
У кож на га з нас ёсць ад мыс ло вая ка се та аль-
бо СD-дыск, грамп лас цін ка ці МР3-трэ кі, у якіх 
уз ні кае па трэ ба, ка лі ўсё зу сім дрэн на. Аль бо 
— на ад ва рот, так доб ра, што хо чац ца спя ваць 
уго лас! Фі ла соф скі на строй, які ка лі-не ка лі 
на кры вае, так са ма па тра буе су гуч нас ці: ка лі 
«пра ля тае ці хі анёл», як ко лісь на пі саў Ула-
дзі мір Ка рат ке віч, на стае час пе сень Але-
ся Ка моц ка га. Яны, бы кры ніч ка, дзе праз 
пя сок і ка ла мут насць жыц цё ва га і твор ча га 
мэй нстры му ўпар та пра бі ва ец ца праз рыс ты 
стру мень над зеі, лю бо ві і ве ры ў яе сі лы.
Не ўтры ма ла ся, за пы та ла ў паэ та, му зы кан-
та, вы ка наў цы і прос та шчод ра га шчы ра га 
ча ла ве ка Але ся КА МОЦ КА ГА, ад куль ён сам 
сіл ку ец ца гэ тай ве рай у леп шае.

— Я ўжо ў тым уз рос це, ка лі ро бяць не тое, 
што пра віль на, ці ня пра віль на, а тое — што хо-
чац ца! — На маё пы тан не Алесь ад каз вае грун-
тоў на, так, як па ды хо дзіць да ўся го ў сва ім 
жыц ці. — Я не каль кі ра зоў рэз ка раз ва роч ваў 
свой жыц цё вы шлях. Пас ля ўні вер сі тэ та мог пра-
ца ваць на ка фед ры, вы кла даць фі ла со фію. А я 
пай шоў у тэ атр і пра ца ваў у клас ным ка лек ты ве, 
які на зы ваў ся «Дзе-Я?». Мі ко ла Тру хан, яго кі-
раў нік, сы шоў з жыц ця больш за дзе сяць га доў 
та му, і тэ атр прак тыч на знік, бо тры ма ла ся ўсё 
на ім, на яго асо бе. А та ды пла на ва ла ся даць яму 
курс сту дэн таў у Ака дэ міі, хтось ці б пра доў жыў 
яго спра ву, бы лі б вуч ні.

Але ў жыц ця свой сцэ на рый. Лі чу, што гэ ты 
тэ атр — з'я ва ў на шай най ноў шай куль тур най 
гіс то рыі ўво гу ле не ацэ не на, яму да сён ня ня ма 
ана ла гаў. Але з та го ча су я зра зу меў: мне не да-
стат ко ва ве даць «як», трэ ба яшчэ ра за брац ца 
— «ча му» і «на вош та».

На прык лад, кась ба. Гэ тай ся лян скай спра ве я 
на ву чыў ся не так даў но. Не толь кі ка шу, але і сам 
ма гу ка су на пра віць, на кля паць. Лю бы ін стру мент 
— ра бо чы ці му зыч ны — па ві нен быць «за то ча ны» 
пад ся бе. Та ды бу дзе зруч на і лоў ка, ар га ніч на.

Не ка то рыя мае сяб ры на ват жар ту юць, што я 
не люб лю пра цу — бо ха чу яе як ма га хут чэй скон-
чыць. Але ты чыц ца гэ та прак ты ка ван няў менавіта 
фі зіч ных: узяў ся ў сяб роў на ле ці шчы яму ка паць, 
дык на вош та рас цяг ваць гэ тае «за да валь нен не» 
на не каль кі дзён, ка лі ўсё мож на зра біць хут ка?

Але вер шы і пес ні пі шуц ца па воль на. Яны за-
піс ва юц ца ў сціс лы тэр мін, а «вы спя ва юць» не 
адзін дзень.

— Алесь, твая ідэя пе ра кла даў на бе ла рус-
кую мо ву хі тоў усіх ча соў і на ро даў, зда ец ца, 
прый шла ся пуб лі цы да гус ту!

— Ка лі вый шаў мі ну лы дыск, ду маў, што больш 
не бу ду гэ тым зай мац ца. Але не як вы пад ко ва на збі-
ра ла ся яшчэ коль кі пе сень, ха ця гэ та не раз гля да-
ла ся як мэ та. Я лі чу, што та кія рэ чы, якія з'яў ля юц ца 
не на ўмыс на, прос та так, бы ва юць ня рэд ка мац ней, 
чым неш та «ад га ла вы», пра ду ма нае. Гэ тыя пес ні 
на ват за піс ва лі ся не па трэ ка ва, як звы чай на ро біц-
ца, а без асаб лі ва га ман та жу, «з ліcта», ад ду шы. 
Сён ня збі ра ем ся, іг ра ем, зда ец ца, да з'яў лен ня 
аль бо ма яшчэ іг раць ды іг раць, а ён праз тры дні 
та ко га ду шэў на га па ды хо ду — ёсць!

— Што яшчэ хо чац ца пра спя ваць, каб яно — 
вя до мае і па пу ляр нае ў све це — ста ла на шым, 
бе ла рус кім?

— Усё тое, што да спа до бы, што да ду шы. Та кіх 
пе сень шмат. Але ж я мно га пі шу і свай го. Вель мі 
ха чу вяр нуц ца да тых аль бо маў, якія ра біў у кан цы 
1990-х, на па чат ку гэ та га ста год дзя. На прык лад, 
за пі саў ніз ку ра ман саў на вер шы Ры го ра Ба ра-
ду лі на. Та ды я зра біў гэ та хут чэй, для па мя ці, як 
за на тоў ку. А за раз ба чу, як гэ та за гу чыць па-но ва-
му, з доб ры мі му зы кан та мі. Мы з Ула дзі мі рам Тка-
чэн кам за пі са лі та ды 15 пе сень, але гэ тую спра ву 
да кан ца не да вя лі: на пэў на, я быў не га то вы да 
яе за вяр шэн ня. Ця пер ду маю ўсё скон чыць, але 
спа чат ку хо чац ца зра біць зу сім но вую пра гра му.

Я вель мі ўсце ша ны, што са мной пра цу юць та кія 
доб рыя му зы кан ты. На ват ка лі ў мя не склад ва ец ца 
цяж ка ва тая сі ту а цыя, яны мя не ра ту юць. Ка лі на ша 
пер ку сі я ніст ка Та ня Бе ра зоў ская не змаг ла ўзяць 
удзел у вы ступ лен ні, на кан цэр це за ін стру мен ты 
сеў Анд рэй Ма ла ко віч. Яго жон ка, Іна Пе ра сец кая-
Ма ла ко віч ста ла з на мі су пра цоў ні чае. Яна пры вя ла 
му жа, ска за ла: «Зра бі гэ та». І ён зра біў. Пры чым на 
вы со кім уз роў ні. Я вель мі ўдзяч ны. Уво гу ле, Анд рэй 
нас і ра ней ра та ваў. Ад ной чы кан цэрт зры ваў ся, бо 
гук быў не па стаў ле ны. У мно гім, дзя ку ю чы яму, усё 
за лі ча ныя хві лі ны да па чат ку вы ступ лен ня бы ло 
да ве дзе на да ла ду.

Ці з апош ня га: у кла віш ні ка Аляк санд ра Віс-
лаў ска га наш кан цэрт су паў з яго гаст ро ля мі. Я 
да мо віў ся з Анд рэ ем Лаб чэў скім пра за ме ну, а тут 
рап тоў на вяр нуў ся і Віс лаў скі. На кан цэрт пры еха лі 
абод ва і по тым адзін ад на му да ва лі пай граць. Гэ та 
бы лі два роз ныя ін стру мен ты, му зы кан ты, ма не ры 
— на сцэ не быў ней кі но вы шык. У вы ні ку за раз я 
ду маю: ідэа льны ка лек тыў для мя не сён ня — гэ та 
два кла віш ні кі, кант ра бас, пер ку сія.

Уво гу ле, я вель мі ра ды, што са мной пра цу юць та-
кія цу доў ныя му зы кан ты і шчы рыя лю дзі, якія ў скла-
да ных, па меж ных сі ту а цы ях мя не пад трым лі ва юць.

— Гэ та та му, што ім ці ка ва?
— Так, бо тое, што яны тут ро бяць, гэ та ж не 

з-за вя лі кіх гро шай. І мне з імі пры ем на і ці ка ва. 
Ле тась мя не ася ні ла: лю дзі іг ра юць са мной, і ня-
хай ру кі ў іх за ня тыя, але ж яны мо гуць спя ваць! 
Та му, ка лі быў мой «дзень на ро джан скі» кан цэрт, 
я ска заў: «О, хлоп цы, з вас па па да ру нач ку — па 
пе сень цы». Раз дру ка ваў ім тэкс ты пе сень пе рад 
вы ступ лен нем, яны спя ва лі «з ліс та». Ця пер у нас 
увай шло ў за вя дзён ку: на кож ным кан цэр це — то 
ад на пе сень ка, то ін шая ў вы ка нан ні му зы кан таў. 
Спя ва юць усе ін стру мен та ліс ты. Ду маю, хут ка бу-
дзем і тан ца ваць: у скры пач кі Але ны Віс лаў скай 
та кі во пыт ім пра ві за цый у па рыж скім мет ро, што 
на шы кан цэр ты для яе за над та спа кой ныя.

— Алесь, на сва ім чэр вень скім кан цэр це ты 
афі цый на аб вяс ціў аб пла не «пе ра стаць быць 
ахла мо нам». Ча му?

— Мож на ска заць, што на да ку чы ла, уз рост 
не да зва ляе. Пра тое, што мой тра ды цый ны чэр-
вень скі кан цэрт — «дзень на ро джан скі», ве да юць 
мно гія. Та му і пры хо дзяць на яго з па да рун ка мі: 
цу кер ка мі, каў ба са мі, ад мыс ло вы мі бу тэ леч ка мі. 
А я, як бы мо віць, раб лю твор чую спра ва зда чу.

Ёсць больш грун тоў ныя пла ны: збі ра ю ся зра-
біць больш кан цэп ту аль ным, чым па пя рэд нія, но-
вы аль бом, звярс таць чар го вую кніж ку. Яна вый-
дзе амаль на год ран ей, чым я пла на ваў — не як 
хут чэй на пі са ла ся.

Мы ж сва ім «пі сан нем» не рас па ра джа ем-
ся — бы вае, што год ці два ні чо га не пі шац ца. 
Ад пе рад апош няй да апо шняй кні гі быў пе ра пы нак 
у ча ты ры га ды, а за раз між кніж ка мі бу дзе год. 
Дру кую іх, бо трэ ба ж не ку ды па дзець тое на пі са-
нае, што — не пес ні.

Уво гу ле, пла ны не па він ны аб мя жоў вац ца ней-
кай ад ной толь кі мэ тай — іх трэ ба ад на ча со ва 
мно га, яны па він ны за мі наць ад зін ад на му. І толь кі 
та ды хоць што-не будзь атры ма ец ца! Ка лі ёсць 
толь кі адзін план — гэ та сум на.

— Дык для ця бе ўсё ж га лоў нае не пес ні, а 
тое, што спя ва ец ца?

— Так. Спа дзя ю ся, што сё ле та, ці, са мае край-
няе, бу ду чай вяс ной, за пі шу но вы аль бом. Што там 
бу дзе? Ня хай гэ та за ста нец ца лёг кай інт ры гай. Бо 
— ад крыю та ям ні цу, — я да яго пад сту паў ся год 
дзе сяць, і ўсё, што ра біў гэ ты час, бы ло вя ліз ным 
пра го нам пе рад но вай ра бо тай. Нель га ж дзе сяць 
га доў толь кі збі рац ца штось ці зра біць — гэ так жа 
ж ні чо га не атры ма ец ца.

Ха ця... Ёсць у мя не та кія зна ё мыя, якія з ім пэ-
там і не аслаб ным год ад го ду эн ту зі яз мам рас-
каз ва юць пра свае ідэі, не на пі са ныя кні гі. Я на ват 
злёг ку зайз дро шчу гэ тай пал кас ці і ча каю, ка лі 
яны свой эн ту зі язм ува со бяць у неш та зям ное.

— Не рас кры ва ючы асноў най інт ры гі, усё ж 
ска жы: чым но вы аль бом бу дзе ад роз ні вац ца 
ад уся го та го, што бы ло ра ней?

— Гэ та бу дзе мой на строй дня сён няш ня га, маё 
су час нае ба чан не. І, у той жа час, но вая ра бо та 
бу дзе своеа саб лі вым пра ця гам аль бо ма «Дах», які 
вый шаў у 2006 го дзе. Та ды я не быў га то вы зра-
біць аль бом поў нас цю кан цэп ту аль ным, а за раз, 
ад чу ваю, та кі час прый шоў.

Зра зу ме ла, гэ та па куль у мя не ў га ла ве, аль-
бом усё роў на атры ма ец ца не та кім, як я яго за раз 
уяў ляю. Гэ та ка лі бу доў ля ад хі ля ец ца ад пла на, 
бу ды ні на мо жа прос та «за ва ліц ца», а ў твор час ці 
— на ад ва рот: ады ход ад пер ша па чат ко вай за ду-
мы — гэ та ж па лёт, па вет ра ны па лац!

З пес ня мі най час цей так усё і бы вае. Пі шу аб 
ад ным, а на пра кан цы атрым лі ва ец ца пра зу сім 
ін шае, з'яў ля ец ца больш глы бо кі сэнс.

— У ад ной му зыч най кра ме ў цэнт ры Мін-
ска за пы та ла ся пра дыск Ка моц ка га. А мне ў 
ад каз: тут у нас ра сі я не-па куп ні кі «згра ба юць» 
бе ла рус кую му зы ку...

— Не як пе рад кан цэр там па тэ ле фа на ваў не-
зна ё мец. Я быў за ру лём, на ват спы ніў ся, каб 
ад ка заць. Ён з Мас коў скай воб лас ці, быў у Мін-
ску, па чуў па ра дыё мае пес ні, знай шоў не як мой 
тэ ле фон: ха цеў праз сва іх сва я коў на быць мае 
дыс кі. Мы з ім па га ва ры лі, да мо ві лі ся, дзе ро дзі-
чы мо гуць на быць жа да нае. І я па ехаў на кан цэрт. 
А там па ча лі ся пы тан ні на кшталт та го, что мае 
пес ні слу ха юць толь кі ў Мін ску, пра він цы і не да 
фі ла соф скіх пе сень! Пад ура жан нем «све жай» 
раз мо вы ад кваз ваю: не, з пе ры фе ры яй так са ма 
ўсё ў па рад ку. Вось, на прык лад, зва ні лі з Мас коў-
скай воб лас ці, пра сі лі дыс кі!

Уво гу ле, я раб лю з за да валь нен нем сваю спра-
ву. А пра соў ван нем га то вых ра бот ка лі і зай ма ю-
ся, то вель мі ня ўме ла, бо я іс то та, не аба зна ная 
ў ка мер цыі... Ка лі там неш та і атрым лі ва ец ца, то 
гэ та не дзя ку ю чы ма ім та лен там. Ха це ла ся б, каб 
пра моў шнам зай маў ся пра фе сі я нал. Але сён ня 
та кія лю дзі пра цу юць пе ра важ на з «па псой», бо 
ін ша га ў нас уво гу ле амаль што ня ма.

У мя не ёсць ма ра — пра чнуц ца ра ні цай ад 
зван ка свай го прад зю са ра, які б ла яў ся на мя не 
ўго лас: «Што спіш, ні чо га не ро біш, час ідзе!» Я 
ду маю, што не над та зла ваў ся б на яго — на ад-
ва рот, быў бы шчас лі вы!

— Алесь, дзя куй за раз мо ву. І ха ця за раз 
не Но вы год і ты ўво гу ле ча ла век не пі ту шчы, 
раз ві тац ца з та бой ха чу амаль што тос там. 
Бо жа даю та бе здзяйс нен ня ўсіх твор чых пла-
наў і мар. Каб пес ні і вер шы нас, тваю ўлюбё ную 
пуб лі ку, так са ма на тхня лі на пла ны і ма ры.

Ла ры са РАКОЎСКАЯ
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Уз ро вень раз вiц ця су час най ней-
лiн дуст рыi зра бiў са звы чай ных 
ма нi кюрш май строў, якiя мо гуць 
пра па на ваць шы ро кi спектр па слуг 
i за да во лiць са мую па тра ба валь ную 
клi ент ку. Акра мя та го, пры га жосць 
за ўсё ды спа лу ча ец ца са зда роў ем.

ЛОМ КIЯ ПА ЗНОГ ЦI — 
ВЫ РА ША ЕМ ПРАБ ЛЕ МУ

Ка лi пры ро да па да ры ла вам моц ныя 
па зног цi з пры го жым па зног це вым ло-
жам, то хо пiць звы чай на га ма нi кю ру. Каб 
зра бiць яго больш зруч ным, бо звы чай нае 
ко ле ра вае па крыц цё да во лi хут ка аб ла-
зiць, май стры вы най шлi но вы сро дак — 
гель-лак. Ён спа лу чае ўсе пе ра ва гi ге лю 
i ла ку па асоб ку. Да зва ляе за поў нiць усе 

ня роў на сцi на ту раль на га па зног ця, на-
дае ма нi кю ру больш эфект ны вы гляд, бо 
па зног цi з гель-ла кам да зва ля юць мець 
тры ва лы ма нi кюр-фрэнч, вы ка рыс тоў-
ваць для дэ ко ру стра зы (да рэ чы, вель мi 
па пу ляр ныя ў гэ тым се зо не), вы ка нан не 
мас тац ка га рос пi су на па зног цях. Пра-
цэ ду ра прос тая, не зай мае шмат ча су — 
а ва шы руч кi за бяс пе ча ны iдэа льным 
знеш нiм вы гля дам на два тыд нi.

Ад на з са мых рас паў сю джа ных праб-
лем — тон кiя па зног цi, якiя сла яц ца, мо-
гуць у лю бы мо мант зла мац ца. Пры чы ны 
мо гуць быць у ней кiм за хвор ван нi, па-
ру шэн нi ар га нiз ма — ад авi та мi но зу да 
па ру шэн няў гар ма наль на га фо ну.

Акра мя аса бiс тых праб лем ар га нiз ма, 
на стан па зног ця ўплы ва юць не спры яль-
ныя знеш нiя ўмо вы: со неч ныя пром нi, ма-

роз, пе ра су ша нае па вет ра па мяш кан няў. 
По рыс тая па зног це вая плас цi на на 80% 
скла да ец ца з ва ды, та му вель мi ба iц ца 
су ха сцi, якая ро бiць па зног цi лом кi мi i без-
жыц цё вы мi. Трэ ба ве даць, што па крыц цё 
ла ка мi, якiя змя шча юць ацэ тон, не са-
дзей нi чае доб ра му ста ну па зног цяў.

Акра мя та го, лом касць мо жа быць аб у-
моў ле на спад чын нас цю. Так са ма, сён ня 
па зног цям па гра жае тая раз на стай ная хi-
мiя, з якой мы до ма мы ем, чыс цiм, пры бi-
ра ем. Вось тут лак-гель i да па мо жа. Ге лi, 
што вы ка рыс тоў ва юць для за ма ца ван ня, 
мяк кiя па ўздзе ян нi на па зно гаць, да зва-
ляюць па ско рыць яго рост. У за леж нас цi 
ад та го, як хут ка па зног цi па чы на юць рас-
цi, апра цоў ваць iх ге лем мож на раз на 3-4 
тыд нi. Але трэ ба па мя таць, што гель не 
ле чыць па зно гаць, а толь кi ўма цоў вае.

БЕЗ ДА КОР НЫЯ ПА ЗНОГ ЦI — 
МА РА ЖАН ЧЫ НЫ

Вы ўжо «са спе лi» да на ро шча ных 
па зног цяў, ве да е це, што гэ та пры го жа. 
Але якiя яшчэ плю сы ў гэ тай са май су час-
най пра цэ ду ры?

Па дум ках спе цы я лiс таў, яна не толь кi 
до рыць жан чы не пры га жосць, але i па вы-
шае са ма ацэн ку, што спры яе доб ра му на-
строю i па зi тыў на му по зiр ку на жыц цё.

Пас ля на рошч ван ня па зног цяў, ня гле-
дзя чы на рас паў сю джа ны мiф пра шко ду, 
якую пры но сiць гэ тая пра цэ ду ра, свае 
па зног цi, на ад ва рот, ста но вяц ца больш 
моц ны мi. Бо яны — пад ахо вай, не су ты-
ка юц ца з ва дой i «хi мi яй», не па ку ту юць 
ад тэм пе ра тур ных змен, за хоў ва юць свой 
на ту раль ны ко лер i ста но вi шча. Больш 

за тое, вы га да на ро шча ных па зног цяў 
яшчэ i ў тым, што на iх звы чай ны лак 
тры ма ец ца не дзень-два, як звы чай на, 
а па куль вам не на да ку чыць ко лер! Не 
ка жу ўжо пра тое, што штуч ны па зно гаць 
да зва ляе гас па ды нi быць ула даль нi цай 
са праўд на га мас тац ка га тво ра на сва iх 
паль чы ках!

Кож ная жан чы на ве дае: ка лi зла маў-
ся адзiн на ту раль ны па зно гаць, на жнi чак 
па тра бу юць усе ас тат нiя — пад ко рань... 
I ча кай яшчэ паў ме ся ца, па куль хоць кры-
ху ад рас туць для пры стой на га ма нi кю ру. 
З на ро шча ны мi та ко га быць не мо жа: тут 
пра сто ра для фор мы, даў жы нi, ды зай ну 
— як у пес нi пра тое, што маг чы ма ўсё 
не маг чы мае. Лю бы жа но чы кап рыз.

На тал ля КА РА ЛЁ ВА
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Дзе цi ма лод ша га школь на га ўзрос-
ту, i ў пер шую чар гу пер ша клас нi кi, 
iмк нуц ца атры маць пры знан не з 
бо ку да рос лых, на стаў нi каў, спра-
бу юць за слу жыць гэ тае пры знан не 
доб ры мi ўчын ка мi. Та му школь нi-
кi знач на хут чэй ад клi ка юц ца на 
прось бы пе да го га, чым на жорст-
кiя па тра ба ван нi. У пер шым кла се 
са мае важ нае сфар мi ра ваць у дзi-
ця цi ста ноў чае стаў лен не да ву чэб-
на га пра цэ су.

Па куль бу дзе ад бы вац ца адап та цыя, 
дзi ця чы ар га нiзм мо жа хут ка стам ляц ца, 
мо жа па ру шыц ца сон i апе тыт, з'я вiц ца 
раз драж няль насць. Адап та цыя пра цяг-
ваец ца, як пра вi ла, не ты дзень i не ме-
сяц. Тым не менш, лi та раль на праз 5-6 
тыд няў па сту по ва нар ма лi зу ец ца пра ца-
здоль насць, ад сту па юць на пру жа насць i 
нер воз насць. Зра зу ме ла, што дзе цi, якiя 
на вед ва лi да школь ныя ву чэб ныя ўста но-
вы, знач на ляг чэй адап ту юц ца да шко лы, 
чым тыя, што зна хо дзi лi ся до ма. Ляг чэй 
спраў ля юц ца з ра зу мо вы мi i фi зiч ны мi 
на груз ка мi зда ро выя дзе цi, але, на жаль, 
сён ня толь кi па ло ва дзя цей iдзе ў шко-
лу зда ро вы мi, ка жа ме та дыст ад дзе ла 
гра мад ска га зда роўя Рэс пуб лi кан ска га 
цэнт ра гi гi е ны, эпi дэ мi я ло гii i гра мад-
ска га зда роўя Ка ця ры на АЛЯШ КЕ ВIЧ.

Згод на з псi хо ла га-пе да га гiч ны мi да-
сле да ван ня мi, iс ну юць тры ўзроў нi адап-
та цыi.

Вы со кi ўзро вень.
Пер ша клас нiк ста ноў ча ста вiц ца да 

шко лы, адэ кват на ўспры мае пра вi лы i 
па тра ба ван нi. Лёг ка за свой вае ву чэб ны 
ма тэ ры ял, уваж лi ва слу хае ўка зан нi i тлу-
ма чэн нi на стаў нi ка. Вы кон вае да ру чэн нi 
без знеш ня га кант ро лю. За цi каў ле ны ў 
са ма стой най ра бо це, рых ту ец ца да ўсiх 
уро каў. Мае ў кла се ста ноў чы ста тус.

Ся рэд нi ўзро вень.
Пер ша клас нiк ра зу мее ву чэб ны ма тэ-

ры ял, ка лi на стаў нiк тлу ма чыць яго пад-
ра бяз на i на зi раль на. За свой вае асноў ны 

змест пра гра мы па ўсiх пра дме тах. Бы вае 
за ся ро джа ным толь кi та ды, ка лi ро бiць 
неш та цi ка вае для ся бе. Амаль заў сё ды 
рых ту ец ца да ўро каў i вы кон вае хат нiя 
за дан нi. Да ру чэн нi вы кон вае сум лен на. 
Сяб руе з ад на клас нi ка мi.

Нiз кi ўзро вень.
Пер ша клас нiк ад моў на цi абы яка ва 

ста вiц ца да шко лы. Час та скар дзiц ца на 
зда роўе, дрэн нае са ма ад чу ван не, у яго 
пе ра ва жае дрэн ны на строй, на зi ра ец ца 
па ру шэн не дыс цып лi ны. Са ма стой ная 
ра бо та з пад руч нi кам вы клi кае цяж кас цi, 
па тра бу ец ца па ста ян ны кант роль з бо ку 
на стаў нi ка цi баць коў. Не мо жа за ха ваць 
ува гу пад час пра цяг лых паў заў для ад-
па чын ку, ра зу мен ня но ва га ма тэ ры я лу i 
ра шэн ня.

Баць кi па вiн ны да па маг чы ма лень ка му 
вуч ню адап та вац ца да но вых умоў.

1. Пра чнуў шы ся, дзi ця па вiн на ба чыць 
усмеш ку на ва шым тва ры i чуць пя шчот ны 
го лас. Не пад га няй це дзi ця зран ку. Ле пей 
больш дак лад на раз лi чы це не аб ход ны час 
на збо ры. Без умоў на, дзi ця трэ ба па кар-
мiць сня дан кам. Ка лi апе ты ту ў яго ня ма, 
то лепш дай це сня да нак з са бой.

2. За будзь це ся пра фра зы i пы тан нi 
кштал ту: «Толь кi не сва воль!», «Каб сён-
ня не бы ло дрэн ных ад знак!», «Што ты 
сён ня атры маў?» Дай це дзi ця цi маг чы-
масць для рас слаб лен ня. Ка лi яно жа дае 
не чым з ва мi па дзя лiц ца, кiнь це спра вы i 
вы слу хай це — гэ та не ад нi ме шмат ча су. 
Ка лi дзi ця не чым за сму ча на, па ча кай це 
та го мо ман ту, ка лi яно бу дзе га то ва па-
дзя лiц ца з ва мi сва i мi пе ра жы ван ня мi. Не 
вар та пры пер шым па да зрэн нi на стой лi ва 
да пыт вац ца гэ та га.

3. За ах воч вай це iмк нен не да пос пе-
ху — не на вяз лi ва i не за ўваж на. Па ме ры 
раз вiц ця дзе цi пры ву ча юц ца ла гiч на раз-
ва жаць, ра зу мець тэ му, кры тыч на асэн-
соў ваць пра чы та нае цi ўба ча нае. Дыя ло гi 
з дзець мi па вiн ны бу да вац ца па прын цы пе 
«роў ны з роў ным».

4. Дзi ця па вiн на што ве чар мыц ца пад 
ду шам цёп лай ва дой з мы лам. Што дня 

трэ ба мыць га ла ву. I што дня да да ваць у 
стра вы ку ку руз ны алей, ба га ты на вi та мiн F. 
Яго не да хват пры во дзiць да вы па дзен ня 
ва ла соў i ўзнiк нен ня дэр ма то заў.

5. У дзi ця цi па вi нен быць свой па кой 
або пра цоў нае мес ца. Яно па вiн на на-
строй ваць на ра бо ту. Пра цоў ная лям па 
(ма гут нас цю не менш за 100 Вт) раз мя-
шча ец ца зле ва. Нель га вы ка рыс тоў ваць 
не она выя лям пы.

6. Нi ко лi не ка жы це: «Ка лi доб ра зро-
бiш уро кi, я дам та бе...». Нi бы та дзi ця 
ро бiць вам па слу гу за ўзна га ро джан не. 
Пас ля вяр тан ня са шко лы дзi ця па вiн на 
ад па чыць. Леп шы час для на ву чан ня — з 
8 да 12 i з 16 да 18 га дзiн. Не за бы вай це, 
што пер ша клас нi кi — гэ та ма лыя дзе цi, 
якiя лю бяць па гу ляць, па слу хаць каз ку на 
ноч цi каб iх прос та па тры ма лi на ру ках. 
Усё гэ та да па ма гае зняць на пру жан не, 
ад чу ваць ся бе ўпэў не на i спа кой на.

7. Не за бы вай це ву чыць дзi ця пра вiль-
на ся дзець за ста лом i на сiць ра нец, каб 
не да пус цiць ска лi ё зу. На лож ку па вi нен 

быць жорст кi мат рац, без мяк кiх i цяж кiх 
па ду шак.

8. Па спя хо васць ся мi га до ва га дзi ця-
цi не заў сё ды ад па вя дае сту пе нi яго 
адо ра нас цi. Ад ны дзе цi раз ва жа юць 
па воль на, iн шыя не ўме юць вы ка заць 
улас нае мер ка ван не, на ват ка лi яно i 
пра вiль нае. У гэ тым уз рос це дзе цi бы-
ва юць па глыб ле ныя ў свае ма ры, а бы-
ва юць i ля нi выя.

9. Ня пра вiль на пры му шаць дзя цей пас-
ля ўро каў у шко ле га дзi на мi зай мац ца му-
зы кай, шах ма та мi цi не чым iн шым, без 
све жа га па вет ра. Дзе цi-вы дат нi кi з блед-
ным тва рам i сла бым зда роў ем на ўрад цi 
бу дуць ад чу ваць ся бе шчас лi вы мi. Сон ца, 
па вет ра, ва да ады гры ва юць вя лi кую ро лю 
ў фi зiч ным раз вiц цi дзi ця цi.

10. Са чы це за ўлас ным зда роў ем. 
Не ку ры це ў пры сут нас цi дзя цей, ра бi це 
ў да чы нен нi да ўлас на га зда роўя ўсё тое, 
ча му спра бу е це на ву чыць дзi ця.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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Iн фарм-уколIн фарм-укол  ��

ШТО ПА РА IЦЬ БАЦЬ КАМ ПЕР ША КЛАС НI КА?

Пры га жосць — ёсцьПры га жосць — ёсць  ��

МА НI КЮР НЫЯ 
ПРА ЦЭ ДУ РЫ 
МА ЦУ ЮЦЬ 
ЗДА РОЎЕ

Пад ра бяз нас цiПад ра бяз нас цi  ��

УЗА РВА ЛI ДОМ 
З-ЗА... ДОЎ ГУ

Вы бух ка ля жы ло га 
до ма ў По лац ку стаў 
на го дай для шмат лi кiх 
чу так.

На га да ем, ад быў ся вы бух 
ка ля ад на па вяр хо ва га до ма ў 
го ра дзе По лац ку. Нi хто з лю-
дзей не па цяр пеў.

На пер ша па чат ко вым 
эта пе рас сле да ван ня бы ло 
ўста ноў ле на, што сям'я, якая 
жы ве ў гэ тым до ме, якi, як 
мяр ку ец ца, быў па шко джа-
ны ў вы нi ку вы ка ры стан ня 
вы бу хо вай пры ла ды, ме ла 
кан флiкт з пэў ным ко лам 
асоб з-за не вяр тан ня доў гу. 
У су вя зi з гэ тым у ад рас па-
цяр пе лых па сту па лi па гро зы 
жыц цю i зда роўю. След чыя 
i апе ра тыў ныя су пра цоў нi кi 
ўжо акрэс лi лi ко ла па да зра-
ва ных асоб. Пра вод зяц ца 
ме ра пры ем ствы па вы яў лен нi 
iх да чы нен ня да здзяйс нен ня 
зла чын ства.

ВЫ БУХ НУЎ 
СНА РАД

У Ві цеб скім ра ё не буль-
до зер пад час зем ля ных 
ра бот на ехаў на сна-
рад.

— Гэ та ад бы ло ся а пер-
шай га дзі не дня на по лі ка ля 
па сёл ка За ба ло цін ка. Буль-
до зер вы кон ваў зем ля ныя 
ра бо ты па рэ куль ты ва цыі 
і рас кар чоў цы па ла сы для 
ахоў ных ле са на са джэн-
няў, на пе ра го не Лу чо са, за 
12 мет раў ад чы гу нач на га 
па лат на, — па ве да мі ла Ма-
ры на Фан до, прэс-сак ра-
тар Ві цеб ска га аб лас но га 
ўпраў лен ня па над звы чай-
ных сі ту а цы ях.

У вы ні ку вы бу ху ў буль до-
зе ры бы ло вы бі та ла ба вое 
шкло, ня знач на па шко джа на 
на вяс ное аб ста ля ван не. Рух 
цяг ні коў на гэ тым участ ку не 
спы няў ся.

Для агля ду і раз мі ні ра ван-
ня на мес цы вы бу ху пра ца-
ва ла гру па раз мі ні ра ван ня з 
вай ско вай час ці.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI
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АсобаАсоба  ��

ВЫ ШЭЙ ЗА НЕ БА 
ТОЛЬ КІ НА ТХНЕН НЕ

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)

І са мае каш тоў нае, 
што мно гія ра мёст вы, 
звыч кі, тра ды цыі Мо-
таль су меў за ха ваць, лі-
чы, да на шых дзён. Ад на 
жан чы на зга да ла, як у 
са вец кія ча сы яна, ву-
ча ні ца дзя вя та га кла са, 
мін чан ка, пры яз джа ла ў 
Мо таль шыць ка жух. Са-

праў ды так. Ка лі дуб лён кі бы лі вя лі кім дэ фі-
цы там ва ўсёй кра і не, у Мо та лі іх шы лі мно гія 
гас па да ры і тым ня дрэн на за раб ля лі.

У Мо та лі на ра дзіў ся і вы рас вы дат ны ву-
чо ны-хі мік, пер шы прэ зі дэнт дзяр жа вы Із ра-
іль Ха ім Вей цман. Вар та ад зна чыць, што да 
1941 го да ў мяс тэч ку жы ло мно га яў рэ яў. 
І ця пер амаль на кож ным фэс це бы ва юць гос-
ці з Із ра і ля. А ўдзель ні кі фес ты ва лю пра яў-
ля юць ці ка васць да тра ды цый най яў рэй скай 
кух ні, стра вы з якой не ка лі га та ва лі ў гэ тых 
мяс ці нах. Сё ле та ку лі нар нае свя та на ве даў 
гас па дар і шэф-ку хар ста рэй ша га із ра іль-
ска га рэ ста ра на ўсход не еў ра пей скай кух ні 
ў Тэль-Аві ве За мі Шрай бер. На яго май стар-
клас у ста ло вую мяс цо вай шко лы са бра ла ся 
шмат гле да чоў. Спа дар Шрай бер пры га та-
ваў больш за дзя ся так страў ус ход не еў ра-
пей скай яў рэй скай кух ні і шчод ра час та ваў 
ах вот ных. Бак ла жа ны з час на ком, пя чон ка, 
фар шы ра ва ная ры ба — усё гэ та лі та раль на 
рас та ва ла ў ро це. Ка ле га (бо ўсё па каш та-
ваць бы ло не маг чы ма) аца ніў са ла ту з яек, 
ма я нэз для якой ку хар га туе сам.

За мі Шрай бер ска заў жур на-
ліс там, што яму бы ло ці ка ва на-
ве даць бе ла рус кую глы бін ку як 
пер ша кры ні цу той са май ус ход не-
еў ра пей скай кух ні. Рэ цэп ты страў, 
якія па да юць у ад ным са зна ка мі-
тых рэ ста ра наў Тэль-Аві ва, прый-
шлі ў Із ра іль ад сюль так са ма.

— А сён ня на сне дан не я ўпер-
шы ню ў жыц ці еў бе ла рус кія дра-
ні кі. Яны мне спа да ба лі ся. Маг-
чы ма, я ўклю чу іх у ме ню свай го 
рэ ста ра на, — за ўва жыў адзін з 
брэн да вых із ра іль скіх ку лі на раў.

На свя це прай шлі і май стар-
кла сы бе ла рус кай кух ні. Аляк-
сандр Чы кі леў скі, шэф-ку хар сет-
кі рэ ста ра наў та ва рыст ва «Піў ны 
рад», вя ду чы пра гра мы «Спра ва 
гус ту», ву чыў га та ваць на шы 
тра ды цый ныя стра вы. Вя до ма, 
гле да чы ці ка ві лі ся ве ра шча кай. 
Яе, аказ ва ец ца, па да ва лі яшчэ 
пры два ры Аў гус та ІІІ, а так са ма 
Ста ні сла ва Аў гус та Па ня тоў ска-
га. На прык лад, для са праўд най 
ве ра шча кі каў бас кі ва рац ца ў 
пі ве. Ёсць яшчэ шмат ню ан саў 
пры га та ван ня гэ тай смач най 
ежы. Ця пер на гэ ту тэ му вы да-
дзе ны бра шу ры, ёсць ін фар ма-
цыя на сай тах, якую пра па ган дуе 
«Су пол ка ку ха раў» — гра мад скае 
аб' яд нан не, што імк нец ца пры ві-
ваць куль ту ру ежы і ці ка васць да 
гіс то рыі ай чын най кух ні.

Як заў сё ды, на «Мо та льскіх пры сма ках» 
ва бі лі ба га тыя пад вор кі сель са ве таў, на якія 
руп лі выя гас па ды ні пры вез лі ўсё са мае смач-
нае і ад мет нае са сва іх вё сак. Ка ля па ла так 
фер мер скай гас па дар кі Анд рэя Мі ню ка, вы-
твор ча га ка а пе ра ты ва «Мо таль» Мі ка лая Шы-
ка лая зран ку ста я лі чэр гі. Бо дзе яшчэ мож на 
ку піць та кія пры го жыя і на ту раль ныя мяс ныя 
вы ра бы, апе тыт ныя каў ба сы! Па вод ле тра ды-
цыі, да стой на вы гля да ла са сва ёй пра дук цы яй 
«Аг ра-Мо таль» — ад но з са мых моц ных сель-
гас прад пры ем стваў на Брэст чы не.

Спя ваў-гу ляў Мо таль да поз ня га ве ча ра. 
Не дзі ва, што дас ціп ныя ра бот ні кі куль ту-
ры ледзь не ў кож ную кан цэрт ную пра гра му 
лю бяць устаў ляць фір мен ную мо та льскую 
смя шын ку: « — Якое Іва на ва? Тое, што ка-
ля Маск вы? — Не тое, што ка ля Мо та ля». 
Са праў ды, Мо таль на гэ ты час ста но віц ца 
ста лі цай Іва наў ска га ра ё на, бо ў са мім Іва-
на ве рэд ка бы вае столь кі гас цей ад ра зу, якім 
аба вяз ко ва ка жуць: «Ча ка ем праз год».

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
Іва наў скі ра ён.

Ва ўра чыс тых аб ста ві нах падчас між на род на га фес ты ва лю на мес нік кі-
раў ні ка дып ла ма тыч най мі сіі па соль ства Із ра і ля ў Бе ла ру сі Ган на Бен-Эз ра 
ўру чы ла рэ прынт нае вы дан не аў та бія гра фію Ха і ма Вей цма на «У по шу ках 
шля ху» (Trіal and Error) Сяр гею Му сі ен ку.

Гэ тая кні га ўпер шы ню бы ла вы да дзе на на анг лій скай мо ве ў 1949 го дзе, а 
пас ля пе ра кла дзе на на мно гія мо вы све ту, вы тры ма ла шмат пе ра вы дан няў.

У па чат ку кні гі на пі са на пра цы та ва нае вы шэй пры свя чэн не му зей на му 
комп лек су «Дом Пер ша-
га Прэ зі дэн та Дзяр жа вы 
Із ра іль Ха і ма Вей цма на ў 
Мо та лі».

Сяр гей Му сі ен ка — не 
толь кі вя до мы бе ла рус кі 
па лі то лаг, але і ства раль-
нік До ма-му зея Ха і ма Вей-
цма на — у са праўд ным 
ся мей ным до ме Вей цма-
наў у мяс тэч ку Мо таль 
Брэсц кай воб лас ці, дзе 
прай шло дзя цін ства бу ду-
ча га пер ша га прэ зі дэн та 
Дзяр жа вы Із ра іль.

У МО ТА ЛІ
БЫ ЛО СМАЧ НА!

За мі Шрай бер, із ра іль скі шэф-ку хар.
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