
Мы дїточкы на вас
   цїлый тот зимный час
   красненько чекали. 

Дикы гусочкы – гов!
Дикы гусочкы – гов! 
Што нам хочете повісти?

Мы вам принесли ярь,
   ярьнїй свій календарь. 
А з вами, дїточкы, 
   зась лїто в тім рочку
   хочеме прожыти. 

Чорны ластівочкы

Витайте у краю, 
чорны ластівочкы!
Звийте сі під стрїхов 
про дїти гнїздочка. 

Вызберайте мушкы, 
дрібненькы хробачкы, 
покормийте малы, 
жебы выростали.

Єдно, дїти, знайте, 
о пташкы ся старайте,
будкы їм поробте, 
до них їсти дайте. 

 Качка

Качка высидїла 
жовтенькы качатка.
Кедь маленькы заміцнїли, 
до воды ся выстроїли.

Тече вода долов селом,
а качка із качатками
жовтенькыма грудочками
там уж плавать сміло.

Але качка заоставать,
із качуром рыбкы лапать.
Жебы малы накормити,
а себе тыж погостити.

Як качатка накормила
такой з воды вылетїла.
А маленькы каченятка 
за нёв біжать, сеґінятка.

Качкы в водї плавають,
довго ся там мачають.
Кедь на берег выходять,
сухыма зіставають.
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Жыли собі бабка з дїдком
у малій хыжочцї
і так собі нажывали
як два голубочкы. 

Што лем бабка розказала,
тото дїдко зробить,
што ся дїдку забажило,
бабка вылагодить. 

Мали маленьке ґаздівство,
дрыварню з дрывами,
а і курник невеликый 
з трёма курочками.

Дїдо барз любив курочкы,
їх коткодаканя,
а баба зась когутика 
про кукуріканя.

Дїдко огень все розложить 
в малім кухеньчати,
бабка му такой напече 
смачны підпалята.

Але дїдко быв беззубый, 
мушу вам повісти,
та зато він пребарз любив 
лем поливку їсти. 

Но а наша бабка, вера 
іщі єден зубик мала,
та зато як Баба-Яґа 
она вызерала. 

Щі єдно о них прозраджу, 
жебы сьте то знали,
же они жадну годину 
в обыстю не мали. 

А кедь дахто ся звідовав: 
Де мате годинку?
Дїдко з бабков одповіли:
Нашов годинков є, вера, 
когутик наш мілый.

Кедь він раз закукурікать –
то є кажде рано,
тогды ай я, ай мій дїдо,
обоє вставаме. 

Кедь уж два раз кукурікать –
час обідовати.
А на третє ку-ку-рі-ку –
збераме ся спати. 

Предобрї ся тым двом старым 
в їх хыжочцї жыло.
Добрї ся і без годины 
обом їм водило. 

Добра – предобра  ґаздыня 
тота бабка была,
і пренайлїпшы доброты 
дїдови варила:
Левеш, мачанку, варянку, 
бандуркы на квасно,
і мнягонькы підпалята 
помащены з маслом. 

Але раз бабка дїдови 
так ся поскаржыла:
Дїду, знаш, моє Когутя, 
мене барз розъїло. 

А то чом, бабочко моя, 
хотїв бы єм знати,
кедь Когутя – твоє сердце, 
ходиш го гласкати. 

Але днеська ня барз розъїв, 
мусиш о тім знати.
Цїлу ніч ня зубик болїв – 
на могла єм спати. 

А надраном ня перестав – 
здримла єм на хвільку,
але такой ня збудило 
ёго ку–ку–рі–ку!

Встала-м такой, 
з колотівцёв ку нёму біжала,
тото своє ку–ку–рі–ку 
поряднї-м стрепала. 

Острашыв ся і перестав 
кукуріковати. 
Але біда! Бо ся стала
лишка підкрадати. 

Но дїдко знав планы лишчі– 
курку хоче красти,
настроїв він при обыстю
дві таємны пасти. 

Лишочка о тім не знала, 
хоць і хытра была,
І до „добренькой″ напасти 
ся такой хопила. 

Бабочка із лишчіх скірок 
теплый кожух мала.
А што дістав єй дїдочок? 
Бачкоры му дала. 

Жыють собі і надале 
бабка а і дїдко,
і на тім ся уж скончіла 
тота приповідка. 

А вы, дїти, котры мате 
бабку або дїдка,
та їм єй тыж розповіджте,
але ся їх позвідуйте:
А ці ся вам полюбила
тота приповідка?

Спий, Ісусе, спий
народна колядка i заєдно колысанка

Спий, Ісусе, спий, 
очка зажмури, 

[: Я Тя буду колысати, 
пісеньками усыпляти, 

спий, Ісусе, спий,  маленькый, 
спий, серденько, спий.:]

Спий, Ісусе, спий, 
головку склони, 

[: Ты на рученьках Марії, 
у небесної лелії, 

спий, Ісусе, спий, маленькый, 
спий, серденько, спий. :]

Спий, Ісусе, спий, 
рученькы зложи.

[: Не думай, што дале буде,
 што зготовлять Ті хрест люде.
спий, Ісусе, спий, маленькый, 

спий, серденько, спий. :]

Спий, Ісусе, спий, 
сердце отвори,

[: Няй у нёму спочівають, 
ту на Земли і там в раю, 

спий, Ісусе, спий, маленькый, 
спий, серденько, спий. :]

Бабина годинаМеланія Германова
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ВОЛОСЬКА / ПАСТЫРЬСКА КОЛОНІЗАЦІЯ
Од конця 13. і зачатком 14. стороча на теріторію Кар-
патьской Руси приходили осадници з югу Европы – 
Волохы із Седмоградьска, Румуны і Русины, котры 
заселили северовыходну область Угорьска. Суть 
розлічны теорії о їх походжіню. Єдны науковцї твер-
дять, же то быв романьскы бісїдуючій народ, котрый 
мав близко ід Румунім, занимав ся пасїнем овець 
і сплынув з русиньскым автохтонным населїнём 
в Карпатах. Іншы науковцї суть пересвідчены, же 
Русины жыли і в горьскых частях южной Европы, 
занимали ся там пастырьством і на север утїкали 
перед турецьков інвазіёв. З области Балкану, котра 
была колись частёв Pax Romany, конкретно Візантій-
ской імперії, мусили жытелї Візантії поступно oд 14. 
стороча путовати дале на север і были вытиснуты 
і нагороджены османьскыма турецькыма або 
туркіцькыма пастырями. Як то было досправды в 14. 
сторочу, днесь тяжко доказати, но сучасны русиньскы 
села на северовыходї Румунії можуть доказовати, же 
румуньскы і русинськы волохы/воласи поступовали 
в напрямі на север Карпат, мішали ся з русиньскыма 
пастырями на северї і поступно ся вшыткы славя-
нізовали. Были витаны угорьскыма кралями, котры 
підпоровали їх поселїня у высокогорьскых областях 
Словакії і Карпатьской Руси. 
Волоська колонізація помогла оріґіналному населї-
ню жытелїв заховати собі выходный візантійскый 
церьковный обряд. Міґрація Рутенів значіла підпо-
ру про прожытя выходного візантійского обряду в 
славяньскім етніку на северї Угорьска. Рутены – Рус-
наци/Русины были носителями выходного обряду і 
жыли в 13-ёх жупах Угорьска – Мараморош, Уґоча, 
Саболч, Боршод, Берег, Сатмар, Уг, Земплін, Шаріш, 
Абов, Спіш, Турня і Ґемер.

УЖГОРОДЬСКА  УНІЯ

Офіціалному зъєдночіню хрістіан выходного обряду 
з Римом вызначным способом допомогли польскы 
пановници, котры хотїли ослабити вплив Руська 
на Русинів жыючіх в Галічі. В 1595-ім роцї дішло 
ку зъєдночіню православных хрістіан з Галічі з ка-
толиками в Брестї. На взникаючу думку зъєдночіня 
мали вплив і дакотры представителї католицькой 
церькви в Угорьску – яґерьскый єпарха Юрай Ліп-
пай (пізнїшый остригомскый архієпарха), єзуіты з 

Малёване чітаня 
Задача: Доповнийте слова намісто рісунків і прочітайте цїле повіданя.

В лїсї 
Дїти ся із школы выбрали в єден день до                 . Наперед путовали                            – на конечну заставку, покы пришли із

міста до села, над котрым ся розпростерав змішаный лїс. Кедь вышли з автобуса, была шувна хвіля.                 світило на

цїлый край так, же каждому ся такой злїпшыла налада. На небі было і пару                            , но не было їх велё і не затїнили 

сонце, котре ся так могло усмівати на світ під собов. А нашы школярикы ся усмівали на сонечко.

Кедь пришли на край лїса, кус ся напудили, бо одразу великы хвойковы                   , яліцї і смерекы, помішаны із лист-

натыма                    дубами, буками, вільхами і березами закрыли сонце так, же было видно лем сонечны лучі, як перехо-

дять через коруны стромів і страчають ся в попаданім                             на земли під стромами. Як добрї ся ішло тым 

листём. Дїти ся розбігли по покровцю з листя. Кедь ся набажили лїсного воздуху і перины з попаданого листя, заклика-

ла їх учітелька ку собі і повіла їм, якый є цїль їх днешнёй прогулькы в лїсї. Підуть значеным пішником і по 

мають прийти на верьх званый Маковіця. Верьхів з таков назвов є в нашых горах веце, но дїти з учітельков ся находили 

в лїсї недалеко од Свідника. Турістічне значіня было здалека видно і так ся не бояли, жебы ся могли стратити. 

Одразу закукала                     і дїточкы раховали, кілько раз зозуля закукать, но не дочекали ся конця, бо мусили іти дале, 

жебы стигли дійти на верьх. Потім перелетїв над нима великый чорный птах з білым брїшком і червеным дзёбаком. 

Панї учітелька їм повіла, же то быв чорный боцан, котрый жыє в лїсї в корунах стромів. Такого птаха векшына дїтей 

відїла першый раз в жывотї. Кедь дїти вхляли, зробили собі павзу, жебы зъїли                    із дому і панї учітелька їм вказала 

на листю і скорї стромів роздїл меджі буком і дубом. Застали і під старов липов, котра мала цалком інакше листя і ско-

ру. Дїти ся потїшыли, же одтеперь вже будуть знати розпознати стромы в лїсї по їх листю і скорї. 

Одразу недалеко них штось зафучало і долов під нима помеджі стромы перебігло пару                      . Дїточкы ся кус пере-

полошали і притулили ся ід учітельцї, котра їх упокоїла і зачала співати співанку, што ся недавно научіли в школї. Дикы 

свинї ся скрутили і пішли іншым напрямом. Стратили ся в молзї меджі стромами. Но занедовго штось зась силно за-

ломозило на верьху, ку котрому ся дїти ближыли і – на почудованя вшыткых – недалеко од них великов скоростёв пере-

бігло може десять серн. Но як скоро ся обявили, так скоро ся стратили. Вшыткы собі выдыхли, кедь пришли на велику 

луку повну пахнячік розцвитых лучных квіток. Яка то была красота! Білы, жовты, фіаловы, синї квіткы од вымыслу світа 

ся їм вказали на луцї під верьхом. Дївчата собі зробили                  із лучных квіток, подавали собі їх на головкы.

Хлопцї ся на луцї зачали їмати і бавити так, же на квітках глядали хробачків. Панї учітелька ся їх звідовала, якы то суть 

хробачкы. Помалы перешли луку і за пару минут зась нашли пішник із червенов турістічнов значков, котра їм помогла 

найти верьх Маковіцю. Попозерали ся додалека, під нима ся вказали синї лїсы. Ярьнє сонце тепло грїло, так собі кус 

одпочіли, хто мав, та доїв свою десяту, і уже омного скорше ся вернули долов на зачаток села ід заставцї автобуса. Кедь 

собі сїли в автобусї на сїдадла, дакотры од унавы і позаспавали, но скоро пришли назад до міста і довго потім спомина-

ли на вшытко, што з панї учітельков відїли на своїм вылетї в                      під Маковіцёв.            -ЛюК-

З історії Русинів в Европі і на Словакії

колеґія в Гуменнім і католицькы землевластници. 
В часї панованя Марії Терезії вырїшыла штатна рада 
зрядити самостатну мукачовску єпархію. Папа Кле-
мент XIII. прияв тоту жадость цісарёвны, но пожа-
дав о погляд нунція в Угорьску і єпарху Естергазі, але 
они были несогласны. Так настав час далшого снажі-
ня о потверджіня самостатной мукачовской єпархії. 
Папа Клемент XIV. наконець булов Eximia regalium 
зо дня 19. 9. 1771 подтвердив самостатну мукачовску 
єпархію. Першым сїделным мукачовскым єпархом ся 
став Ян Брадач. Марія Терезія в заключіню декрету 
з 28. 6. 1773 нарядила, же про зъєдночены єпархії, 
храмы, духовенство і віруючіх ся має хосновати тер-
мін ґрекокатолицькый. Адъєктів католицькый в тім 
припадї значів рівноцїнне поставлїня зъєноченых 
хрістіан із западныма католиками, a термін ґреко- їх 
приналежность ід візантійскому обряду.
Барз вызначну роль в жывотї ґрекокатоликів на 
теріторії днешнёго Словеньска грала пряшівска 
ґрекокатолицька єпархія. Єй самостатна історія 
ся зачала писати роздїлїнём мукачовской єпархії 
на три вікаріаты – мараморошскый, сатмарьскый, 
кошіцькый. В роцї 1816 пожадав цісарь Франтїшек 
I. Рим о зряджіня пряшівской єпархії з центром в 
Пряшові. Булов папы Пія VII. Relata Semper зо 
дня 22. 9. 1818 была офіціално потверджена Пря-
шівска єпархія. Было выбратых 193 парохій про 

Цісарёвна Марія Терезія



мусила многых школ здати. До штатных школ быв 
заведженый мадярьскый язык як повинный при на-
вчаню вшыткых учебных предметів. Зачала ся по-
ступна мадярізацію славяньского жытельства в 
Угорьску. Посердництвом школьскых законів Аппо-
нія выданых в роцї 1907 мадярізація досягла верьх. 
Цїлём было вытворити єднотный угорьскый народ і 
мадярьску народность. Од року 1909 вшыткы школы 
в Угорьску мали навчати набоженство лем в мадярь-
скім языку. В роцї 1874 было в Пряшівскім реґіонї 
237 русиньскых школ, но під впливом мадярізації їх 
кількость до Першой світовой войны упала на де-
вять. 

РУСИНЬСКЕ ШКОЛСТВО
ПО ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВОЙНЇ,

ПО ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВОЙНЇ
І ПО РОЦЇ 1989

На протязї екзістенції 1. Чехословацькой републікы 
взникла густа сїть школ (275 народных, 41 
основных і 4 ґімназії), де ся навчало по русиньскы 
і з русиньскых учебників і книжок. В 30-ых роках 
20-го стороча Пряшівска ґрекокатолицька єпархія 
адміністровала 259 народных церьковных школ 
з 19 640 школярями. В роцї 1936 была в Пряшові 
основана єпархіална русиньска ґімназія, добово 
называна руська ґімназія. 
По Другій світовій войнї было в Пряшівскім реґіо-
нї 277 народных школ, 14 мещаньскых школ (меща-
нок) і 2 ґімназії – в Пряшові і в Гуменнім. Ліквідаціёв 
ґрекатолицькой церькви і наслїднов українізаціёв 
ся цїла сїть русиньскых школ стала україньсков. На-
слїдком політічного вывоя в роках 1950 - 1989, коли 
русиньска народность офіціално не екзістовала, за-
никло найвекше чісло русиньскых школ, котре ся 
доднесь не подарило обновити в такім розсягу, як то 
было в минулости. 
По роцї 1989, коли была обновлена русиньска народ-
ность, взникла перша основна школа з навчалным 
языком русиньскым аж в роцї 2008 в Чабинах в окре-
сї Меджілабірцї (13 років по кодіфікації русиньского 
языка, 27. 1. 1995). Днесь уже тота школа не екзіс-
тує, староста єй запер про правдоподобный недоста-
ток школярїв. В сучасности екзістують дві основны 
школы з матерьсков школов з навчалным языком 
русиньскым – в Калній Розтоцї і в Кленовій в окресї 
Снина і штири школы з навчанём русиньского языка 
– Основна школа Михала Сопыру в Радвани над 
Лабірцём, Споєна школа у Свіднику і дві основны 

єпархію в Пряшові і в роцї 1821 в Краснім Бродї 
быв высвяченый першый пряшівскый єпарха Ґріґо-
рій Тарковіч (1818 – 1841). До новой пряшівской 
єпархії не патрила середня і южня часть Земплі-
на, котры зістали під адміністраціёв Мукачовской 
єпархії. Єпарха Ґріґорій Тарковіч зрядив на єпархії 
в Пряшові велику бібліотеку (з веце як 1000 книга-
ми, мапами і атласами).

РУСИНЬСКЕ ШКОЛСТВО
ЯК НОВА ЕТАПА РОЗВИТКУ РУСИНЬСКОЙ

КУЛТУРЫ І ОСВІТЫ

Наступлїня Марії Терезії на трон в роцї 1740 мож 
поважовати за важный період в розвитку школства в 
Австрії і в Угорьску. Першый раз в історії цісарьства 
была заведжена повинна школьска освіта про вшыткы 
дїти. Цїлём школ не было лем выховати добрых і 
послушных жытелїв, но і покорных хістіан, котры 
бы были хосенны про церьков, штат і сполочность. 
Подля списованя школ в роцї 1770 было на теріторії 
днешнёй Словакії може аж 892 народных школ. На 
теріторії Пряшівской і Підкарпатьской Руси было 
основаных выше 300 русиньскых школ. Учітелї были 
без освіты, часто робили і як нотарї або ремеселници.

Була Relata
semper з 22. 9. 1818,

котров была зряджена
 Пряшівска єпархія - тітулна страна

Далшым вызначным періодом в розвою русиньской 
културы і освіты было выдїлїня Пряшівской ґрекока-
толицькой єпархії з Мукачовской булы Relata Semper 
з 22. 9. 1818. Звышовала ся кількость парохіалных 
школ і учітелїв  про школы забезпечовала Ґрекокато-
лицька учітельска академія в Пряшові. Была зрядже-
на і ґрекокатолицька мещаньска школа.
Кедь стояв Йосиф Ґаґанець на челї пряшівской ґреко-
католицькой єпархії став ся Пряшів попри Ужгородї 
центром русиньской културы. Александер Духновіч 
довєдна із Адолфом Добряньскым основали в Пря-
шові вызначны общества і орґанізації – Літературноє 
заведеніє Пряшевскоє, Матіця словеньска (філіалка 
в Пряшові). Найвызначнїшов із русиньскых орґані-
зацій было в тім часї  Общество св. Йоанна Крести-
теля, котре выдавало русиньску літературу. Частёв 
Общества быв  інтернат Alumneum. В роцї 1851 было 
першый раз публіковане Вручаніє – Venovanie (Піс-
ня народна руська).

Єпарха Ґріґорій Тарковіч – першый
ґрекокатолицькый єпарха Пряшівской єпархії

В роцї 1847 выходить в Будинї Книжиця читал ная 
для начинающих oд Александра Духновіча. Быв 
то першый русиньскый Букварь написаный в на-
роднім языку. Вжывав ся до року 1852, коли быв 
заказаный цісарьскым патентом. Быв то першый 
учебник написаный в языку жытелїв Підкарпатя і 
Пряшівщіны, з котрого ся могли дїти учіти писати 
і чітати. Дотогдышнї книжкы або учебникы на Під-
карпатю і Пряшівщінї были писаны по латиньскы, 
або в церьковнім славяньскім языку.
На концю 19. стороча дішло к переходу церьковных 
школ на штатны і так ся ґрекокатолицька церьков 

Александер Духновіч:
Книжиця читалная для начинающих

школы на уліцї Коменьского і Духновічовій в Ме-
джілабірцях. Штири школы, де ся учіть русиньскый 
язык в ряднім  навчалнім процесї  не можуть быти 
достаточны про навчаня наступуючіх ґенерацій Ру-
синів, котры бы владїли своїм материньскым языком 
– словом і писмом. 

ВЫСОКОШКОЛЬСКА ПРИПРАВА УЧІТЕЛЇВ
 РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА В НАРОДНОСТНЫХ

ШКОЛАХ І МІМО НИХ

Дня 1. 9. 1998 взникнув Інштітут народностных шту-
дій і чуджіх языків на Пряшівскій універзітї в Пряшо-
ві з оддїлїнём русиньского языка і културы, котрый 
ся по часї перемінив  на сучасный Інштітут русинь-
ского языка і културы. Наш Інштітут русиньского 
языка і културы є днесь частёв Центра языків і кул-
тур народностных меншын Пряшівской універзіты 
в Пряшові і є єдиным высокошкольскым працовис-
ком на світї, де мож дістати высокошкольску освіту 
в професії учїтель / учітелька русиньского языка і 
літературы. 

–ro– і –ЛюК–
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10| |11Вымалюй малёванку теты Евы. Ґрафомоторічны гры 

Вымалюйте кажду сову іншыма фарбами подля своёй фантазії, або подля взору теты Евы. 
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Задача: На рісункы теты Евы 
глядайте розлічны формы і 
повіджте панї учітельцї або 

мамцї  ці нянкови, кілько сьте 
нашли: листочків, шпірал, 

кругів, квадратів, косоуголників, 
ромбів  (kosoštvorcov), 

прямоуголників, сердечок, 
півмісячків, еліпс...



14| Колысайковы факты зо звірячого світа Знате...? 

Дїточкы, добрї слухайте. Днесь Вам 
xочеме розповісти, якый роздїл є меджі 
ластівками, білорітками і доджов-
никами. Суть то малы пташата, но 
барз хосенны про чоловіка і про цїлу 
природу . Не довольме, жебы выгынули. 
 

Білорітка обычайна
Білорітка обычайна або домова є 

стяговавый птах. Зо зимовиск в южній 
Африцї прилїтать до нашых країв – на 
цїле Словеньско – в апрілю, пережыє у 
нас цїле лїто, гнїздить, з яєць высидить 
малы птащатка і одлїтать до южных кра-
їн в авґустї аж септембрї, кедь є тепла 
осїнь, так і в октобрї. Гнїздить по цїлій 
Словакії, од нижын аж по Низкы Татры. 

Найрадше любить бывати на сідлісках 
в панеловых домах. Є то дрібне пта-
ша, котре мірять 16-18 цм і важить 18- 
20,5 ґ. Самець і самічка мають головку, 
хырбет і хвіст роздвоєный як вилка, но 
не так выразно як ластівка, сфарбеный 
до синё-чорна, брїшок мають білый. В 
Словакії їх жыє од 500  000 до єдного 
міліона. Білорітка лїтать скоростёв 74 
км за годину і дожывать ся 5 – 15 років. 
Кедь летить, хваче і пожерать мушкови-
ну, котра лїтать в люфтї. Пожерать глав-
нї мухы, лїтаючі моронґлї, комары і іншу 
мушковину. Білоріткы ставляють гнїзда 
на панелакох і хыжах під стрїхов, під 
мостами, де вытварять колонії дакілько 
десяток пар. Гнїздо ставляють із болота, 
травы і піря птахів – скоро цалком за-
перте, лем з малым отвором. Вертають 
ся і веце років до того самого гнїзда. 
Гнїздо ставляють обидвоє партнеры  
–  самець і самічка. Загнїздять два і три 
раз за лїто – од мая до юла, а даколи і в 
авґустї. Самічка знесе штири аж пять 
білых яєць, на яйцях сидять обидвоє 
партнерів – самічка і самець – 14 аж 16 

днїв. Малы ся родять голы і старають 
ся о них обидвоє родічів – 22 аж 33 днї, 
часто і по опущіню гнїзда. Стає ся, же по 
другім або третїм загнїздїню ся о новы 
выведжены білоріткы старають довєдна 
з родічами і їх „старшы дїти˝ з першого 
загнїздїня. 

Білорітка обычайна або домова є за-
коном хранена. 

 

Ластівка обычайна
Ластівка обычайна або домова є 

стяговавый пташок. Зо своїх зимовиск 
на югу Африкы ся ід нам домів вертать 
в марцу або в апрілю, в послїднїм часї 
їх в нашых краях видно уже і в фебруа-
рї. Назад до своїх зимовиск одлїтають 
в септембрї, но дакотры аж в новембрї. 
Ластівка гнїзить на цїлій теріторії Сло-
вакії – од нижин аж по Высокы Татры. 
Стримує ся в близкости людей, в обєктох, 
де ся годує худоба, наприклад,  в стайнях, 
або в пелевнях (stodolách), де жыє в коло-
ніях. Довжка тїла ластівкы є 18 – 22 цм, 
важить лем 16 аж 22 ґрамы. Ластівкы 
суть выборныма лїтцями, з добрыма ма-
невровачіма способностями і выборным 
зраком. Самець і самічка мають головку 
і хырбет синё-чорной фарбы, чело і гар-
танку мають ґаштановой фарбы. Мають 
силно вырїзаный хвіст до формы вилкы і 
мають на нїм світлы флекы. Спідня часть 
тїла є світла із гарджавыма флеками. Од-
гадоване чісло пар ластівок, котры гнїз-
дять на Словакії є 200  000 аж 400  000, 
но і так їх кількость клесла о 20% - 50%, 
што є великым мементом про будучі ґе-
нерації, як ся односити ід тым пташкам, 
котры нам приносять ярь. Ластівка лїтать 
скоростёв 80 км за годину і дожывать ся 
пятёх аж шістнадцятёх років. Ластівка 
їмать мушковину почас лїту, главнї мухы і 
комары, зато є барз хосенна про чоловіка. 

Зожере тілько мушковины, кілко і сама 
важить. Ластівкы собі ставляють гнїздо 
два тыжднї – із глины, травы, соломы, сте-
лять го пірём і злїплюють слинами. Гнїздо 
ставляють обидвоє партнеры і хоснують 
го дакілько років, зато гнїзда ластівок 
треба все вхабити на своїм містї.  Саміця 
знесе 4 – 5 яєць з флеками, з котрых ся 
выведуть голы ластівчата. 

То, што споює білоріткы і ластівкы, 
є то, же кедь падать додж, є холодно, а 
мушковина не є актівна і є похована даґ-
де в дїрах, не лїтать у воздуху, тогды ся 
білоріткам і ластівкам ускорює метабо-
лізм, бо суть голодны, і гынуть в обров-
скій кількости. Обидві сорты пташків 
суть барз хосенны і ненаградителны, бо 
за єден день, як было высше уведжене, 
пожруть тілько мушковины, кілько самы 
важать. І ластівка обычайна або домова є 
законом хранена. 

Доджовник обычайный
Доджовник обычайный або тмавый є 

стяговавый пташок і із своїх зимовиск в 
южній Африцї ся стягує назад домів на 
Словеньско в марцу і назад до зимовиск 
одлїтать в септембрї – в громадах. Жыє 
в містах і в селах, часто і в горах.  Мі-
рять 16-17 цм, важить 36-52 ґрамів.  Є 
цїлый чорно-рудо сфарбленый, із світлов 
гартанёв, косаковыма крылами, хвос-
том выразнї вырїзаным в формі вилкы, 
котрый му служить як кормідло у возду-
ху при змінї напряму лїтаня. На Словакії 
жыє розсїяно на цїлій теріторії країны. 
Жыє їх у нас 30000 – 60000 пар, но їх 
ставы за послїднїх 10 років впали о 50%, 
главнї в містах. Доджовник ся окрем 
гнїздїня, то значіть кладжіня яїчок і їх 
парутыжднёвого высиджіня, стримує 
все лем в воздуху. Протягом лїтаня – по-
жерать мушковину, спить, пє, парить 
ся. Зістило ся, же дакотры доджовникы 
лїтали без перестаня 10 місяцїв, што є 
рекорд меджі птахами. Доджовникы 
лїтають 35-км скоростёв, но можуть лї-
тати і скоростёв выше 200 км за годину. 
Є то птах з найвекшов скоростёв лїта-
ня на світї а лїтать лем властнов силов і 
вдяка своїм крылам, нє вольным падом. 
Дожывать ся аж 21 років. Пожерать 
мушковину і павуків, котрых ловить в 
їх павучінах. Пара доджовників пожре  
каждый день аж 20 000 фалатків лїтаю-
чой мушковины. На гнїздїня вывжывать 
будьякы отворы в людьскых ставбах, 
вытворены чоловіком, або дуплавы 
стромы. Гнїздо творить мох, сухы стебла 

травы, піря, серсть або доконця і біле на-
сїня тополїв, котре доджовникы збера-
ють в часї свого лїтаня і вшытко тото лї-
плять слинами. Доджовник гнїздить лем 
раз в роцї, а то в часї од мая до септемб-
ра. Саміця зношать 2 – 3 чісто білы яйця, 
на яїчках сидять обидвоє родічі – 18 аж 
22 днїв. Малы зістають в гнїздах 42 – 43 
днї, при недостатку потравы – і два міся-
цї. Інтересне є, же кедь є плана, доджана 
хвіля і мушковина не лїтать у воздусї, до-
джовник знає залетїти дакілько 100 км, 
наприклад, аж на Балкан, де ся накор-
мить, наїмать дость мушковины і вертать 
ся назад на Словакію – за своїма малыма 
у гнїздї. Так ся стає, же родічі на гнїздо 
не прийдуть і дакілько днїв і тогды малы 
спомалять свій метаболізм, падають до 
летарґії, спомалить ся їм пулз, дыханя, 
цїлкова теплота, не ростуть і чекають на 
своїх родічів. Дождовник є на Словакії 
законом храненый пташок.

З приходом яри є споєный і  приход 
стяговавых пташків із теплых країн сві-
та, ід нам домів, на Словакію. Кедь ся 
нашы стяговавы пташкы вертають із югу 
Африкы, часто ся не мають де вернути, 
бо їх гнїзда чоловік зошмарить. Напри-
клад, гнїзда ластівок або білоріток. При 
затеплёваню панелаків ся часто замуру-
ють гнїзда доджовників. Попробуйме, 
дїточкы, поставити пташкім гнїзда там, 
де видиме, же їм были знічены. Кедь не 
буде достаток пташків в нашій країнї, 
перемножить ся мушковина, котра є 
про чоловіка звычайнї шкодлива – мухы, 
комары, лїтаючі мурянкы... Важме собі 
хосенность малых пташат, наприклад 
і тых трёх сор, котры сьме пописали 
высше. 

-ЛюК-

Знате, хто ся 
першый купав

у ванї?
Люде в Ґреції, Римі і в долинї Інду 

ся могли порадовати купанём уже в 
середнёвіку. Но як плынув час, ваны 
вышли з мовды а многы ся уж нияк не 
мыли. Жебы перебили смрад, хоснова-
ли парфіны! А знате з чого были зубны 
кефкы? Десь перед 500 роками Кітайцї 
зачали вырабляти першы зубны кефкы 
з свиньской серсти. Пацята мали щас-
тя, же ся в роцї 1930 обявили нілоновы 
кефкы!

Знате, чом суть 
мумії закручены 

до фачу?
Еґіптяне своїх мертвых муміфікова-

ли. Тїло высушыли, жебы ся всокотило 
тісячі років. Вірили, же люде по смерти 
дале жыють в іншім світї, де їм їх тїла 
суть потребны. А не хотїли, жебы їм да-
яка часть хыбила. Мертве тїло фачовали 
зато, жебы собі утримало форму. Кедь 
выбрали внутрішнёсти, тїло ся сушыло 
40 днїв в соленій субстанції, котра ся 
назвывать натрон. Потім го умыли, на-
терли мастями і певно обвязали. Мумія 
ся уложыла до сады трун а тоты ся по-
тім вложыли до камяной труны, котра 
ся назвыать саркофаґ. Доконця мумі-
фіковали і звірята – налпы, крокоділы, 
мачкы і іншы про них святы звірята. І 
біднїшы Еґіптяне давали муміфікова-
ти своїх близкых, але было то барз до-
роге. Лем богаты собі могли доволити 
выпровадити вшыткых своїх близкых на 
другый світ у великій славі. 

Знате, якы 
стародавны 
монументы

доднесь стоять?
В епосї правіку жыли люде як кочовны 

ловцї і зберачі. О своїй екзістенції нам 
зохабили лем мало інформацій. Аж як ся 
усадили, зачали будовати монументы – 
гробкы і святынї. Єднов з найстаршых 
є святыня в турецькім Ґюбеклі Тепе 
(Göbekli Tepe) збудована около 10 000 аж 
9 000 років п. н. еров. Творить єй веце як 
200 монолітічных стовпів выскладаных 
до 20-ёх кругів. Інтересным є, же при ве-
ликім землетрясїню, котре было недавно 
в Турецьку  тота чудесна ставба нияк не 
была порушена, ай кедь епіцентер быв 
релатівно близко.

Далшым унікатным монументом є 
Джосерова піраміда, котра служыла як 
гробка еґіптьскому фараонови. Была 
поставлена коло року 2630-2611 п. н. 
еров. Має шість ступнїв а є поставлена 
з камяных блоків. Ступнї правдоподоб-
но представлёвали ґарадічі до неба про 
фараона.

Барз інтересным є култовый гінду-
істічный комплекс Анґкор Ват (Angkór 
Vat), котрый дав поставити кмерьскый 
краль як гіндуістічный храм з гробков 
про себе около року 1120 н. еры. Храм 
будовали 30 років а днесь представлює 
найвекшый комплекс на світї. Попозе-
райте собі на інтернетї, яка чудесна став-
ба то є. 

Зденка Цітрякова
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1. Прочітай стишкы о професіях і лініёв спой правилный стишок з рісунком. 

2. Прийдеш на то, якы їдла суть зашіфрованы
    в анаґрамі?

3. Якы чісла можеш доповнити намісто фіґур?

4. Прийдеш на 
зашіфрованы слова
в словнім ребусї?

Кедь вы спите, мушу встати,
жебы тїсто замісити.
До червена грїю в пецу,
на рано вам хлїба спечу.

Пензлик, щетку, фарбу має
робити з тым добрї знає.
Образы він не малює,
но плафоны высправлює.

На полю має много роботы,
жебы допестовати всякы доброты,
в яри засїє розсаду,
в осени забере єй до складу.

Скора, клинцї, молоток,
прибє собі запяток.
Шнуркы, гунька, ремінча,
на світї є боканча.

Про вітаміны в молоку, 
гонить стадо на луку.
Стражить їх там од вовків,
має пару добрых псів. 

У высотї облаків, 
ставлять з цеглы новый дім. 
Цімент, малта і пісок,
буде іщі далшый шток. 

6. Тайнічка: Што пече без огня?

1. понарять ся під воду
2. хто робить відеозаписы про філмы
3. служить на чіщіня од смітя дома і на дворї
4. зберають ся в лїсї
5. выстрїлює попіль до воздуху
6. желїзна річ, котра приносить щастя

(з букв в синїх квадратиках выскладуй од-
повідь на загадку)

5. Вісемнапрямник
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ належить меджі найзнамішы _ _ _ _ _ _ _ _. Нашли го на западї Северной Америкы. Быв то 
двойногый _ _ _ _ _ _ _ _ з великов лебков а рівновагу утримовав за помочі хвоста. Ёго зубы дорастали до довжкы 
15 цм, а кедь выпали, або ся зодрали, поступно ся замінёвали. Ёго переднї лабы были малы а были на них 2 палцї. 
Заднї лабы мав могутнїшы і довшы а были на них 4 палцї. За помочі заднїх лаб знав скоро біжти і робити три аж 
штириметровы крокы. Добрый _ _ _ _ і _ _ _ _ му помагали при ловлїню. Відїв 13-раз лїпше як чоловік а зорне поле 
мав намного бівше як ястряб. По усмерчіню своёй жертвы єй добрї розкусав а зъїв скоро цїлу і з костями.

7. Ребус
Заяць позвав звірята на ославу народенин. Пришли 
вшыткы окрем стоножкы. Забава ся помалы кончіть, кедь 
нараз ся отворять дверї і войде сердита стоножка: „До 
фраса, пришла-м нескоро! Котрый дурак написав на две-
рї: (закончіня фіґля будеш знати кедь вырїшиш ребус)

8. Маме 9 єднакых кулёк, лем єдна з них є дакус 
тяжша. Як прийдеме на то, котра то є, кедь можеме 
лем двараз важыти на рівнораменных вагах?
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КЛЮ
ЧЕН
КА

Наісто ся вам уж стало, же 
сьте не могли в кешени або 
в ташцї найти свої ключі. Все 
є лїпше, жебы на ключах штось вісїло, 
жебы нам їх было лїпше глядати. Ключі самы ся барз 
люблять ховати до хоцьякых закутин ташкы, кабелкы 
ці рюкзака.Така ключенка тому може барз добрї помочі. 
А кедь собі єй зробиме самы буде нас наісто іщі веце ра-
довати. Ключенка є і добра ідея на дарунок про дакого.

БУДЕ НАМ ТРЕБА:
	самовысыхаюча моделарьска глина або 

самовысыхаюча FIMO гмота
	фаребны фікскы
	2 єднакы палічкы
	качaлка/розвалка
	лак на нохтї
	соломка
	ножик або выкраёвачка на тїсто
	штось на отиснутя подля властной фантазії 

(лабкы діносавра, колесо з автiчка або трактори-
ка, тїстовины)

ПОСТУП:
1. Приправиме собі глину або FIMO гмоту і дві єднако 
грубы палічкы. Глину розкачаме. Потім по краёх даме 
палічкы а розкачаме глину на єднаку грубку.





2. Кедь уж маме глину розкачану, можеме з нёй зачати 
вырїзовати ключенкы. Кедь маєте выкраёвачкы на тїсто, 
можете поужыти їх, кедь нї можете собі зробити шабло-
ну з картона і потім обрїзати навколо шаблоны ножиком 
формы якы ся вам люблять. Я собі выбрала хыжку. Але 
може то быти і сердечко, колеско, автічко, або штось 
друге.   

3. Менї ся недобрї подарило вырїзати стрїху. Видите, 
же є якась острямбана. Але то не вадить зроблю з нёй 
наконець хыжку крыту соломов. Увидите на концї як 
буде вызерати. Так і вы, кедь ся вам штось не выдарить, 
не будьте смутны – все мож з того придумати дашто 
інтересне. Лем треба отворити дверї своїй фантазії а ідеї 
прийдуть самы. 

4. Далшы домикы мі вже выходили лїпше, так єм 
вырїшыла зробити і даяку бітовку. Моя палічка мала на 
концї коцкасту форму, так єм могла отисковати прямо з 
нёв. Зробила єм собі облакы на бітовцї. Вы, кедь будете 
вырабляти ключенку іншой формы, можете отискова-
ти штось інше, наприкад, по глинї перейдете колеском 
од тракторика, жебы ся вытворив рельєф – отиснутых 
„пневматік″, або дївчата можуть отиснути топанку од 
барбіны. Є то на вас як собі будете окрашлёвати ключен-
ку. 



5. Або не мусить быти на ключенцї отиснуте ніч а 
оздобите єй аж як засхне. Я єм сі таксамо охабила пару 
домиків неотиснутых. А буду їх декоровати аж на концї. 
Основне, што треба зробити іщі докы не высхне гмота є 
вырїзати дїрку, на котру будеме припинати карабінку на 
ключі. Дїрку зробиме барз просто – соломков. 





6. Кедь уж маме ключенкы вырїзаны, отиснуты і маєме 
в них дїркы, охабляме глину або гмоту засыхати. Тот 
процес проходить доста довго, і дакілько днїв, докы до-
брї высхне.  Так собі одложте приправлены ключенкы на 
місце де можуть довше стояти розложены і засыхати. 



7. Поряднї высушены ключенкы забереме і можеме їх де-
коровати. Я собі взяла фаребны фікскы, котрыма їх буду 
выфарблёвати. Мож і акріловыма фарбами а пензликом, 
но ключенкы суть доста малы, а кедь хочете малёвати 
детайлы, буде то іти тяжше.    







8, Поступно малюєме на ключенкы то, што на них 
хочеме мати. Я єм своїм хыжкам і бітовкам вымалёвала 
облакы, стрїхы, комины а доконця і квіткы на парапетї. 
А як ся вам поздає моя хыжка зо зле вырїзанов стрїхов, 
тота, што была така острямбана? Так як єм плановала, 
зробила єм на нїй соломяну стрїху. Што повісте? 

9. Наконець можеме помалёваны ключенкы перетерти 
лаком, жебы ся нам не стерала фарба і дакус ся блискали. 

Як вшытко добрї засхне, можеме прикапчати карабінку і 
дати собі ключенку на ключі. Можеме єй вылїпшыти іщі 
мобілным телефонным чіслом написаным на другім боцї, 
про припад, жебы сьме ключі стратили. Кедь їх хтось 
найде, може нам заволати. Чісло треба писати на ключен-
ку іщі передтым, як єй перетреме лаком.
АЛЕ ПОРОЗ, НЇҐДА НА КЛЮЧЕНКУ НЕ ПИШТЕ 
СВОЮ АДРЕСУ!            -зц- 
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