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Васіль ЗУЁНАК

Бусел

Пэўна, толькі жаба знае,
Колькі клопатаў ён мае:
Бусел з саменькага рання
Вылецеў на паляванне.

Лебедзi

Не плынь вады безупынная,
А неба наўсцяж лебядзінае:
Лебедзь-клікун,
Лебедзь-шыпун, —
І кожны воблачкам белым
Разгортвае крылы смела.

Карагод месяцаў
Віка ТРЭНАС

Жнiвень

Вось ён, вось ён — месяц восьмы!
Жнівень золатавалосы.
Хлебасольны, урадлівы,
Ён саспеліў нашы нівы.
Ягады, грыбы, арэхі —
Нам прысмакі на пацеху.
Рады на зямлі старацца —
Шчодры плён прыносіць праца.
Колькі дзён — і птушкі шчыра
Зазбіраюцца ў вырай.
Развітаемся з буслом —
Ён памаша нам крылом.

Фота Сяргея Зуёнка

,

Прыкметы i прымаyкi
• Кожная хата ў жніўні багата.

• Жнівеньскі дзень год корміць.
• Павуціна чапляецца да расліны — да цяпла і яснай восені.

Падпішуся на “Вясёлку” —
Для сябе і для сяброўкі!
Падпісацца на любімы часопіс можна ў аддзяленнях Белпошты і Белсаюздруку да 25-га чысла
кожнага месяца. Індэкс індывідуальных падпісчыкаў 74845, ведамасных 748452.

Малюнак Наталлі Таўсталес
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Беларусь фантастычная

У 2030 годзе Беларусь стане зусім іншай краінай! Усюды
стаяць і нават лётаюць хмарачосы. Замест работнікаў працуюць робаты і электрычныя машыны. Замест аўтамабіляў
ездзяць электракары і суперхуткае метро. А яшчэ фантастычныя жывёлы гуляюць па вуліцах.
Афанасенка Паліна, 3 клас, г. Мінск, школа Stembridge.

Беларусь
экалагічная

Русак Марыя, 3 клас, школа Stembridge.

Беларусь зменіцца ў 2030 годзе.
З’явяцца беларускія Starbucks і Gucci.
“Піца Лісіца” заменіць McDonald’s.
Прыедзе яшчэ больш турыстаў з розных краін, чым цяпер. Надыдзе пацяпленне, і заводы пабудуюць купалы
над дахамі, каб фільтраваць паветра.
Гэта выратуе прыроду.
Касцючэнка Цімафей, 3 клас,
г. Мінск, школа Stembridge.

Пятро РАМАНЕНКА

Непаслухмянае куранятка
Казка

Жыло-было куранятка — маленькае, жоўценькае і непаслухмянае! Ніяк матулю
слухаць не хацела.
Аднойчы ўранку матуля-курачка сабралася да суседкі ў госці і загадала куранятку, каб тое нікуды з дому не выходзіла, і нават кошкаю Муркаю яго прыстрашыла. Ды
хіба куранятка паслухалася? Яно ж было непаслухмянае! Дык вось, як толькі матуля
пайшла, яно выбегла на двор, пад вароты пралезла і хутчэй паспяшала на рэчку.
Бяжыць куранятка, бачыць, — з агароду кот, ды такі вялізны, як скочыць цераз
плот і следам за ім як кінецца! Што тут рабіць? Спалохалася куранятка, прыбавіла
ходу і назад азіраецца. Добра, што насустрач гаспадарскі шчанюк выбег, які забрахаў
на ката. Той ускочыў на дрэва, выгнуў спіну дугой, зашыпеў. Яшчэ больш спужалася куранятка і далей прыпусціла. Само не заўважыла, як збілася з дарогі. І рэчкі не
відаць.
Тут як тут хітруння-ліса на сцяжынцы паказалася. Хвосцікам павяла ды кажа:
— Якое ты прыгожае, куранятка, маленькае, жоўценькае! Куды так спяшаешся?
— Я заблукала, — прызналася куранятка…

Касачова Ксенія, 3 клас, школа Stembridge.
Сябры! Вася Вясёлкін і МУР вельмі рады вашым творам і малюнкам пра Мэты
Устойлівага Развіцця, якія вы дасылаеце нам у рэдакцыю. Наш конкурс, абвешчаны ў
“Вясёлцы” № 12 за 2018 год, працягваецца. Чакаем вашых работ!
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Працяг казкі чытайце на нашым сайце www.veselka.by
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ДА 90-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ
Алесь СТАВЕР

Жураўлі на Палессе ляцяць...
Каб любіць Беларусь нашу мілую,
Трэба ў розных краях пабываць.
Разумею цяпер, чаму з выраю
Жураўлі на Палессе ляцяць.
Што ім тыя пагоды паўднёвыя!
Што ім пышны платанавы рай,
Калі клічуць іх далі сасновыя
I азёрны рабінавы край.
Сакавітыя пожні мурожныя
He заменіш нічым і нідзе,
I зямлю, дзе сцяжыначка кожная
У прыветлівы двор прывядзе.
Каб любіць Беларусь нашу мілую,
Трэба ў розных краях пабываць.
Зразумееш тады, чаму з выраю
Жураўлі на Палессе ляцяць.

Падарожжа ў краіну
грошай

Аднойчы Вася Вясёлкін сустрэў сваіх сяброў, трэцякласнікаў Янку і Валю. Вучні стаялі пасля ўрокаў каля школы з
сур’ёзнымі тварамі і нешта заклапочана абмяркоўвалі. Вася
падышоў, павітаўся і спытаў:
— Сябры, можа, я магу вам дапамагчы?
— Разумееш, — пачаў тлумачыць Янка. — Нам да заўтра трэба напісаць
сачыненне на тэму “Мая будучая прафесія”. Я вырашыў, што калі вырасту, стану банкірам.
— А я, — дадала Валя, — буду бізнес-лэдзі, як яна, — і дзяўчынка паказала
на экране свайго тэлефона фота прыгожай, шыкоўна апранутай жанчыны.
— Толькі мы не ведаем, з чаго пачаць, — у адзін голас зазначылі хлопчык і
дзяўчынка.
Вася ўсміхнуўся:
— Я вам падкажу. Нам патрэбна завітаць на экскурсію… у краіну грошай!
Вунь туды, — і Вася паказаў рукой на бліскучы шкляны будынак на іншым баку
вуліцы. — Гэта БПС-Збербанк, адзін з самых буйных банкаў Беларусі. Там усё
ведаюць пра грошы.
Калі нашы героі завіталі ў будынак, іх сустрэла кансультант Паліна. Яна
расказала пра тое, як з’явіліся першыя грошы.

Малюнак Віталя Дударэнкі
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Людзі маглі абменьвацца
прадметамі толькі тады, калі
яны іх мелі.

4.

3.

2.

5.

Выкарыстанне папяровых і
электронных грошай.

11.

У якасці грошай
былі хатняя жывёла,
зерне, мех.

Ролю грошай
адыгрывалі розныя
прадметы.

3000 гадоў таму. У Кітаі папярэднікі
грошай — ракавінкі кауры, у індзейцаў
Паўночнай Амерыкі — “вампум”,
упрыгажэнні з ракавінак малюскаў.

З 1995 года.
Выкарыстанне
электронных
плацяжоў.

2700 гадоў таму.
У Малой Азіі з’явіліся
першыя манеты.

10.

Паступовае
выкарыстанне
золата як агульнага
эквіваленту грошай.

Як з’явіліся грошы?

6.

1150 гадоў таму. Распіскі
пра атрыманне грошай або
каштоўнасцей у доўг.
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7.

800 гадоў таму.
У Кітаі з’явіліся
першыя папяровыя
грошы.

8.

1661 год. У Еўропе
надрукаваны першыя
папяровыя грошы.

У даўнія часы грошай не было — людзі абменьваліся паміж сабой патрэбнымі рэчамі або прадуктамі. Пазней у якасці грошай сталі выкарыстоўваць тое, што лічылася каштоўным. Напрыклад, быкоў або аленяў. У ацтэкаў грашыма былі какава-бабы,
у манголаў — спрэсаваны ў цаглінкі чай. Для нашых продкаў вялікай каштоўнасцю
былі соль і спецыі, якія прывозіліся з далёкіх краін. За іх маглі аддаць мяшок зерня
або хатнюю жывёлу.
Каля трох тысяч гадоў таму з’явіліся першыя манеты. Іх папярэднікамі былі срэбныя і залатыя кольцы (або грыўні), жалезныя брускі. На Русі чаканіць манеты пачалі
ў X стагоддзі. Уласную манету на тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага, асноўную
частку якога займала сучасная Беларусь, пачалі чаканіць у першай палове XV стагоддзя. Яна называлася пенязь. Пазней адчаканены ўласныя асноўныя еўрапейскія
наміналы — срэбраны грош у 1535 годзе, залаты дукат у 1547 годзе і срэбраны талер
— у 1564 годзе.
Папяровыя грошы пачалі ўжываць значна пазней за манеты. Адбылося гэта ў
Кітаі ў XII стагоддзі. На тэрыторыі Расійскай імперыі іх сталі друкаваць пры Кацярыне Другой.
Цяпер на змену папяровым грашам прыходзяць больш сучасныя сродкі аплаты,
— у першую чаргу, “электронныя” грошы.
Працяг у № 9 за 2019 год.
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Белавежская пушча — помнік даўніны,

Мікола ЧАРНЯЎСКІ

Драч узяўся лыка драць…
Як вярнуўся з поўдня драч,
Не спачыў і троху:
— Тр-р-рэба бр-р-рацца
Лыка драць,
Думаць пра дар-р-рогу.
Лапці новыя спляту —
Я ў іх восенню пайду
Зноў у кр-р-рай
Той, дзе цяплей,
А ў лапцях ісці — лацвей!
І таму ён, рупны птах,
Нават ноччу на нагах —
Бегае, шукае; дзе
Вербалоз, ліпняк расце,
Дзе б, з чаго б
Кару злупіць?..
Каб не спалася, скрыпіць.
Сон да рання не бярэ.
Лыка лета ўсё дзярэ.
Навіной нас, драч, усцеш:
Калі лапці ўжо спляцеш?
Калі кінеш лыка драць,
Ноччу нам дасі паспаць?
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Малюнак Аксаны Аракчэевай

старэйшы прыродны лес Еўропы.
На плошчы ў 85 тысяч гектараў
зберагаецца дзіва і цуд мінулых вякоў.
Тут растуць дубы, якім па 500 гадоў.
Уявіце, што бачылі яны, што чулі
за свае шумлівыя стагоддзі.
Тут жыве цар звяроў —
белавежскі, магутны зубр.
Буры, грывасты, рагасты, з барадой.
Моц, дужасць, веліч у яго абліччы.
Але ён спакойны, памяркоўны,
толькі яго не чапай, не злуй.
Ёсць елкі вышынёй да 50 метраў.
Каля адной з іх пабудаваны маёнтак
беларускага Дзеда Мароза.
Пад Новы год наш Дабрадзей
атрымлівае тысячы віншаванняў, пажаданняў
з усіх гарадоў, вёсак Беларусі.
Добры Дзед Мароз шчодра прымае гасцей,
знаёміць з сваімі ўладаннямі.
Слугуюць яму лясныя гіды —
высакародныя алені, хутканогія казулі,
спакойныя ласі, шустрыя вавёркі
ды, безумоўна ж, мудрыя, векавыя
зубры — сэрца прыроднага помніка.
Белавежская пушча — чароўная казка лесу.
Тут безліч пеўчых птушак.
У кожнай — свая песня.
Слухайце, наталяйцеся ляснымі канцэртамі!
Пабываць у Пушчы — гонар і абавязак
кожнага Беларуса, кожнага нашага госця.
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Лясная казка Беларусі
Векапомны лес Белавежскай пушчы ахоплівае дзве беларускія вобласці — Брэсцкую і Гродзенскую. Уявіце сабе зямельную меру гектар. Дык Пушча ўбірае ў сябе 85
тысяч гектараў. А калі кожны з іх — сваеасаблівы раздзел жывой казкі, то колькі ж
гадоў можна чытаць гэту кнігу!
У Пушчы ёсць музей, вальеры, гасцявыя домікі, магазіны сувеніраў. Там працякаюць рэкі Нараў, Рудаўка, Гвозна, Лясная, Белая. Ёсць шмат азёраў, бароў, бярэзнікаў,
ельнікаў, дубнякоў. І ўсё гэта — некранутая прырода. Там сустрэнеце Цішыню, Таямнічасць, Загадкавую Вечнасць. Спяшайцеся стаць нястомнымі адкрывальнікамі
сваёй Айчыны.

Малюнкі Ігара Ліпскага

Дамашняе заданне:
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1. Чаму наша дзяржава ўзяла пад ахову Белавежскую пушчу?
2. Што робяць вучоныя ў Пушчы — геабатанікі, дэндролагі, глебазнаўцы,
заолагі?
3. Ці праўда, што аднойчы ўсіх зуброў адстралялі паляўнічыя? Хто яны
былі?
4. Калі вы ўжо вандравалі па Пушчы, дашліце ў “Вясёлку” свае малюнкі,
вершы, апавяданні, казкі.
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Крыжаванка «Жнівеньскі каласок»

Дзед БЯЛЫН

Загадкі
Па вертыкалі: Месца, дзе косяць траву.
Па дыяганалі:
1. Невялікі лес, дуброва.
2. Прылада, без якой раней не абыходзілася аніводная жнейка.
3. …., соль і вада — першая яда.
4. Колькасць надоенага малака.
5. Святы, які камандуе хмарамі, навальніцамі і маланкамі. Адзначаецца 2 жніўня.
6. Уборка ўраджаю.
7. З гэтага злаку пякуць самы смачны чорны хлеб.
8. Шырока, круглая, драўляная пасудзіна з клёпак з двума вушкамі.
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Малюнак Анастасіі Смародзіной

Поўз і ўпоперак, і ўздоўж
Па траве павольны …
Круць і гэтак, круць і так —
Танчыў на пяску …
Як маленькая кароўка,
Пасвіцца ў траве …
Праляцела, як страла.
У вулей несла мёд …
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Прыгоды парсючка Рохліка

Астры

— Бадзя, ты што
тут робіш?
— Ды нічога. Вось
кветкі прыгожыя.
Вырашыў маме
букет падарыць.

— Дык гэта ж
не твая клумба!
Хіба ж можна з
чужой клумбы
рваць кветкі?
— Цётухна, у вас такія
чароўныя астры, што
наш сябар вельмі хоча
сабе колькі кветак,
але саромеецца
папрасіць.

— Ну вядома ж, зараз я
нарэжу вам найлепшых
кветак.

Пачатак у № 1 за 2019 год. Працяг у наступным нумары
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