
29 мая 2020 г. СЁННЯ 3

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

...Амаль кож ны дзень у твор чай ла ба ра-

то рыi Гро дзен ска га АМЦНТ шу мiць вер ты-

каль ны ткац кi ста нок, ана ла гаў яко му ў Бе ла -

ру сi ня ма. Яго яшчэ ў ся рэ дзi не мi ну ла га

ста год дзя пе ра ра бiў з тра ды цый ных крос наў 

вя до мы май стар-тэкс тыль шчык Фе лiкс Шу-

ней ка, а ця пер тэх на ло гiю за хоў ва юць i пе ра-

 да юць вуч ням яго дзе цi. Але на Шу ней ка,

якая амаль 40 га доў пра цуе ў тра ды цы ях так 

зва на га па двой на га i ад на ба ко ва га пе ра-

бор на га ткац тва, упэў не ная: кож ны га бе лен, 

на ват зроб ле ны па ад ным ма ке це,  — рэч 

штуч ная i не паў тор ная. «Ства рэн не па лат на 

сва i мi ру ка мi  — гэ та твор часць, дзя ку ю чы 

якой май стар не толь кi збе ра гае тра ды цыi, 

але i да дае ў кож ны вы раб част ку ўлас най 

ду шы i све та по гля ду»,  — раз ва жае за ха-

валь нi ца ўнi каль на га ткац ка га ра мяст ва.

Ра бо та, у якой Але не Фе лiк саў не да па ма-

гае ма ла дая ка ле га Юлiя Ба ра дзi на, вы ма гае 

цяр пен ня i ўва гi, бо нiт кi за клад ва юц ца

не чаў на ком, а ру ка мi, i мож на пе ра даць на 

га бе ле не на ват дроб ныя дэ та лi. Доб ра, ка лi 

атрым лi ва ец ца вы ткаць два  — два з па ло-

вай сан ты мет ры па лат на ў дзень, а бы вае, 

што трэ ба спус кац ца на не каль кi ра доў на зад 

i пе ра раб ляць. Мно гае за ле жыць i ад нi так 

(а яны ў кар цi не амаль усе на ту раль ныя)  — 

тоў стых iдзе менш, то нень кiх на шмат больш. 

Але га лоў нае, ка жуць тка чы хi,  — знай сцi 

па ды хо дзя чы ко лер. «Бы вае, на па лiт ры 

фар баў не ад ра зу па трэб ныя пад бя рэш, а 

тут нiт кi,  — за ўва жае вя ду чы ме та дыст 

па вы яў лен чым i дэ ка ра тыў на-пры клад-

ным мас тац тве Юлiя БА РА ДЗI НА.  — Та му 

збi ра лi iх, дзе толь кi зна хо дзi лi  — i са мi па 

за се ках па ры лi ся, знай шлi, на прык лад, нiт-

кi, якiя фар ба ваў яшчэ баць ка Але ны Фе лiк -

саў ны  — прай шло ўжо 50 га доў, а яны тры-

ва лыя i якас цi не стра цi лi. Не ка то рыя нiт кi 

да ры лi, шмат ма лень кiх роз на ка ля ро вых 

клуб коў пры но сi лi ка ле гi, хтось цi на ват коф-

ты рас пус каў!»

Нiж няя част ка па лат на па ме рам 1,5х2 мет-

ры па каз вае па дзеi Вя лi кай Ай чын най вай-

ны  — тут фран та выя за ма лёў кi, пар ты зан-

скiя буд нi i, ка неш не, свят ка ван не Пе ра мо гi. 

Ся рэд няя ад люст роў вае пас ля ва ен нае ад-

ра джэн не кра i ны, ад наў лен не i на ладж ван-

не бы ту вё сак i га ра доў. У верх няй, са май 

свет лай, част цы зна хо дзяц ца зна ка выя ар хi -

тэк тур ныя пом нi кi Бе ла ру сi: Холм скiя ва-

ро ты ў Брэсц кай крэ пас цi, Тры ум фаль ная 

ар ка ў Ма гi лё ве, Фар ны кас цёл у Грод не, 

Пет ра паў лаў скi са бор у Го ме лi, га рад ская 

ра ту ша Вi цеб ска i абел iск Пе ра мо гi ў Мiн-

ску. У кож ным сю жэ це во ка чап ля ец ца за 

кар пат лi ва i з ду шой пра пра ца ва ныя дэ та лi: 

ма ле неч кiя ме да лi на гру дзях сал дат Вя лi кай 

Ай чын най вай ны, пэн дзаль i па лiт ра ў ру ках

мас та ка, пром нi на зор цы, што вян чае абе-

л iск... Аб' яд ноў вае ж кам па зi цыю, па вод ле

за ду мы аў та ра эс кi за, пра фе са ра Бе ла рус-

кай дзяр жаў най ака дэ мii мас тац тваў Яў ге на 

Шу ней кi, не пад улад ная ча су цэнт раль ная 

вы ява Ма цi-Бе ла ру сi, на ру ках у якой дзi ця 

з птуш кай  — сiм вал бу ду чы нi.

 — Яшчэ ў лю тым мы аб вяс цi лi ў са цы яль-

ных сет ках кон курс на най леп шую наз ву для 

га бе ле на,  — рас каз вае за гад чык ад дзе-

ла тра ды цый най куль ту ры Гро дзен ска-

га АМЦНТ Воль га ШЛА ВЯ НЕЦ.  — Вод гук 

ака заў ся на ват кры ху не ча ка ны: атры ма-

лi 96 ва ры ян таў наз вы. Кан чат ко вы ва ры-

янт — пе ра мож цу кон кур су  — «Гiс то рыi 

жы вая нiць»  — вы бi ра лi ка ле гi яль на, з улi-

кам мер ка ван ня са мiх май стрых, якiм вель мi 

ха це ла ся, каб наз ва пе ра да ва ла сут насць 

iх пра цы.

Ця пер ужо рас па чаў ся трэ цi, апош нi этап 

ра бо ты. Тка чы хi ў адзiн го лас ка жуць, што 

«спя ша юц ца па воль на», але па ста ра юц ца 

за вяр шыць экс клю зiў ны га бе лен да кан ца 

чэр ве ня, каб на Дзень Не за леж нас цi прад-

ста вiць яго для ўсiх ах вот ных. Ка лi i дзе ад-

бу дзец ца прэ зен та цыя  — з улi кам бя гу чай 

эпi дэ мi я ла гiч най сi ту а цыi гэ тае пы тан не па-

куль не вы ра ша на, хоць, без умоў на, аў та-

рам тка най кар цi ны — пры свя чэн ня Пе ра-

мо зе ха це ла ся б, каб iх па да ру нак Ра дзi ме 

ўба чы лi i аца нi лi як ма га больш бе ла ру саў 

i за меж нi каў. Але ўжо дак лад на вя до ма, 

што аў тар наз вы, iмя яко га аб вес цяць на 

прэ зен та цыi ра бо ты, атры мае спе цы яль ны 

па мят ны па да ру нак ад Гро дзен ска га аб лас-

но га цэнт ра ме та дыч най твор час цi. А па куль 

што з усi мi эта па мi рэа лi за цыi пра ек та, а 

так са ма са шмат лi кi мi май стар-кла са мi па 

дэ ка ра тыў на-пры клад ным мас тац тве, якiя 

рас пра ца ва лi цэнт ры куль ту ры i да мы ра-

мёст ваў Гро дзен шчы ны, мож на па зна ё мiц ца 

дыс тан цый на  — на сай це http://gromc.by i ў 

са цы яль ных сет ках Гро дзен ска га аб лас но га 

ме та дыч на га цэнт ра на род най твор час цi.

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та да дзе на 

ДУК «Гро дзен скi АМЦНТ».

Гiс то рыi жы вая нiт ка

На ву чэн цаў 9 i 11 кла саў, якiя пад час 

iс пы таў хва рэ юць на COVID-19 або 

з'яў ля юц ца кан так та мi пер ша га ўзроў-

ню, вы зва ляць ад эк за ме наў. Ад зна кi 

ў атэс тат та кiм дзе цям вы ста вяць па 

вы нi ках га да вых ад знак. Та кая нор ма 

ўтрым лi ва ец ца ў па ста но ве Мi нiс тэр-

ства аду ка цыi ад 26 мая № 101.

Пад час пра вя дзен ня вы пуск ных эк за ме наў 

га рад скiя, ра ён ныя, за наль ныя i ра ён ныя ў 

га ра дах цэнт ры гi гi е ны i эпi дэ мi я ло гii бу дуць 

пе ра да ваць у ад дзел цi ўпраў лен не аду ка цыi 

мяс цо ва га вы кан ка ма спi сы на ву чэн цаў, якiя 

ма юць iн фек цыю, вы клi ка ную COVID-19, а 

так са ма звест кi пра на ву чэн цаў, якiя зна хо-

дзяц ца ў са ма iза ля цыi. «На пад ста ве атры ма-

най iн фар ма цыi мяс цо выя ор га ны кіравання 

адукацыяй аду ка цыi пад рых ту юць ад па вед ны 

за гад i апе ра тыў на да вя дуць яго да ве да ма 

ўста ноў агуль най ся рэд няй аду ка цыi. Вуч ням 

у да ку мен ты аб аду ка цыi бу дуць вы стаў ле ны 

га да выя ад зна кi», — па ве да мi лi ў прэс-служ бе 

га лоў на га аду ка цый на га ве дам ства.

Баць кi мо гуць удак лад нiць звест кi пра 

на ву чэн цаў, якiя пад ля га юць вы зва лен ню 

ад вы пуск ных эк за ме наў, у тэ ры та ры яль-

ных цэнт рах гi гi е ны i эпi дэ мi я ло гii, ад дзе лах 

i ўпраў лен нях па аду ка цыi мяс цо ва га вы кан-

ка ма. Ас тат нiя дзе ян нi — за мяс цо вы мi ор га-

на мi кi ра ван ня аду ка цыi.

Пры пра вя дзен нi вы пуск ных эк за ме наў 

усiм уста но вам агуль най ся рэд няй аду ка цыi 

рэ ка мен да ва на за бяс пе чыць за ха ван не са-

нi тар на-эпi дэ мi я ла гiч ных па тра ба ван няў — 

у пры ват нас цi, пра ду гле дзець у мес цах 

пра вя дзен ня вы пра ба ван няў на яў насць ан-

ты сеп ты каў i срод каў iн ды вi ду аль най ахо вы, 

ар га нi за ваць iс пы ты ў па мяш кан нях вя лi кай 

пло шчы i за бяс пе чыць iх на леж ны са нi тар ны 

стан. Ка бi не ты i мэб ля ў iх (пар ты перш за ўсё) 

па вiн ны быць ста ран на вы мы тыя. Па мяш кан нi 

трэ ба доб ра пра вет рыць. Не аб ход на так са ма 

за бяс пе чыць рас са джван не ў на ву чаль ных 

ка бi не тах па ад ным вуч нi за пар тай цi пра ду-

гле дзець дзя лен не кла са на дзве гру пы для 

рас са джван ня ў двух ка бi не тах.

Пры пра вя дзен нi эк за ме наў у вус най фор-

ме не аб ход на склас цi гра фiк пры хо ду на ву-

чэн цаў на эк за мен, каб па збег нуць iх скап лен-

ня. «Мож на, на прык лад, па пя рэд не раз бiць iх 

на гру пы па пяць ча ла век. Не аб ход на вы клю-

чыць зна хо джан не ў ву чэб ных ка бi не тах, дзе 

пра вод зяц ца вы пуск ныя эк за ме ны, ста рон нiх 

лю дзей. Зна хо дзiц ца там мо гуць толь кi чле ны 

эк за ме на цый най ка мi сii, якiм рэ ка мен да ва-

на вы кон ваць ма сач ны рэ жым пад час пра вя-

дзен ня iс пы ту», — да да лi ў ве дам стве.

Пра аба вяз ко вы ма сач ны рэ жым для на-

ву чэн цаў не па ве дам ля ец ца.

На га да ем, iс пы ты ў бе ла рус кiх шко лах 

прой дуць з 1 да 9 чэр ве ня. Для на ву чэн цаў 

9 кла саў вы зна ча ны тры да ты — 2, 4 i 9 чэр-

ве ня. У гэ тыя днi вы пуск нi кi ба за вай шко лы 

на пi шуць дык тоў кi па бе ла рус кай i рус кай 

мо вах i вы ка на юць кант роль ную ра бо ту па 

ма тэ ма ты цы. Для вуч няў 11 кла саў так са ма 

ўста ноў ле ны тры да ты для зда чы пiсь мо вых 

эк за ме наў — 1, 3 i 5 чэр ве ня. Адзi нац ца цi-

клас нi кi бу дуць пi саць пе ра каз па бе ла рус кай 

або рус кай мо ве (у за леж нас цi ад свай го 

вы ба ру), вы ка на юць кант роль ную ра бо ту па 

ма тэ ма ты цы, а так са ма зда дуць у вус най 

фор ме вы пуск ныя эк за ме ны па гiс то рыi Бе-

ла ру сi i за меж най мо ве. Што да ты чыц ца кан-

крэт на га рас кла ду з ука зан нем, у якi дзень i 

па якiм ме на вi та ву чэб ным прад ме це прой-

дзе эк за мен, то ён скла да ец ца не па срэд на 

ў са мой шко ле, гiм на зii або лi цэi.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

ЭК ЗА МЕ НЫ: 
ПА АД НЫМ ВУЧ НI ЗА ПАР ТАЙ

На двор'еНа двор'е

ЦЫК ЛОН 
З БАЛ КАН
Гэ ты мi дня мi на на шу 
тэ ры то рыю вы пад зе 

ча ра да вы пра ба ван няў: 
моц ныя даж джы, 

на валь нi цы i ўра ган ны ве цер
Вось ужо ў апош нiя днi мая на двор'е 

на сва воль нi чае! А ўсё та му, што 

бал кан скi цык лон, на цэ лiў шы ся на 

су сед нюю Укра i ну, ужо сён ня на-

крые Бе ла русь па ля мi даж джа вых 

аб ло каў i iс тот на па вя лi чыць уз ро-

вень апад каў, па ве дам ля юць спе-

цы я лiс ты Рэс пуб лi кан ска га цэнт ра 

гiд ра ме тэа ра ло гii, кант ро лю ра-

дые ак тыў на га за брудж ван ня i ма-

нi то рын гу на ва коль на га ася род дзя 

Мiнп ры ро ды.

Сён ня ўмо вы на двор'я ў кра i не вы зна-

чаць ак тыў ныя ат мас фер ныя фран ты ад 

паўд нё ва г а цык ло ну, цэнтр яко га ў дзён-

ныя га дзi ны бу дзе зна хо дзiц ца па мiж Го-

ме лем i Чар нi га вам. Удзень на боль шай 

част цы тэ ры то рыi кра i ны праг на зу юць 

моц ныя даж джы, мес ца мi на валь нi цы.

У най блi жэй шыя вы хад ныя на ша кра i на 

тра пiць пад уплыў ак тыў ных ма ла ру хо мых 

ат мас фер ных фран тоў ад та го ж цык ло ну, 

цэнтр яко га пе ра мес цiц ца на Бран скую 

воб ласць. У су бо ту на боль шай част цы 

тэ ры то рыi кра i ны прой дуць пра цяг лыя 

даж джы, удзень па паўд нё ва-ўсход няй

част цы — мес ца мi моц ныя. У асоб ных ра ё-

 нах ча ка юц ца на валь нi цы. Ве цер бу дзе

паў ноч на-за ход нi, паў ноч ны ўме ра ны, уна-

чы па за ха дзе, удзень на боль шай част-

цы тэ ры то рыi — моц ны па ры вiс ты. Уна чы 

праг на зу ец ца ад плюс 8 да плюс 15 гра ду-

саў, удзень — 13—20 цяп ла, па паў ноч ным 

ус хо дзе — да плюс 23 гра ду саў.

Не па гадзь ча ка ец ца i ў ня дзе лю. 

У апош нi дзень мая бу дзе воб лач на, удзень 

з пра яс нен ня мi. Ча сам ча ка юц ца даж джы, 

уна чы мес ца мi моц ныя лiў нi. У асоб ных 

ра ё нах пра гры мяць на валь нi цы. Ве цер бу-

дзе паў ноч на-за ход нi, на боль шай част-

цы тэ ры то рыi — моц ны па ры вiс ты. Тэм-

пе ра ту ра па вет ра скла дзе 8—15 цяп ла, 

удзень — ад плюс 15 да плюс 20 гра ду саў, 

па поў на чы кра i ны — да 22 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд нiх пра гно заў ай чын-

ных сi ноп ты каў, у па чат ку на ступ на га тыд ня 

ат мас фер ны цiск вы рас це, аб ло каў i даж-

джоў ста не менш, ве цер пач не сцi хаць. 

У па ня дзе лак ча ка ец ца пе ра мен ная воб-

лач насць, пе ра важ на без апад каў, толь кi ў 

асоб ных ра ё нах па паў днё вым ус хо дзе кра i -

ны прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. Ве-

 цер праг на зу ец ца паў ноч на-ўсход нi ўме ра-

ны. Уна чы бу дзе ад плюс 6 да плюс 12 гра-

ду саў, удзень — 14—21 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

Сё ле та на аб' ек тах чы гун кi 

ў кра i не за гi ну ла двое дзя-

цей, за ана ла гiч ны пе ры яд 

мi ну ла га го да — дзе сяць. 

На аў та ма бiль ных да ро гах 

па цяр пе ла пяць не паў на-

лет нiх, 133 атры ма лi траў-

мы. Асноў най пры чы най 

ня шчас ных вы пад каў па-

ра ней ша му за ста ец ца iг на-

ра ван не эле мен тар ных мер 

бяс пе кi. Пра гэ та рас ка заў 

стар шы iн спек тар па асаб лi-

вых да ру чэн нях упраў лен ня 

ар га нi за цыi за бес пя чэн ня 

гра мад скай бяс пе кi на аб' ек-

тах транс пар ту Мi нiс тэр ства 

ўнут ра ных спраў Ула дзi мiр 

СЯ СIЦ КI.

— Пра фi лак ты ка дзi ця ча га 

траў ма тыз му — га лоў ная за да ча 

пе рад лет нi мi ка нi ку ла мi як для пе-

да го гаў, так i для баць коў. Па ста-

тыс ты цы, 80 пра цэн таў усiх ДТЗ, 

у якiх па цяр пе лыя — не паў на лет-

нiя, зда ра юц ца па вi не да рос лых. 

Больш за па ло ву зда рэн няў ад-

бы ло ся та ды, ка лi дзе цi бы лi ў 

якас цi пе ша хо даў, кры ху больш 

за 40 пра цэн таў — калі яны бы-

лi па са жы ра мi (да рэ чы, амаль у 

па ло ве вы пад каў іх пе ра во зi лi з 

па ру шэн ня мi па тра ба ван няў за-

ка на даў ства). На сён ня су пра-

цоў нi ка мi ДАI ў шко лы для дзя цей 

пе ра да дзе на больш за 20 ты сяч 

лiс то вак з асноў ны мi пра вi ла мi 

бяс пе кi на да ро гах. Су пра цоў нi-

кi пад раз дзя лен ня транс парт най 

мi лi цыi i РА УС на пе ры яд лет нiх 

ка нi кул бу дуць за бяс печ ваць ахо-

ву гра мад ска га па рад ку па блi зу 

чы гу нач ных пу цей, пла ну ец ца су-

пра ва джэн не боль шас цi цяг нi коў, 

што кур сi ру юць да мес цаў ма са-

ва га ад па чын ку. Асаб лi вая ўва га 

бу дзе звяр тац ца на за бес пя чэн не 

бяс пе кi дзя цей на гэ тых аб' ек тах.

У кра i не ця пер пра хо дзiць 

тра ды цый ная ак цыя «Ува га — 

дзе цi!», якая пра цяг нец ца да 

5 чэр ве ня, рас ка заў прад стаў нiк 

га лоў на га ўпраў лен ня Дзяр-

жаў най аў та ма бiль най iн спек-

цыi мi лi цыi гра мад скай бяс пе кi 

Мi нiс тэр ства ўнут ра ных спраў 

Ста нi слаў СА ЛА ВЕЙ.

— Яна скi ра ва на на праб ле-

му за бес пя чэн ня бяс пе кi дзя цей 

на да ро зе, па вы шэн ня ўзроў ню 

ад каз нас цi баць коў i кi роў цаў. 

Дзяр жаў та iнс пек цыя за клi кае 

апош нiх быць вель мi ўваж лi вы мi 

пры ру ху па блi зу дзi ця чых уста-

ноў, пра ез дзе не рэ гу ля ва ных пе-

ша ход ных пе ра хо даў, пры пын каў 

гра мад ска га транс пар ту i асаб лi-

ва ў два рах. У мэ тах пра ду хi лен-

ня траў ма тыз му не паў на лет нiх 

у днi пра вя дзен ня спе цы яль ных 

ме ра пры ем стваў рух транс парт-

ных срод каў у свет лы час су так 

па вi нен ажыц цяў ляц ца з уклю-

ча ным блiз кiм свят лом фар. Да 

та го ж iн спек та ры ДАI пра вя дуць 

рэй ды, дзе ўва га бу дзе ўдзя ляц ца 

вы ка нан ню кi роў ца мi хут кас на га 

рэ жы му, пра вiл пра ез ду пе ша ход-

ных пе ра хо даў i бяс печ най пе ра-

воз кi дзя цей. Акра мя та го, у лет нi 

пе ры яд Дзяр жаў та iнс пек цыя ак-

тыў на раз вi вае i ўжо вы ка рыс-

тоў вае дыс тан цый нае на ву чан не

дзя цей у шко лах. Пад час рэйдаў 

су пра цоў нi кi ДАI рас каз ва юць не-

паў на лет нiм аб пра вi лах бяс пе кi, 

пра вод зяць паў на вар тас ныя ўро кi.

Са мыя цяж кiя траў мы дзе цi 

атрым лi ва юць пры па дзен нi з 

вы шы нi, рас ка заў га лоў ны па-

за штат ны дзi ця чы траў ма то-

лаг-ар та пед Ка мi тэ та па ахо-

ве зда роўя Мiн гар вы кан ка ма 

Ста нi слаў ТРАЦ ЦЯК. «Ка тан не 

на ро лi ках, ве ла сi пе дах — адзiн 

з лю бi мых дзi ця чых за ня ткаў ле-

там. Гэ та доб ра, але мно гiя баць-

кi эка но мяць на на ла кот нi ках, 

на ка лен нi ках i па доб ных рэ чах, 

што ня пра вiль на. Яны так са ма 

па вiн ны на га даць школь нi кам, 

што не бяс печ на ра бiць сэл фi на 

да хах i ла зiць па за кi ну тых бу-

дын ках. Са чы це за тым, каб ка ля 

акон не ста я ла нi я кая мэб ля, з 

якой ма лое дзi ця мо жа за брац ца 

на пад акон нiк».

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Ра курс праб ле мыРа курс праб ле мы

ПРА ВЯ ДЗЁМ КА НI КУ ЛЫ БЯС ПЕЧ НА!
Да гэ та га дзя цей i iх баць коў за клi ка юць шмат лi кiя служ бы

Вы пуск нiк-2020Вы пуск нiк-2020
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