
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, 
Аркадзя, Макара, Пятра, 
Уладзіміра.

К. Давыда, Дамініка, 
Тамаша.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.29 16.55 7.26

Вi цебск — 9.26 16.37 7.11

Ма гi лёў — 9.19 16.45 7.26

Го мель — 9.07 16.50 7.43

Гродна — 9.42 17.12 7.30

Брэст — 9.34 17.21 7.47

 
Б Е Л А Р У С К А Я 

Г А З Е Т А

ЗАСНАВАЛЬНIКI:

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zviazda.by

ПРЫЁМ 
РЭКЛАМЫ

Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi 
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага 
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў 
Рэспублiкi Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 
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РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (на  меснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК, 
Н. КАРПЕНКА (першы на  меснiк галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы на  меснiк дырэктара), 
М. ЛІТВІНАЎ (на  меснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, 
А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў —  287 18 64, 
маркетынгу  — 337 44 04, бухгалтэрыi: 287 18 81. 
Аўтары апу бл iка ваных матэры я лаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх мер  ка   ваннi не заўсёды супадаюць 
з мерка ван нем рэ дак цыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, 
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

Месяц
Апошняя квадра ў 12.34.

Месяц у сузор’і Шаляў.

УСМІХНЕМСЯ
Дзя ду лям і ба бу лям, якія 

дрэн на па во дзі лі ся бе ў гэ-

тым го дзе, Дзед Ма роз па-

до рыць уну каў на ўсе зі мо-

выя ка ні ку лы.

— Вы на Но вы год ку ды 

пла ну е це?

— Тва рам у са ла ту...

Ча каю за пра шэн няў на Но-

вы год! У гас цях не кап ры жу: 

ем, чым час ту-

юць, п'ю, што 

на  л і  ва  юць. 

...Сплю, з кім 

па кла дуць.

— Якія 

пла ны на 

Но вы год?

— Ні я кіх. 

Спа чат ку на-

ва ру і пры-

бя ру... По-

тым усё з'ем 

і на сме чу.

Які ў нас у на ступ ным го-

дзе ві рус гры пу па кі тай скім 

ка лен да ры?

— Уяў ля еш, су сед, Но-

вы год яшчэ не па чаў ся, 

а ў нас у два ры ўжо хтось-

ці вы кі нуў ёл ку!

— Гэ та я вы кі нуў ле таш-

нюю, каб вы зва ліць мес ца 

для но вай.

16 29 снежня 2018 г.НАПРЫКАНЦЫ

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 1. «Во дзіць з на мі ка ра-

год // Сам ма роз — ...». З вер ша М. Чар няў ска га 

«Но вы год». 5. Сне жань во ка сне гам це шыць, 

ды ма ро зам ... рве (прык.). 7. «Ча-

раў ні ца — ..., яр ка за га ры ся, // 

Ка зач най вя сёл кай // У зі мо вых 

вы сях». З вер ша У. Маз го «Ча-

раў ні ца — ...». 11. Круг ла ва ты ка-

ва лак яко га-не будзь рэ чы ва. 

12. ... моц на тра шчыць — бу-

дзе ма роз (прыкм.). 13. Аха-

пак. 14. «Упры го жа ная 

ёл ка // За зіх це ла, як вя-

сёл ка. // І за пляс ка лі ўсе 

ў ..., // І на ўкруг пай шлі 

ў пры сяд кі». З вер ша 

У. Мац ве ен кі «Ёл ка-вя-

сёл ка». 16. Пры свя так 

бе ла рус ка га на род на га 

ка лен да ра, які ад зна ча-

лі 31 снеж ня («Ха вай 

нос у апа на са ўскі ма-

роз» (прык.). 20. Пра 

та го, хто ня ўме ла пі-

ша (разм., 

ж а р т . ) . 

23. «Жыў 

у  ле  се 

с м е ш  н ы 

... . // Зва лі ... 

Сярожа. // 

Быў па доб ны ён 

на ёл ку, // Бо на ім рас лі ігол кі». З вер ша М. Баб-

роў скай «Во жык». 24. «Над зям лёй за рдзіць ... //

Пас ля бу раў, лі ха лец цяў». З вер ша Я. Ку па лы 

«З Но вым го дам!». 25. Ін стру мент для вы мя рэн-

ня даў жы ні. 26. За круг ле ны шрыфт. 27. ..., або 

снеж ная ба ба. 28. Вя сё лая жан чы на. 29. Доб рым лю дзям — 

..., а ша лен цам — га ла вой у вір (прык.).

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 2. «За яц шэ ры, // За яц — 

... // Да зі мы па шыў ка жух». З вер ша Р. Ба ра ду-

лі на «Як зве ры зі му су стра ка юць». 3. Но та му-

зыч най га мы. 4. Ста рая наз ва каш тоў на га ка ме ня 

шпі не лі (устар.). 6. ... ні ко му не 

шко дзіць (прык.). 8. На дыш лі ... — 

блі ны ды алад кі (прык.). 9. Не вя ліч-

кі аб раз або ...; яе звы чай на да ры лі 

на Ка ля ды. 10. Па цяп лен не пас ля 

ма ра зоў. 15. «... — пу шы-

нач кі // Ля це лі ма тыль ка мі». 

З вер ша З. Бя ду лі «Сня-

жын кі». 17. Ура чыс тае 

абя цан не. 18. Бла гая 

сла ва. 19. «Хай буль ба 

ро дзіць, // Хай чар ка 

хо дзіць, // Хай па тэль-

ня тра шчыць, // На ёй 

... пі шчыць». Па жа-

дан не ка ля доў шчы каў 

гас па да ру ха ты. 20. Не 

па кры лі ..., не па крые і 

Рас тво (прык.). 21. Май-

стар сты лю. 22. Зім ні 

сорт яб лы-

каў.

ЕЛАЧ КА
Ўзы шла у ле се елач ка,

У ле се і рас ла,

Узім ку, ўлет ку строй ная,

Зя лё ная бы ла.

Мя це лі ца ёй пе сень ку

Пя я ла: баю-бай,

Ма роз сняж ком ату лі ваў:

Гля дзі, не за мяр зай!

Пуж лі вы зай чык шэ рань кі

Пад елач кай ска каў,

Пад час і воўк, 

сяр дзі ты воўк,

Ус коч пе ра бя гаў.

Вось снег у ле се 

дрэм лю чым

Пад по лаз зем 

скры піць,

І ко нік жва вы, сі вень кі

Спя ша ец ца, бя жыць.

Вя зе той ко нік са на чкі,

А ў сан ках се ля нін,

Пад' ехаў 

ён пад елач ку

І ссек у міг адзін.

Ця пер яна пры бра ная

На свя та к нам прый шла

І шмат па це хі, ра дас ці

Для дзе так пры ня сла.

Спя вай це па-на ша му!Спя вай це па-на ша му!

«ЕЛАЧ КА» Ў ПЕ РА КЛА ДЗЕ 
ПЕС НЯ РА

З Но вым го дам! 
З шчас цем но вым!

КрыжаванкаКрыжаванка

Пра вер це, ка лі лас ка, ад ка зы:
Па га ры зан та лі: 1. Дзя ду ля. 5. Ву ха. 7. Ёл ка. 

11. Ком. 12. Лёд. 13. Нош ка. 14. Лад кі. 16. Апа нас. 
20. Пі са ка. 23. Во жык. 24. Вя сёл ка. 25. Ру лет ка. 
26. Ран до. 27. Сне га вік. 28. Ве ся лу ха. 29. Мір.

Па вер ты ка лі: 2. Зух. 3. До. 4. Лал. 6. Усмеш ка. 
8. Ка ляд кі. 9. Ікон ка. 10. Ад лі га. 15. Сня жы нач кі. 
17. Пры ся га. 18. Ня сла ва. 19. Сквар ка. 20. Па кро-
вы. 21. Сты ліст. 22. Каш тэ ля.

Склаў 

Ля вон ЦЕ ЛЕШ, 

г. Дзяр жынск.

— Ну, хто тут 

у нас пра сіў 

бра ці ка?..

Сло вы да ад ной з са мых па пу ляр ных дзі ця чых пе-

сень — «В ле су родилась ёлоч ка» — больш за сто га доў 

та му на пі са ла Ра і са Ку да ша ва. Упер шы ню верш «Ёл ка» 

на рус кай мо ве быў апуб лі ка ва ны ў мас коў скім дзі ця чым 

ча со пі се «Ма лют ка» ў 1904 го дзе. А праз год част ку гэ-

тых рад коў кам па зі тар Ле а нід Бек ман па клаў на му зы ку. 

Пес ню ра зам з ін шы мі сва і мі тво ра мі, на пі са ны мі для 

ста рэй шай дач кі Ве ры, ён вы даў у збор ні ку «Ве рач чы ны 

пе сень кі».

Але мы пра па ну ем вам пра спя ваць «Елач ку» па-бе ла-

рус ку, як гэ та ро бяць на свя ты су пра цоў ні кі Дзяр жаў на га 

лі та ра тур на га му зея Ян кі Ку па лы. Яшчэ ў 1921 го дзе тэкст 

пес ні пе ра клаў сам Ку па ла. Бе ла рус ка моў ны ва ры янт стаў 

вя до мы дзя ку ю чы пуб лі ка цыі ў дзі ця чым ча со пі се «Зор кі» 

(№ 1, 1922 год). А ў му зеі да гэ туль за хоў ва ец ца пе ра клад, 

на пі са ны ру кой пес ня ра. Наступны нумар газеты «Звязда» выйдзе 3 студзеня 2019 года.
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