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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск — 6.51 19.14 12.23
Вi цебск — 6.40 19.04 12.24
Ма гi лёў — 6.41 19.04 12.23
Го мель — 6.38 19.00 12.22
Гродна — 7.06 19.29 12.23
Брэст — 7.08 19.29 12.21

Iмянiны
Пр. Івана, Мікалая, Рыгора, Сцяпана, 

Яўгена.

К. Філіпіны, Андрэя, Паўла, Філіпа, 
Францішка.

Месяц
Маладзік 24 верасня.

Месяц у сузор’і Льва. 
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Муд рая і даль на бач ная па лю боў ні ца 
ка рыс та ец ца заў сё ды толь кі муж чын скі мі 
ду ха мі....

Пай сці на пра цу або па спаць? Па-
спаць або пай сці на пра цу?

Знай шоў кам пра міс нае ра шэн не: 
пай ду на пра цу і па сплю!

— Зноў на піў ся, мяр зот нік?!
«Як яна зда га да ла ся?» — ду маў му-

жык, за паў за ючы да до му на ка рач ках.

Хлоп цы заў сё ды пра сі лі Во ву вы-
нес ці мя чык, але ад ной чы пі шчал ка 
на вы ха дзе са «Спорт май стра» ўсё ж 
спра ца ва ла.

АВЕН. Вы дат ны ты-
дзень для та го, каб 
п а  д а  р о ж  н і  ч а ц ь , 
атрым лі ваць но выя 
ўра жан ні, рэа лі зоў-

ва аць но выя ідэі. Зрэш ты, і пра 
ад на стай ныя, але не аб ход ныя 
што дзён ныя спра вы не вар та 
за бы вац ца, інакш на пры кан цы 
тыд ня вас ча кае вы му ша ны «пра-
цоў ны подз віг». Будзь це больш 
так тоў ны мі да бліз кіх, не пра ва-
куй це кан флік ты — уз на га ро да 
не пры му сіць ся бе ча каць.

ЦЯ ЛЕЦ. У гэ ты час 
вы мо жа це да ве дац ца 
штось ці вель мі ці ка-
вае, ка лі толь кі бу дзе-

це ўваж лі ва слу хаць ін шых, а не 
лу наць у аб ло ках улас ных ду мак. 
Ува гі за па тра бу юць і гро шы — 
ёсць не бла гі шанц іх па мно жыць. 
На огул будзь це больш піль ны мі, 
у тым лі ку да зда роўя — уз рас-
тае не бяс пе ка атры ман ня траў-
маў, што на зы ва ец ца, на роў ным 
мес цы.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Для вас 
га лоў нае — вы браць 
пэў ную стра тэ гію і 
дак лад на яе пры-
трым лі вац ца. Ка лі не 

бу дзе це мі ту сіц ца і імк нуц ца да га-
дзіць усім ра зам, па спе е це шмат 
ча го зра біць і спра віц ца на ват з 
ты мі спра ва мі, да якіх апош нія 
паў го да не да хо дзі лі ру кі. Зор кі 
ра яць най перш кі ра вац ца ўлас най 
ін ту і цы яй, а по тым ужо мер ка ван-
ня мі ро зу му.

РАК.  Не будзь це 
скеп ты ка мі. Ка лі вы 
пе ра ка на ны, што но-

выя пра па но вы, якія з вя лі кай 
ве ра год нас цю вы атры ма е це на 
на ступ ным тыд ні, за па тра бу юць 
шмат ча су і сіл для рэа лі за цыі, то 
з та кім на стро ем не тое што «сла-
на не пра дас це», а на ват з мес ца 
не зру шы це ся. Важ ныя ра шэн ні 
трэ ба бу дзе пры маць хут ка і ўжо 
не мя няць іх. У вы хад ныя хтось-
ці з бліз кіх зро біць вам пры ем ны 
сюр прыз — не за будзь це ся ад-
дзя чыць за гэ та!

ЛЕЎ. Мож на толь кі 
па зайз дрос ціць ва-
шай пра ца здоль нас-
ці, прад пры маль нас ці 
і ўпэў не нас ці ў са бе. 

Але дзе ля та го, каб не вы дых-
нуц ца на апош нім ад рэз ку пра-
цы і да вес ці да кан ца спра вы, за 
якія вы бе ра це ся, ву чы це ся раз-
мяр коў ваць аба вяз кі і на ін шых 
лю дзей. Дый ро лю ка ман дзі ра 
па жа да на браць на ся бе не на-
зой лі ва, а то і на огул пе ра даць 
яе больш кам пе тэнт на му спе-
цы я ліс ту. Ка рыс на бу дзе ўзга-
даць і ад на віць ста рыя су вя зі і 
зна ём ствы, з ней кай пры чы ны 
паў за бы тыя.

ДЗЕ ВА. Вас ча ка юць 
раз на стай ныя па дзеі, 
пры чым не ка то рыя з 
іх мо гуць іс тот на па-

су нуць вас па кар' ер най лес ві цы. 
Каб гэ ты рух пры вёў на вяр шы-
ню, а не на ад ва рот, ва шы ін та-
рэ сы му сяць не ра зы хо дзіц ца з 
ін та рэ са мі ка лег і кі раў ніц тва. У 
кан флікт ных сі ту а цы ях ідзі це на 
кам пра міс, але пры тым не да зва-
ляй це ні ко му ўзур пі ра ваць ваш 
аса біс ты час — па кінь це ў су тках 

мес ца для пра гу лак, кніг, філь маў 
і сяб роў скіх су стрэч.

ША ЛІ. У ся рэ дзі не 
тыд ня ста рай це ся не 
да пус каць пра яў эга із-
му ў да чы нен ні да ка-
лег па пра цы і бліз кіх 

лю дзей, не чап ляй це ся за дро бя-
зі. Ка лі атры ма ец ца на кі ра ваць 
ва шу энер гію ў мір нае рэ чы шча, 
ужо да кан ца тыд ня вы не толь кі 
пе ра вы ка на е це пра цоў ныя пла ны, 
але і пе ра ро бі це бы та выя спра вы 
і, маг чы ма, на ват па ра ду е це ся бе 
буй ны мі па куп ка мі. Уда лы мі так-
са ма бу дуць ка рот ка тэр мі но выя 
ўкла дан ні ка пі та лу.

СКАР ПІ ЁН. Не зма гай-
це ся з аб ста ві на мі — 
ця пер час плыць па 
ця чэн ні, а не су праць 

яго. Па куль што вы на ўрад ці здо-
ле е це змя ніць сі ту а цыю, та му па-
бе ра жы це нер вы. Раз ня воль це ся, 
пры мі це па дзеі і лю дзей та кі мі, як 
яны ёсць. У вы хад ныя вас мо жа 
аха піць твор чы па рыў, які па жа-
да на рэа лі за ваць ад ра зу, і па дзя-
ліц ца вы ні ка мі з бліз кі мі дзе ля 
боль ша га эфек ту.

СТРА ЛЕЦ. За ся родзь-
це ся вы ключ на на 
пы тан нях, звя за ных 
з пра цай. Пры гэ тым 

вар та браць ад каз насць толь кі за 
свой учас так, а не «за ся бе і та го 
хлоп ца», але вы кон ваць улас ныя 
аба вяз кі да вя дзец ца без да кор на. 
Мак сі маль на ка рэкт на кан так-
туй це з кі раў ніц твам і ка ле га мі, 
на ват ка лі вы на сто пра цэн таў 
ма е це ра цыю, да вод зьце сваю 
дум ку ў вет лі вай фор ме. Пе ры-

я дыч на ска рыс тоў вай це маг чы-
мас ці для ад па чын ку, каб не пе-
ра га рэць ра ней ча су.

КА ЗЯ РОГ. Са мы час 
за няц ца на вя дзен нем 
па рад ку ў «гняз дзе» — 
на прык лад, за няц ца 
ды зай нам, дроб ным 

ра мон там або пе ра ста ноў кай у 
до ме, або ха ця б до гля дам хат-
ня га квет ні ка. На огул, больш ува гі 
і ча су ўдзя ляй це са бе і бліз кім. У 
вы хад ныя бу дзе ўда лай па езд ка 
на пры ро ду, ка лі за га дзя яе доб ра 
спла на ваць і апра нуц ца ад па вед-
на на двор'ю.

ВА ДА ЛЕЙ. На ват ка-
лі вы не зу сім згод ны 
з учын ка мі, якія ро-
бяць сяб ры і род ныя 

лю дзі, ус тры май це ся ад кры ты кі 
і не мар нуй це каш тоў ныя сі лы і 
нер вы на тое, каб ка гось ці пе ра-
вы ха ваць. Хо ча це, каб бы ло доб-
ра — зра бі це гэ та са мі. На пры-
кан цы тыд ня ад ва шай вы трым кі 
за ле жыць зы ход ней кай вель мі 
важ най спра вы, вы ка нан не якой 
ра ней ча мусь ці за трым лі ва ла ся.

РЫ БЫ. На строй тыд-
ня вы зна чыц ца ўжо ў 
па ня дзе лак: ка лі схо-
пі це ўда чу за хвост, 

то і на да лей вам бу дзе шан ца-
ваць. Толь кі не пад пус кай це да 
ся бе «зор ную хва ро бу», інакш 
ад штурх ня це са мых да ра гіх лю-
дзей. Ка лі ж вас за хо піць у па лон 
мар ко та, ры зы ку е це так і пра ся-
дзець да вы хад ных. Час цей ра-
дуй це ся бе па дро бя зях, та ды і 
вя лі кія ра дас ці з'я вяц ца ні бы та 
са мі па са бе.

ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
П А К А Ш Т У Й Ц Е

Са ла та «Фур шэт ная»
Спат рэ біц ца: фі ле ку-

ры нае (ад вар ное) — 150 г, 
шам пінь ё ны све жыя — 300 г, 
морк ва па-ка рэй ску — 150 г, 
ма я нэз.

Ку ры нае фі ле ад ва рыць, 
асту дзіць, на рэ заць. Шам пінь-
ё ны па мыць, на рэ заць і аб сма-
жыць. Морк ву па рэ заць па пя рок «са лом кі». Змя шаць 
ін грэ ды ен ты, да даць ма я нэз, змя шаць. Па да ваць як 
са ма стой ную са ла ту ці на поў ніць ёю тар та лет кі.

Дух мя ная ку ры ная каў ба са
Спат рэ біц ца: фі ле ку ры нае — 1 кг, кум пяч кі ку ры-

ныя — 800 г, бе кон вэн джа ны — 150 г, соль — 1 ч.л., 
цу кар — у тры паль цы, па пры ка са лод кая — 1,5 ч. л., 
ка лянд ра — 0,5 ч. л., пе рац чор ны (мо ла ты) — 0,5 ч. л., 
арэх мус кат ны — 0,3 ч. л., ня тлус тыя вярш кі або ма-
ла ко — 150 г, час нок — 2-3 зуб чы кі, кіш кі — 1,5 мет-
ра, пе рац чы лі (су ша ныя шмат кі) — у тры паль цы, 
алей — 1 ч. л.

З ку ры на га мя са і бе ко ну ро-
бім фарш. Да баў ля ем па пры ку, 
ка лянд ру, час нок, мо ла ты пе-
рац, соль, цу кар, на дзёр ты на 
дроб най тар цы мус кат ны арэх, 
вярш кі. Доб ра ўсё пе ра меш ва-
ем да ад на род на га ста ну. Кіш кі 
на цяг ва ем на на сад ку для каў-
ба сы, на сад ку за ма цоў ва ем на 
мя са руб ку без сет кі. Ро бім каў-
ба су. Тоў стай ніт кай кры жа па-

доб на звяз ва ем каў ба су. Аб смаж ва ем у ма лой коль-
кас ці алею з абод вух ба коў да ру мя най ска ры нач кі. 
Ад праў ля ем каў ба су ў ду хоў ку і га ту ем га дзі ну.

У М Е Л Ы Я  Р У Ч К І

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень

Упэў не ныя ў сва іх здоль нас цях 
спра віц ца з лю бой сі ту а цы яй. 
Яны сур' ёз на за ці каў ле ны 
ін та рэ са мі сва ёй гру пы і зро бяць 
усё маг чы мае для за бес пя чэн ня 
гар ма ніч на га ажыц цяў лен ня 
пра ек та, у які яны ўцяг ну тыя. 
Для жан чын гэ та мо жа азна чаць 

поў нае па глыб лен не ў свет сям'і, муж чы ны 
мо гуць даць пэў ную па ра ду па біз не се, але, 
вяр та ю чы ся да до му, скід ваць ця жар чу жых 
праб лем, з аса ло дай ус пры маць утуль насць 
по бы ту. Лю дзі гэ та га дня не су мня ва юц ца 
ў сва ёй здоль нас ці вы праў ляць і ля чыць. 
Пры ма ю чы гэ та да ўва гі, лю дзям гэ та га 
дня не аб ход на асце ра гац ца праз мер най 
га нар лі вас ці. Тыя з іх, хто на ву чыў ся 
пры маць да ўва гі ка рыс ныя ўро кі з аса біс тых 
па мы лак, да ся га юць знач ных пос пе хаў. Ка лі 
яны на ву чац ца цярп лі вас ці і са ма ўла дан ню, 
у іх ёсць шанц да сяг нуць ста ноў чых вы ні каў.

Боль шасць з іх вы ключ на 
су час ныя ва ўсім. Час та іх жа дан не 
да маг чы ся ма тэ ры яль на га 
даб ра бы ту дык ту ец ца звы чай най 
па трэ бай у бы та вым кам фор це. 
Іх пры ваб лі ва юць но выя ідэі, 
не звы чай ныя плы ні ў мо дзе, 
ра ма ны, тэх ніч ныя на він кі. 
Яны вель мі га на рац ца сва і мі тво ра мі. 
Іх стаў лен не да пры га жос ці важ нае для іх, 
та му пы тан ням эс тэ тыч на га гус ту звы чай на 
на да ец ца вя лі кае зна чэн не. Лю дзі гэ та га дня 
зна хо дзяць ві да воч нае ха раст во ў та ям ні час ці, 
не звы чай ных лю дзях, у ня зве да ным. 
Ім вар та па збя гаць за ліш ніх пра яў па чуц цяў 
і сце раг чы ся па вяр хоў нас ці ў лю бых фор мах.
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Шкар пэт кі 
са ста ро га сві та ра

Нам спат рэ біц-
ца ста ры сві тар 
шчыль най вяз кі, 
каб пры раз ра-
за нні ён не па чаў 
рас пус кац ца.

Ста вім на гу на 
ліс ток па пе ры і 
аб во дзім руч кай 
(толь кі не ўпры-
тык). Ро бім вод-
ступ ва кол ступ ні 
1,5 см. Вы ра за ем 

шаб лон. Паў та ра ем 
для дру гой на гі.

Пры кла да ем па-
пя ро вы шаб лон да 
сві та ра і вы ра за ем 
част кі для стоп.

За соў ва ем на-
гу ў ру каў сві та ра. 
Па ды ма ем на жа-
да ную вы шы ню. 
Аку рат на ад ра за ем 
ліш няе ва кол но гі. 
Фік су ем шпіль ка-
мі або сфаст ры-
гоў ва ем ніж нюю 
і верх нюю част ку 
шкар пэт кі. Сшы ва-
ем шкар пэт кі. Тро хі 
вы дат ка ва на га ча-
су — і ста ры сві тар 
пе ра тво рыц ца ў 
вы дат ныя шкар пэ-
тач кі!

� У ва ду, у якой ва рыц ца рыс, улі це ста ло вую лыж-
ку во ца ту — рыс ста не бе лым, рас сы піс тым.

� Ка лі да даць у смя та ну тро хі ма ла ка, яна не ад-
кі піць у пад лі ве.

� Ка пус ту для на чын кі, па рэ за ўшы, спа чат ку аб лі-
це кі пе нем, а за тым за лі це на хві лі ну ха лод най ва дой. 
Доб ра ад ціс ні це і пя чы це на па тэль ні. Та ды ка пус та 
не стра ціць ко лер, не ста не ка рыч не вай.

� Трош кі со лі, да баў ле най у ка ву пе рад кан цом 
вар кі, на дасць на пою асаб лі вы смак і во дар.

� Каб рыс атры маў ся бе лым і рас сы піс тым, за-
сы пай це яго аба вяз ко ва ў кі пя чую пад со ле ную ва ду, 
да даў шы не каль кі кро пель лі мон на га со ку або раз-
ве дзе най у ва дзе лі мон най кіс ла ты. Не на кры вай це 
по суд, у якім ва рыц ца рыс.

� Для аба ро ны ад кры тай та мат най па сты ад цві лі 
трэ ба на на крыў ку на нес ці тро хі су хой гар чы цы.

К У  Л І  Н А Р  Н Ы Я  Х І Т  Р Ы  К І

Х А Т  Н І  М А Й  С Т А Р

Ка паць 
бу дзе зруч ней

Пад час пра цы з рыд лёў кай ступ ням ног бу дзе 
не так дыс кам форт на, ка лі 
на «пле чы кі» рыд лёў кі на-
цяг нуць аб рэз кі гу мо ва га 
або плас ты ка ва га са до ва га 
шлан га.

Каб шланг не са слізг ваў, 
на сад ку трэ ба ра біць з ад-
на го ка вал ка, з вы ра зам пад 
дзяр жан не па ся рэ дзі не.

Увесь сусвет у кропельцы  вады —
У ёй адлюстраваўся поплаў росны,
Чародка птушак, сонейка ў нябёсах
І ганак, на якім стаяла ты.

Адлюстравання хуткацечны цуд…
Асушаць кроплю спёка ды віхура,
Але не скрые ніякая бура 
Мой  светлы ўспамін пра родны кут.

І зі мой сту дзё най, і ла год ным 
ле там
Са шля хоў да лё кіх я ім чу 
да моў.
Аб ля чу паў не ба, абы ду 
паў све та,
Каб хут чэй су стрэц ца са сва ёй 
сям' ёй.

Пры пеў:
Тут заў сё ды ўся го да во лі!
І пры хо дзіць шчас це ў сям'ю.
Сва іх род ных бе ра жы це бо лей,
І ка жы це ім час цей: «Люб лю!..».

У га дзі ну шчас ця, у хві лі ну го ра
Нам сям'я па до рыць ра дас ці 
свят ло.

Тут ад чуе кож ны моц ную апо ру
І лю бо ві прос тай шчы рае цяп ло.

Пры пеў.

Хут ка да ля та юць доб рыя 
на ві ны —
Гэ та на шы дзе ці ста лі 
на кры ло.
Год пры но сіць буд ні, свя ты, 
імя ні ны,
Каб заў сё ды ме ла свой пра цяг 
жыц цё.

Пры пеў.

Пад рых та ваў 
Мі хась ША ВЫР КІН
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Пес ню бя ры це з са бой...Пес ню бя ры це з са бой...  ��

МАЯ СЯМ'Я
Спя вак Сяр гей Ха рэ віч і ма ла ды па эт Дзміт рый Ер ма ло віч-Да-

шчын скі на пі са лі шэ раг лі рыч ных ва каль ных тво раў — «Ра ні ца», 
«Ва сі лёч кі-ва сіль кі» і ін шыя. Ап ты міс тыч ны на строй, пад крэс ле ны 
вя сё лым тан ца валь ным рыт мам, вы лу чае іх су мес ную пес ню «Мая 
сям'я». Аў та ры імк ну лі ся ад люст ра ваць вель мі знач ную і ад каз ную 
мі сію сям'і — быць жыц це ства раль най су поль нас цю на пла не це. 
Ме на ві та тут на ра джа ец ца і даб ра твор на вы хоў ва ец ца но вае па-
ка лен не, якое бу дзе раз ві ваць на шу су час насць у бу ду чы ні. Сяр гей 
Ха рэ віч уклю чыў гэ тую пес ню ў свой кам пакт-дыск «Да лё кае і бліз-
кае маё...».

Пес няй «Мая сям'я» рэ дак цыя га зе ты «Звяз да» він шуе сва іх су-
пра цоў ні каў і ка ле гаў, якія на ра дзі лі ся ў ве рас ні, з ся мей ным свя там 
і зы чыць ім даб ра душ най тры ва лас ці і ўзнёс лай пра свет ле нас ці ў 
ся мей ных уза емі нах.

Му зы ка  Сло вы
Сяр гея ХА РЭ ВІ ЧА  Дзміт рыя ЕР МА ЛО ВІ ЧА-

ДАШЧЫН СКА ГА

1792 год — у рэ ва лю цый ным Па ры жы ад-
крыў ся но ва абра ны На цы я наль ны кан-

вент. Перш за ўсё ён ска са ваў ма нар хію. Бы лы 
ка роль Лю до вік XVІ на мі наль на стаў звы чай ным 
«гра ма дзя ні нам Луі Ка пе там». У снеж ні экс-ка роль, 
прад чу ва ю чы свой лёс, пі саў свай му ад ва ка ту: «Я 
не ад да юся са ма пад ма ну: ня ўдзяч ныя, якія па зба ві-
лі мя не тро на, не спы няц ца на паў да ро зе. Ім прый-
шло ся б за над та час та чыр ва нець, па ста ян на ба ча-
чы ў ся бе пе рад ва чы ма сваю ах вя ру. Мя не ча кае 
лёс Кар ла І, мая кроў пра лі ец ца, і я бу ду па ка ра ны 
за тое, што ні ко лі не пра лі ваў кры ві». І гэ та шчы рая 
праў да: ка роль Лю до вік XVІ ні ко лі не пе ра след ваў 
сва іх па лі тыч ных пра ціў ні каў.

1928 год — кі на ар га ні за цы яй Бел дзярж кі но ў 
Санкт-Пе цяр бур гу ство ра на кі на сту дыя 

«Са вец кая Бе ла русь» (з 1939 го да — у Мін ску, з 
1946-га — «Бе ла русь фільм»). Ся род за сна валь-
ні каў сту дыі — рэ жы сё ры Ю.Та рыч і В.Гар дзін. У 
1930 го дзе з кі на стуж кі «Пе ра ва рот» (рэ жы сёр 
Юрый Та рыч) па ча ла ся вы твор часць гу ка вых філь-
маў. У 1954-м на сту дыі ство ра ны пер шы ка ля ро вы 
мас тац кі фільм «Дзе ці пар ты за на» (рэ жы сёр Л. Го-
луб). У 1971 го дзе зня ты пер шы шы ро ка фар мат ны 
фільм «Кру шэн не ім пе рыі» (рэж. У. Корш-Саб лін).

1946 год — ад крыў ся І Кан скі кі на фес ты валь. 
Што год на зна ка мі тай на бя рэж най Кру а-

 зет у ку рорт ным го ра дзе 
Ка ны (Фран цыя) збі ра юц-
ца «зор кі», пра фе сі я на лы 
кі но і ама та ры шы ро ка га 
эк ра на з уся го све ту. Ад-
крыц цё пер ша га кі на фес-
ты ва лю ў Фран цыі пла на-
ва ла ся на во сень 1939 го-
да. Ён па ві нен быў стаць 
аль тэр на ты вай Ве не цы ян-
ска му кі на фэс ту, які тра піў 
пад уплыў на цысц кіх улад. 
Але ад крыц цё бы ло ад кла-
дзе на ў су вя зі з па чат кам 
Дру гой су свет най вай ны. 
Пер шы Кан скі кі на фес ты валь ад быў ся толь кі ў ве-
рас ні 1946 го да. Ця пер фес ты валь — гэ та знач ная 
па дзея ў све це кі но і мас тац тва.

Кан стан цін АСТ РОЖ СКІ, дзяр жаў ны і ва ен-
ны дзе яч:

«Ве дай це, што шчас це да па ма гае 
толь кі сме лым».

А не шкодзь!А не шкодзь!  ��

ГЭ ТА Ж ТРЭ БА 
ТАК ПЕ РА БЛЫ ТАЦЬ?!.

Ра бот ні кі Верх ня дзвін скай між рай інс пек цыі за тры ма лі жы-
ха ра На ва по лац ка, чле на ры ба ла вец ка га звя на, які скраў 
39 кі ла гра маў су да ка. Пе ра блы таў, як той ка заў, дзяр жаў ную 
«кі шэ ню» са сва ёй. Кошт скра дзе най ры бы склаў 5,7 міль ё на 
руб лёў.

А су пра цоў ні кі Ар шан скай між рай інс пек цыі ў ляс ным ма сі ве 
па блі зу вёс кі Хі мі ні чы за тры ма лі па ляў ні ча га, які пры па ля ван ні 
на пту шы ную дзі чы ну не за кон на зда быў... тра фей на га ла ся ва гой 
350 кі ла гра маў. На мес ца вы клі ка лі след ча-апе ра тыў ную гру пу. У 
па ру шаль ні ка кан фіс ка ва лі за рэ гіст ра ва ную па ляў ні чую стрэль бу і 
16 па тро наў з ку ляй, кар цеч чу і шро там. Не за кон ным па ля ван нем 
пры род ным рэ сур сам на не се на шко да ў асаб лі ва буй ным па ме ры — 
на су му 300 ба за вых ве лі чынь.

У абод вух вы пад ках вы ра ша юц ца пы тан ні ад нос на кры мі наль най 
ад каз нас ці па ру шаль ні каў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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ФактФакт  ��

Пер шая су свет ная 
на ма не тах

На цы я наль ны банк увёў 
у аба ра чэн не па мят ныя 
ма не ты «Пер шая су свет-
ная вай на»: ся рэб ра ную і 
мед на-ні ке ле вую.

Пер шая — на мі на лам 20 руб-
лёў, про бай спла ву 925, ма сай 
33,63 гра ма, дыя мет рам 38,61 мі-
лі мет ра. Дру гая — на мі на лам 
1 ру бель, ма сай 15,50 гра ма, 
дыя мет рам 33 мі лі мет ры. Ма не-
ты ад ча ка не ны на Ка зах стан скім 
ма нет ным два ры. 

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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Клас ныя на ві ныКлас ныя на ві ны  ��

За піс ва ем ся 
ў «Шко лу юна га 

гіс то ры ка»
У Бе ла рус кім дзяр жаў ным 
уні вер сі тэ це ад кры ва ец ца 
дру гі аду ка цый ны се зон 
«Шко лы юна га гіс то ры ка». 
Гэ та бяс плат ныя ву чэб ныя 
кур сы, якія ар га ні зу юц ца 
гіс та рыч ным фа куль тэ там 
для школь ні каў 7-х—11-х 
кла саў.

Шко ла пра ду гледж вае вы-
ву чэн не пра гра мы на па глыб-
ле ным уз роў ні і пад рых тоў ку 
да па ступ лен ня на фа куль тэ ты 
гу ма ні тар на га про фі лю. У пры-
ват нас ці, вуч ні змо гуць удас ка-
на ліць свае ве ды ў вы ву чэн ні 
гіс то рыі Бе ла ру сі і су свет най 
гіс то рыі. Акра мя та го, на ву-
чан не ў шко ле за ры ен та ва на 
на ўдзел школь ні каў у ра ён-
ных, аб лас ных і рэс пуб лі кан-
скіх алім пі я дах і кон кур сах, у 
на ву ко вых ра бо тах і пра ек тах. 
За ня ткі бу дуць пра хо дзіць па 
су бо тах на гіс та рыч ным фа-
куль тэ це БДУ (Чыр во на ар мей-
ская, 6). За рэ гіст ра вац ца мож-
на на сай це фа куль тэ та www.
hіst.bsu.by/school.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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