
11 студзеня 2014 г. ЖЫЦЦЯПІС 5

Па вод ле ўсход няй тра ды цыі, Но вы год на ды хо-
дзіць не 1 сту дзе ня, а на дру гі ма ла дзік пас ля да ты 
зі мо ва га сон ца ста ян ня — гэ та пры клад на па між 
20 сту дзе ня і 20 лю та га. Сё ле та Год Сі ня га (Зя лё на-
га) Драў ля на га Ка ня зме ніць год Чор най Змяі 31 сту-
дзе ня і пра цяг нец ца да 18 лю та га 2015 го да.

Што ж пры ня се гас па дар го да ін шым сва ім су-
се дзям па ўсход нім ка лен да ры? Па вод ле слоў аст-
ро ла га, ну ма ро ла га Алі ны ВОЛ КА ВАЙ, усім без 
вы клю чэн ня зна кам у год Ка ня вар та ру хац ца да 
па стаў ле ных мэт цярп лі ва і на стой лі ва, а за спра вы 
брац ца з усёй ду шой. «Пра ца люб ства, вы нос лі ваць, 
ім пэт, шчы расць, тры ва ласць і твор чы па ча так — 
вось асноў ныя ха рак та рыс ты кі 2014 го да па вод ле 
ўсход няй тра ды цыі. Да вя рай це сва ёй ін ту і цыі, але 
ўсё ж пры трым лі вай це ся за га дзя пра кла дзе ных 
марш ру таў і вель мі пры дзір лі ва вы бі рай це срод кі і 
ме та ды, якія збі ра е це ся вы ка рыс тоў ваць. Най больш 
жа пос пех ча кае тых, у ка го атры ма ец ца, як у са мо га 
Ка ня, зла джа на дзей ні чаць з усім ка лек ты вам і пры 
гэ тым за хоў ваць сваю ін ды ві ду аль насць».

ПА ЦУ КАМ (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 
1996, 2008) у гэ тым го дзе да-
вя дзец ца ру хац ца і пра ца ваць 
«з усіх лап», а ча сам на ват за 
два іх. Ні што не да ста нец ца ім 
прос та так, без уся кіх вы сіл каў. 
Шмат ка му ўдас ца «рэ ані ма-
ваць» і пра цяг нуць ад кла дзе ныя 
ра ней спра вы, якія па да ва лі ся 
перс пек тыў ны мі, па чаць улас ны 
біз нес, атры маць да дат ко вую 

аду ка цыю. Не ад на ра зо ва Па цу кі мо гуць вы сту піць 
за ва да та ра мі ней кіх маш таб ных ме ра пры ем стваў, 
са цы яль ных, даб ра чын ных пра грам, якія ў бу ду чым 
пры ня суць плён. Вар та толь кі не за бы вац ца час ад 
ча су да зва ляць са бе «пя ці хві лін ку ля но ты» ў ко ле 
бліз кіх лю дзей: яны не толь кі да зво ляць вам ад па-
чыць і ад на віць сі лы, але так са ма ска рэк ту юць ва шы 
ідэі пры да па мо зе зда ро вай кры ты кі.

БЫ КУ (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 
2009) гас па дар го да сім па ты зуе 
як роў на му, та му дасць маг чы-
масць урэ гу ля ваць мно гія пы-
тан ні, якія даў но вы клі ка юць 
не па кой. У 2014 го дзе бу дуць 
атрым лі вац ца тыя спра вы, якія 
за па тра бу юць парт нёр скіх ад-
но сін. Атры ма ец ца ўста ля ваць 
но выя кан так ты і ўма ца ваць 

ста рыя су вя зі. Тое ж да ты чыц ца аса біс та га жыц-
ця: вы, як ні ко лі, мо жа це да вя раць парт нё ру, а ка лі 
дру гой «па ла він кі» ў вас яшчэ ня ма, то шан цы яе су-
стрэць у пер шай па ло ве го да вель мі вя лі кія. Ма ю чы 
за спі най на дзей ны тыл і поў ную ся мей ную гар мо-
нію, Бык без пе ра сця рог змо жа кі нуц ца ў бой за свае 
ін та рэ сы ў пра цы, фі нан сах, гра мад скім жыц ці.

ТЫГ РАМ (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 
1998, 2010) спат рэ бяц ца ўсе 
на яў ныя рэ сур сы на по ру і ад-
ва гі. Ужо ў са мым па чат ку го да 
да вя дзец ца пра явіць свае лі-
дар скія якас ці, каб па зба віц ца 
са мо му і вы зва ліць бліз кіх ад 
усіх тых не па трэб ных рэ чаў, 
ста сун каў і ака ліч нас цяў, якія 
ля жаць мёрт вым гру зам і пе-

ра шка джа юць раз ві вац ца, ру хац ца на пе рад. Але не 
блы тай це на стой лі васць з агрэ сіў нас цю: дру гая не 

толь кі не пры ня се пос пе ху, а спра ва куе шэ раг кан-
флік таў, уладж ваць якія да вя дзец ца да ле та, а то і 
даў жэй. Вам спат рэ бяц ца так тоў насць і ўмен не вес ці 
пе ра мо вы — так-так, да вя дзец ца іс ці на кам пра міс, 
каб рэа лі за ваць на ме ча ныя пла ны.

ТРУ СУ (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 
2011) Конь пры ня се аб наў-
лен не ва ўсіх жыц цё вых сфе-
рах. Но выя маг чы мас ці з'я вяц-
ца з роз ных ба коў, пе ра важ на 
ў вы ні ку ўма ца ван ня са цы яль-
ных су вя зяў — са мыя, зда ва-
ла ся б, вы пад ко выя су стрэ чы і 
мі ма лёт ныя зна ём ствы мо гуць 
ака зац ца вель мі важ ны мі. Та му 

ўваж лі ва па стаў це ся да кож на га но ва га ча ла ве ка ў 
ва шым жыц ці. Не да зва ляй це су мне вам і ўспа мі-
нам мі ну ла га аха піць вас і збіць са шля ху. Больш 
да вя рай це сён няш ня му, чым уча раш ня му, каб не 
ўпус ціць ней кі важ ны шанц. Не ка то рыя Тру сы пад 
на плы вам па чуц цяў бу дуць да бі вац ца ўза ем нас ці ад 
ча ла ве ка, што да іх абы яка вы. Тут усё за ле жыць ад 
вас: ка лі не апус ці це ру кі і не па ба і це ся вы гля даць 
смеш ным, сі ту а цыю мож на бу дзе пе ра мя ніць са бе 
на ка рысць і да сяг нуць та го, да ча го вы імк ня це ся.

ДРА КО НУ (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 
2000, 2012) вар та па мя таць 
ад но: што б ні ад бы ва ла ся, 
зор кі на яго ба ку. Сме лых лю-
біць уда ча — гэ та пра вас. Га-
лоў ным да рам ня бё саў ста не 
ад чу ван не глы бо кай унут ра-
най сва бо ды, і пра явіц ца гэ та 
ва ўсіх жыц цё вых сфе рах. Вы 
здо ле е це пры няць важ нае ра-

шэн не, якое да зво ліць лёг ка пе ра мяс ціц ца на но вы 
ўзро вень пра фе сій най за па тра ба ва нас ці. Дра кон 
так са ма змо жа рэа лі за ваць ней кі пра ект, звя за ны з 
мі ну лым во пы там. На пра ця гу трох пер шых ме ся цаў 
2014 го да гэ тая пра ца бу дзе па тра ба ваць не ве ра-
год на га на пру жан ня сіл і нер ваў, за тое пры вя дзе да 
буй ной пе ра мо гі.

ЗМЯЯ (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 
2013) у пер шыя ме ся цы го да 
мо жа да зво ліць са бе раз ня-
во ліц ца і на зі раць за па дзея мі 
збо ку — на столь кі лёг ка ў яе 
бу дзе ўсё атрым лі вац ца. Рэа-
лі зоў ваць свае жа дан ні ўдас ца, 
не ўсту па ю чы ў су пя рэч насць 
з тэн дэн цы я мі го да. У Змей 
зной дзец ца для гэ та га да стат-

ко ва са юз ні каў і парт нё раў, з які мі бу дзе да сяг-
ну та поў нае па ра зу мен не. У дру гой па ло ве го да 
ве ра год ныя буй ныя пе ра ме ны: маг чы мы пе ра езд 
ці на быц цё не ру хо мас ці, змя нен не ся мей на га ста-
ту су або хут кі рух па кар' ер най лес ві цы. Зда бы ты 
во пыт да па мо жа зра зу мець, як да сяг нуць сва ёй 
мэ ты з най боль шай эфек тыў нас цю і най мен шым 
вы дат кам сіл і ча су.

Улас на КО НЯМ (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 
1990, 2002, 2014) да вя дзец ца 
пра жыць год «у рэ жы ме па ско-
ра най пе ра мот кі», за дзей ні чаў-
шы свае скры тыя маг чы мас ці і 
ўнут ра ныя рэ зер вы. Вы дат ны 
час для здзяйс нен ня за па вет-
ных мар і кар ды наль ных пе ра-
ста но вак. На огул, пе ра ўтва рэн-

ні за кра нуць усе жыц цё выя сфе ры Ка ня, а лю бая яго 
аса біс тая іні цы я ты ва атры мае пад трым ку ня бё саў. 
Ад но сі ны з важ ны мі для вас людзь мі зме няц ца, 
ста нуць больш ад кры ты мі. Пры гэ тым вы змо жа це 
дзей ні чаць мяк ка, не аказ ва ю чы на парт нё раў праз-
мер на га ціс ку. Ме на ві та ў гэ ты час для Ко няў бу дуць 
ад чы не ны ўсе дзве ры і не да вя дзец ца пра стой ваць 
на стар це ў ча кан ні па трэб ных лю дзей, да ку мен-
таў ды ін шых срод каў, не аб ход ных для рэа лі за цыі 
за ду ма на га.

Што да КА ЗЫ (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 
2003), ёй удас ца, на рэш це, 
вы зва ліц ца ад ціс ку аб ста він, 
зра зу мець сваю са ма каш тоў-
насць і не зры вац ца з мес ца 
во ка мгнен на, як толь кі не ка му 
ад яе неш та спат рэ біц ца. Ад бу-
дзец ца гэ та, да сло ва, вель мі 
свое ча со ва, бо жыц цё выя сі-
лы Ка зы ў па чат ку го да бу дуць 

прак тыч на вы чар па ны той ба раць бой, якую яна вя ла 
ўвесь па пя рэд ні пе ры яд. 2014 год ста не ча сам ад-
наў лен ня фі зіч най і ду шэў най энер гіі, да зво ліць ад-
чуць лёг касць быц ця. На ват ка лі за ста нуц ца ней кія 
пе ра жы ван ні, што ця пе раш ні спа кой не на доў га, і бег 
па ко ле вось-вось пач нец ца на ноў, Ка за атры мае 
ад ра зу не каль кі зна каў, якія па цвяр джа юць яе поў-
ную аба ро не насць на гэ тым эта пе. Са мыя знач ныя 
і пры ем ныя па дзеі 2014 ад бу дуц ца ў між асо бас ных 
ста сун ках: вы мо жа це па сяб ра ваць з кім-не будзь на 
ўсё жыц цё ці за ка хац ца без агляд на (і, што не ма ла-
важ на, уза ем на).

МАЛ ПАМ (1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 
1992, 2004) да вя дзец ца пе ра-
гле дзець свае по гля ды ва ўсім, 
што да ты чыц ца жыц цё вых па-
мкнен няў і са ма дыс цып лі ны. 
Па дзеі пер шых трох ме ся цаў 
го да пра дэ ман стру юць, што 
прый шоў час звяр нуць піль-
ную ўва гу на ўза е ма ад но сі ны 
з ін шы мі людзь мі. Хут чэй за 

ўсё, га лоў ным пры яры тэ там ста не сям'я і ўсё, што 
звя за на з род нас ны мі су вя зя мі. Мал па на час за-
бу дзец ца на свой эга ізм і возь ме ак тыў ны ўдзел 
у вы ра шэн ні праб лем бліз кіх лю дзей. Гэ та да па-
мо жа мно гае зра зу мець аб са бе са мой, а ра зам з 
тым, вы пра віць улас ныя мі ну лыя па мыл кі, пры чым 
зра біць гэ та не пры кмет на і дзейс на. Не ка то рыя з 
вас пры муць ра шэн не ра за рваць ра ней шыя ста-
сун кі, на ват ка лі яны доў жы лі ся пра цяг лы час і 
аб рас лі моц ны мі фі нан са вы мі, ду хоў ны мі і ін шы мі 
пры вяз ка мі. Не шка дуй це аб тым, што пе ра жы ло 
свой час, але па ста рай це ся зра біць раз рыў як 
ма га менш ба лю чым і як ма га больш цы ві лі за-
ва ным.

ПЕ ВЕНЬ (1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 
2005) у гэ тым го дзе ад чуе па-
ска рэн не жыц цё вых рыт маў і 
не аб ход насць па ско рыц ца са-
мо му, каб па спець здзейс ніць 
усё за ду ма нае. Але вы па мя-
та е це пры каз кі на конт спеш кі? 
Вось і не на ра бі це па мы лак, бо 
не га тоў насць спра віц ца з аб-
ста ві на мі ўжо ў лю тым мо жа 

пры нес ці знач ныя праб ле мы. На огул, мност ва не га-
тыў ных мо ман таў бу дзе звя за на з не цяр пі мас цю і 
схіль нас цю да бра ва ды боль шас ці Пеў няў, з-за ча го 

ў мно гіх спра вах да вя дзец ца вы кон ваць пра цу над 
па мыл ка мі ці на огул пе ра раб ляць іх на ноў. Толь кі 
пас ля гэ та га з'я віц ца ад чу ван не сва бо ды і маг чы-
масць па чаць но вы жыц цё вы цыкл з улі кам на бы та га 
во пы ту. Сло вам, год пры ня се вам тое, што вы са мі 
са бе на клі ча це, та му са чы це за ўлас ны мі сло ва мі і 
ўчын ка мі вель мі стро га і пры дзір лі ва.

СА БА КУ (1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 
1994, 2006) пе ра паў няе энер-
гія, якая з не ка то рых прад-
стаў ні коў зна ка прос та б'е 
фан та нам. Улас на, яе не вы-
чэрп ны за пас і да зво ліць да-
сяг нуць боль шас ці па стаў ле-
ных за дач, тым больш што, у 
ад роз нен не ад мі ну ла га го да, 
2014-ы абя цае быць да стат ко-

ва спры яль ным і бес праб лем ным. Праў да, пе рад 
тым, як кі нуц ца з усім ім пэ там да но вай спра вы, 
вар та ўсё ж на хві лін ку спы ніц ца і цвя ро за аца ніць 
маш таб ра бо ты, маг чы мыя пад вод ныя ка мя ні і 
свае здоль нас ці — ве ра год на, да вя дзец ца звяр-
нуц ца па да па мо гу да кі раў ніц тва, больш во пыт-
ных ка лег, сяб роў ці бліз кіх. Але гэ та і доб ра, бо 
ва шы ста сун кі з на дзей ны мі, вар ты мі да ве ру і па-
ва гі людзь мі ўма цу юц ца, а тыя, на ка го не вар та 
раз ліч ваць, яск ра ва пра явяць ся бе яшчэ ў са мым 
па чат ку, што да зво ліць пе ра рваць з імі ста сун кі 
лёг ка для абод вух ба коў.

СВІН НІ (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 
2007) да вя дзец ца шмат пра ца-
ваць над са бой, каб не на ра-
біць па мы лак на роў ным мес-
цы. Мно гім з вас ста не прос та 
сум на, і ў гэ тым ста не ад ны 
пач нуць з усіх сіл «ажыў ляць» 
ста сун кі з даў нім парт нё рам, 
дру гія — ак тыў на шу каць но-
вых зна ём стваў, што бу дуць не 

заўж ды пры ем ны мі і ка рыс ны мі. На са мрэч трэ ба 
най перш уваж лі ва ўгле дзец ца ў сваё ад люст ра-
ван не: ад каз на пы тан не, ча му ўсё склад ва ец ца так, 
а не інакш, і што вар та змя ніць, ха ва ец ца ме на ві та 
там. Ска рэк та ваў шы ўлас ныя па во дзі ны, пра явіў шы 
на стой лі васць і пас ля доў насць ва ўсіх сва іх учын ках, 
Свін ня аж но да ліс та па да 2014 го да змо жа жыць, 
ад чу ва ю чы на поў не насць і асэн са ва насць кож на га 
дня, тым больш што бліз кае ко ла лю дзей бу дзе вам 
у гэ тым уся ляк да па ма гаць.

«Конь не лю біць эга іс таў, га то вых іс ці па га ло-
вах, і вель мі цэ ніць пры стой ных, сум лен ных лю-
дзей, якія ў час пры хо дзяць на да па мо гу не толь кі 
бліз кім, але і вы пад ко вым су стрэч ным, — на гад вае 
Алі на Вол ка ва. — Уліч вай це гэ та, бу ду ю чы свае 
пла ны на год, і та ды ён аба вяз ко ва бу дзе для вас 
па спя хо вым!».

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Цук ро вы дыя бет у дзя цей вы-
яў ля ец ца ў роз ным уз рос це, ад-
нак най час цей — у да школь ным і 
школь ным (ад 5 да 13 га доў). За-
хвор ван не рэ гіст ру ец ца ад ноль-
ка ва час та як у хлоп чы каў, так і ў 
дзяў чы нак. Вя лі кае зна чэн не мае 
спад чын ная схіль насць, ад нак 
спры я юць так са ма пе ра корм лі-
ван не, лі шак вуг ля во даў і тлу шчу 
ў хар ча ван ні, фі зіч ныя і псі ха ла-
гіч ныя траў мы — траў мы га ла вы, 
жы ва та, моц ныя пе ра жы ван ні, 
спа лох, ін фек цый ныя хва ро бы 
(эпі дэ міч ны па ра тыт, ад зёр, вет-
ра ная вос па, шкар ля ты на, грып, 
хва ро ба Бот кі на).

— За хвор ван не аб умоў ле на 
па вы ша най сак рэ цы яй гар мо-
наў — ан та га ніс таў ін су лі ну, — 
тлу ма чыць ва ле о лаг 23-й га рад-
ской дзі ця чай па лі клі ні кі г. Мін-
ска Але на ГАР НІЦ КАЯ. — Пры 
ад сут нас ці ін су лі ну ткан кі не за-
свой ва юць глю ко зу, па ру ша юц ца 
акіс ляль на-ад наў лен чыя пра цэ сы. 
Пры на за па шван ні не да акіс ле ных 
пра дук таў раз ві ва ец ца дыя бе тыч-
ная ко ма. У дзі ця чым уз рос це з-за 

ін тэн сіў ных пра цэ саў рос ту і вя лі-
ка га рас хо ду энер гіі па трэ ба ў ін-
су лі не больш вы со кая, што хут чэй 
пры во дзіць да зня сі лен ня не паў-
на цэн на га ін су ляр на га апа ра ту і 
раз віц цю дыя бе ту…

Цук ро вы дыя бет у дзя цей мо-
жа раз ві вац ца па сту по ва, ад нак 
пры клад на ў кож на га трэ ця га 
па ча так бур ны — дзе ці трап ля-
юць у ста цы я нар у па чат ку ко-
мы. Най больш ран нім сімп то мам 
цук ро ва га дыя бе ту з'яў ля ец ца 
ўзмоц не ная сма га, пры якой вы-
пі ва ец ца 1500–3000 мл вад ка-
сці за су ткі. Гэ ты стан звя за ны з 
абяз вод жван нем ар га ніз ма, па-
вы шэн нем кан цэнт ра цыі хла ры-
ду на трыю, ма ча ві ны, глю ко зы ў 
кры ві. Ад па вед на па вя ліч ва ец ца 
коль касць ма чы, якая вы дзя ля ец-
ца — да 3 л у су ткі. Пя лён кі хво-
рых не маў лят ста но вяц ца пры 
вы сы хан ні цвёр ды мі, ні бы на крух-
ма ле ны мі. Хво рыя дзе ці ма юць 
па вы ша ны апе тыт: аб мен ныя па-

ру шэн ні змя ня юць са стаў кры ві, 
уз дзе ян не «га лод най» кры ві на 
хар чо вы цэнтр вы клі кае ад чу-
ван не го ла ду. Пры па вы ша ным 
апе ты це і праз мер ным ужы ван ні 
ежы дзі ця ху дзее. Ску ра ста но-
віц ца су хой. Маг чы ма раз віц цё 
ста ма ты ту, па ра дан то зу з рас-
хіст ван нем зу боў. Па вя ліч ва ец ца 
пе чань. Мо гуць на зі рац ца аслаб-
лен не па мя ці, зні жэн не па спя хо-
вас ці, стам ляль насць. Зні жа ец ца 
су пра ціў ляль насць ін фек цы ям, 
лёг ка да лу ча ец ца фу рун ку лёз, 
маг чы ма раз віц цё і ту бер ку лё зу. 
Пры да сле да ван ні кры ві ра ні цай 
на шча вы зна ча ец ца гі пер глі ке мія 
(па вы ша ная коль касць цук ру) — 
11,1–16,5 ммоль/л. Для цук ро ва-
га дыя бе ту ха рак тэр на на яў насць 
цук ру ў ма чы. Па вя ліч ва ец ца і 
коль касць ха лес тэ ры ну ў кры ві — 
вы шэй за 5,2 ммоль/л. Маг чы ма 
раз віц цё та кіх ус клад нен няў, як 
цы роз пе ча ні, по лі не ўрыт, ка та-
рак та, рэ цы ніт, дыс тра фія кас ця-
вой ткан кі.

Свое ча со вае і сіс тэ ма тыч нае 
ля чэн не да зва ляе за хоў ваць жыц-
цё на пра ця гу мно гіх га доў. Дзі ця 
пра цяг вае ву чыц ца ў звы чай най 
шко ле, змян ша юц ца толь кі фі зіч-
ныя на груз кі.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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Да 60 пра цэн таў усіх траў-
маў у на шай кра і не ад но-
сіц ца да лі ку бы та вых, ка ля 
20 пра цэн таў — ву ліч ныя. 
Са мы мі рас паў сю джа ны мі 
з'яў ля юц ца ра ны, пе ра ло мы 
і вы ві хі.

— Што год у кра і не атрым лі-
ва юць траў мы ка ля 120 ты сяч 
дзя цей, — ад зна чае за гад чы-
ца ад дзя лен ня ме ды цын скай 
рэ абі лі та цыі 23-й дзі ця чай га-
рад ской па лі клі ні кі г. Мін ска 
Ган на КУ ЛЯ БА. — Дзе ці ня-
рэд ка цяж ка траў му юц ца і на-
ват гі нуць у вы ні ку атры ма най 
траў мы. 50 пра цэн таў траў маў 
пры па дае на ўзрост 8–14 га-
доў, 25 пра цэн таў — на 4–7 га-

доў. Пры гэ тым у 55 пра цэн тах 
вы пад каў дзе ці траў му юц ца, 
гу ля ю чы ў два рах, у 43 пра цэн-
тах — до ма. Да рос лыя па він ны 
так ар га ні за ваць до гляд дзі ця-
ці, каб вы клю чыць маг чы мас ці 
атры ман ня траў маў…

Дзе ці груд но га ўзрос ту поў-
нас цю зна хо дзяц ца пад на зі ран-
нем да рос лых, а та му ві ноў ні ка мі 
не шчас лі ва га зда рэн ня з та кім 
дзі цем з'яў ля юц ца вы ключ на 
апош нія.

У ран нім да школь ным уз рос-
це дзі ця мае па трэ бу ў на зі ран ні 
не толь кі ў хат ніх умо вах, але і ў 
аб ста ноў цы дзі ця чай да школь-
най уста но вы. Зна чыць, ад па-
вед ныя рас тлу ма чэн ні па він ны 

да вац ца як пер са на лу, так і са-
мім дзе цям.

Пад час до гля ду дзя цей трэ ба 
па мя таць пра вы со кую па гро зу 
апё каў, аба ро ну бал ко наў, ло-
джый, вок наў спе цы яль ны мі сет-
ка мі, пра не бяс пе ку маг чы мых 
траў маў у два ры, на лес віч най 
клет цы, пад час па дзен ня і аў та-
ма біль ных зда рэн няў. У школь-
ным уз рос це вар та тлу ма чыць 
дзе цям пра не бяс пе ку вы бу хо-
ва не бяс печ ных рэ чы ваў, транс-
парт ны траў ма тызм, вы трым лі-
ван не мер бяс пе кі пад час уро каў 
фіз куль ту ры.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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Усе дзе ці роз ныя. Па 
знеш нім вы гля дзе, па ха-

рак та ры і тэм пе ра мен це, па ра зу мо вых і фі зіч ных 
здоль нас цях.

Вось аб гэ тым, апош нім, я і ха цеў бы кры ху 
па раз ва жаць...

На жаль, не ўсім ад ноль ка ва да дзе на ад пры-
ро ды. І ка лі адзін ву чань лёг ка мо жа пад цяг нуц ца 
аль бо вы ка наць пад' ём ту ла ва ме на ві та столь кі 
ра зоў, коль кі і па тра бу ец ца для атры ман ня «дзя-
сят кі», то дру гі — толь кі на сла бую «тро еч ку» змо-
жа гэ та зра біць. Не та му, што ля ну ец ца, прос та 
фі зіч на не ў ста не...

І ў вы ні ку атрым лі вае ад па вед ныя ба лы...
Уяў ля е це, які гэ та стрэс для дзі ця ці, тым 

больш, ка лі па ўсіх ас тат ніх прад ме тах ён круг лы 
вы дат нік. І су ця шэн ні кштал ту, што, маў ляў, ні чо-
га страш на га, усё роў на гэ тая ад зна ка на ся рэд ні 
бал атэс та та ні як не паў плы вае, тут толь кі част ко-
ва мо гуць да па маг чы. Ды й то не кож на му...

Але ж як на стаў нік мо жа па ста віць та ко му вуч-
ню вы со кую ад зна ку, ка лі іс ну юць нар ма ты вы? А 
там усё дак лад на рас пі са на: у якім уз рос це і за 
які вы нік вы стаў ля ец ца вуч ню той ці ін шы атэс-
та цый ны бал.

Там не ўлі ча на толь кі тое, што ўсе дзе ці роз-
ныя...

І на ват тое не ўліч ва ец ца, на коль кі гэ ты ву чань 
па леп шыў па каз чы кі свай го фі зіч на га ста ну на 
пра ця гу на ву чаль на га го да. На прык лад, адзін ву-
чань (фі зіч на раз ві ты ад пры ро ды) і па чаў, і скон-
чыў на ву чаль ны год з ад ны мі і ты мі ж вы ні ка мі (па 
бе гу, скач ках у даў жы ню, па пад цяг ван ні). Гэ та 
зна чыць, за цэ лы год — ані я ка га пра грэ су!

Але ўсё роў на атры мае «дзя сят ку», бо з лёг-
кас цю ўклад ва ец ца ў нар ма ты вы.

А ў дру го га на пры кан цы на ву чаль на га го да 
знач ны пра грэс! Скок нуў у даў жы ню на дзе сяць 
сан ты мет раў да лей, чым бы ло ў ве рас ні. Пад-
цяг нуў ся аж на два ра зы больш, пра бег пэў ную 
дыс тан цыю кры ху хут чэй...

І якая ж уз на га ро да вуч ню за тое, што цэ лы год 
ён па сту по ва па ляп шаў улас ныя рэ кор ды, упар та 
дзе ля гэ та га трэ ні ру ю чы ся?

Ды амаль ані я кай!
За мест «трой кі», маг чы ма, па ста вяць яму 

«чац вёр ку», бо па нар ма ты вах так вы хо дзіць...
На огул, а ці па трэб ны ад зна кі на ўро ках фіз-

куль ту ры? А ка лі па трэб ны, то за што іх вы стаў-
ляць?

За вы ні кі? За ста ран не?
Да рэ чы, прын цы по выя на стаў ні кі на ват за ад-

сут насць у вуч ня спар тыў най фор мы на ўро ках 
фіз куль ту ры мо гуць уля піць яму «адзін ку» (на вуч-
нёў скім жар го не — «кол»), і ар гу мен ту юць па трэб-
насць ад знак на ват тым, што інакш не ка то рых вуч-
няў не пры му сіш спар тыў ную фор му апра наць...

Так што ад зна кі на ўро ках фіз куль ту ры, хут чэй 
за ўсё, па трэб ны. А вось што да ты чыц ца нар ма-
ты ваў...

Вя до ма ж, на стаў ні ку фіз куль ту ры па трэб ны 
моц ныя, фі зіч на раз ві тыя вуч ні. Каб прык лад па-
каз ва лі ас тат нім, каб ад стой ва лі го нар шко лы на 
раз на стай ных ра ён ных (і не толь кі) спа бор ніц твах. 
І чым больш пры за вых мес цаў на гэ тых спа бор-
ніц твах атрым лі вае шко ла — тым вы шэй ацэнь-
ва ец ца пра ца на стаў ні ка фіз куль ту ры.

І гэ та цал ком спра вяд лі ва.
Ды і мно гія вя до мыя спарт сме ны па чы на лі 

свой шлях да алім пій скіх вяр шынь ме на ві та са 
шко лы. З уро каў фіз куль ту ры, са спар тыў ных 
гурт коў. І, апа вя да ю чы жур на ліс там аб трэ не-
рах, пер шым сва ім трэ не рам ня змен на на зы ва лі 
школь на га на стаў ні ка фіз куль ту ры. Гэ та ён свое-
ча со ва за ўва жыў перс пек тыў на га вуч ня, гэ та 
пад яго чу лым кі раў ніц твам бу ду чы алім пій скі 
чэм пі ён зра біў свае са мыя пер шыя кро кі ў вя-
лі кі спорт.

Вось толь кі ці бу дуць з та кой жа цеп лы нёй ус-
па мі наць сва іх на стаў ні каў фіз куль ту ры бу ду чыя 
дак та ры фі зі ка-ма тэ ма тыч ных на вук, бу ду чыя вя-
лі кія му зы кан ты і мас та кі, бу ду чыя ўра чы і пе да-
го гі? Упэў не ны, што для не ка то рых з іх ме на ві та 
школь ныя ўро кі фіз куль ту ры за ста нуц ца ад ным з 
са мых змроч ных ус па мі наў дзя цін ства.

Са мыя ніз кія па каз чы кі (а зна чыць, і ад зна-
кі) у кла се, па ста ян ныя на смеш кі і кпі ны з бо ку 
ад на клас ні каў і на ват на стаў ні каў... а тут яшчэ 
до ма па тра бу юць, каб ані вод на га ніз ка га ба ла ў 
дзён ні ку! Слё зы, іс тэ ры ка, ка тэ га рыч ная ад мо ва 
з бо ку вуч ня на вед ваць не на віс ныя ўро кі... і, у 
рэш це рэшт, баць кі ўсі мі праў да мі і ня праў да мі 
зда бы ва юць свай му ча ду да вед ку аб вы зва лен ні 
ад уро каў фіз куль ту ры...

Але ж гэ та не леп шы ва ры янт. Бо ме на ві та та-
кім сла бым дзе цям фіз куль ту ра па трэб на на ват 
больш, чым усім ас тат нім! Толь кі вось па трэб-
на яна ім, у пер шую чар гу, для эле мен тар на га 
азда раў лен ня і пра віль на га фі зіч на га раз віц ця, 
а не для да сяг нен ня не па мер на вы со кіх для ся бе 
спар тыў ных вы ні каў. Для гэ та га, да рэ чы, у шко лах 
гурт кі і сек цыі іс ну юць.

Праў да, у апош ні час мож на ба чыць пе ра ме ны 
да леп ша га. З'я ві лі ся так зва ныя аль тэр на тыў ныя 
нар ма ты вы: хадзь ба за мест бе гу, кі дан не мя ча 
за мест скач коў у даў жы ню (маг чы ма, я штось ці 
блы таю, ня хай пра ба чаць мне на стаў ні кі фіз куль-
ту ры!).

Але ж хоць яны і аль тэр на тыў ныя, ды ўсё ж 
так са ма нар ма ты вы! Бо не прос та так трэ ба той 
мя чык шпуль нуць, а на пэў ную ад лег ласць. І хто 
да лей яго за кі не, та му і ад зна ка вы шэй шая...

А яшчэ за тэ а рэ тыч ныя ве ды на ўро ках фіз-
куль ту ры ад зна ку атры маць мож на. І тут ужо не 
фі зіч ныя да дзе ныя вуч ню да па ма га юць, а, у пер-
шую чар гу, ра зу мо выя. Плюс — ста ран насць, 
ус ед лі васць, унут ра ная дыс цып лі на і ка рыс ная 
звыч ка рых та ваць до ма ўсе хат нія за дан ні, пры-
чым па лю бых прад ме тах...

І ўсё ж тэ о рыя тэ о ры яй, а нар ма ты вы нар ма-
ты ва мі. І ка лі за тэ о рыю ба лы бу дуць вы со кія, а 
вось за вы ка нан не нар ма ты ваў, на жаль, знач на 
ні жэй шыя, агуль ная га да вая ад зна ка вы со кай, 
хут чэй за ўсё, не бу дзе.

Мне ж зда ец ца, што ка лі ву чань заў сё ды пры-
хо дзіць на ўро кі фіз куль ту ры ў фор ме, дыс цып лі-
на ва на там ся бе па во дзіць і ста ран на вы кон вае 
ўсё тое, што па каз вае на стаў нік — ён ужо за слу-
гоў вае вы со кай ад зна кі, не за леж на ад та го, якія 
нар ма тыў ныя вы ні кі па каз вае.

Та кое вось маё, маг чы ма, і «ды ле танц кае» 
мер ка ван не.

Ге надзь АЎ ЛА СЕН КА
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Дзён нік на стаў ні каДзён нік на стаў ні ка  ��

БяспекаБяспека  ��

УСЕ ДЗЕ ЦІ РОЗ НЫЯ,
або Ці трэ ба ацэнь ваць

урок фіз куль ту ры?

Асця рож ней трэ ба!Асця рож ней трэ ба!  ��

ДЗЕ ПА СЛАЦЬ СА ЛОМ КУ?
Га дзі ны траў мы 
У кра і не за хоў ва юц ца вы со кія 

па каз чы кі да рож на-транс парт-
на га траў ма тыз му. Гэ та до сыць 
цяж кія траў мы, з пра цяг лым ля-
чэн нем у ста цы я на ры і вы со кай 
ля таль нас цю. Па вод ле шмат га-
до вых на зі ран няў, най боль шая 
коль касць ДТЗ з цяж кі мі траў ма-
мі і ля таль ным зы хо дам пры па-
дае на чац вер-пят ні цу, най мен-
шая — на ня дзе лю-па ня дзе лак. 
Пі кам ава рый нас ці лі чыц ца час 
з 15 да 21 га дзі ны, час го да — 
каст рыч нік — сне жань.

Лад жыц ця Лад жыц ця   �� Дыя бет у дзя цей

Што ра біць, каб не да пус ціць?
Адзін з са мых эфек тыў ных спо са баў — пра фі лак ты ка атлус цен ня. 

Ад сюль па ра ды па хар ча ван ні — уклю чэн не ў ра цы ён цэль на зер не вых 
пра дук таў (хлеб гру ба га па мо лу, кру пы), якія, у ад роз нен не ад ра фі на-
ва ных, не па вы ша юць уз ро вень цук ру ў кры ві; вы да лен не з ра цы ё ну 
пра дук таў з транс тлу шча мі, мар га ры нам. Па фі зіч най на груз цы — 
аба вяз ко выя прак ты ка ван ні, пла ван не, ак тыў ныя гуль ні.
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ЗІ МЫ НЯ МА, А НА ЛЁД ЦЯГ НЕ
На во зе ра ў ад ным з мік ра ра ё наў Го ме ля пай шоў вы гуль ваць 
свай го са ба ку 20-га до вы жы хар аб лас но га цэнт ра.

Паў та ра сан ты мет ро вы лёд не вы тры маў, і ма ла ды ча ла век апы-
нуў ся ў ва дзе, за 25 мет раў ад бе ра га, дзе глы бі ня ва да ёма — ка ля 
3 мет раў. На яго шчас це, вы ра та валь ні каў вы клі каў вы пад ко вы свед-
ка. Пры да па мо зе дош кі су пра цоў ні кі МНС вы цяг ну лі па цяр пе ла га і 
пе рад алі яго бры га дзе хут кай ме ды цын скай да па мо гі з ды яг на зам 
«пе ра аха ла джэн не».

Ана ла гіч нае зда рэн не — але ж з дву ма ама та ра мі зі мо вай ры-
бал кі — ад бы ло ся ў за то цы ра кі Сож. Па ін фар ма цыі прэс-служ-
бы ўпраў лен ня МНС, ма ла дзей шы з ры ба коў вы ка рас каў ся сам,
а 58-га до ва га вы цяг нуў ва да лаз. Муж чы ну да ста ві лі ў баль ні цу хут-
кай ме ды цын скай да па мо гі.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ

�

СУ ПРАЦЬ ІН СПЕК ТА РАЎ НА ТОН КІМ ЛЁ ДЗЕ...
На во зе ры Ло мыш у ме жах Па лес ка га дзяр жаў на га ра ды я-
цый на-эка ла гіч на га за па вед ні ка ра бот ні кі Ма зыр скай між рай-
інс пек цыі за тры ма лі жы ха ра На роў лі, які не за кон на зда быў 
тры ма сет ка мі 74 асо бі ны роз ных ві даў ры бы.

Пры за тры ман ні па ру шаль нік не пад па рад ка ваў ся, не ад ной чы 
спра ба ваў збег чы, штур хаў на тон кім лё дзе су пра цоў ні каў ін спек цыі, 
пад вяр га ю чы іх не бяс пе цы. Дзярж ін спек та рам да вя ло ся пры мя ніць 
фі зіч ную сі лу. За не за кон ную лоў лю ры бы, якая па цяг ну ла на ня сен-
не шко ды пры род на га ася род дзю ў асаб лі ва буй ным па ме ры (217 
ба за вых ве лі чынь), за ве дзе на кры мі наль ная спра ва. Па ру шаль ні ка 
змяс ці лі ў іза ля тар ча со ва га ўтры ман ня. Да вя дзец ца яму ад каз ваць 
і за не пад па рад ка ван не служ бо вай асо бе.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

САК РЭТ ПОС ПЕ ХУ АД СІ НЯ ГА ДРАЎ ЛЯ НА ГА КА НЯ:
АД КІ НУЦЬ ЭГА ІЗМ І ПЕ РА ГЛЕ ДЗЕЦЬ СТА СУН КІ З ЛЮДЗЬ МІ

Ус ход ні га ра скопУс ход ні га ра скоп ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на встроенные помещения административного назначения 

в составе объекта «Многоквартирный жилой дом № 3 
по генплану со встроенными помещениями 

административного назначения по ул. Острошицкой» 

Коммунальное унитарное предприятие «Управление капитального 
строительства администрации Первомайского района г. Минска» инфор-
мирует физических и юридических лиц о создании объекта долевого 
строительства

Информация о застройщике: 
Коммунальное унитарное предприятие «Управление капитального 

строительства администрации Первомайского района г. Минска»
Зарегистрировано решением Минского городского исполнительного 

комитета от 15 октября 2004 г. № 2122 в Едином государственном реги-
стре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 
№ 190572712. 

Адрес: 220012 г. Минск, пер. Калининградский, 17, тел. /факс 2873736. 
Режим работы: понедельник – четверг с 8.45 до 18.00, пятница с 8.45 до 
16.45, обед с 13.00 до 14.00.

Объекты долевого строительства: магазин промтоваров, аптека, 
административно-офисные помещения в составе объекта «Многоквар-
тирный жилой дом № 3 по генплану со встроенными помещениями ад-
министративного назначения по ул. Острошицкой». 

Жилой дом на 144 квартиры из 2-х 19-этажных секций (18 жилых 
этажей + цокольный этаж). Конструктивная схема жилого дома – моно-
литный каркас с наружными стенами из блоков ячеистого бетона.

Краткая характеристика встроенных помещений: все встроенные 
помещения запроектированы в цокольном этаже. Встроенные помеще-
ния имеют самостоятельные входы и изолированы от входа в жилую 
часть.

Для заключения договоров долевого строительства предоставля-
ются:

- магазин промтоваров общей площадью 162,3 м2. 
Стоимость 1 кв.м общей площади – 2 105 $. Оплата производится в 

белорусских рублях по курсу Национального банка на день платежа. 
- аптека общей площадью 203,0 м2. 
Стоимость 1 кв.м 2 216 $. Оплата производится в белорусских рублях 

по курсу Национального банка на день платежа. 
- административно-офисные помещения общей площадью 163,0 м2.
Стоимость 1 кв.м 2 130 $. Оплата производится в белорусских рублях 

по курсу Национального банка на день платежа. 
Начало строительства многоквартирного жилого дома – ноябрь 

2013 г., окончание – 1-й кв. 2015 года.
Возможна свободная внутренняя планировка, помещения запроек-

тированы с независимым функционированием как жилой так и не жилой 
сопредельной территорией. На фасадной части здания возможно раз-
мещение рекламной вывески. Планируется комплексное благоустрой-
ство территории с рациональной пешеходной связью и транспортной 
обеспеченностью. Застройщиком получены:

- решение на строительство Минского городского исполнительного 
комитета «Об изъятии, предоставлении земельного участка и разреше-
нии строительства» от 2 мая 2013 г. №1165;

- свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации 
создания земельных участков и возникновения права временного поль-
зования на них № 500/1323-2546. Свидетельство составлено 2 июля 
2013 г.;

- заключение РУП «Главгосстройэкспертиза» № 1266-15/12 от 
28.01.2013;

- разрешение инспекции Департамента контроля и надзора за строи-
тельством по г. Минску от 16.12.2013 года № 2-206Ж-054/13.

Заявления для заключения договоров создания объектов долевого 
строительства будут приниматься через семь дней после выхода про-
ектной декларации по адресу: пер. Калининградский, 17.

Условия ознакомления застройщиком дольщиков с объектом доле-
вого строительства и ходом работ по его строительству по адресу: 
пер. Калининградский, 17, по согласованию с Застройщиком.

ОАО «ГОМЕЛЬХЛЕБОПРОДУКТ» 
извещает своих акционеров о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО «Гомельхлебопродукт» 21 января 2014 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.  О даче согласия на увеличение доли Республики Беларусь в уставном фонде 

открытого акционерного общества «Гомельхлебопродукт».

Собрание состоится по адресу: г. Гомель, ул. Мазурова, 48, актовый зал  ОАО «Го-
мельхлебопродукт». Начало в 14.00.

С проектом решения собрания акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Го-
мель, ул. Мазурова, 48, тел. (8 0232) 72 59 40.

Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру Общества – 
паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.

УНН 400010980  Наблюдательный совет ОАО «Гомельхлебопродукт».

Пы таль нікПы таль нік  ��

ДА СЯ РЭ ДЗІ НЫ ЛЕ ТА 
ПРА ВАД НОЕ РА ДЫЁ Ў РА Ё НЕ 

АД КЛЮ ЧАЦЬ ЦАЛ КАМ
Звяр та ем ся да вас, каб удак лад ніць, ча му нам з 20 снеж ня мі ну-
ла га го да ад клю чы лі ра дыё? У ра ё не ска за лі, што гэ та пла на вае 
ме ра пры ем ства і пра во дзіц ца яно на рэс пуб лі кан скім уз роў ні. Мы 
хо чам ве даць, ці так гэ та. Па ло ва жы ха роў па сёл ка не ку піць гэ-
тыя пры ём ні кі і бу дзе ад рэ за на ад све ту. Мы пра сі лі не ад клю чаць 
нам ра дыё — ня хай на ват па вя лі чаць аба нпла ту. Ча мусь ці на ўсё 
цэ ны па вя ліч ва юц ца, а пла та за ра дыё скла дае за ме сяц менш 
за дзве ты ся чы руб лёў. Вось ча му не ха пае гро шай на ра монт 
ра дыё лі ній. Як інакш па тлу ма чыць пры чы ну ад клю чэн ня?

Жы ха ры вёс кі На ча Ля ха віц ка га ра ё на.

Ка лі ко рат ка, каб не паў та рац ца (бо на гэ тую тэ му на ша га зе та ўжо 
не ад ной чы пі са ла), дык пры чы на ад клю чэн ня пра вад но га ра дыё — у 
са ста рэ лас ці тэх на ло гіі. І ад клю чэн не са праў ды па кры се бу дзе вес ці ся 
па ўсёй кра і не.

— І ў на шым ра ё не пра вод зяц ца та кія ра бо ты. На ча — не пер шы 
на се ле ны пункт, дзе пра вад ное ра дыё ўжо ад клю ча на, — рас па вёў нам 
у тэ ле фон най гу тар цы на чаль нік Ля ха віц ка га ра ён на га вуз ла элект ра-
су вя зі Ана толь Лу ка шэ віч. — Але пе рад тым, як пай сці на та кі крок, за 
ме сяц да ад клю чэн ня, на шы ра бот ні кі бры га да мі па 6-8 ча ла век вы яз-
джа лі ў кож ную вёс ку і абы шлі прак тыч на кож ны дом, каб па пя рэ дзіць 
пра тое. Хі ба толь кі ка го вы пад ко ва не за спе лі. Ве даю, што не ка то рыя 
жы ха ры вы каз ва юць сваю ня зго ду, яны і да мя не звяр та лі ся, але трэ ба 
ра зу мець ад но: ідзе па сту по вы пе ра ход ад пра вад но га ра дыё да УКВ. 
Па на шым ра ё не гэ тыя ра бо ты, ка лі ўсё пой дзе, як на ме ча на, пла ну-
ец ца за вяр шыць не дзе да 1 лі пе ня гэ та га го да.

Як па ве да міў да лей Ана толь Та дэ ву ша віч, на сель ніц тву пра па ну юц-
ца УКВ-пры ём ні кі ай чын най вы твор час ці кош там па 165 ты сяч руб лёў. 
Пры чым, як ва ры янт, іх мож на на быць на ват у рас тэр мі ноў ку. Да рэ чы, 
у су вя зі з тым, што ў вёс цы На ча пра вад ное ра дыё ўжо ад клю ча на, 
аба нпла та за яго не бя рэц ца. Не бу дзе яе і ў да лей шым.


