
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Андрэя, 
Захара, Сямёна, Фёдара.

К. Ірэны, Элеаноры, 
Яўгеніі, Фелікса, Цэзара.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.16 18.30 10.14

Вi цебск — 8.09 18.17 10.08

Ма гi лёў — 8.07 18.20 10.13

Го мель — 8.00 18.21 10.21

Гродна — 8.31 18.46 10.15

Брэст — 8.29 18.50 10.21
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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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Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15

У ад роз нен не ад ра бот-

ніц кан ды тар скай фаб ры-

кі, якія ўжо гля дзець не 

мо гуць на цу кер кі, ра бот-

ні кі лі кё ра-га рэ лач на га 

за во да пра цяг ва юць гля-

дзець на сваю пра дук цыю 

з за да валь нен нем!

— Ма-а-ма! Заўт ра баць-

коў скі сход, пой дзеш?

— Не!

— А ча му?

— Ве даю я 

гэ тыя баць коў-

скія схо ды. Мы 

лепш з та бой 

на гэ тыя гро-

шы ў Егі пет 

з'ез дзім.

Я па чаў ха-

дзіць у да ра-

гую, прэ стыж-

ную спарт-

за лу, і вось 

цуд — мы з ка-

шаль ком ста лі 

ху дзець!

У ста ло вай:

— А су пчык у вас ёсць?

— Ёсць. Адзін.

— Які?

— Га ро ха вы ра соль нік.

— Гэ та ж два.

— Ця пер адзін. Нам каст-

ру ля бы ла па трэб на!

Ска за лі: аль бо пра ца-

ваць, аль бо зваль няц ца.

Не пры ем ны рас клад.

Фота Надзеі НІКАЛАЕВАЙ.

Месяц
Маладзік 16 лютага.

Месяц у сузор’і Цяльца.

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 3. «Яна адзі-

ны скарб на ро ду, // ... год нас ці яго». 

З вер ша М. Пры ходзь кі «Я бе ла рус-

кай мо вы нось біт». 6. Да рож ка, аб-

са джа ная дрэ ва мі, кус та мі. 7. «За ні-

май, ... ма ла дая мая, // Свой па чэс-

ны па сад між на ро да мі!» З вер ша 

Я. Ку па лы «Ма ла дая Бе ла русь». 

11. Ка зі мір ... . Бе ла рус кі ка та ліц кі 

свя тар, па эт, пе да гог, дра ма тург, які 

на Аст ра веч чы не ад кры ваў бе ла рус-

ка моў ныя шко лы, уво дзіў у кас цё ле 

бе ла рус кую мо ву. 12. Част ка тэкс-

ту. 13. «Жы ве зям ля, па куль жы вуць 

...» З вер ша Г. Аў ла сен кі «Жы ве 

зям ля». 14. «Лю бі це і ша нуй це, як 

свя ты ню, род нае сло ва, з якім вас 

лі тас ці вы ... на свет пус ціў». Ф. Ска-

ры на. 15. Пра тво ры на ву кі, мас тац-

тва. 17. «Бы сва воль ны, гроз ны ..., 

// Па зям лі шы буе лю ты». З вер ша 

Т. Дзям' я на вай «Сён ня — ух — які 

ма роз!» 18. «...» Што тыд нё вая га зе та 

(скар.), якая, так са ма як і «Звяз да», 

ча со пі сы «По лы мя», «Ма ла досць», 

«Род нае сло ва», «Род ная пры ро-

да», «Во жык», ні ко лі не здрадж ва ла 

бе ла рус кай мо ве. 20. Да ку мент аб 

стра ха ван ні. 21. «На ша род ная мо-

ва — ча роў ная ...» За га ло вак вер ша 

К. Цы буль ска га. 23. За вяр шэн не ча-

го-не будзь. 27. «О мат чы на мо ва! ... 

вяс на!» З вер ша А. Ба чы лы «Мат чы на 

мо ва». Сё ле та, 2 са ка ві ка, 100 га доў 

з дня на ра джэн ня паэ та. 29. Па ляў ні-

чы-пра фе сі я нал. 30. «Зям ная сла ва — 

прах і по пел, як дым ра зы хо дзіц ца, 

як ва дзя ная ... — гі не». Е. По лац кая. 

31. Юрыст, аба рон ца.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. «Сло ва — ..., 

сло ва — ча ры, // Воб раз веч на юных 

вё сен». З вер ша Я. Ко ла са «Сло ва». 

2. Ста год дзе. 3. Крас ка, квет ка (па эт). 

4. «... пра ня се ця бе, род ная мо ва, // 

Свят лом не зга саль ным у сэр цы сва-

ім». З вер ша М. Тан ка «Род ная мо ва». 

5. Му зыч ны ін стру мент. 8. «На ша мо-

ва — ... вес ні, // Ак са міт жаў ру ко вае 

пес ні». З вер ша Я. Зо ла ка «На ша мо-

ва». 9. Пер шая пра ца на бе ла рус кай 

мо ве бе ла рус ка га асвет ні ка XVІ ста-

год дзя С. Буд на га. 10. Вуз кая па ла са, 

лі нія. 16. «Да ла мне ма ці гэ ту мо ву, // 

Як спад чы ну і ...» З вер ша А. Пы сі на 

«Да ла мне ма ці гэ ту мо ву». 19. Ад-

на з ста ра жыт ных на зваў г. По лац ка, 

дзе ўста ля ва ны пом нік лі та ры «Ў». 

22. У лю тым ... ідзе на ле та, а зі ма на 

ма роз (прык.). 24. «Для мя не яна веч-

на жы вая, // Як ..., як сля за, як за ра». 

З вер ша П. Пан чан кі «Род ная мо ва». 

25. «Ты, мо ва, ... Ку па лы збе раг ла, // 

І Ко ла са ву праў ду па да ры ла». З вер ша 

В. Іва шы на «Мо ва род ная». 26. «Мя-

цель не вее, сціх нуў ве цер, // І во лен 

лёг кіх са нак ...» З вер ша М. Баг да но-

ві ча «Зі мой». 28. «Па ды мем вы шэй, як 

штан дар, // Ба гу шэ ві ча сло ва жы вое // 

І Ку па ла вай спад чы ны ...» З вер ша 

М. Ма ляў кі «Ад ра джэн не».

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ,

г. Дзяр жынск.

Лю ты — са мы зруч ны час для 

па се ву гваз дзі ка Ша бо і ла бе ліі. 

Для вы рошч ван ня ра са ды лепш 

ка рыс тац ца га то вым уні вер саль-

ным грун там для кве так.

Па сеў на ра са ду гваз дзі ка Ша бо
На сен не пе рад па се вам вар та за-

ма чыць на дзве га дзі ны ў сты му ля та-

ры рос ту. Ла ток з га то вым зя мель ным 

суб стра там трэ ба пра ліць цёп лай ад-

сто я най ва дой і рас клас ці па па верх ні 

гле бы на сен не. За над та гус та се яць 

не вар та — ус хо ды бу дуць рас ці вель мі 

бліз ка і пе ра шка джаць адзін ад на му 

раз ві вац ца. Пас ля па се ву на сен не трэ-

ба пры сы паць пяс ком або гле ба вай 

су мес сю, злёг ку ўшчыль ня ю чы верх-

ні пласт. Да лей ла ток трэ ба на крыць 

шклом або плён кай і змяс ціць у до-

сыць цёп лае мес ца.

Дзён праз 10 на сен не дасць ус хо ды. 

У гэ ты час плён ку або шкло вар та пе-

ры я дыч на зды маць для пра вет ры ван-

ня. Па лі ва юць ра са ду ўме ра на. Тэм пе-

ра ту ра па вет ра па він на быць не больш 

за 15 °С, каб ра са да не вы цяг ва ла ся.

Для атры ман ня моц най ра са ды 

з буй ным квет ка но сам ма ла дыя рас-

лі ны лепш пі кі ра ваць двой чы: у фа зе 

дзвюх се мя до ляў і ка лі з'я віц ца пяць 

пар са праўд ных ліс тоў. Вы са джваць у 

ад кры ты грунт ра са ду гваз дзі ка Ша бо 

трэ ба ў маі. Рас лі на не пе ра но сіць моц-

нае за глыб лен не пры па са дцы і ад кры-

тых мес цаў з моц ны мі вят ра мі.

Як вы рас ціць ла бе лію з на сен ня
У ла бе ліі на сен не на столь кі ма-

лень кае, што на гад вае пыл. Та му 

вы сей ва юць яго трэ ба аль бо ад ра зу 

вы сы па ю чы з па ку нач ка на па верх ню 

гле бы, аль бо змеш ва ю чы з пяс ком і 

раз мяр коў ва ю чы па суб стра це.

Лат кі з гле бай пе рад па се вам вар та 

пра ліць ва дой. На сен не трэ ба раў на-

мер на рас се яць на па верх ні грун ту і 

апыр скаць рас тво рам сты му ля та ра 

рос ту. Пры сы паць зям лёй па се вы не 

трэ ба, да стат ко ва прос та на крыць 

лат кі плён кай або шклом.

Для пра рошч ван ня на сен ня па тра-

бу ец ца цяп ло. Не аб ход на пе ры я дыч на 

зды маць шкло ці плён ку для пра вет-

ры ван ня. Праз ты дзень мож на на зі-

раць з'яў лен не шап кі ма ла дых друж-

ных ус хо даў. Па лі ваць ра са ду трэ ба 

асця рож на, лепш за ўсё апырс кваць, 

каб да лі кат ныя па раст кі не па лег лі.

Пры клад на праз ме сяц з да па мо гай 

па лач кі або алоў ка не вя лі кі пу чок ра-

са ды трэ ба аку рат на да стаць з зям лі 

і пі кі ра ваць у асоб ныя ёміс тас ці. Па лі-

ваць пас ля пі кі роў кі трэ ба ўме ра на.

Вы са джва юць у грунт рас лі ны ў 

кан цы мая. Пры па гро зе зва рот ных 

за ма раз каў ма ла дыя квет кі па жа да на 

ха ваць. За над та бліз ка ла бе ліі вы са-

джваць не вар та — рас лі на моц на раз-

рас та ец ца і зай мае вя лі кія пля цоў кі.

«НА ША МО ВА — БЯ РО ЗА ВІК ВЕС НІ»
Пры свя ча ец ца Дню род най мо вы

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ

Па га ры зан та лі: 3. Кры ні ца. 6. Алея. 
7. Бе ла русь. 10. Сва як. 12. Ра док. 
13. Паэ ты. 14. Бог. 15. Рэч. 17. Цар. 
18. «ЛіМ». 20. По ліс. 21. Пес ня. 23. Фі-
нал. 27. Ма лен ства. 29. Егер. 30. Па ра. 
31. Ад ва кат. Па вер ты ка лі: 1. Ра дасць. 
2. Век. 3. Квет. 4. На род. 5. Альт. 8. Бя-
ро за вік. 9. «Ка тэ хі зіс». 10. Ры са. 16. За-
па вет. 19. По ла цак. 22. Сон ца. 24. Ра са. 
25. Свет. 26. Бег. 28. Дар.

ШТО ПА СЕ ЯЦЬ 
У ЛЮ ТЫМ?

Увесь час забываюся — 
гэта ты хлопчык, 

а сабака ў цябе дзяўчынка, 
ці наадварот?


