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• У гэ тым го дзе ў Бе-

ла ру сі мо гуць пры няць 

указ, у ад па вед нас ці з 

якім у бу дын ках, на бы тых 

за ад ну ба за вую, да зво-

ляць зай мац ца аг ра эка-

ту рыс тыч най і ра мес най 

дзей нас цю.

• Япон скі ор дэн Узы хо-

дзя ча га сон ца ўру ча ны на-

род най ар тыст цы Бе ла ру сі 

вы клад чы ку Бе ла рус кай ха-

рэа гра фіч най гім на зіі-ка ле-

джа Кла ры Ма лы ша вай.

• Парк «Мі наб лаў та-

т ранс» у бя гу чым го дзе па-

поў няць больш за 150 аў-

то бу саў і гру за ві коў.

• У Мін ску раз гля да юць 

ва ры ян ты зні жак для па-

са жы раў, якія аплач ва юць 

пра езд бес кан так та вым 

спо са бам.

• Кас тынг пра фе сій-

ных тан цо раў для ўдзе-

лу ў шоу на цы ры мо ніі 

ад крыц ця ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў прой дзе ў Бе ла-

рус кай фі лар мо ніі.

КОРАТКА

Сяр гей РУ МАС, 
прэм' ер-мі ністр:

«Дзяр жа ва сён ня шмат 
ро біць для ра бот ні каў 
ся ла: да па ма гае куп ляць 
но вую тэх ні ку, бу да ваць 
су час ныя фер мы 
і комп лек сы, але, на жаль, 
ад гэ та га іх пра ца не 
ста но віц ца больш лёг кай. 
Кра і на вель мі ўдзяч ная 
ра бот ні кам АПК за 
гэ тую пра цу, за экс парт, 
які яны ро бяць для яе, 
за вы ра шэн не хар чо вай 
бяс пе кі — той асно вы, 
якая ро біць кож ную 
кра і ну не за леж най».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 3

БЕРЛІНАЛЕ 
НА СВАЕ 
ВОЧЫ

УСПАМІНЫ 
ВОІНАЎ-
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АПОШ НІЯ ШТРЫ ХІ НА ВЫ ШЫ НІАПОШ НІЯ ШТРЫ ХІ НА ВЫ ШЫ НІ

Пе да га гіч ная май стэр няПе да га гіч ная май стэр ня

Тэ ры то рыя 
для твор час ці

Ці мож на на ўро ку вы ха ваць 
кры тыч нае мыс лен не 

і са цы яль ную ад каз насць?
«Каб пры га та ваць доб рае на двор'е ўзім ку, вам 

спат рэ біц ца шмат бла кіт на га чыс та га не ба, якое 

мож на ку піць на фаб ры цы на двор'я. На бла кіт нае 

не ба па стаў це кры ху ма лень кіх бе лых хма рак, якія 

ўва хо дзяць у кам плект, каб бліс ку чыя сня жын кі 

заў сё ды пры праў ля лі ва шы шап кі і ша лі кі. За тым 

па стаў це ў ха ла дзіль нік не каль кі шкля нак сне гу 

і праз па ру га дзін рас сы пай це яго сям-там не вя лі кі мі 

гур ба мі па зям лі. А на дрэ вы аба вяз ко ва па сып це 

іней, каб пад ве чар усе га лі ны бяз гуч на іск ры лі ся 

ад мяк ка га свят ла ма ла дзі ка, які так са ма трэ ба 

свое ча со ва вы ка ціць на ўжо па цям неў шае не ба. І не 

за бы вай це ся вы ра заць сня жын кі да на ступ на га дня. 

Пры ем на га ўсім на двор'я!» Як вы ду ма е це, хто мо жа 

быць аў та рам гэ та га тэкс ту?

Ці вось вам яшчэ адзін лі та ра тур ны мі ні-шэ дэўр: «Ка лі сцёр-

тае, зда ва ла ся б, мі ну лае вяр та ец ца з па хам за су ша на га ра мон-

ку, ка лі сці ша на за хо дзя чае сон ца злёг ку па за лоч вае бла кіт на-

ва та-шэ ры лес, ка лі сці ра ец ца, а по тым яшчэ больш вы раз най 

ста но віц ца мя жа па між сён ня і ўчо ра, та ды са ла на-

ва тыя вус ны вы ды ха юць: «Бы ло ка лісь ці...» СТАР. 7

ПЕ РА МО ГА — У ГІС ТО РЫЮ!
Фут ба ліс ты БА ТЭ вый гра лі ў «Ар се на ла» 
ў да маш нім мат чы 1/16 фі на лу Лі гі Еў ро пы
Пер шая па ло ва гуль ні на по лі «Ба ры саў-Арэ ны» прай шла з пе ра ва гай 

гас цей, але пе рад са мым пе ра пын кам Ста ні слаў Дра гун здо леў ад-

крыць лік, па ра зіў шы ва ро ты ле ген дар на га Пет ра Чэ ха.

У дру гім тай ме ба ры саў ча нам прый шло ся ад бі ваць мност ва атак са пер ні ка, 

і па ля выя гуль цы, і ва ра тар Дзя ніс Шчар біц кі спра ві лі ся са сва ёй за да чай на 

вы дат на і ўтры ма лі мі ні маль ны лік — 1:0.

— Цяж кая гуль ня з до ляй шан ца ван ня і фут боль на га фар ту, ну і, вя до ма, 

цяр пен ня і май стэр ства хлоп цаў, з да па мо гай гэ та га мы атры ма лі гіс та рыч ную 

пе ра мо гу, — ад зна чыў га лоў ны трэ нер БА ТЭ Аляк сей БА ГА. — Мы бы лі га то-

выя ме на ві та да гэ тай рас ста ноў кі са пер ні ка. Ад рэ на лін, ба лель шчы кі і за бі ты 

«ў раз дзя валь ню» мяч на далі нам сіл, перш за ўсё псі ха ла гіч ных, 

а гэ та вя лі кая спра ва.

За кан чва ец ца ман таж знад вор най аб лі цоў кі но ва га пу цеп ра во да Мін скай паўд нё вай ма гіст ра лі. Гэ та ма гіст раль у хут кім ча се з'яд нае ста ліч-
ны цэнтр з мік ра ра ё нам ву лі цы Ся ро ва і злу чыц ца з ша шой слуц ка га кі рун ку. Ман таж ні кі бу даў ні ча га ўпраў лен ня № 173 «Спец буд» Яў ген 
ПЯТ КУН і Алег БА РАЙ на вя лі кай вы шы ні пры ма цоў ва юць ме та ліч ныя дэ та лі і вуз лы да жа ле за бе тон най асно вы мос та.

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.


