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ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

СА ЛА ТА З ФА СО ЛЯЙ І ГРЫ БА МІ
Спат рэ біц ца: 1 сло ік кан-

сер ва ва най фа со лі, све жыя 
шам пінь ё ны — 500 г, 3 не-
вя лі кія ма ры на ва ныя агур кі, 
2 рэп ча тыя цы бу лі ны, пе рац 
чор ны, соль, зя ле ні ва (пят руш-
ка, кроп).

Гры бы на рэ заць са лом кай і аб сма жыць іх на па тэль ні 
да га тоў нас ці, да даць дроб на на рэ за ную цы бу лю. На рэ заць 
агу рок дроб ны мі ку бі ка мі. З фа со лі зліць сок.

Злу ча ем на рэ за ныя агур кі, сма жа ныя гры бы з цы бу ляй і 
вы сы па ем ту ды ж фа со лю. Змеш ва ем і за праў ля ем але ем, 
со лім, пер чым, па сы па ем зя ле ні вам. Са ла та па він на на ста-
яц ца 5—10 хві лін.

ГЕД ЛІБ ЖЭ — КУ РЫ ЦА Ў СМЯ ТА НЕ
Спат рэ біц ца: ку ры ца — 

800 г, цы бу ля рэп ча тая — 
3 шт. (ся рэд ня га па ме ру), 
час нок — 2 шт. (ся рэд ня га 
па ме ру), смя та на — 200 мл, 
алей — 30 мл, ка ры — 1 ч. л, 
соль — на смак, пе рац чыр-
во ны са лод кі мо ла ты — на 
смак, пят руш ка — не вя лі кі пу чок.

Ка ва лач кі ку ры цы со лім і кла дзём на па тэль ню з але ем. 
Ту шым пад веч кам хві лін 30 амаль да га тоў нас ці. Па куль 
ку ры ца ту шыц ца, па чы на ем га та ваць со ус. Рэ жам цы бу лю. 
Па мер на рэз кі зна чэн ня не мае. Кла дзём у па тэль ню з але-
ем. Да да ём час нок, але гэ та спра ва сма ку, цал кам мож на 
абы сці ся і без яго. Аб смаж ва ем да за ла ціс та га ко ле ру.

З да па мо гай блэн да ра ро бім са сма жа ных цы бу лі і час на-
ку пю рэ. Да да ём у яго смя та ну, соль, ка ры, чыр во ны мо ла ты 
са лод кі пе рац. Дроб на рэ жам зе ля ні ну і да да ём у со ус.

Пе ра кла да ем кам па не нты пад ліў кі ў са тэй нік ці каст ру-
лю. Да да ём 100 мл ва ды ці бу лё ну. Ка лі трэ ба, со лім і доб ра 
змеш ва ем. Со ус га то вы.Ту ша ную ку ры цу кла дзём у со ус і 
ту шым яшчэ 10—15 хві лін.

ПЕНАЛ З МАЛАНАК 10 ІС ЦІН ПРА КАЛ ГОТ КІ
1. Кал гот кі цём ных то наў ві зу аль на пад аў жа юць но гі, а 

бе лы ко лер ка ро ціць іх.
2. Ажур ныя кал гот кі доб рыя з вы со кім аб ца сам, але не 

з ба лет ка мі.
3. Тан ныя ня якас ныя кал гот кі ма юць круг лыя швы, якія 

мо гуць ша ра ваць. Акра мя та го, іх бач на пад адзен нем. Вы бі-
рай це кал гот кі з плос кі мі шва мі аль бо зу сім без швоў, та ды 
змо жа це на дзець іх на ват пад са мую тон кую су кен ку.

4. Тон кія чор ныя кал гот кі з па доў жным швом зза ду па ды-
хо дзяць толь кі па нен кам з ідэа льна роў ны мі на га мі.

5. Сан да лі і ба са нож кі не пра ду гледж ва юць кал го так!
6. Буй ныя прын ты на га лён ках ві зу аль на поў няць іх.
7. Ма та выя шчыль ныя кал гот кі вель мі пра сцяць і вы-

гля да юць стро га. Та кі ва ры янт не па ды хо дзіць ма ла дым 
дзяў ча там.

8. Мак сі маль ны пра цэнт утры ман ня лай кры ў кал гот-
ках — 30%. Ка лі на ўпа коў цы па ка за на больш, то пе рад 
ва мі пад роб ка.

9. Ад мет най ры сай фір мо вых кал го так з'яў ля ец ца пры-
ем ны пах. Кож ны вы твор ца вы ка рыс тоў вае свой во дар, які 
цяж ка пад ра біць.

10. Мыць кал гот кі рэ ка мен ду ец ца ўруч ную, тэм пе ра ту ра 
ва ды не па він на пе ра вы шаць 30 гра ду саў. Пры та кім до гля-
дзе кал гот кі пра слу жаць вам даў жэй.

Не ве ра год на ці ка вае 
ін тэ ле кту аль нае ме ра-
пры ем ства для вя лі кіх 
і ма лень кіх ама та раў 
шах мат прой дзе 4—
6 ліс та па да. Вы яшчэ мо-
жа це па спець ус ко чыць 
у апош ні ва гон. За яў кі 
на фес ты валь пры ма-
юц ца да 20 каст рыч ні ка 
(усе пад ра бяз нас ці на 
httрs://www.fасеbооk.
соm/BlасkРаwn.bу).

А ўсё па ча ло ся з 
жа дан ня дзі ця ці. Пер-
ша клас ні ца з Брэс та 
Да рыя Ска ма ро шчан-
ка (на фо та), якая ве-
дае на па мяць да слоў на 
больш як 150 дзі ця чых 
кніг (дзяў чын ка бы ла 
ге ра і няй «Ся мей най 
га зе ты» 11.05.2017), 
апош нім ча сам вель мі 
за ха пі ла ся шах ма та-
мі. Ме на ві та яна і па-
пра сі ла ма му пра вес ці 
шах мат ны фес ты валь. 
«Я не змаг ла ад мо-
віць, — усмі ха ец ца 
Ка ця ры на ТА БЕР-
КА. — Брэсц кі гар вы-
кан кам пад тры маў на шу 
ся мей ную іні цы я ты ву. 
Да рэ чы, на фес ты ва лі 
ўсе змо гуць да ве дац ца, 
ці ўмее гу ляць у шах ма-
ты мэр Брэс та».

За яў кі на ўдзел у фес ты ва-

лі яшчэ пры ма юц ца. Але ўжо 

сён ня ві да воч на, што бу дзе не 

менш, чым 300 удзель ні каў. 

Акра мя бе ла рус кіх ама та раў 

шах ма таў, Брэст на ве да юць 

гле да чы і гуль цы з Укра і ны, 
Поль шчы, Ра сіі, Чэ хіі і ін шых 
кра ін.

Шах мат ныя ба та ліі прой-
дуць на ба зе дзі ця чай ха-
рэа гра фіч най шко лы. Най-
леп ша га бу дуць вы зна чаць у 
пя ці ўзрос та вых ка тэ го ры ях. 

Са мым ма лод шым спарт сме-
нам 6 га доў, са мым ста рэй-
шым — 87!

У пра гра ме не толь кі 
7 шах мат ных тур ні раў, але і 
ці ка вая па зна валь ная і куль-
тур на-за баў ляль ная пра гра-
ма. Так, усе ах вот ныя змо гуць 
згу ляць пар тыю ў «жы выя 
шах ма ты», як у пры го дах Га-
ры По тэ ра (гэ та ка лі на вя-
ліз ным шах мат ным по лі пад 
ад кры тым не бам за мест фі-

гур ста яць жы выя лю дзі, якія 
вы кон ваць ука зан ні свай го 
ка ра ля). Акра мя та го, ар га ні-
за та ры пад рых та ва лі больш 
за 10 май стар-кла саў, ін тэр-
ак тыў ныя фо та зо ны, экс па-
зі цыю ста ра даў ніх шах мат, 
шах мат ны кар на вал. На фес-
ты ва лі бу дзе пра ца ваць шах-
мат ны кі на тэ атр на па душ ках, 
фо кус нік па ка жа дзі во сы з 
вы ка ры стан нем шах мат ных 
фі гур. Кож ны ах вот ны ство-
рыць сва і мі ру ка мі не звы чай-

ную шах мат ную паш тоў ку. 
А на пры кан цы свя та бу дуць 
пад ве дзе ны вы ні кі кон кур саў 
на леп шы фо та зды мак і ма-
лю нак.

— Мы за пра ша ем усіх ама-
та раў шах мат да лу чыц ца да 
кон кур су фо та здым каў «Шах-
ма ты і я», — ка жа Ка ця ры на 
Та бер ка. — Вам трэ ба сфа та-
гра фа ваць ся бе за шах мат най 
дош кай, з шах мат ным тор там, 
у лож ку ў вы гля дзе лад дзі ці 

се дзя чы на сла не. Ня-
ма ме жаў фан та зіі! 
Фо та здым кі пры ма юц-
ца ў раз дру ка ва ным 
вы гля дзе, фар ма там 
10 на 15 см. Для тых, 
хто лю біць ма ля ваць, 
мы пры ду ма лі кон-
курс «Шах мат нае ка-
ра леў ства». Ма люй це 
на за да дзе ныя тэ мы 
ў лю бой тэх ні цы. Фар-
мат ра бот не больш 
за А3. На мі на цыі: да 
7 га доў — Дзі ця чы мат, 
8—10 га доў — Ход ка-
нём, 11—13 га доў — 
Гар дэ, 14—16 га доў — 
Пе ра тва рэн не, 17 і ста-
рэй шыя — Го лы ка роль. 
Для ўсіх уз рос таў пра хо-
дзіць кон курс ма люн каў 
«Чор ная пеш ка», а так-
са ма кон курс на леп шы 
шах мат ны ко мікс! Свае 
твор чыя ра бо ты мож на 

здаць за га дзя або 4 ліс та па да 
пры рэ гіст ра цыі.

Усіх удзель ні каў фес ты-
ва лю ча ка юць сер ты фі ка ты, 
пры зы і па да рун кі. А пе ра мож-
цаў — каш тоў ныя па да рун кі, 
куб кі, ме да лі, дып ло мы. Для 
баць коў ар га ні за та ры пад-
рых та ва лі лек цыю па тэ ме 
«Як і на вош та гу ляць у шах-
ма ты з дзець мі до ма».

На дзея ДРЫ ЛА.
dryla@zviazda.by



Не пра пус ці це!Не пра пус ці це!  

ЧОР НАЯ ПЕШ КА
У Брэс це прой дзе між на род ны фес ты валь шах мат
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«На здым ку, які зроб ле ны на па чат ку 1959 го да ў го-

ра дзе Ко са ва Іва цэ віц ка га ра ё на (дзе я та ды пра ца ва ла 

на стаў ні цай бе ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры, а мой муж 
Ві кен цій Ма роз — ды рэк та рам Ко саў ска га дзет до ма), — 
пі ша Дзі на Кан стан ці наў на МА РОЗ з вёс кі Да ма на ва 
Іва цэ віц ка га ра ё на, — на шы сы ны — ста рэй шы Алег, 
яко му хут ка во сем (зле ва), шас ці га до вы Во ва і ма лень кі 
Коль ка, яко му ідзе пер шы га док. Дзе асаб лі ва якой адзе-
жы ны мож на бы ло ку піць у той час? Гэ тыя бе лыя ка шуль кі, 
што на ма іх ста рэй шых, я вы шы ла са ма чыр во ны мі і чор-
ны мі ніт ка мі. Та ды не ста я ла пы тан не пад крэс ліць, што 
мы бе ла ру сы, мы імі бы лі па азна чэн ні. Прос та, каб бы ло 
пры го жа. Ка лі гля нуць у рэт ра спек цыі, мо жа, і тыя вы шы-
ван кі спры чы ні лі ся да та го, што Во ва стаў бе ла рус кім пісь-
мен ні кам Ула дзі мі рам Ма ро зам? Ад но мож на сцвяр джаць 
пэў на — уся на ша сям'я-ра дзі на, сён ня ўлуч на з уну ка мі ад 
ча ты рох сы ноў і праў ну ка мі — бы лі і ёсць бе ла ру са мі.

Ша ноў ныя ма мы і та ты, ба бу лі і дзя ду лі! Шчы ра 
за пра ша ем вас пры няць удзел у кон кур се «Бе ла ру сі-
кі». Да сы лай це здым кі ва шых дзе так, уну каў, а мо жа, 
на ват і праў ну каў (з не вя ліч кім апо ве дам) на ад рас 
«Звяз ды». Але ад на ўмо ва — каб, зір нуў шы на фо та, 
ад ра зу ж мож на бы ло зра зу мець, што гэ та бе ла ру сік. 
Ары гі наль насць і твор чы па ды ход ві та юц ца! Ад на го з 
ге ро яў, яко га мы ўба чым на здым ках, ча кае прыз! 



Бе ла ру сі кіБе ла ру сі кі  

У МА ТУ ЛІ НЫХ ВЫ ШЫ ВАН КАХ

За гад кі 
ад дзя ду лі

Хлап чу кі і вы, дзяў чат кі,

Сён ня мо жа кож ны з вас

Ад га даць мае за гад кі.

Ка лі лас ка, у доб ры час!



Хат ку на са бе ня се,

Вы ста віў шы рож кі,

І на кус цік за паў зе,

Ад па чыў шы трош кі.



Век трас ко ча, не змаў кае

Чор на-бе ла, чар на во ка,

Што ўкра дзе — 

у гняз до ха вае,

Па зям лі бя жыць 

з пад ско кам.


Ад яго ўця ка юць кош кі,

Хо дзіць ноч чу па два ры.

А яшчэ ён лю біць кост кі,

Што да юць гас па да ры.



Пад ліс ток, і пад іг лі цу,

І пад мох у ле се мяк кі

Бра цік з род наю сяст ры цай

Па ха ва лі свае шап кі.



Ве цер іх збі рае ў стат кі.
З імі ра зам жы ве гром.
Сып люць на зям лю апад кі
Яны ве ча рам і днём.



Ле там над ва дой лу нае,

Лю біць ад па чыць ў ча ро це.

Рыб ку ўба чыць — уця кае:

Тая з'ес ці яе хо ча.

Аляк сей ГА ЛАС КОК.

У М Е Л Ы Я  Р У Ч К І

З А К О Н Ы  С Т Ы Л Ю

(Смоўж)

(Са ро ка)

(Са ба ка)

(Гры бы)

(Хма ры)

(Стра ка за)


