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Адказная за выпуск 
Надзея ДРЫЛА.«КА ЛІ ДЗІ ЦЯ ПА МЫ ЛЯ ЕЦ ЦА, ЯМУ БОЛЬШ ПА ТРЭБ НА ДА ПА МО ГА, ЧЫМ ВЫ МО ВА АБО ПА КА РАН НЕ». М. КОЛІНЗ

І
ДЭЯ та ко га ка лен да ра 
прый шла да нас з Гер-
ма ніі. Там ад вен там на-

зы ва ец ца час пе рад Рас твом 
Хрыс то вым. Яшчэ ў па чат ку 
ХІХ ста год дзя нем цы ма ля ва лі 
крэй дай на сця не або дзвя рах 
ры сач кі — столь кі, коль кі дзён 
за ста ло ся да свя та, а по тым 
па сту по ва вы ці ра лі па ад-
ной. У не ка то рых сем' ях што-
дзень за паль ва лі па свеч цы 
або ўпры гож ва лі сце ны до ма 
ма люн ка мі з рэ лі гій ны мі сю-
жэ та мі. Да рэ чы, са мо сло ва 
«ад вент» з ла цін скай зна-
чыць «пры шэс це». Гэ та быў 
час стро га га пос ту, дні яко га 
ад ліч ва лі з да па мо гай свя точ-
на га ка лен да ра. Той скла даў-
ся са скры на чак — уся го бы ло 
24. Кож ны дзень ад кры ва лі па 
ад ной, уся рэ дзі не за хоў ва ла-
ся цы та та з Біб ліі.

Так са ма вя до ма гіс то рыя 
Гер хар да Лан га, яко му ў дзя-
цін стве ма ці што дзень пе рад 
Рас твом пры ма цоў ва ла да 
паш тоў кі цу кер ку. Хло пец 
вы рас і пай шоў пра ца ваць 
у дру кар ню, якая не ўза ба ве 
вы пус ці ла пер шы ад вент-
ка лян дар у вы гля дзе 24 ма-
люн каў. Кры ху паз ней яго 
ўсклад ні лі, зра бі лі з ма лень-
кі мі кар дон ны мі дзвер ца мі, 
за які мі мож на бы ло знай сці 
ла сун кі або фраг мент з Пі-
сан ня.

Пры ваб насць ад вент-ка-
лен да ра перш за ўсё ў тым, 
што дзякуючы яму ча кан не 
свя та мо жа са мо па са бе пе-
ра тва рыц ца ў свя та. Як вя до-
ма, сюр пры зы лю бяць і дзе-
ці, і да рос лыя, та му гу ляць 
у та кую гуль ню мож на з кім 
за ўгод на. Да та го ж ма лыя 
дрэн на ад чу ва юць час і бяс-
кон ца пы та юц ца ў баць коў, 
ка лі ўжо прый дзе Но вы год. 
А ад кры ва ючы кож ны дзень 
па скры нач цы, яны мо гуць 
на гляд на ўяў ляць, коль кі ча су 
за ста ло ся да лю бі ма га свя та. 
Да рэ чы, для ма лых звы чай на 
ро бяць ка лян дар на 12 дзён, 
бо 24 зда юц ца для іх за над та 
доў гім ча сам.

З
РА ЗУ МЕ ЛА, ка лян-
дар ча кан ня мож на 
ку піць. Але зра біць 

яго сва і мі ру ка мі асаб лі ва 
пры ем на. Да вай це па спра бу-
ем ра зам! Ства рыць яго нам 
да па мо жа мас тач ка На дзея 
Алё хі на. Для яе дач кі Ка ры ны 
мы зро бім на ва год ні ка лян дар 
у вы гля дзе ёл кі, на якую за-
мест ца цак па ве сім мя шэч кі 
па коль кас ці дзён.

Каб зра біць дрэў ца, узя лі 
два ба ваў ня ныя ад рэ зы тка-
ні ны, між імі — слой сін тэ по-
ну. На ма ля ва лі кон тур ёл кі і 
пра шы лі па ім на ма шын цы. 
За тым вы ра за лі дрэў ца па 
кон ту ры, ад сту піў шы ў боль-

шы бок ад ма шын най строч кі 
1,5-2 сан ты мет ры. Лепш вы-
ра заць спе цы яль ны мі ўзор ны-
мі на жні ца мі, каб тка ні на не 
мах ры ла ся і ніт кі не вы ла зі лі. 
Ёл ка га то ва!

Ця пер пад рых ту ем мя шэч-
кі. Зро бім іх роз на ка ля ро вы мі, 
але аб мя жу ем ся чыр во на-за-
ла той га май. Тут так са ма ўсё 
прос та. Вы ра за ем з тка ні ны 
пра ма ву голь ні кі па ме ра мі 
10х18 см. Па мен шым ба ку 
ро бім за клад кі па 1,5 см і сшы-
ва ем. Не за будзь це ся пры ма-
ца ваць стуж ку-за вяз ку. Ро бім 
та кіх мя шэч каў па коль кас ці 
дзён — у нас бу дзе 25. Ну ма-
ру ем з да па мо гай акры ла ва га 
кон ту ру. Ка лі ў вас яго ня ма, 
мож на на ма ля ваць ліч бы на 
па пе ры, вы ра заць і пры кле іць. 
Але перш чым ве шаць мя шэч кі 
на ёл ку, упры го жым яе па цер-
ка мі. Пры ма цу ем іх ніт ка мі па 
кра ях, ас тат няе бу дзе сва бод-
на зві саць. За тым рас клад ва-
ем мя шэч кі па па рад ку (або ха-
а тыч на) і пры шы ва ем гу зі кі, на 
якіх яны бу дуць тры мац ца.

Нам за ста ла ся са мая пры-
ем ная част ка — рас клас ці ў іх 
ці ка выя за дан ні для Ка ры ны і, 
вя до ма, не за быць пра смач-
ныя па да рун кі. На дзея вы ра-
шы ла зра біць для дач кі свое-
асаб лі вы што тыд нё вік, у якім 
рас пі са ла за дан ні па пад рых-
тоў цы да Но ва га го да на кож-
ны дзень: упры го жыць свой 
па кой па пя ро вы мі сня жын ка мі, 
вы ву чыць но вую на ва год нюю 
пе сен ку, зля піць сне га ві ка на 
пра гул цы і сфа та гра фа вац ца 
з ім, ра зам з та там змай стра-
ваць кар муш ку для пту шак 
і кож ныя тры дні пры но сіць 
корм... Да рэ чы, та кія за дан ні 
ўспры ма юц ца не як аба вя за-
лаў ка, а вя сё лая гуль ня, на-
пры кан цы якой аба вяз ко ва 
ча кае са лод кая ўзна га ро да.

Яна ЛЫЧ КОЎ СКАЯ

Дзя ку ем за пра вя дзен не 
май стар-кла са Над зеі Алё-
хі най. За пры го жую і ўтуль-
ную аб ста ноў ку — ка вяр ні-
май стэр ні «ДА»

�

650 г му кі
250 г цук ро вай пуд ры
100 г мё ду
50 г сме тан ко ва га мас ла
4 яй кі
2 ч. л. со ды
2 ч. л. спе цый (ім бір, ка ры-

ца, гваз дзі ка і г.д.)
1-2 ч. л. лыж кі ка ка вы
Мы звы чай на бя ром усіх ін-

грэ ды ен таў удвая менш.
Вы пя ка ем ім бір нае пе чы ва 

пры тэм пе ра ту ры 150 °С 8-10 
хві лін.

Ся мей ная кух няСя мей ная кух ня  ��

АД ВЕНТ-КА ЛЯН ДАР, 
або Ка лі ча кан не — так са ма свя та

Да Но ва га го да за ста ло ся 
не так шмат ча су, 
але для асаб лі ва не цярп лі вых, 
маю на ўва зе дзя цей, 
цяг нец ца ён за над та ма руд на. 
Каб аб лег чыць ча кан не, 
на поў ні це гэ ты пе ры яд 
сюр пры за мі і ці ка вы мі за ня тка мі. 
Як? Ад вент-ка лян дар 
вам да па мо жа!

Май стар-класМай стар-клас  ��

Ла ві це ідэі
� Свое асаб лі вы мі кі шэнь ка мі ад вент-ка лен да ра мо-

гуць стаць: роз на ка ля ро выя шкар пэт кі, ру ка віч кі, сло іч кі, 
скрут кі, кан вер ты, па пя ро выя па ке ты, пі ра мід кі, вя дзер-
цы, пры шчэп кі, за пал ка выя пуш кі, куб кі, ад ным сло вам, 
што за ўгод на. Па весь це іх на ёл ку (сне га ві ка, ве шал ку, 
стуж ку, су хія га лін кі).
� Акра мя са лод кіх сюр пры заў, у ад вент-ка лян дар 

мож на па клас ці ма лень кія па да рун кі: цац кі, на леп кі, маг-
ні ты, ма тэ ры я лы для твор час ці, ма лень кія кніж кі, бі ле ты 
на на ва год нія спек так лі і г.д. Ка лі па да рун кі не змя шча-
юц ца ў скар бо нач ках, мож на па кі нуць у іх толь кі кар ту, 
якая пад ка жа, дзе сха ва ны па да ру нак. Ці ка ва на быць 
на бор ца цак (заа парк, кра ма, га раж), і кож ны дзень у 
гуль ню бу дуць ус ту паць но выя ге роі. Або рас клас ці па 
кі шэнь ках па злы, з якіх у апош ні дзень вы ра зам з ма лым 
скла дзя це на ва год ні ма лю нак.
� Мож на вы ка рыс таць ка лян дар ча кан ня як да па-

мож нік для на ву чан ня. Па кла дзі це ў акен цы ка лен да ра 
за гад кі, пе сен кі, вер шы, цы та ты з на ва год ніх муль ці каў; 
з да шка ля та мі мож на та кім чы нам вы ву чыць ко ле ры, 

фі гу ры, ліч бы, лі та ры і інш.

Сло і чак ус па мі наў
А На тал ля Ізум ру да-

ва па дзя лі ла ся вы дат-
най тра ды цы яй, якую 
вар та ўзяць на за мет ку: 
«З па чат ку но ва га го да 
я за вод жу са бе сло і чак, 
ку ды склад ваю цы дул кі 
з пры ем ны мі па дзея мі, 
якія зда ра юц ца са мной. 
31 снеж ня вы тра саю іх 
усе, чы таю і ўсмі ха ю ся. 
Столь кі ўся го доб ра га ад бы ло ся, пра што я без тых за пі сак 
не ўзга да ла б! І та ды ады хо дзя чы год заў сё ды пра вод жу 
з удзяч нас цю».

Пры чос ка 
з во да рам Ка ляд

А Ма рыя Вай то віч ня даў на атры ма ла не звы чай ную па-
ра ду:

— На вош та ты за кол ва еш ва ла сы па лач кай ад су шы?
— Я не пры вык ла ха дзіць з пры чос ка мі, але ка лі на да-

ку чае, за кол ваю тым, што тра піц ца пад ру ку.
— Дык устаў у свае ва ла сы па лач ку ка ры цы, яны бу дуць 

пах нуць Ка ля да мі.

Ша ноў ныя чы та чы, а чым пах не ва ша пад рых тоў ка 
да зім ніх свят? Дзя лі це ся сва і мі на зі ран ня мі, па ра да-
мі, жыц цё вым до све дам, тым, што хва люе. І, вя до ма, 
бе ра жы це ся бе!

У нас 
з сяб роў ка мі ёcць 
цу доў ная тра ды цыя. 
На пя рэ дад ні Но ва га 
го да і Ка ляд мы 
збі ра ем ся ў Та ні 
до ма і за ду шэў ны мі 
раз мо ва мі 
рас піс ва ем ім бір нае 
пе чы ва. Вы пя ка ем 
жа яго ня змен на па 
рэ цэп це з ча со пі са, 
які Ма ру ся ка лісь ці 
пры вез ла з Чэ хіі. 
Вось ён, пра ве ра ны 
ча сам, дзя лю ся:

Ім бір нае 
пе чы ва

Ма мі ны дзён ні кіМа мі ны дзён ні кі  ��

На град цы спе юць зе ле на ва та-пля міс тыя ка бач кі. 
Ан то ша аб ра да ваў ся:

— Гля дзі це, ва ен ныя ка бач кі!

☺ ☺ ☺
У ле се ён ус клі кае:
— А му ха мо ры ўсе ў вяс нуш ках!

☺ ☺ ☺
Ян гля дзіць на дрэ вы:
— Ад моц най за ле вы дрэ вы да не ба вы рас туць?

☺ ☺ ☺
У вёс цы ба бу ля па да іла ка ро ву. Ян пад стаў ляе ку-

бак:
— За раз бу ду піць пу шыс тае ма лач ко.

☺ ☺ ☺
Па гля дзеў ран кам Ян у акно і ўсклік нуў:
— Ой, зноў зі ма на па́ да ла!

☺ ☺ ☺
— Твае ча ра ві кі ўжо хо чуць ес ці! — па каз вае ба бу ля 

Яну ад кле е ную па дэ шву.
— А што яны лю бяць ес ці — гразь?

☺ ☺ ☺
Ян па ва ляў ся ў лож ку, а по тым ра шу ча ўско чыў:
— Усё, па спаў! Мне ця пер сніў ся мядз ве джы сон!
— Як гэ та?
— Пра мёд!

☺ ☺ ☺
— Янач ка, што ты бу дзеш за раз ра біць?
— Я бу ду... я бу ду... ні чо га не ра біць!

Занатавала Ала ЖУР.

Фо
та

 Т
ац

ця
ны

 Р
УС

АК
ОВ

ІЧ
.


