
Фут ба ліс таў на ўрад ці мож на на зваць 
са мы мі «вер ны мі» спарт сме на мі. 
Не ка то рыя з іх ледзь ве не кож ны се зон 
«пра піс ва юц ца» ў но вым клу бе. Уз га да ем 
Ні ка ля Анель ка, 
які за сваю кар' е ру змя ніў аж но 11 
ка манд. Серб Ма тэя Кеж ман, які яшчэ 
ў па за мі ну лым го дзе гу ляў за БА ТЭ, 
мо жа па ста віць у гэ тай гра фе ліч бу 
13. А ёсць спарт сме ны, якія прай шлі 
сур' ёз ны шлях ад фут боль на га юнац тва 
да фут боль най ста лас ці ў ад ным клу бе. 
Да іх лі ку мож на сме ла ад нес ці аба рон цу 
мінск ага «Ды на ма» Але га Ве ра ці лу, 
які ўжо вось мы се зон пра во дзіць у 
скла дзе бе ла-сі ніх. Фут ба ліст па га дзіў ся 
рас па вес ці «Звяз дзе» пра еў ра пей скае 
све та ўспры ман не Ро бер та Ма ас кан та, 
«клас на га хлоп ца» Дзміт рыя Сы чо ва і 
ўлас ную абы яка васць да эк стры му.

НО ВЫ ТРЭ НЕР, УС ПЛЁСК 
І РА НІШ НІЯ ТРЭ НІ РОЎ КІ

— Пры ход у ка ман ду но ва га трэ не ра па ся род 
се зо на, на пэў на, сур' ёз ны стрэс для гуль цоў?

— Мы ўжо пры звы ча і лі ся да па ста ян ных змен у 
трэ нер скім шта бе. Адап та вац ца да ўмоў і па тра ба-
ван няў но ва га ча ла ве ка заўж ды скла да на, але гэ та 
не ад' ем ная част ка на шай пра фе сіі. Без умоў на, з 
Але гам Ва лер' е ві чам Пра та са вым бы ло цяж ка рас-
ста вац ца: вы дат ны трэ нер, цу доў ны ча ла век, з якім 
па спе лі склас ці ся цёп лыя ад но сі ны.

— Але зме на глаў ка ма пай шла на ка рысць...
— Гэ та за ка на мер ная рэ ак цыя. Пры ход но ва га 

на стаў ні ка пры му шае фут ба ліс таў вы клад вац ца па 
поў най. Кож ны імк нец ца да ка заць, што за слу гоў вае 
свай го мес ца ў ка ман дзе. Ад сюль і ўсплёск. Змаг лі 
ўзняц ца на трэ ці ра док тур нір най таб лі цы. Але за мах-
нуц ца на боль шае бу дзе вель мі скла да на. За ста ло ся 
ўся го толь кі пяць мат чаў, і ва ўсіх трэ ба вый гра ваць, 
каб раз ліч ваць на дру гое мес ца. Ці спа дзя вац ца на 
прой грыш са пер ні каў... Вы пад зе шанц — бу дзем 
зма гац ца за «се раб ро».

— Што прын цы по ва но ва га пры ўнёс у ка ман ду 
Ро берт Ма ас кант?

— Ін шае ба чан не гуль ні, так тыч ныя схе мы, трэ-
ні роў кі — амаль што ўсё. Ма ас кант асаб лі ва цэ ніць 
дыс цып лі ну і па ра дак: у ста ло вую — свое ча со ва, 
фор ма — толь кі сі не-бе лая. Ён па-еў ра пей ску ста віц-
ца да пра цы, якая па він на па чы нац ца ра ні цай. Ця пер 
мы ра на па чы на ем трэ ні роў кі — у дзе вяць га дзін.

— За тое «ад стра ляў ся» — і ўвесь дзень сва-
бод ны!

— Так. Праў да, ча сам не вы сы па еш ся і, як зом бі, 
ідзеш на трэ ні роў ку (смя ец ца). Так са бе ад чу ван не. 
Вось ка лі б пра ца па чы на ла ся ў адзі нац цаць ці ха ця 
б апоўд ні...

— З'яў лен не ў «Ды на ма» экс-гуль ца «Ла ка-
ма ты ва» Дзміт рыя Сы чо ва бы ло ка рот кім, але 
за ўваж ным. Якім за пом ніў ся та бе ра сій скі спарт-
смен?

— Клас ны фут ба ліст і прос та доб ры хло пец. Заў-
сё ды да па ма гаў, дзя ліў ся во пы там. Ні я кай «зор нас-
ці» — звы чай ны ча ла век! І вель мі шмат пра ца ваў над 
са бой. На пэў на, ад вя лі ка га жа дан ня да ка заць, што 
фут ба ліст Сы чоў яшчэ не «скон чыў ся».

— За ўва жы ла, што фут ба ліс ты не ах вот на вы-
лу ча юць леп шых гуль цоў ся род сва іх ка лег і асця-
рож на абы хо дзяц ца са сло вам «ку мір».

— Я так са ма не ма гу ска заць, што ў мя не ёсць 
ку мір у фут бо ле. На ват у дзя цін стве не за дум ваў ся 
пра гэ та. Як і ў кож на га ін ша га хлоп ца, у мя не бы лі 
імян ныя май кі фут ба ліс таў. Са мых роз ных. Але гэ та 
не зна чыць, што кож ны з іх быў ма ім фа ва ры там. І 
за раз скла да на ка гось ці вы лу чыць: за над та шмат 
кан ды да тур. Амаль што ў кож най то па вай ка ман дзе 
ёсць ха ця б адзін фут ба ліст эк стра-кла са.

ФУТ БА ЛІС ТЫ — 
ДОБ РЫЯ ТАН ЦО РЫ?

— Ка лі ўжо зай шла га вор ка пра дзя цін ства... 
Хто ка го знай шоў: ты — фут бол ці ён — ця бе?

— Хут чэй, ён мя не. Звы чай ная гіс то рыя. Фут боль-
ныя трэ не ры ха дзі лі па шко лах і за пра ша лі ў сек цыю. 
У два ро вай ка ман дзе ў мя не штось ці атрым лі ва ла ся, 
вось і вы ра шыў за пі сац ца. Да рэ чы, да гэ туль, ка лі 
пры яз джаю да до му, з вя лі кім за да валь нен нем га няю 
мяч са ста ры мі пры яце ля мі.

— Чым яшчэ за пом ні лі ся дзі ця чыя га ды?
— Дзя цін ства ў мя не на сы ча нае бы ло. Не ска жу, 

што ў шко ле быў ху лі га нам, але клас у нас быў не-
спа кой ны. Бы ва ла, і баць коў у шко лу вы клі ка лі... з-за 
ка лек тыў ных пры год. Сур' ёз ная ву чо ба скон чы ла ся ў 
кла се вось мым ці дзя вя тым, ка лі па сту піў у ву чы лі шча 
алім пій ска га рэ зер ву і пе ра ехаў у Мінск. Та ды пад руч ні-
кі і сшыт кі кан чат ко ва ады шлі на дру гі план. Трэ ні роў кі 
— з са май ра ні цы, хут ка стам ляў ся, і ўжо, зра зу ме ла, 
ні на якія за ня ткі іс ці не ха це ла ся. Ка ра цей ка жу чы, з 
на вед валь нас цю бы лі праб ле мы (усмі ха ец ца).

— У 15-16 — той уз рост, ка лі цяж ка па кі даць 
род ны дом, сям'ю...

— Без умоў на. Спа чат ку ез дзіў да до му ледзь ве не 
кож ны ты дзень, а по тым, як гэ та бы вае, усё ра дзей 
і ра дзей. Я з ран ніх га доў быў са ма стой ным дзі цем, 
та му да во лі хут ка аб вы кся на но вым мес цы.

— Не ка то рыя фут ба ліс ты ка жуць, што яны не 
плас тыч ныя. Зго дзен?

— Фут бол у тан цах дак лад на ні чым не да па мо-
жа. Гэ та зу сім ін шае. На пэў на, трэ ба па пы тац ца ў 
тан цо раў, якія гру пы мыш цаў у іх пра цу юць, і па-
раў наць, як у нас. Але, мяр кую, атры ма юц ца дзве 
роз ныя кар ці ны. Я тан ца ваць умею, але не ска заць, 
што люб лю. Ра ней бы ад ка заў на ад ва рот. Ста рэю, 
на пэў на (усмі ха ец ца).

ГЕЙ МЕР БЕЗ ФА НА ТЫЗ МУ
— Праў да, што ў «Ды на ма» са мыя ад чай ныя 

фа на ты?
— Ма быць і так. Яны ў нас лю бяць спы ніць аў то-

бус з гуль ца мі на да ро зе, каб прос та па гу та рыць. 
Не вель мі зруч на кры чаць адзін ад на му праз вок ны, 
та му гэ та та кія хут кія, спан тан ныя ак цыі. Вя до ма, 
пры ем на, што ў ка ман ды са мая вя лі кая фа нац кая 
су пол ка. Па сут нас ці, гэ та асоб ны ка лек тыў са сва ім 
сты лем жыц ця. Яны час та збі ра юц ца ра зам, пры дум-
ля юць «кры чал кі», вы бі ра юц ца на вы яз ныя мат чы... 
Што ні ка жы, пры ем на.

— Ты ро біш ура жан не вель мі спа кой на га ча ла-
ве ка. У жыц ці гэ та якасць да па ма гае?

— Ад ка жу па-ін ша му: гэ та якасць, пры нам сі, не 
пе ра шка джае. Ча сам важ на не пад да цца эмо цы ям, 
умець пра маў чаць, не зрэ а га ваць на штось ці. Ка-
мусь ці так па сту піць скла да на, мне — лёг ка. Зра зу-
ме ла, уся ля кія вы пад кі бы ва юць. На по лі я так са ма 
ма гу «за вес ці ся», па спра чац ца з ар біт рам, але мя не 

хут ка «ад пус кае». У жыц ці гэ та ры са бы вае ка рыс-
най, ка лі, на прык лад, трэ ба «па га сіць» кан флікт. 
Атрым лі ва ец ца, усё ж та кі да па ма гае.

— Пра цяг ні фра зу: «Лепш за ўсё на по лі я 
ўмею...»

— (смя ец ца)... ад бі раць мяч. Я ж аба рон ца!
— З дзя цін ства гу ляў на гэ тай па зі цыі?
— Не, ра ней час та да во дзі ла ся мя няць амп луа. 

У юнац кіх ка ман дах гу ляў у цэнт ры, быў апор ным 
паў аба рон цам. Але ўжо коль кі га доў аба ра няю пра-
вы фланг.

— Аба рон цам, на пэў на, асаб лі ва важ на пра яў-
ляць спрыт, хіт расць...

— Не па га джу ся. Гэ та больш важ на для на па да-
ючых, якім трэ ба пе ра хіт рыць аба рон цаў. А мы, у 
сваю чар гу, па він ны раз га даць іх ка вар ны план.

— Дзесь ці чы та ла, што ты ама тар па гу ляць у 
кам п'ю тар ныя гуль ні.

— Так. Пас ля трэ ні ро вак са мае вя лі кае жа дан не — 
прый сці да до му і за ва ліц ца ад па чы ваць. Кам п'ю тар 
по бач, хо чаш не хо чаш — а ру кі са мі цяг нуц ца да кла-
ві я ту ры (смя ец ца). Час цей за ўсё прос та «блу каю» 
па ін тэр нэ це, але ча сам са праў ды ўклю чаю якую-
не будзь гуль ню. Звы чай на «го нач кі» ці фут боль ны 
сі му ля тар. У «стра лял кі» рэд ка гу ляю. Але гэ та бяс-
крыўд нае за хап лен не, абы хо джу ся без фа на тыз му: 
ня ма та ко га, што сён ня я пра хо джу адзін узро вень, 
а заўт ра — аба вяз ко ва на ступ ны.

ФУТ БОЛ У ГРА ЗІ І АД КРЫ ТЫЯ СЕР БЫ
— Но вы год свят ка ваць лю біш?
— У дзя цін стве вель мі ча каў гэ та га свя та. Су стрэ-

неш Но вы год до ма, з сям' ёй, а по тым з сяб ра мі — на 
ёл ку! За раз прос та больш спа кой на стаў лю ся да 
лю бых ім прэз — ці то на ва год няе свя та, ці то дзень 
на ра джэн ня. Але вось не ра зу мею, ка лі Но вы год 
свят ку юць дзесь ці на Маль дзі вах. У апош нія га ды 
з'я ві ла ся та кая тэн дэн цыя: 30 снеж ня сес ці на са ма-
лёт і па ля цець у га ра чыя кра і ны. Но вы год па ві нен 
быць тра ды цый ным! У род ным го ра дзе, са сне гам і 
бліз кі мі людзь мі по бач.

— Ма быць, у ха лод нае на двор'е ты прос та 
лепш ся бе ад чу ва еш?

— На пэў на, так і ёсць. У спя ко ту, на прык лад, 
гу ляць не люб лю. Да рэ чы, вось та кое на двор'е, як 
за раз, гра ду саў 8-10 з плю сам — для мя не вель мі 
кам форт ныя ўмо вы. А да ас тат ня га на по лі пры вы-
ка еш.

— І да даж джу?
— Так. І да сне гу на ват. Не цук ро выя мы, не рас-

та нем (усмі ха ец ца).
— Дык ня зруч на! Коў зкая тра ва, за мест зям-

лі — гразь...
— Не смя рот на. На рэш це, ёсць та кі від спор ту — 

фут бол у гра зі. І лю дзей да гэ та га ні хто не пры му шае 
— са мі жа да юць!

— Эк стрэ ма лы...
— А я вось зу сім не эк стрэ маль ны ча ла век. Уся ля-

кія ша лё ныя ат рак цы ё ны, ско кі з па ра шу там, дай вінг 
— не для мя не. Прос та пла ваць люб лю, і па га няць 
на ма шы не мож на. А больш «ад рэ на лі на выя» рэ чы 
— гэ та на ўрад ці.

— Фут боль ная ка ман да — гэ та вя лі кая сям'я ці 
звы чай ны ка лек тыў?

— Усё за ле жыць ад та го, якія ста сун кі ты па бу ду-
еш з ка ле га мі. Маё мер ка ван не: у ка ман дзе па він на 
па на ваць цёп лая сяб роў ская ат мас фе ра. Каб не бы-
ло та ко га, што ты пры ехаў, па трэ ні ра ваў ся, пры няў 
душ — і да до му. Вы дат на, ка лі ў лю бы мо мант мож-
на зай сці ў раз дзя валь ню і па гу та рыць з хлоп ца мі 
пра аса біс тае. Мне зда ец ца, у нас вель мі пры ем ны 
ка лек тыў. На ват, «ле гі я не ры» хут ка адап ту юц ца. Па-
мя таю, Кос цін Ку рэ леа ў свой час ужо на дру гі-трэ ці 
дзень па чаў з на мі жар та ваць — па зі тыў ны хло пец. 
Сер бы — вель мі ад кры тыя, лёг ка ідуць на кан такт, 
ма быць, та му што так са ма сла вя не і мен та лі тэт па-
доб ны да на ша га. Уруг ва ец Фі га рэ да за два га ды 
ўво гу ле ўжо «сва ім» стаў. За раз іс па нец Ко та ўлі ва-
ец ца ў ка лек тыў.

— Па чу ла проз ві шча іс пан ца і ўспом ні ла, што ў 
ця бе мя нуш ка Кот. Ад куль яна ўзя ла ся?

— Ка лі толь кі пры ехаў у Мінск, хтось ці з пры яце-
ляў ска заў, што я па доб ны да ка та. Ас тат нія пад ха пі лі 
— вось і пры ча пі ла ся. Пры вык ужо. На ват у ад ра сах 
элект рон най скры ні вы ка рыс тоў ваю (усмі ха ец ца).

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 8.04 17.42 9.38
Вi цебск — 7.57 17.28 9.31
Ма гi лёў — 7.54 17.32 9.38
Го мель — 7.47 17.33 9.46
Гродна — 8.18 17.57 9.39
Брэст    — 8.15 18.02 9.47

Iмянiны
Пр. Івана, Лонгіна, Яўгена.
К. Віялеты, Серафімы, Міхала, 
Нарцыза, Тодара, Яцка.

Месяц
Апошняя квадра 27 кастрычніка. 
Месяц у сузор’і Дзевы. 
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Су свет ны дзень пса ры я зу. Пра во дзiц ца па iнi цы я ты ве Мiж на род най 
фе дэ ра цыi аса цы я цый пса ры я зу.

1811 год — на ра дзiў ся (вёс ка Ку ка вя чы на, ця пер Вi цеб скi ра ён) Аляк-
сандр Фе лiк са вiч Ры пiн скi, бе ла рус кi па эт, фальк ла рыст, гра-

фiк, кнi га вы да вец. Скон чыў Вi цеб скую гiм на зiю. У 1829-1830 га дах ву чыў ся 
ў шко ле пра пар шчы каў у Ды на бур гу (ця пер Даў гаў пiлс), дзе па сяб ра ваў 
з В. Кю хель бе ке рам. Удзель нiк паў стан ня 1830-1831 га доў. Ра ту ю чы ся ад 
ка тар гi, эмiг ры ра ваў у Фран цыю, дзе зблi зiў ся з Ада мам Мiц ке вi чам. Быў 
абра ны чле нам Фран цуз скай ака дэ мii пра мыс ло вас цi, сель скай гас па дар кi, 
ра мёст ваў i ганд лю. Вы даў фальк лор на-эт на гра фiч нае да сле да ван не «Бе-
ла русь», у якiм упер шы ню ў гiс то рыi бе ла ру сiс ты кi сiс тэ ма ты за ваў вус ную 
твор часць бе ла рус ка га на ро да па жан рах i тэ ма ты цы. З 1846 го да жыў у 
Лон да не, дзе зай маў ся вы да вец кай i твор чай дзей нас цю, вы кла даў мо вы, 
ма тэ ма ты ку i ма ля ван не. Сам афарм ляў улас ныя кнi гi, пра явiў вы ключ ныя 
здоль нас цi да мас тац кай фа та гра фii, стаў ад ным з пi я не раў фо та мас тац-
тва. У 1852 г. за сна ваў воль ную дру кар ню, у якой вы даў свае паэ тыч ныя 
кнi гi з улас ны мi iлюст ра цы я мi. У 1859 го дзе, пас ля цар скай ам нiс тыi, вяр-
нуў ся на ра дзi му. Пра ца ваў над гiс то ры яй бе ла рус кай лi та ра ту ры, ства рыў 
шэ раг бiя гра фiй пiсь мен нi каў-бе ла ру саў. Па мёр у 1900 го дзе.

1918 год — 95 га доў та му на 
I Усе ра сiй скiм з'ез дзе са юзаў 

ра бо чай i ся лян скай мо ла дзi ўтво ра ны 
Ра сiй скi ка му нiс тыч ны са юз мо ла дзi 
(РКСМ). Га на ро вым стар шы нёй з'ез да 
быў абра ны У.I. Ле нiн. З дак ла дам аб 
бя гу чым мо ман це па да ру чэн нi ЦК пар тыi 
вы сту пiў Емяль ян Яра слаў скi. Да кан ца 
ра бо ты з'ез да Ле нiн пры няў спе цы яль на 
абра ную дэ ле га цыю i доў га гу та рыў з ёй 
аб ста но вi шчы спраў на мес цах, аб за-
да чах мо ла дзi. З'езд аб' яд наў усе мяс цо выя ар га нi за цыi ў адзi ны Ра сiй скi 
ка му нiс тыч ны са юз мо ла дзi (РКСМ), за цвер дзiў Ста тут са ю за i асноў ныя 
прын цы пы яго пра гра мы. У 1924 го дзе ар га нi за цыя ста ла Ле нiн скай, з 
1926 го да — Усе са юз най.

1943 год — на ра дзiў ся Iван Iва на вiч Са фо наў, за слу жа ны ра бот нiк 
пра мыс ло вас цi Бе ла ру сi, лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ мii Рэс пуб-

лi кi Бе ла русь. Унёс знач ны ўклад у раз вiц цё пра мыс ло вас цi жыл лё ва-ка-
му наль най гас па дар кi кра i ны, за сва ен не вы твор час цi но ва га па ка лен ня 
бе ла рус кiх тра лей бу саў i трам ва яў. У 1988-2007 га дах — ге не раль ны 
ды рэк тар УП «Бел ка мун маш». Ка ар ды на цый ным ка мi тэ там мiж на род най 
пра гра мы «Парт нёр ства дзе ля пра грэ су» I.I. Са фо на ву бы ло пры свое на 
зван не «Ды рэк тар го да» з уру чэн нем дып ло ма i за ла то га ме да ля за ка-
мер цый нае прад пры маль нiц тва i пра фе сi я на лiзм.

Ян ка БРЫЛЬ, на род ны пiсь мен нiк Бе ла ру сi:
«Свя тую на iў насць ма лен ства ў ста расць 

не пе ра ня сеш».
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Па га ры зан та лi: Не он. Ка на рэй ка. Брын за. Ва ран. 
Пiк ша. Аўт. По лаг. Ро та. Ка ра бiн. Ага. Ар кан. Па ля. Цы-
га ра. Пак. Ма ты ка. Яд ро. Сак. Лат. Ку фар. Ва жак. Бар. 
Крэм. Та ка та. Дра жэ. Крот. Во на. Мар шал. Пу дзель.

Па вер ты ка лi: Ра ты фi ка цыя. Ва вёр ка. Пi рог. Апо-
лак. Ка бу ра. Акр. Не ба. Акот. Вап на. Морк ва. Кры га. 
Арол. Ро лiк. Ра жон. Нiз ка. Этап. На ган. Кот. Та бу. Трап. 
Ары са ба. Стол. Ка рат. Ясак. Раш пiль.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛI ЛАС КА, АД КА ЗЫ

Гу тар ка на броў цыГу тар ка на броў цы  ��

ВЕР НЫ КОТ 
         З «ДЫ НА МА»

БЛІЦ:
Лю бі мы на пой — Квас
Лю бі мая стра ва — Су шы
Жанр філь ма — Ба я вік, ка ме дыя
Па ра го да — Як ва ўсіх — ле та.
Ко лер — Зя лё ны
Квет кі — Сва ёй дзяў чы не да ру ру жы
Кра і на, дзе ха це ла ся б па бы ваць — ЗША
Са мы бліз кі ча ла век — І тут не зма гу вы-
лу чыць. Так што ад ка жу так: СЯМ'Я!

Пры ход но ва га на стаў ні ка пры му шае 
фут ба ліс таў вы клад вац ца па поў най. 
Кож ны імк нец ца да ка заць, што 
за слу гоў вае свай го мес ца ў ка ман дзе. 

Ча сам важ на не пад да цца эмо цы ям, 
умець пра маў чаць, не зрэ а га ваць 
на штось ці. Ка мусь ці так па сту піць 
скла да на, мне — лёг ка. 
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Будзь у тэ ме!Будзь у тэ ме!  ��

ЛЕПШ У СПАРТ ЗА ЛУ, 
ЧЫМ ДА РЭ ПЕ ТЫ ТА РА

Рэ гу ляр ныя фі зіч ныя прак ты-
ка ван ні па вы ша юць па спя хо васць 
пад лет каў у шко ле, асаб лі ва ў 
дзяў чат, сцвяр джа юць аў та ры ар-
ты ку ла, што быў апуб лі ка ва ны ў 
Brіtіsh Journal of Sports Medіcіne.

Джо зэ фін Бут з Уні вер сі тэ та Да ндзі 
(Вялі каб ры та нія) пра ана лі за ваў лад 
жыц ця і ака дэ міч ныя пос пе хі амаль 
5 ты сяч дзя цей, якія на ра дзі лі ся ў Вя-
лі ка бры та ніі ў 1991—1992 га дах. Ка-
лі дзе ці бы лі ў 11-га до вым уз рос це, 
да след чы кі вы ву ча лі іх фі зіч ную ак-
тыў насць на пра ця гу 3—7 дзён пры 
да па мо зе ак се ле ро мет ра. Гэ ты пры-
бор па ка заў, што хлоп чы кі пры свя ча лі 
фі зіч ным прак ты ка ван ням ся рэд няй і 
вы со кай ін тэн сіў нас ці ў ся рэд нім 29 
хві лін, а дзяў чын кі — 18 хві лін што дня. 
Гэ та іс тот на менш за рэ ка мен да ва ную 
дзе цям га дзі ну фі зіч най ак тыў нас ці.

Каб пазбегнуць уплыву ін шых фак-
та раў, так са ма ўліч ва лі ва гу дзя цей 
пры на ра джэн ні і на мо мант пра вя-
дзен ня да сле да ван ня, уз рост іх ма ці, 
ці ку ры лі ма ці пад час ця жар нас ці, ці 
пры ма лі ры бін тлушч, а так са ма са цы-
яль ныя і эка на міч ныя фак та ры.

За тым да след чы кі ацэнь ва лі пос пе-
хі пад лет каў у анг лій скай мо ве, ма тэ-
ма ты цы і пры ро да знаў чых на ву ках ва 
ўзрос це 11, 13 і 15-16 га доў. Вы свет-
лі ла ся ці ка вая за ка на мер насць: у лю-
бым уз рос це, чым больш ча су школь нік 
вы лу чаў для фі зіч най куль ту ры, тым 
лепш ён ву чыў ся. Асаб лі ва гэ та бы ло 
ха рак тэр на для дзяў чат. На ву коў цы вы-
ка за лі зда гад ку: маг чы ма, фі зіч ная ак-
тыў насць па-роз на му ўплы вае на мозг 
прад стаў ні коў роз на га по лу?

На дзея НІ КА ЛА Е ВА

�

Лю ся бы ла шчас лі вая ў шлю бе двац-
цаць га доў. На гэ та ў яе пай шло пяць 
му жоў.

— Дзі ма, гля дзі, Свет ка ідзе...
— Да вай крык нем ёй, што яна дур ні ца 

тоў стая!
— Твая жон ка, ты і кры чы...

За ўваж це, баць кі ка жуць: «Мы так у 
дзя цін стве не ра бі лі», толь кі ка лі по бач 
ня ма ба бу лі і дзя ду лі.

Жон ка бо са ка жа яму до ма:
— Я не ра зу мею! Кож ны па ня дзе лак 

усе твае ра бот ні кі гля дзяць на мя не не як 
дзіў на!

— Ну па-пер шае, кож ны но вы па ня дзе-
лак ты пры хо дзіш у но вым фут ры!

— А па-дру гое?
— А па-дру гое, яшчэ ве ра сень...


