
 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 

САМ  ТЫ  МАСТАК! 
(старонка будучых пісьменнікаў ды ілюстратараў) 

Намалюйце ілюстрацыю да верша. 
 

 АСТРАНОМ ЯГОР 
 

Кожны вечар наш Ягор 

Прыглядаецца да зор. 

Тату паказаць гатоў 

Ён Вялікіх Ганчакоў, 

Маме – зорку Арыён 

ды сузор’е Скарпіён… 

Што б бабулі паказаць, 

Каб не выпраўляла спаць? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
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. 

№8  Зоркі 
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 КАСМІЧНЫЯ МАРЫ. 
- У нашым класе ёсць хлопец Адась, ён марыць стаць 
касманаўтам і працаваць у бязважкасці. 
- У нашай краме ёсць хлопец Адась, таксама марыць 
працаваць у бязважкасці. 
- А ў якім класе ён вучыцца? 
- Ён працуе грузчыкам. 
- Тата, а кім ты марыў стаць, калі вырасцеш? 
- Касманаўтам. 
- А чаму не стаў? 
- Таму, што на ўроках не слухаў, а пазіраў у неба і 
марыў стаць касманаўтам! 
 
 

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

штодня і паўсюль гаварылі па-беларуску.  
І тады—як і зараз—беларусы часта пазіралі на 

неба і бачылі там сонца, месяц ды зоркі.  
Лічылася, што ў кожнага чалавека ад 

нараджэння ёсць Зорка, датычная ягонага 
шчасця і лёсу. Пра чалавека, якому ўсё спрыяе, 

казалі, маўляў, “пад шчаслівай зоркай 
нарадзіўся”, пра няўдаліцу—“што з яго ўзяць, 

калі ён не ў зоркі”, а пра злодзея—”ён шэльма з-
пад цёмнае зоркі”. 

Агулам пра нябёсныя зоры думалі рознае: што 
гэта душы памерлых, ці наадварот—колькі 

зорак на небе, столькі людзей не зямлі. Можа, 
апошняя думка прымушала насцярожана 

ставіцца да зоркападаў: яны лічыліся 
прыкметай няшчасцяў, веснікам вайны ці 

паморку. 
Ведаючы, што зорак у небе незлічона, людзі 

зычылі адно адному багацця столькі, як у небе 
зорак. А васьміканцовая зорка—самы пашыраны 

элемент беларускага традыцыйнага 
арнаменту—малявалася людзьмі ў розных 
частках свету яшчэ пяць тысяч год таму… 

(паводле кнігі “Міфалогія беларусаў”) 
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Як будзем стрыгчы? 

Сёння хацела б 

Пад машынку дык 



 Нам вядома, што Зямля круціцца навокала Сонца, але 
выглядае наадварот. Калі глядзець з Зямлі, Сонца круглы 
год падарожнічае па небе і па чарзе прамінае адныя і тыя 

сузор’і, у кожным праводзячы каля месяца. Запішыце 
сузор’і у той паслядоўнасці, у якой іх прамінае Сонца.  

Авен, Блізняты, Вадаліў, Дзева, Казярог, Леў, Рак, Рыбы, 
Скарпіён, Стралец, Цялец, Шалі. 

1. Студзень—люты ____________________  

2. Люты—сакавік _____________________  

3. Сакавік—красавік _____________________  

4. Красавік—травень ____________________  

5. Травень—чэрвень _____________________  

6. Чэрвень—ліпень __________________ 

7. Ліпень—жнівень __________________  

8. Жнівень—верасень __________________  

9. Верасень—кастрычнік ___________________  

10. Кастрычнік—лістапад ____________________ 

11. Лістапад—снежань ____________________ 

12. Снежань—студзень _____________________  

 

А ці чулі вы, што да Знакаў Задыяка сёй-той 
прапануе прылічыць Змеяносца? Знайдзіце, між 
якімі Знакамі ягонае месца. Каго і наколькі ён 
«пацясніў»? 14 

ЧЫСТАГАВОРКІ 
 

З хмар зваліліся тры зоркі, 
Ззяюць зоркі на падворку. 

 
Тэлефанаваў тэлеграф тэлевежы, 
Датэлефанаваўся да тэлескопа. 
 
Прыдумайце сваю чыстагаворку: 
______________________________________________  
______________________________________________  
 
 

ЗОРНЫЯ ПРЫКМЕТЫ 
 
Ці вы ведаеце, што падказваюць нам зоркі? Спалучыце 
палавінкі сказаў. Праверце, ці праўдзяць прыкметы.  
 
1.На куццю многа зорак на небе— 
2.Калі да вечара 1 лютага у небе шмат зорак— 
3.Рэдкія зоркі ўзімку— 
4.Узімку зоркі ясныя— 
5.Калі зоркі падаюць— 
 

- будзе многа грыбоў ды ягад. 
- да непагадзі-завеі. 
- да марозу. 
- будзе моцны вецер. 
- зіме яшчэ доўга стаяць. 
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 ДОСВЕД  АСТРАНАЎТА. 
 

У апісаных сітуацыях не ўсё праўда. Знайдзіце і патлумачце 
памылкі, зважаючы, што гэта адбываецца на касмічнай 
станцыі, у бязважкасці. Намалюйце самую смешную сітуацыю 
так, як яна выглядала б у рэальнасці. 

 
Васіль выправіў курс, выключыў рухавік і вырашыў выпіць 

гарбаты. Паставіў на стол кубак, паклаў побач срэбную лыжку, 
наліў кіпень і стаў размешваць цукар.  

 
Алесь адмовіўся ад гарбаты: ён выпусціў у паветра вадзяны 

шарык памерам з кулак, уваткнуў у шарык кавалак шыпучай 
пігулкі, некалькі хвілін глядзеў, як расце і пеніцца шар, 
асцярожна наблізіўся да яго і ўсмактаў ротам ліманад. 

 
Юрка задумаў выціснуць апельсінавы сок. Паклаў 

апельсінавыя долькі ў пакет і некалькі хвілін скакаў на ім. Потым 
ён узяў пластыкавую бутэльку, заправіў туды гарлавіну пакета і 
стаў вытрасаць сок у бутэльку. Тады Юрка сеў на крэсла і стаў 
круціцца на ім, сціскаючы пакет. Праз хвіліну ўвесь сок быў у 
бутэльцы.  

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
 

Зорныя прыкметы (заданне на ст.3):  
праверце сябе, а потым праверце прыкметы! 

 

Калі зоркі высыпалі ў ноч на Купалу—шмат грыбоў будзе. 
Калі да вечара 1 лютага у небе шмат зорак—зіме яшчэ 
доўга стаяць. 
Рэдкія зоркі ўзімку—да непагадзі-завеі. 
Узімку зоркі ясныя—да марозу. 
На куццю многа зорак на небе—будзе многа грыбоў ды 
ягад. 
Калі зоркі падаюць—будзе моцны вецер. 

 

(крыжаванка на ст. 8) 

ДОСВЕД АСТРАНАЎТА: Васіль не змог бы ані наліць 
вады, ані насыпаць цукар: усё гэта разляцелася б па 
каюце. Мэблю на караблі давядзецца прыкручваць, 
кубак і лыжка ў бязважкасці пры самым слабым уздзе-
янні паплывуць у паветры. Алесь—дасведчаны астра-
наўт: вадкасць у бязважкасці сапраўды прымае форму 
шара, і ліманад можна зрабіць проста ў вялікай кроплі. 
Галоўная небяспека—калі кропля-шар заляціць куды не 
трэба. Таму варта быць пільным. Юрка не можа выціс-
нуць сок, скачучы на пакеце, бо не мае вагі. А вось раз-
душыць долькі пальцамі зможа запраста. Пераліць сок з 
пакета ў бутэльку звычайным парадкам нельга, можна 
выціснуць, а калі трымаць бутэльку гарызан- 
тальна горлам да сябе і пры гэтым круціцца —
цэнтрабежная сіла загоніць сок у бутэльку! 

а 
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РОБІМ РЭБУСЫ 8 
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 8 – РОБІМ ЛІТАРЫ З ЛІТАР. 
Гэты спосаб працуе для кароткіх слоў (ці частак слоў), дзе 
напачатку альбо ў сярэдзіне ёсць літара З. Як вы 
ведаеце, З – гэта прыназоўнік, адно з прымяненняў 
якога – у словазлучэннях кшталту 
“зроблены з чагосьці”. 
Возьмем слова ЗУБ. Прачытаем яго, як 
фразу: з У – Б. Графічна гэта выглядае, як 
літара Б, складзеная з маленькіх літар У. 
 
Пры разгадванні падобных рэбусаў магчымыя два 
прачытанні: 

 з У – Б альбо Б – з У. 

У якасці дробнага элемента 
можна выкарыстаць як 
склады, так і розныя літары, 
з якіх утвараецца патрэбны 
склад. Разгадайце: 
 

Прыдумайце і намалюйце свае рэбусы! 

ПАРАДЫ РАКЕТАБУДАЎНІКУ. 
У сеціве нескладана знайсці інструкцыю па пабудове ракеты. 
Але, каб вызначыцца з матэрыяламі, трэба прыгадаць галоўныя 
прынцыпы. 
1. Ракета паляціць праз паветра, чым вышэйшая хуткасць—

тым “цвярдзейшае” для яе паветра. Таму кожная ракета 
мае мець звужаны нос, а корпус яе—доўгі, але вузкі, 
трывалы, герметычны, але лёгкі. 

2. Каб ракета праляцела далей, ёй нельга ў палёце куляцца. 
Таму на хвасце яна мае плаўнікі-стабілізатары, тры ці 
чатыры, а нос і хвост незапраўленай ракеты важаць 
прыблізна аднолькава. 

3. Каб ракета паляцела, патрэбная рэактыўная цяга: штосьці, 
што будзе вылятаць з соплаў і штурхаць ракету наперад. 
Гэта можа быць сціснутае паветра, імгненна нагрэтае 
паветра ці парахавыя газы, пена, утвораная пры рэацыі 
выдзяленні вуглякіслага газа, вада. Выбар абмяркуйце з 
дарослымі: пажар ці патоп на вашым касмадроме можа не 
ўваходзіць у сямейныя планы. 

4. Як бы старанна вы ні збіралі ракету, ручная зборка без 
хібаў не абыходзіцца, таму нечаканкі амаль непазбежныя. 
А значыць, бяспека перад усім: 

- калі вы запускаеце ракету ў памяшканні, гэта мае быць вельмі 
маленькая ракета; 
- падчас запуску гледачы на касмадром не дапускаюцца, ракета 
не запускаецца ў бок людзей, жывёл і крохкіх рэчаў, забаронены 
запуск апарата з жывым пасажырам; 
- ракеты, запуск якіх звязаны з падпалам зарада, дазваляецца 
запускаць толькі на адкрытай прасторы (ні ў якім разе з вакна), 
выключна пад кантролем дарослых, толькі ў тое надвор’е, калі 
няма рызыкі пажару, далей ад жывых істот, крохкіх аб’ектаў і 
рэчаў, што лёгка могуць успыхнуць. 
Дадайце сваё правіла:________________________________  
___________________________________________________  
___________________________________________________  12 5 



ЯК ДАНІК І ДАНУТА СКЛАДАЛІ ГАРАСКОП. 
АЛЕНА ЦЕРАШКОВА 

- Дзядуля, што такое гараскоп? – спытаў аднойчы Данік, калі 
яны ўтраіх з Данутай разгадвалі крыжаванку. 

- Гараскоп – гэта прадказанне падзей. Некаторыя людзі 
вераць, што на іх лёс, на штодзённыя падзеі і нават на будучыню 
ўсяго свету моцна ўплываюць касмічныя целы: сонца, зоры, 
планеты, - адказаў дзядуля. 

- А іншыя людзі не вераць? – удакладніла Данута. 
- Іншыя не вераць. Вось паглядзі: тут напісана, што Цяльцы – а 

гэта ваш бацька, ён нарадзіўся пад знакам цяльца – напрыканцы 
тыдня застануцца без грошай. А ў яго сёння акурат зарплата. 

- А ў мяне што сёння? – захваляваўся Данік. 
- Вы з Данутай Рыбы, бо нарадзіліся напачатку сакавіка. Рыбы 

сёння могуць пацярпець праз залішнюю саманадзейнасць, але, 
калі праявяць абачлівасць, то будуць мець прыбытак. А што ў вас у 
школе сёння? – дзядуля зірнуў на ўнукаў паверх акуляраў. 

- Данік праявіў залішнюю саманадзейнасць і не паўтарыў 
верш, а я абачліва паўтарыла, таму ў яго сем, а ў мяне дзевяць, - 
пахвалілася Данута.- Гараскоп праўдзіць! 

- Ты неабачліва распавяла пра тое, што цябе не датычыла, - 
пакрыўдзіўся брат. – Я буду абачлівым і не стану цябе чапаць зараз, 
але перад сном сцеражыся! Дастанеш ад мяне! 

- Вой-вой! – Данута паказала брату язык. – Дзядуля, а ты хто 
паводле гараскопа? 

- Я Авен, альбо, як кажа вашая бабуля, Баран цвердалобы. 
Авенаў чакаюць добрыя навіны. Што ж, самай лепшай навіной для 
мяне стане, што мае ўнукі навучыліся не сварыцца з-за рознай 
лухты… 

- Табе паштоўка ад Лявоніхі, - зазірнула ў пакой бабуля. – Піша, 
што на Вялікдзень яны з Лявонам будуць у Мінску, хочуць 
пабачыцца. 

- Лявоніха! Якая мянушка смешная! Гэта як у той песні, таму, 
што мужа Лявонам клічуць? – гігікнуў Данік. 
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Дзеля праўды трэба сказаць, што звычайна ўвечары даволі 
шмат рэчаў у хаце не знаходзілі сабе месца. Але сёння ўсё было 
іначай. У вітальні вопратка вісела на вешалцы, абутак акуратна 
стаяў на паліцы, мамін туфлік упрыгожваў сабой сурвэтку. Мама 
вырашыла, што туфліку трэба вярнуцца да сваёй пары. Але ў 
сярэдзіне нешта было!  

Мама дастала невялічкае люстэрка і цыдулку. “Тры знаходкі!” 
папярэджвалі яе няроўныя літары. Мама выправілася шукаць 
далей.  

У кухні шафачка з памытым посудам была прыадчыненая. 
Між талерак – невялічкі скрутачак з надпісам: “Шукай усе тры!”. 
Мама распакавала скрутак: там ляжаў новы грабеньчык. Яна 
пайшла ў дзіцячы пакой. Там быў ідэальны парадак. За адной з 
фатаграфій на сцяне прытаілася маленькая заколка. Цыдулка пры 
ёй пацвярджала, што шукаць трэба тры падарункі, значыць, усё 
знойдзенае. Падзівіўшыся на парадак, мама пайшла збіраць 
вячэру. 

- Зірні, якое ў мяне прыбаўленне ў гаспадарцы! – бабуля 
выйшла з пакоя. На руках сядзела пухнатае шчаня. – Будзе з кім 
прагуляцца, пакуль малыя ў школцы. Прыйшоў цюцька пад самы 
парог, плакаў, галодны. Як такога прагоніш! 

- Тата ідзе! – пачуўшы ключ у замку, дзеці выскачылі з ваннай, 
дзе мылі рукі пасля вуліцы. 

- Там дождж, а ты не замок, - заўважыла мама. 
- Нехта паклаў мне ў машыну парасон. Я зранку забыўся яго 

ўзяць, а ўвечары зірнуў – ён пад сядзеннем! – падзяліўся тата. – А 
я вырашыў, каб ва ўсіх быў добры настрой, купіць тры кілаграмы 
апельсінаў!  

- А я на заўтра ўзяла нам усім квіткі ў кіно! – прыгадала мама. 
- Ура! – заскакалі дзеці. – А бабуля спякла пірог! Ну як, ці 

добры на сёння быў гараскоп? Ці ўдалы? 
- Дужа ўдалы, - прызнаў тата. І ўсе з ім пагадзіліся. 
 
(канец) 



 - Наадварот, - з самым сур’ёзным выглядам адказаў дзядуля. – 
Мужа яе, майго аднакласніка Віктара Пятровіча Галаўню, сталі 
клікаць Лявонам ужо пасля таго, як яе сталі клікаць Лявоніхай. А 
яна Лявоніхай стала, бо аднаго разу прыйшла забраць дачку з 
дыскатэкі ды заявіла, што ўсе сучасныя танцы нявартыя адной 
“Лявоніхі”. Так яе за вочы і сталі зваць. А сама яна Леакадзія 
Міронаўна. 

- Дык бабуля яе дражніць? – вушам не паверыла Данута. – 
Дражніцца нядобра. 

- Бабуля не яе, а мяне дражніць, бо ў школе я ўздыхаў па 
Леакадзіі. Але я на бабулю не крыўдую, бо яна толькі жартам так 
кажа, паміж намі, а самую Лёку так ніколі ў вочы не назаве. Кажа 
паважліва: Міронаўна. Але ж, глядзі ты, як з гараскопам супала! 
Добрыя навіны. 

Данік і Данута пачулі, што прыйшоў бацька, і пабеглі сустракаць. 
Але тата быў не ў гуморы. Перазірнуўшыся, дзеці прылашчыліся да 
яго з двух бакоў. 

- Не перажывай, татачка, грошы справа такая, як згубіш, так і 
знойдзеш, - па-філасофску прамовіў Данік. 

- Ты, калі трэба, бяры нашую капілку, мы ўсё разумеем: сям’і 
трэба нешта есці! – дадала Данута. – Зараз усім няпроста, крызіс, 
таму будзем тужэй зацягваць паяс… 

- Дзякуй, мае даражэнькія, - тата па чарзе пацалаваў дзяцей у 
макаўкі. – Але крызіс у нас пакуль не надышоў. Вядома, шкада, 
што я перавысіў хуткасць і мушу заплаціць штраф, але сямейны 
бюджэт вытрывае такое выпрабаванне, вашая капілка застаецца 
вам. 

- Ура! – хорам закрычалі Данік і Данута. 
- Але ж трэба нешта з гэтым рабіць, - перад сном прамовіў 

Данік. – З гараскопам гэтым. Я перачытаў, там столькі розных 
непрыемнасцяў наабяцана. Добра, што ў таты 
штрафам абышлося, а маглі ж правы адабраць. Дый 
мне “сямёрку” хіба авансам паставілі, значыць, пакуль 
і столькі не заслужыў, але каб стараўся. А што заўтра                         
будзе?       (працяг на стар. 10) 

 - А давай напішам свой, самы сапраўдны і самы лепшы 
гараскоп! – прапанавала Данута. 

Але ж раптам не спраўдзіцца, - засумняваўся Данік. 
- А мы пастараемся! – аўтарытэтна заявіла Данута. 

Яны яшчэ доўга шапталіся, але чуў іх толькі цацачны кот Цімох, 
які ніколі нікому не выдаваў чужых сакрэтаў. 

 

На досвітку блізняты прабраліся да татавага камп’ютара, і з 
гадзіну можна было чуць, як ціхенька стракоча клавіятура, потым 
некалькі разоў уздыхнула друкарка. А падчас сняданка кожны з 
сямейнікаў атрымаў свой персанальны праўдзівы гараскоп. 

Дзядулю абяцаліся цікавыя прыгоды, калі ён зранку пойдзе з 
унукамі на прагулянку. Бабулю чакаў прыбытак у гаспадарцы. 
Маме гараскоп прарочыў прыз за ўважлівасць. Тату пагражала 
прыемная неспадзяванка. Да таго ж, кожнаму абяцаўся добры 
настрой і спрыянне ў справах. Дарослыя паўсміхаліся і забылі пра 
гараскоп. 

- Дзядуля, хадзем на прагулянку, - паклікала Данута. Яны 
выйшлі з хаты і рушылі ўздоўж стадыёна. - Дзядуля, табе гараскоп 
спадабаўся? 

- Вельмі спадабаўся, даўно не было ў мяне такога цікавага 
прагноза! Галоўнае, каб усё збылося, - заўсміхаўся дзед. 

- У тым і справа, што само па сабе нічога не збудзецца. Нам з 
Данікам вельмі трэба твая дапамога. 

- Што ж, гэта і будзе цікавая прыгода! – падміргнуў унучцы 
дзед. 
 

Увечары мама выйшла з ваннай (яна пасля працы прымала 
душ, каб крыху адпачыць), высушыла валасы фенам і сабралася 
прычасацца, але нідзе не магла адшукаць грабеньчык.  

Толькі праз некалькі хвілін яна звярнула ўвагу на каляровы 
пакунак, якога зранку на яе люстэрку не было. Зазірнуўшы ў 
сярэдзіну, мама пабачыла новы грабеньчык і цыдулку. “Будзь 
уважлівай! Шукай, што ў хаце не на сваім месцы!” 

(працяг на стар.11) 
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 Адгадайце і запішыце ў краткі. 
1.  Навокала Сонца гуляюць шары. Як мы завем іх, хутчэй гавары! 
2.  Ляцім праз космас на … як на “касмічным караблі”. 
3.  Малое касмічнае цела вандруе, ляціць каля Сонца—”хвост” 
адгадуе. 
4. Знянацку сцямнела за нашым ваконцам: поўні за спіну 
схавалася Сонца. 
5.  Ззяе поўня колькі дзён, а схуднее—стане ён! 
6.  Мы кажам, што яно вакол нас ходзіць, а самі вакол яго лётаем. 
7.  На небе ўзыходзіць, як зорачка, ззяе. Спрадвек Мілавіцай яе 
называюць. 
8.  Сонца не проста ў космасе свеціць, ва ўсе бакі шле сонечны … 
9.  Пад вадой ён—уладар, а ў космасе—агромны шар. 
10. Найменшы з усіх, найбліжэйшы да Сонца, і хуткасць сваю ён 
змяняе бясконца. 
11. Надта дробны ён! Праз гэта больш не лічыцца планетай. 
12. Сцежкі ў небе пратапталі, каб па іх усе ляталі.  
13. Заваліўся на бачок, закруціўся ў іншы бок, суткі—40 год мінае. 
Грэкі Небам называлі. 
14. Завецца Птушынай Дарогай спрадвек. Ад слова “малочны” 
назваў яе грэк. 
15. Няўзброеным вокам ён бачны на небе, а колцы адкрыў быў 
сіньёр Галілей. 
16. Яна не зорка, а планета. А як завуць яе паэты? (падказка у п.7) 
17. Паглыбленне ў зямлі. Шмат на Месяцы знайшлі. 
18. З цемры нараджаецца, з тыдзень акругляецца. Пакуль не 
паправіцца, як называецца? 
19. У планеты-гіганта гэтай спадарожнікі  ростам з малую планету. 
20. Прыстроіўся бегаць па ўласнай арбіце вакол гаспадыні,  
з каторай ляціць ён. 
21. Мяжа паміж светлым ды цёмным бакамі. Ці ведалі 
самі? 
22. Хоць завецца зоркападобным, ды ў касмічных 

маштабах дробны.  
(адказы ст.13) 8 9 
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