
 Хаатычная, неперыядычная, моўна-лінгвістычная 
газетка для маладых беларусаў і іхных шчырых 
сяброў. Рэкамендавана ўсім, хто не баіцца вучыцца.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АСЦЯРОЖНА: чытаючы гэтае выданне, вы можаце 
выпадкова набрацца беларускіх слоў ды выразаў, 
заразіцца любоўю да Беларусі, у цяжкіх выпадках - 
засвоіць беларускую мову.  
 

“TRILLER-PLACATE” 
МІНСК, 2019 

Пра якія беларускія гарады вядзецца? Намалюйце 

гербы гэтых гарадоў. Ці правільна адкажуць на 

пытанні вашыя сябры? 

Ля гэтага мястэчка ў старыя часы 

збудавалі зусім не белую вежу, якая не 

давала назвы навакольнаму лесу. 

Гэтае еўрапейскае мястэчка амаль 

згубілася на карце. Турысты жахаюцца, калі 

даведваюцца, што ад Рыгі туды ехаць 474 км, 

а ад Кіева – ўсе 573. 

У гэтым мястэчку ўсяго толькі выраблялі 

паясы, вядомыя на ўвесь навакольны свет.  

Ці шмат гарадоў можа пахваліцца 

помнікамі літарам? А гэты можа! 

Гэтае месца двойчы не стала сталіцай 

нашай краіны. 

У 1945 годзе гэтае мястэчка перайме-

навалі ў Слаўгарад, каб гвардзейская дывізія, 

якая яго вызваліла, не насіла імя…  

У гэтым мястэчку робяць самыя буйныя 

самазвалы ў свеце. 

 

 
Дзякуй тым, хто выкладвае ў інтэрнэт прыдатныя малюнкі! Калі вы пабачылі свой 
малюнак ці фота ў нашым выданні—віншую, вы — наш пазаштатны супрацоўнік! 

Калі вам удасцца данесці да нас сваю нязгоду, мы выбачымся. Чэсна-чэсна. 



 ЖАРТАЧКІ! 
Праілюструйце жарт ці намалюйце ўласны. 

- Мама, скажы, гэта справядліва? Чалавек нічога не 

зрабіў, а яго пакаралі! 

- Напэўна, несправядліва. Але раскажы, у чым рэч? 

- Настаўніца спыталася, што я зрабіў дома па 

матэматыцы. А я нічога не зрабіў! 

- А да дошкі цябе сёння выклікалі? 

- Ага. А заўтра выклікаюць цябе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ты зноў прапусціла школу! Я хачу ведаць, чаму! 

- У настаўніцы было свята, дзень народзінаў. Я дала ёй ад 

мяне адпачыць! 

- Я хачу ведаць, калі ты выправіш свае адзнакі! 

- Як толькі настаўніца пакіне журнал без нагляду! 

- Чым далей – тым болей! Хоць бы адна добрая навіна! 

- Ёсць добрая навіна! За падручнікі ў наступным годзе 

плаціць не трэба! 

- Чаму гэта? 

- Падобна, што ў наступным годзе я ізноў 

пайду ў трэці клас!  

ЧОРНАЯ ШУФЛЯДКА. 
Былі такія часы на нашай зямлі, калі беларусы 

штодня і паўсюль гаварылі па-беларуску.  
 

У тыя часы ў хаце беларуса абавязкова жыў 
хатнік (дамавік) — маленькі дзядок з кудлатымі 
сівымі валасамі й барадой, які заўжды хадзіў босы 
ды без шапкі. 

Хатнік ва ўсім дапамагаў сям’і: прыбіраўся ў 
хаце, даглядаў і карміў жывёлу, сушыў збожжа і 
рабіў процьму іншых спраў не толькі ў хаце, але і ў 
гумне, у лазні, іншых месцах на падворку. Таксама 
ён папярэджваў гаспадароў пра магчымую 
небяспеку. 

Звалі хатніка па-рознаму: Гаспадар, Дзядзька, 
Хазяін. Лічылася, што хатнік ад чарцей адстаў, а да 
людзей прыстаў, і сам баіцца чорта. 

Сям’я частавала хатніка, шанавала яго падчас 
радзінаў, вяселля, памінальных дзён, нароўні з 
душамі продкаў хатніка запрашалі на вячэру на 
Дзяды. 

Калі ж хатнік пачынаў гарэзіць — біў альбо 
скідаў у балею посуд, хаваў рэчы, казытаў сонных 
людзей — можна было звярнуцца да памерлых 
сямейнікаў з просьбай утаймаваць неслуха. 
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ПРАВЕР СЯБЕ: 
 

Фізкультхвілінка “РАЗ-ДВА!” 

АДЗІН – ДВА – галава, 

ТРЫ – ЧАТЫРЫ – птушкі ў вырай. 

ПЯЦЬ – ШЭСЦЬ – узяць і несці. 

СЕМ – ВОСЕМ – круцім носам. 

ДЗЕВЯЦЬ – ДЗЕСЯЦЬ – нос павесіць. 

ДЗЕСЯЦЬ – ДЗЕВЯЦЬ – столь памераць, 

ВОСЕМ – СЕМ – вушы трэм. 

ШЭСЦЬ  - ПЯЦЬ – сесці-ўстаць. 

ЧАТЫРЫ – ТРЫ – калені падбяры. 

ДВА – АДЗІН – на месцах  сядзім! (на месцы бяжым). 

 А ВЫ ТАК РОБІЦЕ? 

Хуліганскія прыпеўкі. 

 
 

Я штораніцы ўвесь год 

Спрынтам забаўляюся: 

Ці тралейбус едзе рана, 

Ці то я спазняюся! 

 

Аніколі не кідаю 

“фанцік” на падлогу я: 

У партфель усё піхаю, 

Я – за экалогію! 

 

На дыктоўцы я спяшаю, 

Па паўсказа прапускаю, 

Каб настаўніца ізноў  

Чым раней сышла дамоў! 

 

- Ты чаму за тэлефонам 

З вечара да рання? 

- У Кантакце я шукаю 

Хатнія заданні! 

Хто на дзённік спадзяецца,  

У таго спіна не гнецца, 

Ну, а я цягну штораз 

Усе падручнікі ды ў клас! 

 

Трэба нам да лагапеда, 

Бо у роце каша: 

Вельмі цяжка зразумець, 

Хто ды што падкажа! 

 

У двойцы тата вінаваты:  

Тэлефон не аплаціў. 

Пагарэлі мегабайты, 

А без гугла я тупіў! 

 

Хто паспеў размаляваць 

Контурныя карты, 

Тыя ціхенька сапяць, 

Галаву на парту. 

Прыгадайце смешныя выпадкі са свайго жыцця, паспрабуйце 

напісаць уласную прыпеўку. 

_______________________________________  

_______________________________________  

_______________________________________  
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Пакіньце толькі правільныя словы, выкрэсліўшы 
лішнія. Прачытайце верш. Намалюйце Адарку. 

 

ДАМАВУХА   АДАРКА 

 

Жыве ў  мае й  хаціне маленькая Адарка. 

Адарка – гаспадыня, гаспадарка, 

трымае гаспадыню, гаспадарку . 

Адарка не сўмўе без працы аніколі: 

На стол, на столь  

залезе спрытна – 

змятае пыл са ст ала, са ст  олі. 

З кута, з рога, з вугла прагоніць мышкў 

і перамые ложкі, лыжкі. 

Крыхў пагладзіць кошкў – 

пазапраў ляе лыжкі, ложкі. 

Канапу, дыван засцілае, 

канапу, дыван свой выт расае, 

На скрыпцы гўчна  

гуляе, грае, шпацыруе, 

ў хованкі шпацыруе, гуляе, грае, 

А ў ночы грае, гуляе, шпацыруе  

па белым падваконні 

І слўхае, што ў  садзе 

трашчыць ля плот, а   ля плыт  а 

коннік, конік.  
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 Па вертыкалі: 
1. Карабель пад коўдрай. Ён нас вязе ў салодкі сон. 
2. З кожным рукаюцца, ды не ўсіх прапускаюць. 
3. Ёсць у хаце памяшканне для вітанняў-развітанняў. 
4. Гуляюць па парку Адэлька з Сярожкам. 
Вітаюць іх дрэвы абапал дарожкі. 
6. Праз бліскучую вітрыну зазірнеш сабе за спіну. 
7. Сцены ў яме збудавалі, каб будынак падтрымалі. 
9. «Кніжка» ў хаце ля сцяны. Хто прылёг – «чытае» сны. 
11. Перш, чым госця запрасіць, трэба добра прапаліць. 
14. Чатыры іх – не так і многа, каб столь не ўпала на 
падлогу. 

 Па гарызанталі: 
2. Вітаю ногі, збіраю пыл з дарогі. 
5. У бятонным вуллі – соты, мець асобную ахвота. 
8. Дамаўляецца з замком, каб замок пусціў у дом. 
9. Конь чатыры ножкі мае, спіну спінкаю трымае. 
10. Навасёлу дапаможа, а суседа патрывожыць. 
11. Чароўны пакойчык то ўнізе, то ўверсе, а дзверы ён 
мае на кожным паверсе. 
12. Дах і падмурак, сцены з вакном. Разам усё 
называецца… 
13. Над белым карытам бліскучыя краны. Хто хоча 
памыцца, той лезе у … 
14. Дом і падворак пры ім. На гэтай зямлі мы «сядзім». 
15. Рэчы, вопратку, прыпасы складзем да 
пары, да часу. 
16. Кап-кап-кап, як барабан. Закруціць забылі 
… 

 -5- 

Адгадайце загадкі. Намалюйце ці напішыце адгадкі! 

Шарыць доўгай сквапнай лапай  

Пад сталом і пад канапай,  

Пыл збірае ў мяшок  

Працавіты ...  

Ён вуркоча ды гудзіць,  

можа размяшаць і ўзбіць. 

Хто не ўмее выключаць, 

доўга будзе прыбіраць!    

Як я з вуліцы прыйду –  

Вопратку туды складу,  

Каб з-за бруду ды з-за плямаў  

Не перажывала мама.  

Вечка шчыльна прыціскаю,  

Парашку дам - і ўключаю.  

Хутка справіцца павінна  

З брудам ... 

Шафа белая жывая  

Холад у сабе трымае.  

Прачынаецца ўночы  

І пад нос сабе буркоча:  

- У мяне пастаўце ежу –  

Зберагу я ежу свежай,  

Будзе ў вас парадак поўны,  

Калі спраўная… 

Бруд адмыць, вядома ж, мала.  

Каб усё прыгожым стала,  

Стрэлачкі на нагавіцах  

І аборкі на спадніцах,  

Стужкі, што ўпляцеш у косы,  

І фіраначкі ў палосы  

Я разгладжу, дай мне час!  

Я – бабулін сябра.... 

Посуд са стала збіраю, 

спрытна ў шафачку складаю 

і “пігулку” закідаю… 

Праз гадзіну чысты маю!  

Праз кавалак палатна 

мышка бегае адна. 

доўгі хвост за ёй бяжыць. 

Толькі пальцы беражы!  

Каб яго я не ўключыў,  

я бы посуд перамыў. 

Каб яго не загружаў,  

я бы рэчы ў шафу склаў. 

І вячэру згатаваў.  

І паштоўку падпісаў. 

А цяпер я, хоць ты плач,  

не паспею. Мам, прабач! 

На жалезныя бліны  

ставім гатавацца мы 

мяса, кашы, бульбу, шчы, 

і кампоты, і баршчы… 

ўсё гатуецца на раз, 

і паліць не трэба газ. (эл.пліта) 
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   Гісторыя пра Даніка і Дануту няпростая. У ёй трэба уставіць 

прапушчаныя словы. Выбірайце, устаўляйце, і ў вас атрымаецца 
свая гісторыя! Не забудзьцеся намаляваць ілюстрацыі. 

АЛЕНА ЦЕРАШКОВА 

Як Данік і Данута самі прыбіраць навучыліся             

 У пакоі Даніка і Дануты жыве кот Цімка. Ён любіць сядзець на 
____________ альбо ляжаць на __________, залязаць на 
_______________ і шпацыраваць па ____________, скакаць з 
______________ на _____________, хавацца пад ____________ ці 
пад _____________, а часам вісіць на фіранках. Кашэчая фізкультура 
маме і тату не падабаецца, таму з астатніх ________ яго выганяюць, 
а ў дзіцячым Цімка пачуваецца вольна. 
Калі дзеці вяртаюцца са школы, Данік пачынае гуляць з катом. 

- Цімка! Лаві мячык!- крычыць хлопец і штурхае мяч па 
____________. Кот кідаецца за мячыкам. Данік рагоча.  
Аднойчы ў пакой зайшла старэйшая сястра Марына і прамовіла 
строга, як дарослая: 
- Мама сказала, каб вы хуценька прыбралі цацкі і перапраналіся! 
Пойдзеце гуляць на вуліцу! А калі вернецеся, пачытаю вам казкі. 
- Ура!- адказалі на гэта Данік і Данута  
і хацелі бегчы з _________,  
але Марына вымавіла зусім строга:  
- А прыбраць? 
- Добра… Зараз…  
Данік і Данута незадаволена ўздыхнулі.  
Увосень цямнее рана, а прыборка адбірае  
столькі часу! Ды нічога не паробіш. 
- Давай прыбіраць, - прамовіла Данута. 
- Я лепей прыдумаў! Замест нас Цімка прыбярэ! 
- А ці ён справіцца?- засумнявалася сястра. 
- Спраўляецца гуляць, няхай справіцца й прыбраць!- катэгарычна 
заявіў хлопец.- Чуў, Цімка? 
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РОБІМ РЭБУСЫ-3. 
Лепшы спосаб навучыцца разгадваць рэбусы—гэта 
навучыцца іх загадваць. Насамрэч гэта нескладана. Не 
кожнае слова лёгка зашыфраваць, але, калі як след яго 
пакруціць так і гэтак, слова здаецца. 
 
САКРЭТ ТРЭЦІ: МАЛЮНКІ ЗАМЕСТ СЛОЎ. 
У трэцім сакрэце мы зашыфроўваем доўгае слова, у якім 
хаваецца кароткае слова. Заменім слова-частку на 
малюнак, лічбу, сімвал альбо ноту і дапішам у 
патрэбным месцы літары. 
ДРОТ = Д  +  РОТ  :                 Д  
 
??????????????????????????????????????????????????? 

Зашыфруйце: ДРУЖА, ПАРОГ, ГАРАЖ, ГАЛАВА, СТОЛЬ. 
 
 
 
 
Прыдумайце свае заданні. Памятайце, што  
О, Э без націску часта пераходзяць у А, пасля  
галосных стаіць не У, а Ў, а замест Д і Т перад  
літарамі Е,Ё,І,Ю,Я пішуцца ДЗ і Ц.                   -11- 

  

                 

                         У 

Адгадайце словы:   
_______________  

_______________ 

_______________ 100Л 

А  



 - Мяў!- абурыўся кот, ён хацеў сказаць:”Хіба я адзін гуляў?” 
- Сапраўды, так нячэсна! Трэба ўсім прыбіраць,- пагадзілася з 
катом дзяўчынка. 
- Ты хочаш на вуліцу ці не?- насупіўся Данік. 
- Хачу. 
- Тады ўсё чэсна! Цімка на вуліцу не ідзе? Дык  
няхай прыбярэцца! А нам часу няма! Бяжым! 
Цімка пакрыўджана сцебануў хвастом па _____________:  
- Мяў! Я павінен адзін усю працу рабіць! Дзе ж справядлівасць? Як 
гуляцца з цацкамі – Цімка, не чапай. А як самі на вуліцу – Цімка, 
прыбірай! Ну, будзе вам прыборка! 
Ніхто не бачыў, што рабіў у пакоі кот, але, калі дзеці вярнуліся, у 
пакоі быў парадак. 
- Глядзі, Данута, як чыста! А ты кажаш! Маладзец, Цімка!- 
усклікнуў Данік. 
-А дзе ён сам?- здзівілася Данута. 
- Цімка, Цімка! Можа, крыўдуе? 
Прыйшла Марына і сказала: 
- Ну, нясіце кніжку, будзем казкі чытаць. 
Данік і Данута стрымгалоў кінуліся  
да _______________,  
але вярнуліся збянтэжаныя:  
- Марына, нашых кніжак няма-а!  
- Толькі твае, маміны ды татавы! 
- Дык вы ж павінны былі прыбраць кніжкі ды цацкі на месца. 
Прыбралі?- спытала Марына. 
- Не-е-е!_ хорам прызналіся Данік і Данута 
- Я кату даручы-ыў! Ён абяца-а-аў!- зарумзаў Данік. 
- Вось яно што! Тады я ведаю, дзе вашыя цацкі шукаць! Глядзі, 
Даніла, пад ________________! 
- Пы-ылу столькі… Нешта ёсць… Мячык!  
- Данутка, шукай пад ____________!- параіла Марына. 
Данута зазірнула пад ______________:  
- Дык тут жа мае кніжкі!  
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 А ці ведаеце вы... 

У беларускай мове спрадвеку склонаў было 7. 

Назоўны, родны, давальны, вінавальны, творны, 

месны і… кнічны! 

 Зараз клічны склон ужываецца значна радзей. 

Мы карыстаемся ім у зваротках:  

Скажы мне, дружа.  

Гэй, хлопча!  

Вітаю, панове.  

Глебе, пазыч грошай!  

Андрусю, ты дзе?  

Мамо, куды паставіць?  

Мікалаю Пятровічу, чаму вы не ў школе?  

Вязі мяне, коніку.  

Не шумі, гаю.  

Коце, браце, мяне ліска нясе! 

 

Прыгадайце сваіх сяброў і знаёмых і пастаўце 

іхныя імёны ў клічным склоне. Шукайце падказку 

вышэй, зважаючы на канцы слоў! 

__________________________________  

________________________________  

________________________________ 

________________________________  
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- А зараз абодва лезьце пад ____________, адсуньце ____________, 
праверце за _____________, на _________________ і паміж 
_____________ ды _________________! 
Дзеці павыцягвалі з усіх кутоў цацкі ды рэчы. 
- Вось цяпер хуценька ўсё прыбярыце на месца: кніжкі на 
_________, вопратку у ____________, сшыткі у _____________, каб 
на _____________, на ________________, пад ____________ ды пад 
______________ нічога не валялася, вось і будзе сапраўдны парадак. 
А на Цімку не наракайце: ён кот, прыбіраць не ўмее! Іншым разам 
свае справы на чужыя плечы не перакладвайце! 
- Давядзецца вучыцца самім прыбіраць!– прамовіла Данута. 
- Затое будзем ведаць, дзе што ляжыць!- суцешыў яе Данік. 
 
??????????????????????????????????????????????????????????? 
Раздзяліце словы-падказкі і запішыце у тэкст. Асобныя словы у 
тэксце паўтараюцца. Калі не ўсе словы вам спатрэбіліся, значыць, вы 
ўважліва рабілі заданне. 
 

ПАДЛОГАШАФАКАРЦІНАДЫВАНФАТЭЛЬ
КАРНІЗСТОЛЬЖЫРАНДОЛЯЛЮСТЭРКАК
АНАПААКНОЛОЖАККРЭСЛАСТОЛПАЛІЦ
АТАРШЭРШУФЛЯДКАТЭЛЕВІЗАРФОРТКА
ЛЯМПАМЭБЛЯПАДУШКАУСЛОНПАРОГС
ЦЯНАТАХТАЭТАЖЭРКАПІЯНІНА 
 
Якая яшчэ мэбля ёсць у вашай кватэры? 

__________________________________  
__________________________________  
__________________________________  


