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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.
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22 снежня 2015 г.

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 9.27 16.49 7.22
Вi цебск — 9.24 16.31 7.07
Ма гi лёў — 9.17 16.39 7.22
Го мель — 9.03 16.43 7.40
Гродна — 9.40 17.06 7.26
Брэст — 9.32 17.16 7.44

Iмянiны
Пр. Ганны, Ефрасінні, 
Аляксандра, Васіля, 
Сцяпана, Уладзіміра.
К. Зянона, Францішка.

Месяц
Поўня 25 снежня.

Месяц у сузор’і Цяльца.
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Ка лі ся мі клас ні ца ўпэў не-
на па ка за ла на кар це Ба лі, 
Ібі цу і Маль дзі вы, на стаў ні-
ца геа гра фіі зра зу ме ла, што 
гэ тая ма ла лет няя дрэнь ня-
дрэн на пра вя ла ле та.

Дзе ці — квет кі жыц ця :)
— Аню та, вось та бе ша-

ка лад ка, па час туй дзя ду лю і 
ба бу лю.

— Дзя ду лю па час тую, а ба-
бу лю — не!

— Ча му?!
— Дзя ду ля ад мо віц ца, а 

ба бу ля, як заў сё ды, ад ку сіць!

Ка лі ў вас скон чы ла ся 
мазь ад свер бу — не спя-

шай це ся вы кі даць цю бік. 
Яго раж ком вель мі зруч на 
чу хац ца.

— Я ёй ка жу: «На сця, ка-
ха ная!».

— А яна што?
— А яна На тал ля...

— Ся мён Ся мё на віч, ка-
жуць, вы бы лі на стрып ты-
зе?

— Так, Яша, са праў ды 
быў! 50 до ла раў дзяў чы не ў 
бі кі ні па клаў, 100 еў ра вы цяг-
нуў. І ад па чыў, і за ра біў!

Я пры стой ная дзяў чы на — 
да вя сел ля га та ваць не бу ду.
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1331 год — ад бы ла ся біт ва на ра цэ Акме ні (пры ток 
р. Юры ў Літ ве) па між вой скам ВКЛ і ры ца ра мі 

Тэў тон ска га ор дэ на. Біт ва ўвай шла ў гіс то рыю як Акмен ская. 
Ры ца ры, якія ўвар ва лі ся на тэ ры то рыю балц ка га пле мя жму-
дзі наў, ра ба ва лі і за бі ва лі на сель ніц тва. Жму дзі ны звяр ну лі ся 
па да па мо гу да вя лі ка га кня зя лі тоў ска га Ге ды мі на, які са браў 
вой ска з лі тоў скіх, по лац кіх і на ўга род скіх дру жын і вы сту піў 
у па ход. Па-май стэр ску вы стра іў шы вой ска, Ге ды мін пас ля 
жорст ка га ру ка паш на га бою раз біў ры ца раў. Мяс цо вае на-
сель ніц тва, якое бы ло гвал тоў на ўклю ча на ў ра ды тэў тон цаў, 
пе рай шло на бок Ге ды мі на. Акмен ская біт ва ча со ва пры пы ні-
ла ня мец кую агрэ сію су праць Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га.

1918 год — у Мін ску на асно ве Пер ша га та ва рыст-
ва бе ла рус кай дра мы і ка ме дыі пад кі раў ніц твам 

Ф. Жда но ві ча і тэ ат раль на га ка лек ты ву пад кі раў ніц твам Ф. 
Алях но ві ча ство ра ны Бе ла рус кі са вец кі тэ атр. У скла дзе тэ ат-
ра быў хор У. Тэ раў ска га і ар кестр пад кі раў ніц твам Ф. Тхо жа. 
Рэ жы сё ры: Алях но віч і Жда но віч. Ка лек тыў пра во дзіў куль тур-
на-асвет ную ра бо ту. У рэ пер ту а ры пе ра важ на бы лі бе ла рус кія 
тво ры: «Рас кі да нае гняз до» і «Паў лін ка» Я. Ку па лы, п'е сы У. Га-
луб ка, Ф. Алях но ві ча, А. Чэ ха ва, «Мод ны шлях цюк» К. Ка ган ца, 
«Квет ка па па ра ці» К. Буй ло, ін сцэ ні роў кі па тво рах Э. Ажэш кі і 
інш. Пры тэ ат ры пра ца ва ла лі та ра тур ная сек цыя.

1920 год — 95 га доў та-
му ад быў ся VІІІ Усе-

ра сій скі з'езд Са ве таў, на якім 
быў пры ня ты Дзяр жаў ны план 
элект ры фі ка цыі Ра сіі (ГО ЭЛ РО). 
Пры няц це гэ та га пла на, які рас-
пра цоў ва ла Дзяр жаў ная ка мі сія 
па элект ры фі ка цыі кра і ны, ство-

ра ная за год да гэ та га, і ста ла па чат кам элект ры фі ка цыі 
Са вец кай Ра сіі. План ГО ЭЛ РО быў раз лі ча ны на 10-15 га доў 
і пра ду гледж ваў ка рэн ную рэ кан струк цыю на род най гас-
па дар кі на ба зе элект ры фі ка цыі. Бы лі па бу да ва ны буй ныя 
прад пры ем ствы, 30 ра ён ных элект ра стан цый, у тым лі ку 
дзе сяць ГЭС агуль най ма гут нас цю 1,75 міль ё на кі ла ват і 
га да вой вы пра цоў кай 8,8 млрд кі ла ват. Да 1931 го да план у 
асноў ным быў вы ка на ны.

Ула дзі мір КА РАТ КЕ ВІЧ, пра за ік, па эт:
Жан чы ны пан ству юць і ў ма не. 
А муж чы ны і ў праў дзе ра бы.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Д
РО ВЫ. На рых тоў кай 
дроў, звы чай на, зай ма-

лі ся муж чы ны. Лі чы ла ся, 
што той, хто на кі ра ваў ся 
ў лес за дро ва мі на зі му, 
ра ней за ін шых тра піць у 

лес і сся чэ пер шае дрэ ва, у та го «жыц цё бу дзе цяп лей шым 
і ба га цей шым».
� Час, на пра ця гу яко га зай ма лі ся на рых тоў кай дроў, у 

на ро дзе на зы ва лі дры ва се кам. Па чы на лі ся «дры ва сеч ныя 
тыд ні» ў са ка ві ку-кра са ві ку, а за кан чва лі ся на Яка ва-дры ва-
се ка (22 каст рыч ні ка).
� На пра ця гу го да бы лі дні, ка лі за ба ра ня ла ся зай мац ца 

на рых тоў кай дро ў: на Ка ля ды, на Са ра кі, у Страс ную пят ні цу, 
у чац вер на Тра ец кім тыд ні, у Гра да вую се ра ду, у ня дзе лю 
і свя точ ныя дні. Так са ма за ба ра ня ла ся ру біць дро вы пас ля 
за хо ду сон ца.
� На дро вы бра лі не ўсе дрэ вы. Ка тэ га рыч на за ба ра ня ла ся 

сек чы ра бі ну, бу зі ну, асі ну, шып шы ну, віш ню, а так са ма дрэ ва, 
у якое тра пі ла ма лан ка ці якое бы ло вы вер ну та з ко ра нем у 
час бу ры. Лі чы ла ся, што па ру шэн не гэ тай за ба ро ны вы клі кае 
хва ро бу ці смерць ка гось ці з жы ха роў гэ тай ха ты.
� Ра і лі дрэ вы сек чы на збы та; дро вы, на рых та ва ныя на 

поў ню хут ка па гні юць.
� За ба ра ня ла ся ка лоць ці скла даць дро вы на па ро зе ха ты. 

Лі чы ла ся, што не па важ лі выя ад но сі ны да прод каў вы клі ка юць 
хва ро бу ці смерць сва я коў.
� Мес ца, дзе сек лі і за хоў ва лі дро вы, лі чы ла ся «ня чыс-

тым», та му імк ну лі ся не за хо дзіць ту ды ўна чы. У той жа час 
ва рож бы, ры ту аль ныя дзе ян ні ля чэб най ма гіі вы кон ва лі ме-
на ві та ў та кім мес цы.
� Ця жар най жан чы не не аб ход на бы ло асаб лі ва піль на 

вы кон ваць пра ві лы, звя за ныя з дро ва мі, і па збя гаць мес цаў, 
дзе пі лу юць і ся куць дро вы, каб дзі цё не на ра дзі ла ся з рас-
се ча ны мі вус на мі.
� У той жа час ма ці, дзе ці якой «не га да ва лі ся», г.зн. па мі-

ра лі ма лень кі мі, каб «спы ніць» смер ці, мы ла ся на тым мес цы, 
дзе на рых тоў ва лі дро вы, а по тым сек ла ся ке рай ка шу лю, у 
якой бы ла ў час апош ніх ро даў.
� Ка лі ад бы ва лі ся «ўла зі ны», то ся род рэ чаў, якія пер-

шы мі ўно сі лі ў но вую ха ту, па він ны быць і дро вы са ста ро га 
пад вор ка. Пер шы раз печ у но вай ха це рас паль ва лі ме на ві та 
гэ ты мі дро ва мі.
� Ча сам на вя сел лі, ся род ін шых іс пы таў, жа ні ха пра сі лі 

па ка лоць дро вы, каб той па ка заў сваю спрыт насць і гас па-
дар лі васць.
� Па тым, як дро вы га рэ лі ў пе чы, прад каз ва лі на двор'е: 

га раць з трэс кам — ча кай ма ра зы; дрэн на рас паль ва юц ца, 
шы пяць, ды мяць — ча кай ад лі гі.

ад Янкі Крука і Аксаны Катовіч

Для ра бо ты нам спат рэ біц-
ца: ка ля 10 г воў ны кар да чос, 
фліс 10х8 см, ігол ка для ва лен ня, 
клей, па ра лон, ніт кі, маг ніт (або 
маг ніт ная стуж ка)

Аб шы ва ем краі флі су дэ ка-
ра тыў ным швом уруч ную або на 
швей най ма шын цы.

Спа чат ку вы клад ва ем сі лу эт 
мал пы цём на-ка рыч не вай воў-
най і пры валь ва ем ігол кай для 
ва лен ня да на шай асно вы.

Бя рэм пу чок свет ла-ка рыч не-
вай воў ны, фар мі ру ем шчыль ны 
шар (уліч вай це тое, што пры ва-
лен ні пу чок па мен шыц ца ў па ме-
ры пры клад на ў два ра зы). Вы-
клад ва ем мыс ку і раў на мер на 
пры валь ва ем да га ла вы мал пы.

Ця пер бя рэм ся за дроб ныя дэ-
та лі. З асоб ных пуч коў воў ны фар мі ру ем ла пы, ву шы і во чы.

Лап кі ро бім асоб на на па ра ло не. Скруч ва ем дзве ад ноль-
ка выя лап кі і ва ля ем раў на мер на ігол кай з усіх ба коў. Край, 
які бу дзе злу чац ца з це лам, па кі да ем кры ху пух на тым — так 
ляг чэй по тым бу дзе пры ма цоў ваць да це ла.

Злу ча ем усе дэ та лі ад ну з 
ад ной з да па мо гай ігол кі для 
ва лен ня.

Пры валь ва ем чор най воў-
най зрэн кі, нос і рот.

Ро бім мал пе ба нан і пры-
валь ва ем да ла пы.

Ка лі ўсе дэ та лі бу дуць 
тры ва ла пры ва ле ны, пры-
клей ва ем да на шай асно вы 
маг ніт. Крэ а тыў ны цёп лы 
маг ніт га то вы!

Не бой це ся спра ба ваць: воў на — цудоўны ма тэ ры ял, не-
да хо пы або хіб нас ці, якія ўзні ка юць пад час пра цы, мож на 
лёг ка вы пра віць, а па мер дэ та ляў пад ка рэк та ваць.

МАЙ СТАР-КЛАС 
«ЦЁП ЛЫ МАГ НІТ 
З ВОЎ НЫ»
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