
ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛI: 

1. « Зай грай це, ..., // Каб 

я па ска ка ла». З пры-

пеў кi. 3 кра са вi ка — Су-

свет ны дзень ве ча рын кi. 

5. На Даб ра ве шчан не 

дзеў ка ка су не пля це, 

... гняз да не ўе (прык.). 

9. Тое, што снiц ца; уба-

чыць у ... вяр бу — хут кае 

i мар кот нае па да рож жа 

(прыкм.). 10. Аў тар лi-

рыч ных лi та ра тур ных 

тво раў. 13. «Бо ся гон ня 

Верб нi ца — ... ў вяр бы». 

З вер ша Ул. Маз го «Верб-

нi ца». Сё ле та Верб нi ца 

свят ку ец ца 12 кра са вi ка, 

а Вя лiк дзень — 19 кра са-

вi ка. 14. Ча ла век, якi ва-

ло дае па чуц цём гу ма ру. 

15. Знач нае па ляп шэн не 

ў раз вiц цi ча го-не будзь. 

17. Дзе ..., там i вяр ба 

(прык.). 18. ... па рыць — 

зда роўе да рыць (прык.). 

Су свет ны дзень зда роўя 

ад зна ча ец ца 7 кра са-

вiка. 19. На Мат ро ну шчу-

пак хвас том ... пра бi вае 

(прык.). 21. Та му цяж ка, 

хто па мя тае ... (прык.). 

22. Са ма роб ныя га лё шы, 

ба хi лы. 24. Бе ла рус кая 

ба гi ня вяс но ва-лет няй 

урад лi вас цi. 25. Шчып ко-

вы му зыч ны iн стру мент. 

30. Вы зва лен не ад роз ных 

за вя зак. 32. Па да рож жа. 

33. Даб ра та баць кi як га-

ра — вы со кая, лю боў ма цi 

як ... — глы бо кая (прык.). 

34. Нiз суд на. 36. Га ра 

на Каў ка зе; та кi ж са мы 

па зыў ны ў лёт чы ка-кас-

ма на ўта, ура джэн ца Чэр-

ве ня А. На вiц ка га. 12 кра-

са вi ка — Дзень авiя цыi i 

кас ма на ўты кi. 37. Вя лi кая 

Чыр во ная ... . Дзень ве лi-

код на га тыд ня, ка лi фар-

ба ва лi ве лi код ныя яй кi.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛI: 

1. «Пер шай пра чну ла ся 

вяр ба — // Руп лi вая ...». 

З вер ша М. Тан ка «Вяс-

ной». 2. «Як сад за цвi таў, 

// Як ... ўзы шла». З бе ла-

рус кай на род най пес нi 

«А ў по лi вяр ба на хi лё ная». 

3. Аса дак на дне ва да ёмаў. 

4. «Як ма туль ка, вяр ба // 

Хi лiць ... над iм». З вер-

ша Я. Ко ла са «Ру чай». 

6. Пад сма жа ная лус тач ка 

хле ба. 7. Да ро га. 8. Ста-

ра даў нi спо саб мар ско га 

бою. 11. Ка лi з вяр бы ... 

ля цiць — сей поз нi авёс 

(прыкм.). 12. Якi дуб, та кi 

i клiн, якi баць ка, такi i ... 

(прык.). 16. «... ў лес, зда-

роўе ў кос цi». Па жа дан не, 

з якiм сця ба лi ад но ад на го 

га лiн ка мi асве ча най вяр-

бы ў Верб ную ня дзе лю. 

17. Ад на з на зваў Вя лi ка-

дня. 20. Хва ра вi ты стан; 

каб ачу няць ад ..., ра i ла ся 

з'ес цi дзе вяць пу пы шак 

(ко цi каў) з асве ча най вяр-

бы. 23. Мас так, якi зай ма-

ец ца плас ты кай. 26. Прэс-

на вод ная ры ба. 27. «Па ся-

род два ра ста я ла вяр ба, // 

... крас на к нам прый шла». 

З вяс нян кi. 28. За кон ча ная 

част ка спек так ля. 29. Уз-

на га ро да пе ра мож цу ў спа-

бор нiц тве. 30. Ме ха нiзм 

для за мы кан ня i раз мы-

кан ня элект рыч на га лан-

цу га. 31. Паст ка (пе ран.). 

35. Вя лi кi май стар сва ёй 

спра вы (пе ран.).

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, 

г. Дзяр жынск.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Кірылы, Фамы, 
Фёдара, Якава.

К. Ірэны, Рэнаты, Антона, 
Панкрата, Рышарда.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.37 19.50 13.13

Вi цебск — 6.25 19.41 13.16

Ма гi лёў — 6.27 19.40 13.13

Го мель — 6.25 19.35 13.10

Гродна — 6.52 20.05 13.13

Брэст — 6.55 20.03 13.08

Месяц
Першая квадра 

1 красавіка.

Месяц у сузор’і Льва.

УСМІХНЕМСЯ
Ра нi цай — сне жань, ве-

ча рам — са ка вiк, i ўсё гэ та 

на зы ва ец ца кра са вiк.

— Да ра гi, а што бу дзе, 

ка лi доў га-доў га, усю ноч, 

гля дзець на Ме сяц?

— Мож на не вы спац ца.

Ак цыя на бен за за праў цы: 

«За праў це поў ны бак, i пяць 

лiт раў мы даль ём бяс плат на!»

Сын прый шоў са шко-

лы i ра дас на па ве дам ляе: 

«Мам, та бе па шан ца ва ла 

сён ня, за да лi толь кi па чы-

тан нi!»

Га лоў ныя пы тан нi ча ла-

вец тва: «Хто вi на ва ты?» 

i «Што ра бiць?».

Га лоў ныя пы тан нi са бац-

тва: «Што ты жу еш?» i «Дзе 

ты гэ та ўзяў?».

 
Б Е Л А Р У С К А Я 
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.
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П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): 
zvarot@zviazda.by

3 КРА СА ВI КА

1890 год — на ра дзiў ся Ба рыс 

Мар ка вiч Шпэн цэр, ву чо-

ны ў га лi не хi мiч най тэх на ло гii, док тар 

хi мiч ных на вук (1934), пра фе сар (1932), 

член-ка рэс пан дэнт НАН Бе ла ру сi (1936). 

Удзель нi чаў у ар га нi за цыi вы твор час цi бу ры, бор най кiс-

ла ты, жоў та га фос фа ру i iн шых хi мiч на чыс тых прэ па ра-

таў, вы ву чаў эка но мi ку хi мiч най пра мыс ло вас цi i тэх на-

ло гiю хi мiч най вы твор час цi. У 1937 го дзе арыш та ва ны i 

пры га во ра ны да вы ключ най ме ры па ка ран ня. У 1938-м 

рас стра ля ны. Рэ абi лi та ва ны ў 1956 го дзе.

1925 год — на ра дзiў ся Аляк сей Апа на са вiч Фi лi-

пен ка, поў ны ка ва лер ор дэ на Сла вы.

1937 год — на ра дзiў-

ся Iван Iва на вiч 

Ан та но вiч, бе ла рус кi фi ло саф i 

дзяр жаў ны дзе яч, док тар фi ла-

соф скiх на вук (1973), пра фе сар 

(1977), за слу жа ны дзе яч на ву кi 

Бе ла ру сi (1996).

1987 год — прай шоў пер шы му зыч ны фес ты-

валь «Мiн ская вяс на» (з та го ча су пра во-

дзiц ца што год).

1885 год — на ра дзiў ся Ба рыс 

Анд рэ е вiч Вiль кiц кi, рус кi 

гiд рог раф-геа дэз iст. У 1913—1915 га дах 

на чаль нiк гiд ра гра фiч ных экс пе ды цый у 

Паў ноч ны Ле да вi ты акi ян на суд нах «Тай-

мыр» i «Вай гач».

1920 год — на ра дзiў ся Юрый 

Мар ка вiч На гi бiн, ра сiй скi 

пiсь мен нiк. Не ад на ра зо ва бы ваў у Бе-

ла ру сi, пi саў ар ты ку лы пра вы зва лен не 

рэс пуб лi кi ад ня мец ка-фа шысц кiх за хоп-

нi каў. Па вод ле яго апо вес цi «Ста рон кi 

жыц ця Труб нi ка ва» па стаў ле ны фiльм 

«Стар шы ня», пра воб раз га лоў на га ге-

роя — стар шы ня кал га са «Рас свет» Кi раў ска га ра ё на 

Кi рыл Ар лоў скi. Апо весць «На цi хiм во зе ры» пры све ча на 

на ра чан скiм ры ба кам.

1935 год — на ра дзiў ся Ула дзi мiр Мi хай ла вiч 

Шу ра лёў, ва ен ны дзе яч, ге не рал ар мii 

(1989).

ПЛI НIЙ СТА РЭЙ ШЫ:

«Ня ма мас тац тва больш ка рыс на га, 

чым ме ды цы на».

«Пер шай пра чну ла ся вяр ба...»

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, 
АД КА ЗЫ

Па га ры зан та лi: 1. Му зы-

кi. 5. Птуш ка. 9. Сон. 10. Лi-

рык. 13. Свя та. 14. Гу ма рыст. 

15. Зрух. 17. Ва да. 18. Це-

ла. 19. Лёд. 21. Зло. 22. Чу нi. 

24. Ла да. 25. Ар фа. 30. Раз вяз-

ка. 32. Тур нэ. 33. Акi ян. 34. Дно. 

36. Каз бек. 37. Су бо та.

Па вер ты ка лi: 1. Ма ла дзi ца. 

2. За ра. 3. Iл. 4. Го лаў. 6. Тост. 

7. Шлях. 8. Аб ар даж. 11. Пух. 

12. Сын. 16. Хва ро ба. 17. Вя-

лiч ка. 20. Лi ха ман ка. 23. Плас-

тык. 26. Язь. 27. Вяс на. 28. Акт. 

29. Прыз. 30. Рэ ле. 31. Сi ло. 

35. Ас.


