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ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Завяршаецца падпіска на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе
Мы абяцаем нясумнае лета з любімай газетай

• Ста тут ААН упер шы-

ню вы да дзе ны на бе ла-

рус кай мо ве.

• Ру ка пі сы, кар ты і рэд кія 

кні гі пра гіс то рыю Бе ла ру сі 

прад ста вяць на вы стаў цы ў 

На цы я наль най біб лі я тэ цы 

Бе ла ру сі.

• Гру зія па доў жы ла за-

ба ро ну на між на род ныя 

авія зно сі ны да 31 лі пе ня.
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ЗАВІТАЕМ 
У ЦЭНТР
СУЧАСНЫХ 
МАСТАЦТВАЎ?

ШЧАС ЛІ ВАЯ 
Ў СВА ЁЙ ПРА ФЕ СІІ

Фі на ліст кон кур су «На стаў нік го да» — 
пра ад зна кі, эмо цыі на ўро ку і ўмен не чуць ін ша га

«Ну вось і за вяр ша ец ца 2019/2020 на ву чаль ны год. Які ён быў? Роз ны: вя сё лы і 

сум ны, ці ка вы і скла да ны, поў ны па дзей, лю дзей і ак тыў нас ці. Але га лоў нае — 

ён быў пер шым на ву чаль ным го дам для 26 сур' ёз ных ма ла дых лю дзей — 1 «В» 

кла са. На жаль, на фо та нас толь кі 10 + 1... Але спа дзя ю ся, што хут ка ўсё зме ніц ца 

і нас зноў ста не 26 + 1 :) Што па жа даць у кан цы на ву чаль на га го да? Стом ле ным — 

ад па чыць, за хва рэ лым — ачу няць, сум ным — усміх нуц ца, адзі но кім — зай мець 

сяб роў... Уво гу ле, пе ра тва ра ем усе мі ну сы ў плю сы! Аб ды маю ўсіх!» — на пі са ла

на сва ёй ста рон цы ў «Фэй сбу ку» на стаў ні ца па чат ко вых кла саў 

Ла гой скай ся рэд няй шко лы № 1 Свят ла на ІВА НЮ ШЫ НА.  Свят ла на Іва ню шы на са сва ім лю бі мым 1 «В».

ДА ЛЕЙ ШЫ ЛЁС НА РО ДА 
ВЫ ЗНА ЧАЕ МО ЛАДЗЬ
Да ра гія ра бя ты!

Ад усёй ду шы він шую вас з Днём мо-

ла дзі.

Юнац тва — гэ та са мы цу доў ны час, 

поў ны на дзей і гран ды ёз ных пла наў. Час 

пер шай за ка ха нас ці, зда быц ця са праўд-

ных сяб роў, вы ба ру пра фе сіі і жыц цё вых 

ары ен ці раў.

Вы на ра дзі лі ся і вы рас лі ў не за леж най 

Бе ла ру сі, якая ства ра ла ся і бу да ва ла ся 

як дзяр жа ва, дзе лю дзі моц ныя муд рас-

цю і адзін ствам, аба пі ра юц ца на за кон і 

спра вяд лі васць, цэ няць мір, па ва жа юць 

сваю гіс то рыю і до свед па пя рэд ніх па-

ка лен няў.

Да лей шы лёс на ро да вы зна чае мо-

ладзь: яна ад дае на ка рысьць Ай чы ны 

свае та лен ты і энер гію, пра гне пе ра да-

вых ве даў і ўка ра нен ня іна ва цый, га то вая 

ўдас ка наль ваць лю быя тэх ніч ныя ра шэн ні 

і гля дзіць у заўт раш ні дзень з ап ты міз-

мам.

Та му шмат лі кія дзяр жаў ныя пра гра-

мы, на кі ра ва ныя на па ляп шэн не якас ці 

аду ка цыі, пад трым ку ма ла дых сем' яў, да-

па мо гу адо ра ным юна кам і дзяў ча там, 

заў сё ды бы лі і за ста юц ца най леп шы мі 

ін вес ты цы я мі ў бу ду чы ню на шай лю бі май 

Бе ла ру сі.

У гэ ты цу доў ны свя точ ны дзень жа-

даю вам за ха ваць сме ласць і мэ та на кі-

ра ва насць, ра шу часць і эн ту зі язм, каб 

зра біць рэ аль нас цю са мыя за па вет ныя 

ма ры. Будзь це па спя хо выя і шчас лі выя 

на сва ёй род най зям лі.

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

«ЧАС ПА ТРА БУЕ ХУТ КА ГА 
РУ ХУ НА ПЕ РАД»

Гэ та дум ка ста ла лейт ма ты вам 
ві зі ту Прэ зі дэн та Аляк санд ра Лу ка шэн кі ў Са лі горск
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На ба зе спе цы я лі за ва най дзі ця ча-юнац кай шко лы алім пій ска га 

рэ зер ву № 1 го ра да Жо дзі на ў лет нія дні пра хо дзіць спар тыў ны 

лет нік для бу ду чых чэм пі ё наў вяс ляр ных ві даў спор ту. Вось і

жо дзін скія школь ні цы Га лі на ТА МА ШЭЎ СКАЯ (на фо та спра ва) і

Ка ця ры на БУДЗЬ КО, якія дру гі год за пар асвой ва юць тэх ні ку 

вес ла ван ня на бай дар ках, так са ма на вед ва юць лет нік і ўдзель ні-

ча юць у спа бор ніц твах.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

БАЙ ДАР КІ — ГЭ ТА СУР' ЁЗ НА!БАЙ ДАР КІ — ГЭ ТА СУР' ЁЗ НА!

Ад кры тае ак цы я нер нае та ва рыст ва «Бе ла русь -

ка лій» з'яў ля ец ца ад ным з най буй ней шых вы твор цаў і 

экс пар цё раў ка лій ных мі не раль ных угна ен няў оп там. 

Па звест ках Між на род най аса цы я цыі ўгна ен няў, на 

яго до лю пры па дае пя тая част ка су свет на га аб' ёму 

вы твор час ці ка лій ных угна ен няў. Кам па нія зай мае 

лі дзі ру ю чыя па зі цыі ў гор най зда бы чы ва ўзба га чэн ні 

ру ды, 90 % яе пра дук цыі па стаў ляец ца на экс парт і ад-

праў ляец ца амаль у 140 кра ін све ту.

Не здар ма ён аб раў го рад шах цё раў 

для су стрэ чы з ак ты вам воб лас ці, 

бо на пры кла дзе «Бе ла русь ка лія» 

асаб лі ва ві да воч ныя пе ра ва гі 

ра шэн ня не спы няць вы твор часць 

пад час эпі дэ міі. Інакш за ха ваць 

ста тус флаг ма на су свет най ка лій най 

пра мыс ло вас ці бы ло б на ўрад 

ці рэ аль на, лі чыць кі раў нік дзяр жа вы.Фо
та

 Б
ел
ТА

.


