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НАПРЫКАНЦЫ

9 лютага 2019 г.

Філворд

Будзь у курсе!

СЁННЯ

Калі сустрэўся
з мядзведзем...

Сонца

Мінпрыроды распрацавала рэкамендацыі
па паводзінах пры сустрэчы з дзікімі жывёламі. Гэта работа праведзена Міністэрствам
прыродных рэсурсаў
і аховы навакольнага
асяроддзя сумесна з
прадстаўнікамі Нацыянальнай акадэміі навук і грамадскасцю.
Рэкамендацыі распрацаваны для насельніцтва.

ПЫТАННІ:

1. Вочап;
2. Гладыш;
3. Кабета;
4. Баравіна;
5. Дзяцюк;
6. Порт;
7. Поплаў;
8. Сяйво;
9. Хрушч;
10. Шалі;
11. Ятка;
12. Бляшанка;
13. Дзічка;
14. Зазубень;
15. Жаўцяк;
16. Капа;
17. Лёк;
18. Панцак.

11. Мясная крама (4).
12. Бляшаная ёмістасць (8).
13. Плoд дзікага дрэва (яблыні, грyшы і г. д.) (6).
14. Рыбалоўны кручок (8).
15. Жоўты пясок (6).
16. Узорыс тае палатнянае
пакрывала на ложак (4).
17. Селядзечны расол (3).
18. Ячны суп (6).
Філворд складзены па
кнізе І. Шкрабы «Самабытнае слова».

Адказы:

1. Шоcт, да якога прымацоў ва ец ца калoдзежнае
вядрo (5).
2. Гліняны збан бeз рyчкі (6).
3. Замужняя жанчына (6).
4. Узвышаны ўчacтак лecу ў
баpы (8).
5. Малады хлопец (6).
6. Ільняная або баваўняная
тканіна (4).
7. Заліўны луг (6).
8. Тое, што сыплецца, сеецца
адкуль-небудзь (5).
9. Майскі жук (5).

Іван МАЗУРУК.

10. Вага з каромыслам (4).

Месяц

Так, гаворка ідзе пра
наступныя парады: «Памятку паводзінаў пры сустрэчы з дзікімі жывёламі»,
«Як папярэдзіць псаванне
ма ё мас ці лю дзей дзі кімі жывёламі», «Асноўныя
асаблівасці паводзінаў пры
сустрэчы з мядзведзем»,
«Як паводзіць сябе пры сустрэчы з дзікай жывёлай».
Усе гэтыя рэкамендацыі
можна ўбачыць на афіцыйным сайце Мініс тэрства
прыродных рэсурсаў і аховы
навакольнага асяроддзя.
За раз Мінп ры ро ды
су мес на з за ці каўле нымі распрацоўвае праект
нарматыўнага прававога
акта, які б рэгуляваў пытанні ўзаемадзеяння дзяржаў ных ор га наў, ін шых
арганізацый пры знаходцы (выяўленні) дзікай жывёлы, якая можа ўяўляць
пагрозу жыццю і здароўю
грамадзян або знаходзіцца
ў бядотным становішчы.
Сяргей РАСОЛЬКА.

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

Маладзік 5 лютага.
Месяц у сузор’і Авена.
Усход

Захад Даўжыня
дня

8.42
8.36
8.32
8.24
8.57
8.53

18.06
17.52
17.56
17.57
18.22
18.27

9.24
9.16
9.24
9.33
9.25
9.34

Iмянiны
Пр. Івана.
К. Апалоніі, Бярнарды,
Сабіны, Бярнарда,
Кірылы, Раймунда,
Эрыка.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА

Рубрыку вядзе
Яўген КСЯНЕВІЧ.

Песню бярыце з сабою...

evgenyksenevіch@
gmaіl.com

БЕЛЫМІ
ПЯЛЁСТКАМІ
Вершы — Сяргей ДАРОЖНЫ,
музыка — Яўген КСЯНЕВІЧ.
Куплет 1:
Белымі пялёсткамі параслі нізіны,
Белымі снягамі серабрыцца гаць.
Белая маўклівасць села на
каліны,
Села берагамі зацвітаць.
Прыпеў:
За акном каліны, за акном таполі
І зара над гаем з зараніц.
А цяпер каліны хіляцца у полі
З белымі снягамі ніц.

УСМІХНЕМСЯ
Кошкі — гэта маленькія шкод ныя жан чы ны
ў шубах.
— А я ж пакахаў цябе, дарагая, за тваю кулінарную
стужку ў сацыяльных сетках! Там такія вытанчаныя
стравы былі!
— Дарагі, гатуй боршч
моўчкі. Гэтыя рэцэпты былі
для цябе.

Куплет 2:
Пасінела неба раніцой над гаем,
Пасінела рана — пасінела скрозь.
А сягоння любая у мяне другая,
Ў залатым убранні, ля бяроз.

Запіс у школьным дзённіку.
«Ваш сын на ўроку музыкі тры разы заказваў «Уладзімірскі цэнтрал»... і не заплаціў!»
Па вод ле да сле да ванняў на ву коў цаў, ка ва
кож ныя паў го да ста новіцца то шкоднай, то карыснай.

— Добра там,
дзе нас няма!

Прыпеў:
Куплет 3 як 1 (у танальнасці
на 0,5 тону вышэйшай):
Белымі пялёсткамі параслі нізіны,
Белымі снягамі серабрыцца гаць.
Белая маўклівасць села
на каліны,
Села берагамі зацвітаць.

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК,
Н. КАРПЕНКА (першы намеснiк галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснiк дырэктара),
М. ЛІТВІНАЎ (намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА,
А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк 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 апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць
з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

caricatura.ru

Сяргей
Дарожны
(25.02.1909—19.07.1943) —
вядомы беларускі паэт, перакладчык, грамадскі і культурны дзеяч. Сёлета дваццаць
пя та га лю та га спаў ня ец ца
110 гадоў з дня нараджэння
творцы.
С. Дарожны пражыў пакутлівае, гаротнае жыццё. Падчас
Першай сусветнай вайны яго
сям'я была ў бежанстве ў Варонежы. З дванаццаці гадоў
выхоўваўся ў Мазырскім дзіцячым доме, бо застаўся без
бацькі. Скончыў літаратурналінгвістычнае аддзяленне педагагічнага факультэта БДУ.
З 1934 года быў членам Саюза
пісьменнікаў БССР. Працаваў
у рэдакцыях рэспубліканскіх
газет і часопісаў, потым на
радыё, адкуль быў звольнены па палітычных матывах.
У 1936 годзе асуджаны на восем гадоў пазбаўлення волі і
накіраваны на будаўнічыя работы на Далёкі Усход, дзе і загінуў у Ніжне-Амурскім лагеры.
Рэабілітаваны ў 1957-м.
Аўтар кніг лірычных вершаў
«Васільковы россып», «Пракосы на памяць», зборніка «Звон
вясны» (сумесна са Змітраком
Бядулем).

http://www.zviazda.by;

e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

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

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве
«Выдавецтва «Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 20.008. Iндэкс 63850. Зак. № 591.
Нумар падпiсаны ў 19.30
8 лютага 2019 года.
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

