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Пед са ветПед са вет

Ім ёныІм ёны

Свая сты хіяСвая сты хія

ХТО ЎМЕЕ 
КІ РА ВАЦЬ ГУ КАМ,

ЦІ ШТО МЫ ЧУ ЕМ, АЛЕ НЕ БА ЧЫМ

ЗДО РА ВА, 
КА ЛІ ВУ ЧАНЬ 
ЗДА РО ВЫ
Як зра біць фіз куль ту ру 

лю бі мым уро кам у школь ні каў?
Ад ча го за ле жыць зда роўе су час на га школь ні ка? Мо жа, ад ра цы я наль на га 
рас па рад ку дня? Ад ру халь на га рэ жы му дзі ця ці і зба лан са ва на га 
хар ча ван ня? У рэш це рэшт, ад эфек тыў нас ці школь ных уро каў фі зіч най 
куль ту ры? Спе цы я ліс ты сцвяр джа юць, што ад усіх гэ тых фак та раў ра зам 
узя тых плюс ад псі ха ла гіч най ат мас фе ры ў шко ле і ў сям'і. Дня мі на ба зе 
32-й ста ліч най шко лы прай шла ка ле гія трох мі ніс тэр стваў — аду ка цыі, 
ахо вы зда роўя, спор ту і ту рыз му. У цэнт ры ўва гі ўдзель ні каў ака за лі ся 
пы тан ні ства рэн ня зда роўезбера галь на га ася род дзя ва ўста но вах аду ка цыі 
і раз віц ця фі зіч най куль ту ры.

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

...Ка ля ся мі га дзін 
ве ча ра ў пят ні цу 
мы з На сцяй 
па ды хо дзім да ад на го 
з не вя лі кіх мін скіх 
рок-клу баў. Не каль кі 
ча ла век ужо ста яць 
ка ля ўва хо да, 
але іх яшчэ 
не пус ка юць: кан цэрт 
пач нец ца толь кі 
ў во сем. У за ле 
пус та, толь кі па ра 
му зы кан таў вы но сяць 
на сцэ ну ін стру мен ты 
і рых ту юц ца 
афі цы ян ты — з імі 
На сця хут ка ві та ец ца, 
а по тым мы збоч ва ем 
у па кой чык на су праць 
сцэ ны. Гэ та не вя лі кая, 
лі та раль на два 
на два мет ры, 
ка мор ка, дзе ста іць 
ве лі зар ны пульт 
з сот няй «кру цё лак» 
і «ру ха лак» — 
пра цоў нае мес ца 
гу ка рэ жы сё ра.

Сё ле та 24-га до вая чац-
вёр та курс ні ца Анас та сія Ка-
за ко ва за кан чвае Ака дэ мію 
мас тац тваў па спе цыяль нас-
ці «гу ка рэ жы су ра», а ця пер 
ак тыў на на бі ра ец ца во пы ту. 
Кан цэрт ную сфе ру яна вы-
бра ла са ма: з яе про фі лем 
мож на пра ца ваць як у фі-
лар мо ніі ці тэ ат ры, так і ў кі-
на ін дуст рыі, на тэ ле ба чан ні, 
ра дыё ці на ват до ма «зво-

дзіць» гук у пес нях му зыч-
ных гур тоў або ў са ўндтрэ ках 
кам п'ю тар ных гуль няў.

— Нас ву чаць уся му па-
тро ху: гу ка рэ жы сё ру трэ ба 
быць уні вер са лам, — рас каз-
вае На сця. — Але тут ёсць 
свае ню ан сы: ка лі ты пра цу-
еш на кан цэр тах доў гі час, 
то ў ця бе па сту по ва са дзіц ца 
слых, і по тым у сту дый ных 
за пі сах ты ўжо прос та не 
па чу еш не ка то рыя ню ан сы. 
А з ін ша га бо ку, ка лі ўвесь 
час ся дзіш у сту дыі, то по тым 
на кан цэр тах бу дзе цяж ка 
пра ца ваць з-за шу му... Хоць 
па гар шэн не слы ху ўсё роў-
на не па збеж нае: гэ та на ша 
пра фе сій ная хва ро ба. За раз 
я вы бра ла ме на ві та кан цэр-
ты, бо ха це ла ся «дзві жу-
хі»: роз ныя гур ты, жан ры, 
апа ра ту ра, лю дзі, сі ту а цыі. 
Але я б з за да валь нен нем 
па пра ца ва ла і з ар га нам, 

і з сім фа ніч ным ар кест рам ці, 
на прык лад, хо рам.

Кан цэрт яшчэ не па чаў ся, 
і ў На сці ёсць час рас ка заць 
мне, што на мо ве пра фе сія-
на лаў «кру цёл кі» на пуль-
це — гэ та па тэн цы ё мет ры, 
а «ру хал кі» — фэй да ры. 
Сам жа пульт на зы ва ец ца 
FОH, ад анг лій ска га «frоnt оf 
hоusе» — гэ та зна чыць, што 
з яго «кру ціц ца» той гук, які 
бу дуць чуць у за ле.

— Бы вае яшчэ і ма ні тор-
ны пульт, але ў не вя лі кіх за-
лах ня ма сэн су ім ка рыс тац-
ца, — ка жа дзяў чы на. — Ён 
звы чай на ста іць за ку лі са мі і 
ро біць мікс для му зы кан таў. 
Ба чы ла на сцэ не та кія ніз кія 
шы ро кія ка лон кі, па вер ну-
тыя да вы сту поў цаў? Яны 
па трэб ны, каб му зы кан ты 
доб ра чу лі са мі ся бе.

(Заканчэнне 
на 4-й стар. «ЧЗ».)
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«Лапта» — адна з дзевяці народных гульняў, 
уключаных у праграму спартыўна-адукацыйнага праекта БДПУ «Беларусіяда».
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Спар тыў ных пос пе хаў яна па ча ла да ся гаць ра на. У 2012-м, 
ка лі Ва не се бы ло ўся го 19, тра пі ла на сваю пер шую 
Алім пі я ду, по тым ста ла чэм пі ён кай све ту па воль най 
ба раць бе, але не па ба я ла ся па кі нуць спорт, каб на ра дзіць 
дзі ця. Праб ле мы са зда роў ем, якія па ста ві лі пад 
па гро зу яе спар тыў ную кар' е ру, уз нік лі пас ля вяр тан ня 
на бар цоў скі ды ван, але і з імі дзяў чы на спра ві ла ся. 
Сё ле та ў маі спарт смен ка да да ла да ўжо на яў ных зван няў 
пе ра мо гу на чэм пі я на це Еў ро пы. У ін тэр в'ю Ва не са 
рас каз ва ла, дзе ля ча го кож ны дзень пе ра адоль вае 
цяж кас ці і ці скла да на вы хоў ваць дзі ця ў рэ жы ме нон-стоп.

— Да вай це пач нем з ва ша га імя, до сыць рэд ка га для Бе ла ру сі...
— Яго да лі мне баць кі, яны ў мя не трэ не ры па спар тыў най гім нас ты цы. Та та быў 

на збо рах у Бель гіі, у той ка ман дзе бы ла дзяў чын ка Ва нес а. Яму спа да ба ла ся гэ тае 
імя, ка лі пры ехаў да до му, рас ка заў ма ме. Ёй яно так са ма прый шло ся да спа до бы, 
так і вы ра шы лі мя не на зваць. Чы та ла не дзе, што «ва не са» — гэ та від ма тыль ка, 
ней ка га больш кан крэт на га зна чэн ня я не знай шла.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

Ва не са Ва не са КА ЛА ДЗІН СКАЯКА ЛА ДЗІН СКАЯ::

«Ад Алім пі я ды «Ад Алім пі я ды 
ця пер хо чац ца ця пер хо чац ца 

боль ша га»боль ша га»


