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Клара БОНДАРАВА — студэнтка 1-га курса мастацка-графічнага
факультэта Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя П. М. Машэрава, будучы педагог-мастак. Дзяўчына нарадзілася ў прыгранічным
пасёлку Друя Браслаўскага раёна, маляваць пачала з маленства,

• У Японіі плануюць на
за ка на даў чым уз роў ні
забараніць фізічныя пакаранні дзяцей.
• Стаўкі акцызаў на аўтамабільнае паліва павышаныя ў Беларусі, і сёння на яго
вырастуць аптовыя цэны.
• Беларус Данііл Дубар
стаў удзельнікам чатырохмесячнага эксперымента SІRІUS-19, які імітуе палёт на Месяц.
• 100 выпускнікоў ВНУ не
прыбылі на працу па размеркаванні ў 2018 годзе.
• Учора ва ўзросце
93 гадоў памёр народны
артыст СССР рэжысёр
Марлен Хуцыеў.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

7 млрд рублёў
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Пейзажы з родных берагоў

ЛІЧБА ДНЯ
склаў рознічны
тавараабарот
у студзені — лютым
2019 года, або 105,1 %
у супастаўных цэнах
да ўзроўню студзеня —
лютага 2018-га,
паведаміў Нацыянальны
статыстычны камітэт.
Рознічны тавараабарот
арганізацый гандлю,
на які прыйшлося 90,2 %
рознічнага тавараабароту
краіны, у студзені —
лютым склаў Br6,3 млрд,
або 107,4 % у супастаўных
цэнах да адпаведнага
перыяду папярэдняга года.
Аптовы тавараабарот
у студзені — лютым
склаў Br14,9 млрд, або
ў супастаўных цэнах
100,1 % да ўзроўню
студзеня — лютага
2018 года. Аднадзённы
рознічны тавараабарот
у разліку на душу
насельніцтва з пачатку
года склаў Br12,5 супраць
Br11,2 за аналагічны
перыяд папярэдняга года.
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ВЯСНА
З ПАХАМ
КУРОДЫМУ
Як без рызыкі навесці парадак на падворку?
Хоць эколагі і ратаваль ні кі даў но кажуць ва ўні сон аб
тым, што карысць ад
выпальвання травы
мінімальная і непараўнальная са шкодай, якую тое наносіць жы вёль на му і
расліннаму свету, —
усё роўна год ад году
людзі пазбаўляюцца
на падворках ад мінулагодняй расліннасці прымітыўным і небяспечным спосабам.
Які, аднак, перыядычна прыводзіць і да трагедый.
Першая ахвяра веснавых палаў у Беларусі з'явілася ўжо ў мінулыя
выхадныя. У суботу ў аграгарадку Ліскі Рэчыцкага раёна мужчына
прыйшоў адведаць маці. Але ўбачыў на прысядзібным участку сляды ад
пажару і... цела. Па папярэдняй версіі, жанчына зладзіла выпальванне
травы, а калі сітуацыя выйшла з-пад кантролю, спрабавала самастойна справіцца з агнём. Аднак страціла прытомнасць, упала і
выбрацца ўжо не змагла...
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займалася ў студыі браслаўскага мастака Міхаіла Ставіцкага. Калі Клара наведвае сваю радзіму, яна не развітваецца з эцюднікам,
з натхненнем малюе абрысы родных куточкаў, робіць накіды для будучых палотнаў.

Майстар-клас

У ЛІТАРАТУРНУЮ
ВАНДРОЎКУ
ПА НЯСУМНЫМ
МАРШРУЦЕ

Як ператварыць звычайны ўрок
беларускай літаратуры
у творчую майстэрню?
«Для масквічоў вельмі важная «нядобрая кватэрка» з рамана Міхаіла Булгакава, для лонданцаў — пакой Гары Потэра,
для жыхароў Стакгольма — дах, на якім жыў Карлсан, для
веронцаў — грабніца Джульеты. Ёсць і ў беларускай сталіцы
месцы, апісаныя ў вядомых творах. Дык чаму б іх не папулярызаваць?» — разважае настаўніца беларускай мовы і
літаратуры мінскай сярэдняй школы № 178 Таццяна КАНДРАШОВА, пераможца конкурсу метадычных распрацовак урокаў
пазакласнага чытання «Урокі сучаснасці», які ўжо другі раз
арганізавала для педагогаў газета «Літаратура і
мастацтва».
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Падпішыся на «Звязду» — і выйграй карысны прыз!
Працягваецца падпіска на ІІ квартал 2019 года
ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ – БУДЗЕ ЦІКАВА!

