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Часопіс для дзяцей

Мінск
Часопіс для дзяцей



Карагод 
месяцаў

                Віка ТРЭНАС

   Чэрвень
Вядомы шосты месяц года
Нясе нам розныя прыгоды.
З ім лета паскарае ход, 
Натхняе доўгі дзень на спорт.
У браму мы закінем гол,
Калі згуляем у футбол.
У роварах надзьмем мы колы,
І дзе красуе ў кветках поле
Паедзем, ці да рэчкі шпаркай
У лодках плыць або ў 
байдарках.
Парою гэтай добра ў лесе:
Паходы, гульні, сонца, песні!
Суніцы ўжо бяруцца ў чырвань.
Цябе мы любім, месяц чэрвень!

Малюнак Наталлі Таўсталес

Прыкметы i прымаукi
• Дзе летам кветак карагод, там і пчолы, там і мёд.
• Вясёлка к вечару — да добрага надвор’я.
• Лета з камарамі — зіма з пірагамі.
• Не спрачацца расе з сонцам.

,

Гуляем і перамагаем
Сябры, ці любіце вы спорт? Пэўна ж, так! З 21 па 30 чэрвеня 2019 года Беларусь 

гасцінна прымае ІІ Еўрапейскія гульні. Больш за 4 тысячы спартсменаў з 50 краін 
Еўропы прыедуць да нас, каб спаборнічаць у 23 дысцыплінах і 15 відах спорту. Аэ-
робіка, гімнастыка, барацьба, веславанне на байдарках, настольны тэніс і бадмінтон, 
стральба, веласіпедны спорт, баскетбол, пляжны футбол… і нават скокі на батуце — 
выбірай, наш юны чытач і будучы чэмпіён, што табе больш даспадобы!

Вясёлкаўцы разам з усімі беларусамі — маленькімі і дарослымі — заўзеюць за 
нашых спартсменаў і радуюцца кожнай перамозе. Спадзяёмся, што хтосьці з вас, сён-
няшніх школьнікаў, зусім хутка стане сапраўдным чэмпіёнам, гонарам нашай Бела-
русі, і заваюе шмат высокіх узнагарод!

Вася Вясёлкін

Краінай роднай ганаруся
І на “Вясёлку” — падпішуся!

Падпісацца на любімы часопіс можна ў аддзяленнях Белпошты і Белсаюздруку да 25-га чысла 
кожнага месяца. Індэкс індывідуальных падпісчыкаў 74845, ведамасных 748452.

Мінск
Часопіс для дзяцей
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Чэрвень. 2030 год. Рэспубліка Беларусь. Я – студэнт універсітэта фізіч-
най культуры. Горад Мінск. Стадыён “Дынама”. Тут праходзіць цырымонія ад-

крыцця Чэмпіянату свету па футболу.
Беларусь упершыню за ўсю сваю гісторыю стала краінай-гаспадыняй сусветнага 

чэмпіянату па футболу. Мундыяль – гэта самы папулярны спартыўны турнір. Наша 
краіна арганізавала спаборніцтвы. Усе спартыўныя пляцоўкі абсталяваны адмысло-
ва.

Мы прымаем гасцей, удзельнікаў чэмпіянату і балельшчыкаў. Мы таксама і краі-
на-ўдзельніца мундыяля. У нашай зборнай лепшыя футбалісты. Яны годна выступяць 
на чэмпіянаце. Увесь свет адзначае 100 гадоў з часу правядзення самага першага чэм-
піянату. І мы, уся Беларусь, з гонарам прымаем гэты 24 турнір у сябе. У нашай краі-
не вельмі шмат увагі надаецца развіццю футбола. Галоўнае верыць у сябе і ў сваю 
краіну. І Беларусь стане гаспадыняй мундыяля!

Змачынскі Ілля, 2 “М” клас, ДУА “Гімназія г. Дзяржынска”

Беларусь спартыўная

Справімся без супергерояў
Я быў упэўнены, што свет трымаецца на супергероях. Уяўляў сабе магутных асіл-

каў, якія з дапамогай звышсілаў ратуюць планету і чалавецтва. А што я? Я ж не су-
пергерой, звычайны школьнік. А тут прыносіць паштальён часопіс “Вясёлка”. Мой 
чатырохгадовы брат Мішка, як смала, прыляпіўся да мяне: пачытай ды пачытай! 

Ого! Мэты Устойлівага Развіцця… Інфармацыя якраз для супергерояў. Чым 
больш я заглыбляўся ў старонкі, тым больш разумеў, што ўсё геніяльнае — проста. 
Не абавязкова быць супергероем, каб паўдзельнічаць у выратаванні планеты. Што 
можа быць прасцей, чым своечасова выключаць святло дома? Мыцца не ў ванне, а 
прымаць душ. Смецце — пластык, паперу і шкло — сартаваць асобна. Пластыкавыя 
пакеты выкарыстоўваць меней. Купляць і гатаваць роўна столькі, колькі патрэбна, 
каб лішнія прадукты не псаваліся. Хіба гэта так складана?

Калі простыя правілы будзем выконваць не толькі мы з Мішкам, але і нашы ся-
бры, знаёмыя, ды яшчэ і дарослыя далучацца да нас, — то ніякія супергероі нам не 
спатрэбяцца. Мы справімся самі! 

Не ведаю, як вы, а мы з Мішкам вырашылі ратаваць планету ўжо сёння. Зараз 
прымем душ, выключым святло і ляжам спаць. Дабранач, планета!

Іван Апалонік, 12 гадоў, ДУА “Гімназія № 1 г. Навагрудка”  

Сябры! Вася Вясёлкін і МУР вельмі рады вашым творам і малюнкам пра Мэты 
Устойлівага Развіцця, якія вы дасылаеце нам у рэдакцыю. Наш конкурс, аб-
вешчаны ў “Вясёлцы” № 12 за 2018 год, працягваецца. Чакаем вашых работ!  

Змачынскі Ілля, 2 “М” клас, ДУА “Гімназія г. Дзяржынска”

Майбарада Яна,  6 год, г. Мінск

Талпека Улада,  6 год, г. Мінск Карогвіч Крысціна, 6 год, г. Мінск
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ДА 100-ГОДДЗЯ КЛАСІКА 
БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ 

АВЯР’ЯНА ДЗЕРУЖЫНСКАГА

Авяр’ян ДЗЕРУЖЫНСКІ

Дзеці суп варылі
Дзеці суп варылі.
— Будзе добры, — гаварылі, —
От жа будзе
Смачны суп:
У гаршчок насыплем круп,
Пакладзём яшчэ гароху,
Рэдзькі болей,
Морквы — троху,
Бручкі, хрэну-пекуну,
Дольку часнаку адну,
Перцу горкага — дзве лыжкі,
Ну і солі — тры кілішкі.

Дзеці суп варылі.
— Будзе добры, — хвалілі,
А зварылі —
У талеркі налілі,
За стол селі —
Есці зразу пачалі.

Паспытаў Пятрок —
Паклаў лыжку ўбок.
Паспытаў Кастусь —
З-за стала ціха шусь.
Паспытала Людміла —
Губкі скрывіла.
Паспытаў Хвядот —
Больш не ўзяў у рот.

От выйшаў суп
З аўсяных круп,
З перцу, часнаку
I рэдзькі!
Зажурыўся повар Хведзька.

— Суп нясмачны, —
Кажа Воля, —
Мусіць, мала клалі солі.

ПІСЬМЕННІКУ, СЯБРУ “ВЯСЁЛКІ” 
УЛАДЗІМІРУ СКАРЫНКІНУ — 80 ГАДОЎ! ВІНШУЕМ!

Уладзімір СКАРЫНКІН

Пасля дажджу
Нібыта засланкай,
Бабахнуў
Над лесам гром —
І родны край,
Дажджом абмыты,
Зноўку пахне,
Як свежы каравай.

Пярэстым ручніком
Накрыты,
Дыміцца,
Робіцца смачней.
І неба свеціцца
Блакітам
Матуліных вачэй.

Кнігі 
       як хлеб
“Адвеку хлеб, —
мяне вучыла мама, —
патрэба ўсіх патрэб”.
Аднак і кнігі для людзей таксама —
надзённы хлеб.

Дзе б ні жылі —
 ці ў вёсцы, ці ў сталіцы —
без кніг не можам мы…
Нібы буханкі хлеба, 
на паліцы
стаяць тамы.
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Ганна СКАРЖЫНСКАЯ-САВІЦКАЯ

ШТО  ДУША  МАЕ, ТЫМ  І  ПРЫМАЕ
Казка

Запрасіла  аднаго  разу Ліса Янотаў  у  госці. Накрыла шыкоўны стол:
курачка смажаная, курачка  грыль, курачка з грыбным соусам, качка запечана  з 

яблыкамі, гусачка фаршыраваная. Добра, што Ліс быў спрытны паляўнік на сялян-
скіх хатніх птушак. А для гасцей, дык удвая пастараўся. Напякла Ліса Хітракееўна 
пірагоў, нарабіла з лясных ягадаў морсаў.  Чаго толькі не было на стале!

Завіталі Яноты ў госці і ахнулі ад такой шчодрасці гаспадароў.
— Колькі ўсяго нагатавала, Хітракееўна! – дзівілася янотава жонка 
Чысцёха Паласкайлаўна.
— Для дарагіх гасцей старалася! – усміхалася Ліса, якая сядзела за сталом у мяк-

кім крэсле з воўчай скуры і абмахвалася дарагім веерам.
Пілі-елі госцікі ажно да самай ночы. Ліса распавядала пра сваё багацце, пра шы-

коўнае жыццё. І нарэшце пахвалілася дарагімі заморскімі футрамі, якія прыпасла на 
ўсе выпадкі жыцця.

Сабраліся Яноты дамоў ісці.
— Дзякуй вам, гасцінныя гаспадары, за шчодрыя пачастункі! – пакланілася Чыс-

цёха Паласкайлаўна. – Прыходзьце да нас у госці.
А сама думае: “Чым жа я буду частаваць такіх багатых сяброў? Чым жа іх здзівіць?”
У прызначаны дзень Лісы завіталі да Янотаў у госці з дарагімі падарункамі ды 

сюрпрызамі.  Бач, Ліса “з размахам” жыла.
— Праходзьце, калі ласка, госцікі дарагія! – шчыра запрашала Чысцёха
Паласкайлаўна гасцей за стол, на якім стаяла рыбка смажаная, рыбка вараная, 

рыбка з цыбулькай і морквачкай.
— У нас, вядома, сціплыя  пачастункі, не такія, як у вас. Але не судзіце: чым ба-

гаты, тым і рады. Што душа мае, тым і прымае! – добразычліва ўсміхалася сціплая 
гаспадыня.

Малюнкі Віталя Дударэнкі
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Прыпяць — старажытная водная дарога.
Край лясоў, балот, лугоў, запаведнікаў.
Гэта рака — палескі скарб,
наша гісторыя, дзіва, багацце.
Як кравяносны сасуд,
яна дорыць усяму Палессю
сваю нястомную энергію.
Па  яе спакойных хвалях 
бясконцым ланцугом цягнуцца
пасажырскія, грузавыя судны —
ажно на пяцьсот кіламетраў.
На берагах ракі, як помнікі,
стаяць гарады Пінск, Тураў,
Петрыкаў, Мазыр, Нароўля.
У іх ёсць порты, прыстані.
А каля вёскі Юравічы
адкрыта стаянка першабытных людзей.
Яны жылі каля сваёй ракі
дваццаць тысяч гадоў назад.
У водах Прыпяці вольна пачуваюць
шчупакі, язі, ляшчы, самы…
У навакольных лясах гаспадараць
ласі, алені, касулі, лісы, зубры…
Тут вольна крыляюць, гняздуюцца
дзвесце пяцьдзесят відаў птушак.
Уладзімір Караткевіч дзівіўся:
“Ледзь не на кожнай палескай хаце
ляскае дзюбай жывы, вольны бусел…”
Прыпяць — рака дзвюх краін-суседак.
Выток яе на ўкраінскай Валыні.
Далей сваім блакітным поясам
пралягае па Брэстчыне, Гомельшчыне.
Уперадзе, на Кіеўскай зямлі, —
кідаецца ў пяшчотныя абдымкі
магутнага волата Дняпра.
Разам яны ўліваюцца
ў бязмежныя воды Чорнага мора.
Хто на Прыпяці не пабываў,
той чароўнага Палесся не пазнаў.

Васіль ЗУЁНАК

ГЛУШЭЦ
Кажуць, што глушэц глухі.
Верыць не хачу я!
Пад нагой сучок сухі
Хрусне — ён пачуе.

Толькі ёсць адзін закон
У натуры гнуткай:
Як на ток выходзіць ён,
Робіцца нячуткі.

Як прачнецца ў ім баец
Ды як затакуе —
Вось тады ўжо ён глушэц:
Сам сябе не чуе.

І калі спяваць пачне
Звонкім ранкам веснім,
Ён, нібы ў чароўным сне,
Чуе толькі песню.

Вось тады хоць падпявай —
Слых як расцярусіць:
Не заўважыць! Падбягай —
Слухай і любуйся!..

Кажуць, што глушэц глухі.
Глупства! Пэўна знаю:
Глухату ён у імхі
Ад людзей хавае.Фота Сяргея Зуёнка

Малюнак Аксаны Аракчэевай
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ПРЫПЯЦЬ — РАКА ПАЛЕССЯ
Рака Прыпяць на Беларусі мае пятнаццаць водных прытокаў: Піна, Ясельда, 

Бобрык, Цна, Лань, Случ, Пціч, Трэмля, Іпа, Стаход, Стыр, Гарынь, Сцвіга, Убарць, 
Славенча. А ёсць жа яшчэ тонкія жылкі рэчачак, канаваў, ручаёў ды незлічоная 
колькасць азярцоў, сажалак, копанак. Дык мо і напраўду тут было ў сівой даўніне 
Герадотава мора?

Давайце, сябры, крок за крокам, кіламетр за кіламетрам вывучаць, спазнаваць 
нашу прыгожую, мілую айчыну Беларусь.

Не стомімся дзівавацца нашай краінай. Спаўна раскрыем пачуцці любові да зямлі 
нашых продкаў.

Дамашняе заданне:
1. Які з Прыпяцкіх гарадоў самы старажытны? Колькі яму гадоў?
2. Чаму нашу Прыпяць называюць Амазонкай Еўропы, Мазыр — міні-Кіевам, а Кірылу Ту-

раўскага Златаустам?
3. Што ведаеце пра Прыпяцкі нацыянальны парк? Дзе ён знаходзіцца? Для чаго наша дзяржа-

ва аберагае жывую прыроду?
4. Ці праўда, што з Прыпяці можна трапіць ажно ў Балтыйскае мора?

Малюнкі Ігара Ліпскага12 13



Прывітанне! Дапамажы Васю Вясёлкіну прачытаць словы з лішнім 
складам. Напрыклад, у слове САМАСНА склад МА — лішні. Прыбяром 
яго — і атрымаецца слова САСНА. Зразумеў? Давай паспрабуем.

КАКАРАВА
КАЛАСОССЕ
БАРАБАВІК
ЗЯЛЯЗЮЛЯ
ПОРУСАЧАНЬ

КАРОБАВА
ВЕРАГОБЕЙ
ЛІЧЫПА
АКАЛАЦЫЯ
ПАГАЛАЦ

Заданне ад Васі Вясёлкіна
Утвары, прыбіраючы склады, новыя словы са слова РАМОНАК (РАНАК, РАК). 

Колькі слоў у цябе атрымалася? Хто хутчэй зрабіў — сябар ці ты?

Дзед БЯЛЫН

Чэмпіён свету
 
— Будзеш чэмпіёнам свету! —
Трэнер гаварыў атлету.
У адказ казаў атлет:
— Будзе ведаць мяне свет!
Хутка падрастае змена —
Пяць гадоў ужо спартсмену.

Спартыўныя загадкі
Мы плывём па рэчцы шпарка,
Мы вяслуем на … 

Стужкі, абручы і мячыкі —
Гэта цацкі для ...

Вышэй за неба скокнуць рады
На батутах ...

У кошык забівае гол,
Хлапец гуляе ў ...

Вольга ГРОНСКАЯ

Песенька пра двух вярблюдаў

Два маленькія вярблюды
елі з распіснога блюда
макароны і катлеты,
запяканку з кісялём.
А пасля такой вячэры
выбягалі прэч за дзверы.
Іх там сустракалі лужы
з цёплым чэрвеньскім дажджом.

Два маленькія вярблюды
не баяліся прастуды,
бо на капытах было ў іх
восем ботаў на дваіх.
І спявалі, і скакалі,
потым бурбалкі пускалі,
нават плавалі, нібыта
грузавыя караблі.

Адпачынку не давалі.
Лужы трошку сердавалі,
толькі потым зразумелі,
што злуюць яны дарма.
Для маленькіх двух вярблюдаў
здорава зрабіцца цудам!
Хай пабегаюць удосталь –
у пустыні луж няма.

Малюнкі Анастасіі Смародзіны

байдарках

гімнастыкі

акрабаты

баскетбол
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Прыгоды парсючка Рохліка
Эстафета

Вокладка Наталлі ТАЎСТАЛЕС

Пачатак у № 1 за 2019 год. Працяг у наступным нумары
Аўтар гісторый Алесь ЕМЯЛЬЯНАЎ-ШЫЛОВІЧ

Мастак Сяргей ВОЛКАЎ

2. Мелька: Глядзі! Не зявай!
Рохлік: Добра!

3. Рохлік задумаўся, спатыкнуўся і паляцеў долу. 
Моцна выцяўся. У яго на вачах слёзы.

1.

4. Да фінішу Рохлік прыйшоў трэці.

5. Рохлік: Я так 
хацеў быць 
першым, а 
цяпер праз 
мяне мы ўсе 
прайгралі.

6. Бадзя: Не варта хвалявацца, Рохлік. 
Галоўнае ўдзел, а не перамога.

Мелька: Так, не плач. Мы 
ўсё адно зоймем прызавое 
месца. Хай і не першае. 
Галоўнае — вынік. Ты 
малайчына!


