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Упэў не ныя, для мно гіх чы та чоў «Звяз ды» і «Род най пры ро-

ды» дру ка ва ныя фо та здым кі, спа чат ку чор на-бе лыя, а за тым 

ка ля ро выя, бы лі ў дзя цін стве вя лі кім скар бам. Скла да ю чы з 

іх фо та аль бо мы, мы імк ну лі ся за ха ваць гіс то рыю сям'і, «за-

на та ваць» ці ка выя па да рож жы ці не звы чай ныя су стрэ чы. Па-

пу ляр ная сён ня элект рон ная фа та гра фія так са ма дае шмат 

маг чы мас цяў, але ча сам ду шу здым ка мож на ўба чыць толь кі 

на па пе ры.

Тое ж мож на ска заць і пра пры род ную фа та гра фію. Яр кія, 

жы выя фо та здым кі на глян ца вай па пе ры, якія, да рэ чы, мож на 

знай сці і ў ча со пі се «Род ная пры ро да», — са праўд ны па да ру-

нак для ама та раў. Сён ня мы дзе лім ся з ва мі лю бі мы мі фо та, 

апуб лі ка ва ны мі на ста рон ках «Род най пры ро ды».

А якія фо та ра бо ты на шых аў та раў больш за ўсё па да ба-

юц ца вам, па ва жа ныя чы та чы? Пра па ну ем вам склас ці свой 

аль бом з фо та здым ка мі «Род най пры ро ды» і да слаць яго на 

ад рас: 220034, г. Мінск, вул. За ха ра ва, 19 ці на e-maіl pryroda@

zvіazda.by. Са мыя ці ка выя кам па зі цыі бу дуць апуб лі ка ва ныя 

на ста рон ках ча со пі са. А пе ра мож ца атры мае прыз.

ЧЧЫ ТАЙ ЦЕ Ы ТАЙ ЦЕ 
Ў КАСТ РЫЧ НІЦ КІМ Ў КАСТ РЫЧ НІЦ КІМ 
НУ МА РЫ ЧА СО ПІ СА НУ МА РЫ ЧА СО ПІ СА 

«РОД НАЯ ПРЫ РО ДА»«РОД НАЯ ПРЫ РО ДА»

СВОЙ СКІЯ, АЛЕ БЯЗ ДОМ-
НЫЯ: ЧА МУ КОШ КІ ТРАП ЛЯ-
ЮЦЬ НА ВУ ЛІ ЦЫ.
З ЧА ГО БУ ДУ ЕЦ ЦА 
«ЗЯ ЛЁ НЫ» ГО РАД?
ЯК НА ПОЎ НІЦЬ 
ХА ЛА ДЗІЛЬ НІК ЭКА ЛА ГІЧ НА.

«Род ная пры ро да» — 
сяб ра, з якім ні ко му 
не бу дзе сум на.

Пад пі сац ца на ча со піс «Род ная 
пры ро да» мож на ў лю бым паш то-
вым ад дзя лен ні су вя зі, у кі ёс ках 
«Бел са юз дру ка», праз АРІП.
Пад піс ныя ін дэк сы: 74926 — ін ды-
ві ду аль ны, 749262 — ведамасны

На мес нік га лоў на га рэ-

дак та ра ча со пі са Ве ра ні ка 

Ко ла са ва пра вя ла эка ла-

гіч ны май стар-клас, але 

спа чат ку трош кі пра эк за-

ме на ва ла пя ці клас ні каў. 

Ака за ла ся, што школь ні кі 

ўме юць бе раж лі ва ста віц ца 

да энер га рэ сур саў, ва ды і 

ўжо са мі ву чаць да рос лых 

сар та ван ню ад хо даў.

Луж каў ская ся рэд няя 

шко ла — удзель нік рэс-

пуб лі кан скіх пра ек таў «Зя-

лё ныя шко лы», «Ма лыя 

рэ кі — вя лі кія праб ле мы», 

між на род ных пра ек таў «Рэ кі 

без фас фа таў», «На зі ран не 

за рэ ка мі» і «Бэз Пе ра мо-

гі». Да рэ чы, апош ні пра ект 

ажыц цяў ляў ся па іні цы я ты-

ве Цэнт раль на га ба та ніч на-

га са ду НАН Бе ла ру сі і су-

мес на з яго прад стаў ні ка мі. 

Іх су пра цоў ніц тва па ча ло ся 

15 га доў та му. Гэ та бы ла 

ідэя та га час на га ды рэк та ра 

шко лы Мя ле ція Ан дзі леў кі. 

Спе цы я ліс ты ЦБС да па маг лі 

па да браць рас лі ны, якім бы-

ло б кам форт на ў мяс цо вым 

клі ма це. Ака дэ мік Ула дзі-

мір Ра шэт ні каў, ця пер ужо 

ў ста ту се га на ро ва га ды рэк-

та ра ЦБС, пра цяг вае апе ка-

ваць школь ны дэнд ра парк. 

Да юбі лею су пра цоў ніц тва 

шко ла атры ма ла ў па да ру-

нак не вя лі кую ка лек цыю 

хры зан тэм.

Ужо дру гі раз вы яз ныя 

ме ра пры ем ствы «Род най 

пры ро ды» ў Дзень пад піс-

чы ка пра хо дзяць з удзе-

лам спе цы я ліс таў ЦБС. 

У Луж кі пры еха лі на ву ко вы 

су пра цоў нік Воль га Дуб ро-

ва і стар шы на ву ко вы су-

пра цоў нік Мі ха іл Ру дзе віч. 

Стар ша клас ні кі пра вя лі для 

гас цей эк скур сію па школь-

ным му зеі, зі мо вым са дзе і 

му зеі пры ро ды.

Усе з не цяр пен нем ча ка лі 

май стар-кла са Воль гі і Мі-

ха і ла ў школь ным дэнд ра-

рыі. Да ве даў шы ся пра ві зіт 

спе цы я ліс таў ЦБС, у Луж кі з 

су сед ня га аг ра га рад ка Гер-

ма на ві чы пры еха лі про башч 

кас цё ла Пра аб ра жэн ня Гас-

под ня га ксёндз Ян Пу га чоў 

і мяс цо вы гра мад скі эко-

лаг — на стаў нік бія ло гіі Гер-

ма на віц кай шко лы Ма ры на 

Фё да ра ва. На ват з Глы боч-

чы ны, са зна ка мі тай вёс кі 

Мо сар, пры еха лі пад піс чык 

на ша га ча со пі са, про башч 

кас цё ла Св. Ган ны ксёндз 

Ма рат Каз лоў скі і ра бот ні кі 

куль тур на-дэнд ра ла гіч на га 

комп лек су, якія пра гну лі но-

вых ве даў. З удзель ні ка мі 

гэ та га «фо ру му» Мі ха іл Ру-

дзе віч па дзя ліў ся аса біс та 

вы ра шча ны мі са джан ца мі 

ўні каль на га для Бе ла ру сі 

дрэ ва — гінк га двух ло пас-

це ва га.

Дэнд ра рый, вод ны сад, 

га да валь нік дрэў, школь-

ны пла до вы сад, шы коў-

ныя квет ні кі, ап тэ кар скі 

ага род — усё гэ та не ве ра-

год на за хап ляе. У друж най 

школь най сям'і на зям лі пра-

цу юць усе: ад ды рэк та ра да 

тэх ніч кі, ад пер ша клаш кі 

да вы пуск ні ка. Сё ле та ад-

крыў ся эка ла гіч ны клас, а 

дзе ся ці клас ні кі атрым лі ва-

юць у шко ле спе цы яль насць 

«квет ка вод». Дзе ці га на рац-

ца пра цай школь на га ляс-

ніц тва. А на Шар каў шчы не 

і ў су сед ніх ра ё нах ста ла 

трэн дам куп ляць са джан цы 

ў Луж каў скай шко ле. Усе 

за роб ле ныя гро шы ідуць на 

ўма ца ван не ма тэ ры яль на-

тэх ніч най ба зы.

У шко ле па нуе твор чая 

і шчы рая ат мас фе ра. Тут 

не пра вод зяць ме ра пры-

ем ствы дзе ля спра ва здач, 

а за ня тыя кан крэт най спра-

вай. На прык лад, за ду ма лі-

ся, што ж ра біць з вя лі кай 

коль кас цю апа ла га ліс ця. 

Яго са бра лі і ад пра ві лі на 

ўцяп лен не бу дын каў шко лы 

і да моў мяс цо вых жы ха роў 

і ця пер дак лад на ве да юць, 

якую ка рысць мож на атры-

маць ад ліс то ты.

Мы дзі ві лі ся з зі мо ва га 

са ду, рэд кіх ві даў кве так 

у ім, аква ры у ма з за ла ты мі 

рыб ка мі. Ды рэк тар шко лы 

Ла ры са Га ра ні на мо жа рас-

ка заць пра кож ную кве тач-

ку: як яна з'я ві ла ся тут, які 

до гляд ёй па тра бу ец ца. Гэ-

так са ма і пра кож на га вуч ня 

сва ёй шко лы яна ўсё ве дае. 

«І квет кі, і дзе ці — яны ж усе 

мае род ныя, — ка жа Ла ры-

са Вік та раў на. — Па-ін ша му 

пра ца ваць я не ўмею».

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.

Зва рот ная су вязьЗва рот ная су вязьЛа ры са ГА РА НІ НА: 

«І КВЕТ КІ, І ДЗЕ ЦІ — 
УСЕ МАЕ РОД НЫЯ»

«Пры род ны» «Пры род ны» 
фо та аль бомфо та аль бом

Як прай шоў 
Дзень пад піс чы ка 

ў шко ле, дзе вуч ні і пе да го гі 
ўлю бё ныя ў пры ро ду 

род на га краю
Чар го вы Дзень пад піс чы ка рэ дак цыя ча со пі са 

«Род ная пры ро да» ла дзі ла ў аг ра га рад ку Луж кі 

Шар каў шчын ска га ра ё на. І гэ та не вы пад ко вы 

вы бар. У Луж каў скай ся рэд няй шко ле, 

якая ад зна чы ла свой 270-га до вы юбі лей, 

моц ныя тра ды цыі эка ла гіч на га вы ха ван ня.

Па ва жа ныя чы та чы і пад піс чы кі — на стаў ні кі і вуч ні!

Мы ўпэў не ныя, што ў вас ёсць ці ка вы до свед пра-

цы ў сфе ры эка ла гіч най аду ка цыі і вы ха ван ня, та-

му за пра ша ем па дзя ліц ца ім на ста рон ках на ша га 

ча со пі са. Мы бу дзем ра ды не толь кі ва шым ліс там, 

фо та здым кам, але і за пра шэн ням у шко лу на Дзень 

пад піс чы ка — гэ та доб рая на го да па зна ё міц ца і па-

сяб ра ваць.
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