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Чы тай це 
ў жні вень скім 

ну ма ры ча со пі са 
«Род ная 

пры ро да»
 Як ве ла сі пед ны рух 
са дзей ні чае ўстой лі ва му 
раз віц цю га ра доў.

 Ча му ў Бе ла ру сі ўсё 
час цей зда ра юц ца за су хі?

 Рас кры ва ем тай ны 
пча лі най сям'і.

 Ва ле рый ДАЙ НЭ КА: 
«Дом на бе ра зе ра кі — 
ма ра ры ба ка».

«ПА ЧА ЛО СЯ 
З АВАН ТУ РЫ»

На спа бор ніц кі шлях гэ-

та ка ман да ўста ла толь кі 

два га ды таму, але ў скар-

бон цы яе ўдзель ні каў ужо 

не каль кі ме да лёў і дып-

ло маў. А па ча ло ся ўсё, як 

ка жуць хлоп цы і дзяў ча ты, 

з аван ту ры, ка лі ў 2017 го-

дзе яны па га дзі лі ся ўзяць 

удзел у 11-й Усе ра сій скай 

ад кры тай па ля вой алім пі я-

дзе юных ге о ла гаў, у хо дзе 

якой арг ка мі тэт пры няў ра-

шэн не аб пра вя дзен ні ў яе 

рам ках пер шай Між на род-

най алім пі я ды.

— У Ра сіі дзі ця ча-юнац-

кі геа ла гіч ны рух раз ві ты 

вель мі доб ра. Там шмат тэ-

ма тыч ных школ і клу баў, і 

дзе ці зай ма юц ца з вель мі 

ран ня га ўзрос ту. Ня дзіў на, 

што ўсе яны пад рых та ва ны 

на вель мі вы со кім уз роў ні. 

У Бе ла ру сі, на жаль, гэ та не 

так рас паў сю джа на, та му і 

во пы ту ў та кіх спа бор ніц-

твах у нас менш, — рас ка-

за ла на стаў нік геа гра фіі і 

кі раў нік ка ман ды Жан на 

ГВОЗД. — Ка лі нас упер-

шы ню за пра сі лі на алім пія-

ду з та кі мі сур' ёз ны мі са-

пер ні ка мі, мы на са мрэч не 

ве да лі, ча го ча каць. Вы ра-

шы лі, што па е дзем на раз-

вед ку. Вя до ма, мы трэ ні ра-

ва лі ся, але так, як са мі гэ та 

ра зу ме лі. І пер шы блін не 

атры маў ся ка мя ком — вы-

ні кам на ша га ўдзе лу ста лі 

брон за выя ме да лі.

Між на род ная алім пі я да 

пра хо дзіць раз на два га-

ды і скла да ец ца з 11 геа-

ла гіч ных спа бор ніц тваў, 

ча ты рох геа ла гіч ных кон-

кур саў, а сё ле та яшчэ да-

да лі на ву ко ва-прак тыч ную 

кан фе рэн цыю. Па ста віў шы 

ў 2017 го дзе да во лі вы со-

кую план ку, ка ман да сё ле-

та ўжо не маг ла вяр нуц ца 

з пус ты мі ру ка мі. Па іх сло-

вах, раз ліч ва лі хоць на та кі 

ж вы нік, як мі ну лы раз. Та-

му за слу жа нае «се раб ро» 

па ра да ва ла ўсіх.

— Алім пі я да вель мі 

скла да ная. У не ка то рых 

кі рун ках, на прык лад «Мі-

не ра ло гія», нам цяж ка на-

брац ца прак тыч на га во пы-

ту, бо з-за геа ла гіч най бу-

до вы на шай краі ны мы не 

мо жам уба чыць усе гор ныя 

па ро ды і мі не ра лы ў пры ро-

дзе. Му зей ныя эк зэмп ля ры 

з'яў ля юц ца эта лон ны мі, а 

на алім пі я дзе вы ка рыс тоў-

ва юць па ля выя ўзо ры. Та му 

ця пер бу дзем шу каць пры-

ват ныя ка лек цыі, — рас ка-

за ла Жан на Яў ге наў на.

Для вы со ка га вы ні ку так-

са ма вель мі важ на не стра-

ціць ужо на бы ты за пал па-

між алім пі я да мі. Для гэ та га 

ка ман да юных ге о ла гаў у 

2018 го дзе ўдзель ні ча ла ў 

ад кры тай па ля вой алім пі-

я дзе ў Та тар ста не, а ў лі-

пе ні 2019-га — у пер шым 

бе ла рус кім рэс пуб лі кан-

скім злё це юных ге о ла гаў, 

дзе за ня ла пер шае мес ца. 

У са вец кія ча сы та кія злё-

ты пра во дзі лі ся час та, і, па 

сло вах на стаў ні цы, вель мі 

доб ра, што яны вяр та юц ца, 

бо да па ма га юць на бі рац ца 

во пы ту і но вых ве даў.

— Мы ста ра ем ся зра біць 

усё маг чы мае, каб пры цяг-

нуць школь ні каў да та кой 

ці ка вай і важ най на ву кі, як 

геа ло гія. Так, у 2017 го дзе 

су мес на з дэ ка нам фа куль-

тэ та геа гра фіі і геа ін фар ма-

ты кі БДУ рас пра ца ва лі пра-

ект су пра цоў ніц тва шко лы 

і ВНУ дзе ля раз віц ця дзі-

ця ча-юнац ка га геа ла гіч на-

га ру ху ў Бе ла ру сі. Пра ект 

быў уда сто е ны гран та Мін-

гар вы кан ка ма. У рам ках 

рэа лі за цыі гэ та га пра ек та 

ў 2018 го дзе ад бы ла ся пер-

шая ін тэр нэт-алім пі я да па 

геа ло гіі. Да рэ чы, су пра цоў-

ні кі фа куль тэ та геа гра фіі і 

геа ін фар ма ты кі БДУ і ця-

пер нам вель мі да па ма га-

юць. Мож на ска заць, што 

мы су пра цоў ні ча ем і сяб-

ру ем. Так са ма вя лі кую на-

ву ко вую пад трым ку пад час 

пад рых тоў кі да алім пі я ды 

нам ака за лі су пра цоў ні кі 

рэс пуб лі кан ска га ўні тар-

на га прад пры ем ства «На-

ву ко ва-вы твор чы цэнтр па 

геа ло гіі» і ААТ «Бе ла русь-

ка лій», а ма тэ ры яль ную — 

гру па кам па ній «СОХ РА» і 

ААТ «Ру зэкс пе ды цыя», — 

ад зна чы ла Жан на Гвозд.

АДЗІН — 
ЗА ЎСІХ, І ЎСЕ — 
ЗА АД НА ГО

Па сло вах на стаў ні цы, 

бу ду чы ге о лаг аба вяз ко ва 

па ві нен быць на стой лі вы, 

ін тэ ле кту аль на раз ві ты, ам-

бі цый ны, сур' ёз ны і ў той жа 

мо мант з ра ман ты кай у ду-

шы. А яшчэ яму не аб ход на 

ўмець пра ца ваць у ка ман-

дзе.

— Гэ тыя дзе ці на столь кі 

жы выя, што зной дуць агуль-

ную мо ву з кім за ўгод на, але 

ім і ра зам ні ко лі не бы вае 

сум на. Та кая згур та ва насць 

вель мі важ на для ка манд най 

гуль ні, — пад крэс лі ла Жан-

на Яў ге наў на. — У лю бой 

дзі ця чай ка ман дзе аба вяз-

ко ва ёсць яшчэ і баць кі, якія 

пад трым лі ва юць сва іх дзя-

цей, бо ка лі ўсе не бу дуць 

на ад ной хва лі, то ні чо га не 

атры ма ец ца. Уза е ма су вязь 

«дзе ці — баць кі — пе да го гі» 

пра цуе ў нас вель мі доб ра. 

Ка лі мы, на прык лад, ез дзі лі 

на Пціч, каб па прак ты ка вац-

ца ў гід ра ло гіі, ра дыё мет рыі, 

шлі ха вым апра ба ван ні і геа-

ла гіч ным марш ру це, дзе ці 

амаль цэ лы дзень пра ца ва-

лі, а баць кі ў гэ ты час по бач 

сма жы лі шаш лы кі для ўсіх 

удзель ні каў вя лі кай ка ман-

ды.

Усе ўдзель ні кі ка ман ды, 

як адзін, ка жуць, што зай-

мац ца геа ло гі яй іх на тхні-

ла кі раў ні ца. Яна «пра лі ла 

свят ло на гэ ту цу доў ную 

на ву ку». Та кі ж прык лад ка-

лісь ці быў і ў са мой Жан ны 

Яў ге наў ны.

— Я скон чы ла пе да га гіч-

ны ўні вер сі тэт па спе цы яль-

нас ці «на стаў нік геа гра фіі», 

але ва ўні вер сі тэ це лю бі мым 

прад ме там бы ла геа ло гія. 

Яе ў нас вы кла даў вель мі 

вя до мы ў Бе ла ру сі ге о лаг 

Ба рыс Мі ка ла е віч Гур скі. 

Да яго бы ло со рам на прый-

сці не пад рых та ва ным на ват 

тым, хто не вель мі лю біў 

на пруж вац ца, — рас ка за-

ла на стаў ні ца. — Але пас ля 

ву чо бы я рэд ка су ты ка ла ся 

з геа ло гі яй, бо ў школь ным 

кур се яе амаль ня ма, па куль 

мы не вы ра шы лі паў дзель-

ні чаць у гэ тай аван ту ры. І я 

не шка дую. Ду маю, ні хто з 

юных ге о ла гаў так са ма не 

шка дуе. Я чу ла, што ад на-

клас ні кі спа чу ва юць дзе цям 

з ка ман ды, та му што ле там, 

пад час ка ні кул, ім да вя ло ся 

ехаць на алім пі я ду. Не ра зу-

ме юць, на вош та пра ца ваць 

на ка ні ку лах, ка лі мож на 

ад па чы ваць. Вя до ма, гэ та 

скла да ная і ад каз ная пра-

ца — прад стаў ляць сваю 

кра і ну на ме ра пры ем стве 

та ко га ўзроў ню, але ж і які 

важ ны во пыт!

Са мі ж юныя ге о ла гі па-

куль вы ра ша юць, ці звя жуць 

сваё жыц цё з геа ло гі яй. 

Але та кія мэ та на кі ра ва ныя 

юна кі і дзяў ча ты дак лад на 

даб'юц ца пос пе хаў у лю бой 

пра фе сіі.

Ка ця ры на КІ РЭ Е ВА.

Фо та з ар хі ва ге ро яў.

Пер шае ве рас ня без кве-

так — гэ та быц цам Но вы год 

без ёл кі ці ман да ры наў. Згод-

ныя? На са мрэч цяж ка ўя віць 

школь ні ка, які ідзе да свай го 

лю бі ма га на стаў ні ка з пус ты-

мі ру ка мі. Але за тра ды цы я мі 

вель мі важ на не за быц ца і на 

бяс пе ку. Бо, на жаль, на ват 

бяс крыўд ныя на пер шы по-

гляд бу ке ты сён ня мо гуць ха-

ваць шмат не пры ем ных сюр-

пры заў. Што та ды ра біць? 

Да вай це раз бі рац ца!

Цу доў ны набор... 
так сі наў

Па мя таю, у дзя цін стве мя не 

вель мі здзіў ля ла, ча му квет кі ў кра-

ме так доў га жы вуць, та ды як на шы 

з ага род чы ка не мо гуць пра ста яць 

і дня. Сак рэт ака заў ся прос ты — 

уся спра ва ў вя лі кай коль кас ці хі-

мі ка таў. Спа чат ку, каб квет кі рас лі 

хут чэй, іх шчод ра ўгной ва юць, як 

вы ра зу ме е це, да лё ка не ар га ні кай, 

пас ля ча го апра цоў ва юць бія цы да-

мі і пес ты цы да мі, якія зні шча юць 

пус та зел ле, па ра зі таў і на ся ко мых 

у цяп лі цах. Пас ля гэ тых пра цэ дур 

квет кі зра за юць і ад ра зу кан сер ву-

юць зноў жа з да па мо гай усіх да сяг-

нен няў хі міч най пра мыс ло вас ці, бо 

інакш яны не змо гуць «да ля цець» 

да кра мы. І вось мы атрым лі ва ем 

цу доў ны бу ке цік так сі наў. Важ на 

ад зна чыць, што боль шая част ка 

кве так пры яз джае да нас з кра ін 

з ня стро гім эка ла гіч ным за ка на-

даў ствам (на прык лад, Ка лум біі, 

Ке ніі, Эфі о піі), дзе да гэ та га ча су 

да зво ле на вы ка рыс тоў ваць пес ты-

цыд ДДТ, які лі чыц ца над звы чай 

не бяс печ ным і та му за ба ро не ны ва 

ўсіх кра і нах Еў ро пы.

Трэ ба так са ма па мя таць пра 

транс парт ны след, які цяг нец ца за ўсі-

мі гэ ты мі пры ве зе ны мі бу ке та мі, і вя-

лі кую коль касць вы дат ка ва ных на іх 

вы рошч ван не рэ сур саў (ва ду, элект-

ра энер гію і г. д.). На прык лад, толь кі 

для вы рошч ван ня ад на го цюль па на 

па трэб на ка ля 13 літ раў ва ды.

Якая ёсць 
аль тэр на ты ва?

Школь ні кам вель мі ня ём ка цяг-

нуць вя лі зар ныя бу ке ты ў шко лу 

(па са бе ве даю), а по тым ста яць з 

імі яшчэ і на лі ней цы. Не па трэб-

ны яны і на стаў ні кам, якія прос-

та не ве да юць, ку ды дзець усю 

гэ ту пры га жосць, та му боль шую 

част ку вель мі хут ка ад праў ля юць 

у смет ні цу. А ба чыць, як твой бу-

кет вы кі да юць, вель мі не пры ем на, 

асаб лі ва ма лень кім дзе цям. Та му 

лепш за ўсё па да рыць не вя лі кую 

кве тач ку ў гарш ку, якую мож на на-

ват па кі нуць у кла се. Не па да ба-

ец ца та кі ва ры янт? Па спра буй це 

знай сці квет кі мяс цо вых вы твор-

цаў, якія вы рошч ва юць іх без хі мі-

ка таў, аль бо скла дзі це пры го жы 

бу кет з кве та чак са свай го са ду. 

І, вя до ма, ста рай це ся вы ка рыс тоў-

ваць упа коў ку і ін шыя ўпры га жэн ні 

з на ту раль ных ма тэ ры я лаў: па пе-

ры, льну, дрэ ва і ла зы.

А ка лі ўсё ж вы лі чы це, што 

квет кі з кра мы ні чым нель га за-

мя ніць, шу кай це бе ла рус кія аль бо 

тыя, што бы лі пры ве зе ны з най блі-

жэй шых да нас кра ін. Яны так са-

ма апра ца ва ны хі мі ка та мі, але ў іх 

усё ж мен шы транс парт ны след.

Пры ем на га вам свя та!

Ма ша ЗЯ ЛЁ НАЯ.

Ве дай на шых!Ве дай на шых!

Эка па ра дыЭка па ра ды

Бу кет для на стаў ні каБу кет для на стаў ні ка
Важ на!

Больш за па ло ву су пра цоў ні-

каў квет ка вых прад пры ем стваў 

у Кос та-Ры цы ма юць сімп то мы 

хра ніч на га атруч ван ня пес ты-

цы да мі.

Ці ка ва
Пад час вы рошч ван ня ўся го 

ад ной квет кі і яе транс пар ці роў-

кі вы дзя ля ец ца ка ля трох кі ла-

гра маў вуг ля кіс ла га га зу.

«Ро бім усё, «Ро бім усё, 
каб пры цяг нуць дзя цей да геа ло гіі»каб пры цяг нуць дзя цей да геа ло гіі»

Як юныя ге о ла гі да ся га юць вы со кіх вы ні каў
«Зай мац ца геа ло гі яй мя не на тхні ла на ша кі раў ні ца. 

Яна змаг ла па ка заць, на коль кі гэ та на ву ка мо жа быць 

ці ка вай», — рас ка за ла пра свой вы бар Ма ры на Кузь-

мар, ву ча ні ца мін скай ся рэд няй шко лы № 53. Яе сло-

вы пад тры ма лі ўсе сяб ры па ка ман дзе «Юныя гео ла гі 

Бе ла ру сі», якая пры нес ла на шай кра і не дру гое мес ца 

ў агуль ным за лі ку на ІІ Між на род най па ля вой алім-

пія дзе юных ге о ла гаў у Но ва сі бір ску.

Ужо дру гі раз бе ла рус кая ка ман да ўва хо дзіць у трой ку лі да раў 
Між на род най па ля вой алім пі я ды юных ге о ла гаў.


