
ВАКОЛ НАС 5512 03 2020 г.

9

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».) 

Iдэя вуч ня дзя ся та га кла са ста лiч най 

гiм на зii № 38 Ар се нiя ЖЫЛ КI на пер шы 

по гляд гу чыць муд ра ге лiс та: бiя па лi мер ныя 

3D-ска фал ды на асно ве пек цi ну i хi та за ну 

для вы ка ры стан ня ў ме ды цы не, кас ме та ло гii 

i ста ма та ло гii. Але па спра бу ем ра за брац ца 

з гэ тым з да па мо гай са мо га аў та ра.

— Су час ныя тка нiн ныя па крыц цi для ран 

на асно ве сiн тэ тыч ных ма тэ ры я лаў эфек тыў-

ныя, ад нак яны шко дзяць эка ло гii. Мы вы ра-

шы лi ства рыць аль тэр на ты ву, вы ка рыс тоў-

ва ю чы пры род ны па тэн цы ял, — рас тлу ма чыў 

юнак. — Ска фалд — гэ та вы са ка по рыс тае 

тка нiн нае па крыц цё, пек цiн змя шча ец ца ў 

яб лы ках, а кры нi ца хi та за ну — гры бы або 

на ся ко мыя. У са ста ве ня ма ан ты бi ё ты каў, 

што ро бiць на шу рас пра цоў ку цал кам бяс-

печ най. Ка лi ў ча ла ве ка ёсць па верх не вая 

ра на, ён мо жа пры клас цi да яе наш ска фалд, 

i ў хут кiм ча се ад бу дзец ца за гой ван не, клет кi 

са ма стой на ад но вяц ца. Для нас бы ло важ на, 

каб на вiн ка бы ла бiя рас кла даль ная. Адзiн вiд 

па крыц ця раз бу ра ец ца праз пяць га дзiн, дру-

гi — праз дзе сяць су так. Та кiм чы нам, нi я кай 

шко ды эка ло гii. Акра мя та го, прэ зен та ва ныя 

ска фал ды тан ныя: пры клад ны са бе кошт за 

шту ку — ка ля 20 ка пе ек.

Без ува гi пры сут ных не абы шла ся рас-

пра цоў ка ма лод ша га на ву ко ва га су пра цоў-

нi ка і ас пi рант кi Аб' яд на на га iн сты ту та праб-

лем iн фар ма ты кi На цы я наль най ака дэ мii 

на вук Ган ны КАР ПЕН КА. Дзяў чы на прад-

ста вi ла маг чы мую ме то ды ку для ства рэн ня 

ле каў ад ка ра на вi ру са COVID-19.

— Пра ект мае наз ву «Ра цы я наль ны ды-

зайн ан ты ВIЧ-прэ па ра таў», але ў су вя зi з 

тры вож ны мi на вi на мi пра рас паў сюдж ан не 

ка ра на вi ру са мы не за ста лi ся ўба ку ад гэ-

тай су свет най праб ле мы. У кан цы лю та га 

кi тай скiя спе цы я лiс ты апуб лi ка ва лi рэнт-

ге наў скую ма дэль клет кi-мi шэ нi, i мы ад-

ра зу пры сту пi лi да но вых да сле да ван няў. 

Знай шлi злу чэн не, якое мо жа па тэн цый на 

з'яў ляц ца ле ка вым прэ па ра там ад ка ра на-

вi ру са. Зра зу ме ла, прай шло ня шмат ча су, 

але мяр ку ем, што рас пра ца ва ная на мi ме-

то ды ка для ВIЧ змо жа да па маг чы мно гiм i 

па гэ тай праб ле ме. Ця пер мы ўза е ма дзей-

нi ча ем з кi тай скi мi на ву коў ца мi i пра цяг ва ем 

пра ца ваць у гэ тым кi рун ку, — па дзя лi ла ся 

Ган на.

Цi ка вы пра ект прад ста вiў ву чань дзя ся-

та га кла са мiн скай ся рэд няй шко лы № 111 

Мак сiм СУ ВО РАЎ.

— Мы з ма iм на стаў нi кам Мi ка ла ем Юр'-

е вi чам Ку ры ло вi чам два га ды та му рас-

пра ца ва лi ма бiль ную пры ла ду з эле мен та-

мi да поў не най рэ аль нас цi «Мо ва цi ка ва? 

Мо ва цi ка ва!», ку ды ўва хо дзяць пра гра мы 

«ДНК» i «Ар фа гра фiч ная вя сёл ка». Пер шая 

пры зна ча на для вуч няў стар шых кла саў, 

дру гая — для па чат ко вых i ся рэд нiх, — рас-

ка заў аў тар. — Для ча го яны па трэб ны? 

Па-пер шае, каб па леп шыць ар фа гра фiч ную 

пiль насць, што ка рыс на для ўсiх, а так са ма 

доб ра пад рых та вац ца да цэнт ра лi за ва на га 

тэс цi ра ван ня, што най больш ак ту аль на для 

дзя ся тых i адзi нац ца тых кла саў. На прык-

лад, у «Ар фа гра фiч най вя сёл цы» ёсць як 

тэкс та выя за дан нi, так i аў ды я фай лы. Мы 

шмат ча су ду ма лi над яе афарм лен нем, каб 

дзе цям бы ло цi ка ва атрым лi ваць ве ды праз 

пра гра му. Сем ко ле раў вя сёл кi — сем тэ ма-

тыч ных бло каў у трэ на жо ры. На ват ства ры-

лi пер са на жаў: пi я нер Ва сiль ад каз вае за 

спа лу чэн не га лос ных -iя, -ыя, Вя сёл ка — за 

пра ва пiс -э, -ё, -ю, -я. Акра мя ма бiль на га 

па моч нi ка па пра ва пi се ў хут кiм ча се пла-

ну ем па шы рыць дыя па зон i ства рыць та кi ж 

па сiн так сi се i пунк ту а цыi. Га на рым ся, што 

да па ма га ем вуч ням за ма цоў ваць ве ды па 

бе ла рус кай мо ве i раз вi ваць цi ка васць да 

род на га сло ва, — пад крэс лiў Мак сiм.

— Мая функ цыя бы ла ў тым, каб сiс тэ-

ма ты за ваць ма тэ ры ял, — да даў Мi ка лай 

Ку ры ло вiч. — Не кож ны пой-

дзе ў бiб лi я тэ ку i возь ме, на-

прык лад, ка ля вась мi-дзе вя цi 

кнiг для пад рых тоў кi да ЦТ, бо 

гэ та цяж ка нес цi як мi нi мум. 

А наш да па мож нiк аб ляг чае 

пра цу ўсiм. Мы ўжо тэс цi ра ва-

лi рас пра цоў ку на вуч нях роз-

ных кла саў i мо жам ска заць, 

што гэ та вы дат на пра цуе. 

Пра гра ма ро бiць вы кла дан не 

бе ла рус кай мо вы су час ным i 

вуч нi з за да валь нен нем iдуць 

на ўро кi. Што мо жа здзi вiць: 

та кой пры ла дай за хап ля юц ца 

як дзе цi, так i да рос лыя. Бо 

ар фа гра фiя, пра вiль нае на пi-

сан не — гэ та ж заў сё ды важ-

на. У лю бой сi ту а цыi трэ ба 

па мя таць пра род ную мо ву.

Сфе ру хар ча ван ня за-

кра ну ла, прэ зен ту ю чы свой 

пра ект, сту дэнт ка чац вёр та-

га кур са Ба ра на вiц ка га дзяр-

жаў на га ўнi вер сi тэ та Да р'я 

ПАЎ ЛОЎ СКАЯ. Дзяў чы на ства ры ла фуд-

бок сы, у якiх змя шча юц ца iн грэ ды ен ты для 

пры га та ван ня бе ла рус кiх на цы я наль ных 

страў.

— Iдэя ўзнiк ла сё ле та, пад час чар го вай 

па езд кi да сяб роў у Тур цыю. Яны вель мi 

хва лi лi пры га та ва ныя мною дра нi кi i пра-

сi лi, каб я на ву чы ла iх ра бiць та кiя ж. Ка лi 

вяр ну ла ся на ра дзi му, зра зу ме ла, што ма гу 

фар мi ра ваць на бо ры з мi нi маль най коль-

кас цю пра дук таў для ства рэн ня аса бiс тых 

«шэ дэў раў». Так з'я вi лi ся бок сы для кi ся лю i 

дра нi каў. Мне бы ло важ на праз iх па ка заць, 

што на ша кух ня ад роз нi ва ец ца ад той жа 

рус кай цi ўкра iн скай, што ў нас асаб лi выя 

стра вы. Пла ную i да лей экс пе ры мен та ваць, 

бо ежа — гэ та так са ма част ка Бе ла ру сi, i 

нам ёсць чым га на рыц ца.

Цi ка васць вы клi каў i пра ект Qesterland 

дру га курс нiц фа куль тэ та пе да го гi кi i псi ха-

ло гii Бар ДУ Да р'i ДА БРЫ НЕЎ СКАЙ i Воль гi 

ЦЯЛЬ ПУК. Ён уяў ляе са бой гiс та рыч ныя i ра-

зам з тым аду ка цый ныя квэс ты для дзя цей, 

пад лет каў i мо ла дзi. «Iх асноў ная мэ та — 

ар га нi за ваць воль ны час ма ла дых жы ха-

роў сель скай мяс цо вас цi. Чым ста рэй шыя 

ўдзель нi кi, тым больш скла да ныя бу дуць 

за дан нi. Ця пер рас пра ца ва ны два квэс ты — 

на прык лад, пер шы пры све ча ны два ран-

ска му ро ду Рэй та наў i пра хо дзiць у вёс цы 

Гру шаў ка Ля ха вiц ка га ра ё на. З да па мо гай 

на шых ванд ро вак мож на доб ра ад па чыць, а 

так са ма да ве дац ца пра знач ныя для кра i ны 

гiс та рыч ныя па дзеi. Пры чым усё гэ та бу дзе 

бяс плат на», — па дзя лi лi ся дзяў ча ты.

Удзель нi цы пра ек та «Ляль ка.Бай» вась-

мi клас нi ца Ксе нiя ХА ХОЛ КА i дзе ся цi клас нi-

ца Ак са на РУ ДАК з Глы бо ка га за хоў ва юць 

тра ды цыi Бе ла ру сi праз дзi ця чыя ляль кi, 

якiх яны па ча лi ства раць уся го год та му. Тыя 

раз маў ля юць i спя ва юць на род най мо ве, а 

так са ма рас каз ва юць каз кi i ка лы хан кi. Гэ та 

спры яе раз вiц цю ў дзя цей му зыч на га слы ху 

i твор чых здоль нас цяў.

— Iдэя ў тым, каб пры вiць iм лю боў да 

род най куль ту ры, да на цы я наль на га фальк-

ло ру. На шы ляль кi раз маў ля юць пры да па-

мо зе пар та тыў най ка лон кi, якая зна хо дзiц ца 

ўнут ры i пра цуе праз «Блю туз». На прык лад, 

ма ма га туе на кух нi. Каб за няць у гэ ты час 

дзi ця, яна мо жа знай сцi ў iн тэр нэ це лю бы 

раз вi ва ю чы ма тэ ры ял на бе ла рус кай мо ве 

i ўклю чыць ма ло му. Сплю ша i Ве ся лiн ка 

спя ва юць, а дзед Ба юн апа вя дае каз кi. На 

ства рэн не ад ной ляль кi сы хо дзiць ты дзень. 

Каб зра зу мець, цi пры муць та кiя за ба вы 

хлоп чы кi i дзяў чын кi, мы пра па ноў ва лi iх у 

дзi ця чым са дзе, усiм яны вель мi спа да ба лi-

ся, — рас тлу ма чы ла кi раў нiк твор чай гру пы 

Ак са на ШПА КА ВА.

Рас пра цоў шчы кi лi чаць, што iх ляль-

кi мо гуць стаць на цы я наль ным брэн дам. 

«У нас у го ра дзе што год пра хо дзiць мiж на-

род ны «Вiш нё вы фес ты валь», на якiм гос цi 

з больш чым 11 кра iн хо чуць на быць са бе 

па да ру нак, якi бу дзе на гад ваць пра Бе ла-

русь. I як раз наш пра ект гэ та му да па ма гае, 

ляль кi ка рыс та юц ца па пу ляр нас цю».

Га лоў най фiш кай дзя вя та га се зо на кон-

кур су «100 iдэй для Бе ла ру сi» ста ла эка-

ла гiч ная тэ ма ты ка. Гэ ты кi ру нак пад ха пi лi 

прад стаў нi кi школь най бiз нес-кам па нii з 

Зэ львы Ка ра лi на БАГ ДА НО ВIЧ i На тал ля 

ГРОМ, аў та ры пра ек та ZNOVA.

— Па на зi ран нях мяс цо вых жы ха роў, 

на бе ра гах вод ных аб' ек таў вель мi шмат 

трыс ня го вых за рас нi каў, та му па тра бу юц ца 

ачыст кi. Пе рад тым як гэ тым за няц ца, бы-

ло ўзня та пы тан не: цi ўплы вае збор су хо га 

трыс ня гу на эка ло гiю. Ака за ла ся, што гэ та 

аб са лют на бяс шкод на. На рых тоў ва ем сы-

ра вi ну во сен ню на працягу го да пра цу ем з 

ёй, — рас ка за ла На тал ля.

— Лi чу, што трыс нёг — гэ та зо ла та Бе-

ла ру сi, i, што дзiў на, ма ла хто пра гэ та ве-

дае, — пад ха пi ла Ка ра лi на. — На па чат ку 

мы рас пра ца ва лi ме то ды ку вы ра бу па пе ры 

з са бра най сы ра вi ны, па спра ба ва лi са мi ў 

да маш нiх умо вах, i ка лi ўсё вый шла, па-

ка за лi вы твор чы пра цэс 

дзе цям на ўро ках. Мно-

гiя за цi ка вi лi ся, у тым 

лi ку i iх баць кi. Атрым лi-

ва ец ца, што кож ны мо жа 

асво iць та кую спра ву. Да-

рэ чы, ад хо даў ад трыс ня-

гу амаль ня ма. Апра цоў-

ка рас лi ны зай мае пры-

клад на паў та ры га дзi ны. 

За дзень мож на зра бiць 

ка ля 50 ар ку шаў па пе-

ры. Ка лi браць звы чай-

ныя краф та выя па ке ты, 

то тлус тыя пра дук ты ў iх 

зма ка юць, у на шым вы-

пад ку — не. На сён ня мы 

на ву чы лi ся вы раб ляць 

па пе ру роз най таў шчы нi 

i ко ле ру. Рэа лi зу ем паш-

тоў кi, па лот ны для мас-

та коў, упа коў кi для па да-

рун каў, пад стаў кi пад на поi, па ке ты, вя лi кiя 

скрын кi i ку бач кi.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВIЧ.

Ма тэ ры ял цал кам i больш фо та — 

на сай це zviazda.by

ВА ШЫ IДЭI, 
ДЗЯР ЖА ВЫ – ПАД ТРЫМ КА

Арсеній Жылка.
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