9 лістапада 2018 г.

СЁННЯ

3

Надвор'е

АД ЦЯПЛА Ў ХОЛАД

З нагоды

Калі на паўднёвым захадзе плюс 12 градусаў,
то на ўсходзе — каля нуля і мокры снег

СУВОРАЎЦЫ АДЗНАЧЫЛІ ЮБІЛЕЙ

Сярод выпускнікоў Мінскага сувораўскага вучылішча — цяперашні міністр абароны Андрэй Раўкоў, больш
за 150 генералаў, мастакі, пісьменнікі.
Агулам жа з яго сцен выйшла больш
за 13 тысяч выхаванцаў! Многія з іх
сабраліся на тэрыторыі сваёй альмаматар прыгадаць кадэцкае жыццё,
сустрэцца са сваімі выкладчыкамі і
прайсці па пляцы страявым крокам.
На гэтыя некалькі гадзін замест вайсковых прывітанняў вока чаплялі моцныя мужскія поціскі рук.
— Першым сувораўскім і нахімаўскім вучылішчам у былым СССР сёлета спаўняецца 75 гадоў, — кажа
старшыня Рэспубліканскага савета Беларускага саюза сувораўцаў
і кадэтаў Сяргей ЖЫЦІХІН. — Тады
мэта ставілася адна — сабраць дзяцей вайны, не кінуць іх на волю лёсу, а
згуртаваць, зрабіць з іх сапраўдных патрыётаў. Але ў Мінску сувораўскае вучылішча з'явілася толькі праз 10 гадоў.
Такое рашэнне прыняло камандаванне
Беларускай ваеннай акругі па просьбе
Цэнтральнага камітэта Камуністычнай
партыі Беларусі. У першыя наборы вучылішчаў у іншых саюзных рэспубліках, якія выпалі якраз на час вайны,

прыходзілі дзеці палкоў з баявымі ордэнамі, медалямі...
А ў Мінску ў вучылішча паступалі ўжо пераважна дзеці
франтавікоў і партызан.
Першы набор у сувораўскае вучылішча ў Мінску быў
своеасаблівы. Бралі хлопчыкаў адначасова ў розныя класы — і ў чацвёрты, і ў дзявяты... Справа ў тым, што
спачатку навучанне магло
доўжыцца ажно сем гадоў!
Толькі праз некаторы час
гэты працэс падчас рэформаў прыйшоў у стандартны
выгляд. Сувораўцы пасля
сталі вучыцца тры гады, а
затым і ўвогуле два. Ужо ў
незалежнай Беларусі тэрмін
Міхаіл АКСЯНЮК з дзецьмі.
навучання ў сувораўскім вучылішчы павялічылі да пяці гадоў.
губляем сувязі адно з адным, нават з
— Мы мусім годна выконваць за- тымі, каго лёс закінуў у суседнія краідачы, якія стаяць перад намі ў рамках ны. Гады, праведзеныя ў гэтых сценах,
Узброеных Сіл, — заўважае начальнік навучылі мужчынскаму сяброўству,
Сувораўскага ваеннага вучылішча клопату аб таварышу, хвалявацца за
Аляксандр НАВУМЕНКА. — Самае стан спраў у калектыве.
асноўнае — сваімі вынікамі пацвер— Тата расказваў пра вучобу, падзіць тую высокую планку, якая была
казваў форму, фотаздымкі, вадзіў у
пастаўлена ранейшымі пакаленнямі
нашых выпускнікоў. Думаю, што ўсе сувораўскае вучылішча, — кажа Дзяніс
Аксянюк. — Мне вельмі спадабалася.
задачы выканаем у поўным аб'ёме.
Міхаіл Аксянюк скончыў сувораў- І таму я і захацеў паступаць туды, куды
скае вучылішча дваццаць пяць гадоў і ён. Буду падцягваць фізічную падрыхтаму. На сустрэчу ён прыйшоў з двума тоўку і школьныя веды!
Тыя, хто паступае ў сувораўскае вусынамі. Адзін з іх, Дзяніс, таксама хоча
чылішча, праходзяць сапраўдную запайсці па бацькоўскіх слядах.
— Калі б машына часу перанесла гартоўку не толькі ў фізічным, але і ў
мяне ў далёкі 1993 год, то я пайшоў маральным сэнсе. І такі ўнутраны стрыбы след у след. Усё б рабіў гэтаксама. жань моцна дапамагае ім па жыцці.
Валяр'ян ШКЛЕННІК.
Мы, тагачасныя выпускнікі, дагэтуль не

Фота Таццяны ТКАЧОВАЙ.

Першая субота лютага даўно стала
традыцыйным часам сустрэчы выпускнікоў школ і ўніверсітэтаў. Але
ў тых, хто звязаў свой лёс з Сувораўскім ваенным вучылішчам,
час збору — пачатак лістапада. Гэта звязана з тым, што менавіта ў
апошні месяц восені далёкага 1953
года вучылішча прыняло да сябе
першых навучэнцаў.

У найбліжэйшыя дні надвор'е будзе па-ранейшаму
вызначаць вобласць павышанага ціску, сфарміраваная ў вільготным паветры, паведамілі спецыялісты
Рэспубліканскага цэнтра па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу
навакольнага асяроддзя Мінпрыроды.
У суботу будзе без істотных ападкаў. Месцамі туман.
Тэмпература паветра ўначы па краіне складзе ад мінус
2 да плюс 5 градусаў, удзень — 3—10 цяпла. На паўднёвым
захадзе краіны будзе крыху цяплей — плюс 11—12 градусаў.
У нядзелю месцамі па краіне пройдуць невялікія кароткачасовыя дажджы, па ўсходзе краіны магчымы мокры снег і
слабы галалёд. Тэмпература паветра ўначы складзе ад нуля
да плюс 5 градусаў, пры праясненнях яна панізіцца да мінус
2 градусаў. Днём сіноптыкі прагназуюць 2—9 цяпла, па паўднёвым захадзе краіны — да плюс 11 градусаў.
У нядзелю і панядзелак тэрыторыя краіны будзе знаходзіцца на перыферыі халоднага антыцыклону з цэнтрам
над Сярэдняй Волгай, у паўднёва-заходніх раёнах краіны
надвор'е будуць фарміраваць больш цёплыя вільготныя
паветраныя масы, якія паступаюць з Заходняй Еўропы.
Паводле папярэдніх прагнозаў айчынных сіноптыкаў, у панядзелак месцамі па краіне пройдуць кароткачасовыя ападкі
(дождж, па ўсходняй палове краіны з мокрым снегам), якія
будуць суправаджацца парывістым ветрам. Уначы і раніцай
месцамі захаваецца туман. Па ўсходняй палове краіны магчымы слабы галалёд, на дарогах галалёдзіца. Тэмпература
паветра ўначы складзе ад плюс 1 да плюс 7 градусаў, ва
ўсходніх раёнах яна панізіцца да нуля — мінус 3 градусаў.
Удзень тэмпература па краіне складзе ад нуля па ўсходзе
краіны да плюс 12 градусаў па паўднёвым захадзе краіны.
Сяргей КУРКАЧ.

«РАЎБІЧЫ» ВЫХОДЗЯЦЬ
НА НОВЫ ЎЗРОВЕНЬ
Спарткомплекс у 2022 годзе
прыме этап Кубка свету па біятлоне
Та кое ра шэн не пры ня та Між на род ным са юзам
біятланістаў. Спартыўны дырэктар ІBU Фелікс Бетэрлінг расказаў, што ў 2022 годзе ў Кубак свету будуць
уключаны эстонскі Отэпя і Мінск.

Класныя навіны

Школьны абед: і смачней, і танней

Вучні ацэ няць смак
страў, іх знешнюю прывабнасць і выкажуць сваё меркаванне. Таксама ім будзе
прапанавана адказаць на
пытанні анкеты. Такім чынам у аддзеле грамадскага
харчавання галоўнага ўпраўлення спажывецкага рынку
Мін гар вы кан ка ма хо чуць
вывучыць смакавыя перавагі школьнікаў, каб меню
ўстаноў агульнай сярэдняй

Не прапусці!

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Прадэгуставаць шэраг
новых страў прапануюць мінскім школьнікам пас ля за кан чэння восеньскіх канікул.
У перспектыве іх плану ец ца ўклю чыць у
пастаяннае меню сталовых. Для правядзення да сле да ван ня вызначаны па адной-дзве
школы ў кожным раёне
Мінска.
адукацыі было складзена з
тых страў, якія дзецям падабаюцца і якія яны не будуць
адмаўляцца есці.
Новае меню для школьнага харчавання распрацоўваецца з улікам сезоннасці.
Так, з надыходам зімовага
перыяду ў рацыён уключаць салаты, супы, гарніры
з квашанай капусты і іншыя
стравы.

З 1 лістапада функцыю арганізацыі харчавання вучняў
ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі сталіцы ўзяў на
сабе Адзіны камбінат школьнага харчавання. Раней у
Мінску налічвалася дзевяць
раённых камбінатаў, на абслугоўванні ў якіх знаходзіўся 251 аб'ект пры ўстановах
агульнай сярэдняй адукацыі.
Мяркуецца, што стварэнне

адзінай структуры забяспечыць цэнтралізаваныя закупкі прадуктаў па больш нізкіх
цэнах, дазволіць выключыць
пасярэднікаў, удасканаліць
лагістыку дастаўкі тавараў
і сыравіны, адпаведна, гэта
ўсё адаб'ецца і на патанненні
школьнага абеду. У цяперашні час абедзенны комплекс ва
ўстановах агульнай сярэдняй
адукацыі абыходзіцца бацькам у 2,3-2,5 рубля. У набор
уваходзяць салата, суп, гарачае з гарнірам і напой.
Спецыялістамі галоўнага ўпраўлення спажывецкага рынку Мінгарвыканкама сумесна з камітэтам па
адукацыі Мінгарвыканкама
распрацаваны комплекс мерапрыемстваў, які ўключае
мадэрнізацыю харчблокаў,
закупку абсталявання, абнаўленне інвентару і капітальны
рамонт памяшканняў.
Надзея НІКАЛАЕВА.

ГЕАГРАФІЯ + ЛОГІКА І КЕМЛІВАСЦЬ

Геаграфічная дыктоўка пройдзе
ў Беларусі 11 лістапада. Удзел у
ёй — бясплатны і добраахвотны.
Арганізатарамі міжнароднай адукацыйнай акцыі ў нашай краіне выступаюць геаграфічны факультэт БДУ,
Беларускае геаграфічнае таварыства
пры падтрымцы Рускага геаграфічнага
таварыства. Асноўная мэта — павышэнне ўзроўню геаграфічнай адукаванасці насельніцтва.
У гэтым годзе заданні будуць разлічаны на логіку, кемлівасць і нестандартнасць мыслення.

У Беларусі геаграфічная дыктоўка
пройдзе другі раз. У гэтым годзе колькасць пляцовак для яе правядзення
павялічыцца. Геаграфічныя веды можна будзе праверыць на геаграфічным
факультэце БДУ, у Магілёўскім дзяржаўным універсітэце імя А. А. Куляшова, Брэсцкім дзяржаўным універсітэце
імя А. С. Пушкіна, Гомельскім дзяржаўным універсітэце імя Ф. Скарыны,
Віцебскім дзяржаўным універсітэце імя
П. М. Машэрава, Мінскім філіяле Расійскага дзяржаўнага сацыяльнага ўніверсітэта, Беларуска-Расійскім універсітэ-

це, Мінскім філіяле Расійскага эканамічнага ўніверсітэта імя Г. В. Пляханава,
Расійскім цэнтры навукі і культуры
(у Мінску і Брэсце). Для праходжання
дыктоўкі неабходна зарэгістравацца
на сайце Беларускага геаграфічнага
таварыства. Вынікі выкананых работ
стануць вядомыя 15 лістапада.
Упершыню «Геаграфічная дыктоўка»
прайшла ў 2015 годзе ў Расіі. А ў 2017-м
праект атрымаў міжнародны статус дзякуючы таму, што ў ім узялі ўдзел больш
як 260 тысяч чалавек з 25 краін свету.
Надзея НІКАЛАЕВА.

У «Раўбічах» пройдзе сёмы этап Кубка свету — 2021/2022,
гонкі адбудуцца якраз пасля Алімпійскіх гульняў у Пекіне,
якія стартуюць 28 лютага і працягнуцца да 6 сакавіка.
Адзначым, што раней Беларусь ніколі не прымала этапы біятлоннага Кубка свету, але ў алімпійскім спартыўным
комплексе «Раўбічы» ўжо праводзіліся чэмпіянаты свету і Еўропы па біятлоне, а пасля рэканструкцыі ў лютым
2015 года тут адбыўся 49-ы юніёрскі чэмпіянат свету.
Таксама нагадаем, што ў бягучым сезоне ў «Раўбічах»
з 18 да 24 лютага 2019 года пройдзе чэмпіянат Еўропы па
біятлоне. У ходзе турніру таксама адбудуцца провады з вялікага спорту Дар'і Домрачавай і Надзеі Скардзіна.
Дар'я ЛАБАЖЭВІЧ.

Чэмпіянат свету ў Гомелі
парадаваў шашыстаў медалямі
З 28 кастрычніка па 3 лістапада ў Гомелі прайшоў
маладзёжны чэмпіянат свету па шашках-100. На гэты
прэстыжны турнір прыехалі каля 250 юных шашыстаў
з Кітая, Расіі, Нідэрландаў, Польшчы, Італіі, Украіны,
Беларусі, Латвіі, Літвы, Эстоніі, Казахстана, Венгрыі,
Манголіі, Сурынама і Кот-д'Івуара.
Чэмпіянат свету праходзіў у дзвюх намінацыях: у асноўнай класічнай праграме і бліцы (маланкавай гульні). У бліцы
беларусы заваявалі чатыры медалі — два залатыя і два
бронзавыя. Чэмпіёнкамі свету сталі сталічныя спартсменкі
Паліна Петрусёва і Вікторыя Нікалаева, а бронзавыя медалі
заваявалі Георгій Выдзерка і Дар'я Нікіфарава.
У класічнай праграме беларусы заваявалі пяць медалёў —
тры залатыя і два бронзавыя. Чэмпіёнамі свету ў «класіцы» сталі
Міхаіл Семянюк, Вікторыя Нікалаева і Любоў Кобрына. Бронзавыя медалі заваявалі Яна Лазовік і Анастасія Сакалова.
У выніку беларускія спартсмены заваявалі ў Гомелі дзевяць медалёў — пяць залатых і чатыры сярэбраныя, такім
чынам заняўшы другое месца ў камандным заліку, прапусціўшы наперад толькі Расію.
Яўген САЛАНОВІЧ, майстар спорту СССР па міжнародных і рускіх шашках.

