
Вяс на спаз ні ла ся, ле та 
спаз ні ла ся... А во сень — 
пунк ту аль ная, зараза!

— Ты ёй ужо ска заў пра 
свае па чуц ці?

— Не, у яе ж хло пец 
ёсць...

— А ты па ча кай яшчэ — у 
яе і дзе ці бу дуць...

У трам ваі:
— Ваш бі ле цік?
— А ваш?
— Я кан дук тар!
— А я элект рык! 

Дык што, мне за 
свят ло не пла ціць?

О, гэ ты ня ём кі 
мо мант, ка лі муж, 
які кі нуў сма ліць, на 
ды бач ках ноч чу пра-
бі ра ец ца да форт кі 
на кух ню для пе-
ра ку ру і ў цем ры 

на ты ка ец ца на жон ку, якая 
(у той час се дзя чы на ды е це) 
па спеш лі ва грызе кат ле ту ка-
ля ха ла дзіль ні ка...

Пе рад ад' ез дам у ка ман-
дзі роў ку на ме сяц ма ці па-
пра сі ла сы на па лі ваць квет-
кі раз у тры дні. Ме сяч ная 
нор ма апад каў вы па ла на 
квет кі за 10 хві лін да яе вяр-
тан ня.

НАПРЫКАНЦЫ8

Пры га жунь ку, ра зум ні цу, цу доў ную май стры ху і тан-
цор ку Тац ця ну Мі ка ла еў ну ПАЎ ЛОЎ СКУЮ і, спа дзя-
ём ся, не менш вар та га яе абран ні ка Вя ча сла ва Аляк-
санд ра ві ча ГОР БА ЧА шчы ра він шу ем з рэ гіст ра цы яй 
шлю бу!

Ра зу мен ня вам, ка ха нень кія-род нень-
кія, даб ра і даб ра бы ту! А га лоў нае — на 
ве кі веч ныя за ха ваць па чуц цё, што з'яд-
на ла ра зам у цу доў ны са юз пад наз вай 
«сям'я»!

З на дзе яй на гэ та — ва шы род ныя.
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.

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

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 6.14 20.05 13.51
Вi цебск — 6.01 19.58 13.57
Ма гi лёў — 6.04 19.56 13.52
Го мель — 6.03 19.49 13.46
Гродна — 6.29 20.20 13.51
Брэст — 6.33 20.17 13.44

Iмянiны
Пр. Ульяны, Аляксея, 
Мірона, Паўла.
К. Маргарыты, Міхаіла, 
Фелікса.

Месяц
Першая квадра 2 верасня.

Месяц у сузор’і Скарпіёна.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ
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1789 
год — 225 га доў та му на ра дзіў ся (Гро дзен шчы-
на) Ві кен цій Во сі па віч Кар чэў скі, бе ла рус кі аст-

ра ном, ма тэ ма тык і асвет нік, прад стаў нік Ві лен скай аст-
ра на міч най шко лы. У 1807-1811 гг. ву чыў ся ў Ві лен скім 
уні вер сі тэ це. У 1814-1818 гг. і ў 1826-1831 гг. пра ца ваў у ім 
і ад на ча со ва — у Ві лен скай аст ра на міч най аб сер ва то рыі. 
На ву ко выя пра цы па аст ра но міі (да сле да ван не яр кас ці 
зо рак, на зі ран не пла нет, ка мет, астэ ро і даў і інш.). Аў тар 
пад руч ні каў па аст ра но міі і ма тэ ма ты цы. Пры трым лі ваў ся 
ма тэ ры я ліс тыч ных по гля даў, пры хіль нік ву чэн ня Ка пер ні ка 
і асвет ніц кіх ідэй. Па мёр у 1832 го дзе.

1874 
год — на ра дзіў ся 
Ісак Ле ві тан, рус кі 

жы ва пі сец, адзін з са мых вы-
біт ных пей за жыс таў ХІХ ста-
год дзя, які ад крыў све ту пры-
га жосць рус кай пры ро ды. У 
са мым прос тым сель скім ма-
ты ве ён, як ні хто ін шы, умеў 
знай сці тое род нае і бліз кае, 
што так дзіў на ўплы вае на 
ду шу рус ка га ча ла ве ка. «Во сень скі дзень. Са коль ні кі», «Бя-
ро за вы гай». Ця пер ужо ні хто не мог не лю ба вац ца ся рэд няй 
па ла сой Ра сіі: у яе з'я ві лі ся свая не паў тор насць і дзіў нае 

за ча ра ван не. Асаб лі ва доб ра ў мас та ка атрым лі ваў ся так 
зва ны «цар коў ны пей заж», дзе вы ява хра ма вы клі ка ла ад-
чу ван не тлен нас ці пры ро ды, на вей ва ла дум кі пра веч нае. 
Іса к Ле ві тан па мёр у 1900 го дзе, стаў шы апош няй са май 
яр кай фі гу рай «за ла то га ве ку» рус кай куль ту ры.

1944 год — 70 га доў та му на ра дзіў ся (вёс ка Ма лы 
Поў свіж Ле пель ска га ра ё на Ві цеб скай воб лас-

ці) Ры гор Фё да ра віч Ша у ра, бе ла рус кі мас тацт ва знаў ца, 
мас так, пе да гог, док тар мас тацт ва знаў ства (1996), пра-
фе сар (1997). У 1971 го дзе скон чыў Ві цеб скі пе да га гіч ны 
ін сты тут. З 1977-га — у Бе ла рус кім уні вер сі тэ це куль ту-
ры і мас тац тваў, з 2006-га — у Бе ла рус кім пе да га гіч ным 
уні вер сі тэ це імя М. Тан ка. Да сле дуе праб ле мы раз віц ця 
бе ла рус ка га пра фе сій на га, на род на га і ама тар ска га мас-
тац тва, твор часць су час ных бе ла рус кіх мас та коў. Пра цуе 
ў аква рэ лі: пей за жы «На Ле пель скіх азё рах», «Ве чар на 
За ход няй Дзві не», «Каст рыч ніц кі ма жор». Лаў рэ ат прэ міі 
«За ду хоў нае ад ра джэн не» (2001).

Ана толь ГРА ЧА НІ КАЎ, па эт, пе ра клад чык:
«Якім не бу дзеш ма лай цом, —
Ста рай ся не за быц ца,
Што ле пей пла каць з муд ра цом,
Чым з дур нем ве ся ліц ца».

Фо
та

 А
на

то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.

Гэ тыя лю дзі ўпэў не на кро чаць па да ро зе 
жыц ця, ва ло да юць упар тым ха рак та рам. Іх 
дом заў сё ды ва ўзор ным па рад ку, вы клі кае 
за хап лен не, а яны ад чу ва юць за хап лен не 
ад па спя хо ва га кі ра ван ня кам па ні яй, аса біс-
ты мі і ся мей ны мі срод ка мі. Спра вяд лі васць 
гэ тых лю дзей звы чай на пры цяг вае да іх 
па вы ша ную ўва гу. Яны ўпэў не ны ў сва іх 

здоль нас цях спра віц ца з боль шас цю сі ту а цый. Іх ха лод нак-
роўе і мэ та на кі ра ва насць не заў сё ды ро бяць даб ра твор ны 
ўплыў на бліз кіх лю дзей, якім па трэб на іх цеп лы ня. Ім не-
аб ход на раз ві ваць свае ду хоў ныя здоль нас ці і гля дзець за 
ме жы та го, што мо жа пра па на ваць гэ ты свет.

Яны з за да валь нен нем пры свя ча юць ся-
бе слу жэн ню гра мад ству. Цу доў ныя баць кі, 
ад да ныя сяб ры, спраў ныя, ста ран ныя ра-
бот ні кі — вар тас цяў гэ тых лю дзей больш, 
чым не да хо паў. Дзе ля ін шых яны ах вя ру-
юць сва ім даб ра бы там, ва ло да юць та лен-
там зно сін з людзь мі, зна хо дзяць агуль ную 
мо ву з прад стаў ні ка мі роз ных са цы яль ных 

плас тоў. Ва ло да юць не паў тор ным шар мам, што пры цяг-
вае на ват тых, хто не заў сё ды па дзя ляе іх по гля ды. Яны 
без цяж кас цяў зна хо дзяць сваю да ро гу ў жыц ці, ад чу ва-
юць агі ду да са ма хваль ства. Для псі ха ла гіч на га спа кою ім 
не аб ход на мець ад ду шы ну, лю бі мае хо бі.
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ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
П Р Ы В І Т А Н Н Е ,  Ш К О Л А !

Што на сня да нак?
�  Асно ву ідэа льна га сня дан ку, на дум ку ды е то ла гаў, 

скла дае аў сян ка. Але не ўсе дзе ці яе лю бяць. Та ды мож на 
пры га та ваць аў ся ныя ала дач кі: за лі ва ем шмат кі гер ку ле-
су кі пе нем; ка лі яны рас па рац ца, за меш ва ем на іх асно ве 
цес та, да даў шы яй ка, соль, цу кар і тро хі ка ры цы. Мож на 
так са ма да даць дзёр ты яб лык. Вы пя ка юц ца алад кі на доб-
ра ра за грэ тай па тэль ні пад на крыў кай. Па да ём, па ліў шы 
смя та най або ва рэн нем.
�  Ва рым рыс. Па-

куль ён «да хо дзіць», 
абі ра ем апель сін, сма-
жым яеч ню. Пры га та-
ва ны рыс вы клад ва ем 
ў та лер ку, па лі ва ем 
мас лам. У цэнт ры ро-
бім па глыб лен не і кла-
дзём ту ды яеч ню. Ва-
кол ры су вы клад ва ем вы чы шча ныя доль кі апель сі на. Усё, 
мож на па да ваць на стол! Ад та кой апе тыт най «ра мон кі» 
не ад мо віц ца са мы пе ра бор лі вы ма лы!
�  Ля ні выя ва рэ ні кі — вы дат ны ва ры янт сня дан ку: па-

пер шае, лёг ка га ту юц ца, а па-дру гое, тва рог — не за мен-
ная кры ні ца каль цыю, так не аб ход на га для дзі ця ча га ар-
га ніз ма. Спат рэ біц ца па чак тва ра гу, му ка, цу кар, яй ка. 
За меш ва ем цес та, скоч ва ем у «каў бас ку» і на ра за ем яе 
ка ва лач ка мі. Ад вар ва ем не каль кі хві лін у пад со ле най ва-
дзе і па да ём са смя та най або ва рэн нем.
�  Уве ча ры ад вар ва ем буль бу ў мун дзі ры, асту джа ем і 

абі ра ем. З ра ні цы на дзі ра ем на буй ной тар цы, вы клад ва ем 
на ра за грэ тую па тэль ню з але ем і сма жым не каль кі хві лін. 
Аку рат на вы клад ва ем буль бу на вя лі кую та лер ку пад сма-
жа най бо кам уніз. Звер ху кла дзём на рэ за ную каў ба су (або 
са сіс кі), на рэ за ны доль ка мі па мі дор. Мож на звер ху па сы-
паць стра ву дзёр тым сы рам і па ста віць у мік ра хва лёў ку 
або ду хоў ку, каб сыр рас пла віў ся.
�  Дзе ці лю бяць ежу, пры га та ва ную спе цы яль на для іх. 

Па спра буй це пры га та ваць для дзя цей ма лень кія кат лет кі 
(трэць ад звы чай на га па ме ру). За мест па ні роў кі вы ка-
рыс тоў вай це кун жут. Пад ру мянь це кат лет кі на па тэль ні, 
а за тым пе ра кла дзі це на бля ху і па стаў це на 15 хві лін у 
ра за грэ тую ду хоў ку. Па да ваць мож на з грэц кай ка шай і 
пад ліў кай з га род ні ны. Для гэ та га зні мі це скур ку з па мі до-
ра, на дзя ры це морк ву, рас ціс ні це час нок з сол лю, здраб-
ні це су месь у блен да ры і пра ту шы це без веч ка.
�  Тра ды цый ная ра ніш няя ежа — яй кі. Акра мя яек, зва-

ра ных укру тую або ўсмят ку, мож на пры га та ваць ам лет. 

Буль бу ад ва рыць, на рэ-
заць тон кі мі лус тач ка-
мі, аб сма жыць на алеі, 
да даць ка ва лач кі па мі-
до ра без скур кі і за ліць 
яй ка мі, уз бі ты мі з сол-
лю. Па сы паць дзёр тым 
сы рам. Па ру хві лін па тры маць на аг ні пад веч кам.
�  Дзе ці лю бяць бу тэрб ро ды, але хлеб і каў ба са — гэ та 

не вый сце. Та му вар та ўклю чыць фан та зію і знай сці за-
ме ну. За мест звык лай каў ба сы ад ва ры це ў ага род нін ным 
бу лё не ку ры нае фі ле, ка ва ла чак ня тлус тай сві ні ны, ця ля-
ці ны ці язы ка. Со ус мож на пры га та ваць са мім: па мі до ры, 
цы бу лю, са лод кі пе рац, зе ля ні ну, спе цыі, соль пра ту шыць 
і ўзбіць блен да рам.

Пад стаў ка для алоў каў
Як час та мы су ты ка ем ся з тым, што не мо жам знай сці 

мес ца для алоў каў ці ру чак. Ёсць ра шэн не! З пад руч ных, 
не па трэб ных ма тэ ры я лаў зро бім пры го жую пад стаў ку, якая 
вы дат на ўпі шац ца ў ін тэр' ер па коя ва ша га дзі ця ці.

Нам спат рэ бяц ца плас ты ка выя ёміс тас ці з-пад шам пу-
ню або ін ша га мый на га срод ку, клей, двух ба ко вы скотч, 
са ма клей ная па пе ра чор на га і бе ла га ко ле ру (мож на вы-
ка рыс тоў ваць звы чай ную па пе ру і клей).

Ро бім над рэз на жом і ад ра за ем на жні ца мі верх нюю 
част ку ёміс тас ці. З верх няй, 
аб рэ за най част кі, вы ра за ем 
ру кі. Пры клей ва ем іх да асно-
вы. Упры гож ва ем на шу пад-
стаў ку, пры кле іў шы во чы і рот 
з па пе ры. На за днюю част ку 
кле ім двух ба ко вы скотч.

Вось і ўсё! На ша скры нач ка 
для алоў каў і ру чак га то ва!

ДАІ


