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Не пра пус ці!Не пра пус ці!
ГЕА ГРА ФІЯ + ЛО ГІ КА І КЕМ ЛІ ВАСЦЬ

«РАЎ БІ ЧЫ» ВЫ ХО ДЗЯЦЬ 
НА НО ВЫ ЎЗРО ВЕНЬ

Спарт комп лекс у 2022 го дзе 
пры ме этап Куб ка све ту па бія тло не

Та кое ра шэн не пры ня та Між на род ным са юзам 

бія тла ніс таў. Спар тыў ны ды рэк тар ІBU Фе лікс Бе тэр-

лінг рас ка заў, што ў 2022 го дзе ў Ку бак све ту бу дуць 

уклю ча ны эс тон скі Отэ пя і Мінск.

У «Раў бі чах» прой дзе сё мы этап Куб ка све ту — 2021/2022, 
гон кі ад бу дуц ца як раз пас ля Алім пій скіх гуль няў у Пе кі не, 
якія стар ту юць 28 лю та га і пра цяг нуц ца да 6 са ка ві ка.

Ад зна чым, што ра ней Бе ла русь ні ко лі не пры ма ла эта-
пы бія тлон на га Куб ка све ту, але ў алім пій скім спар тыў ным 
комп лек се «Раў бі чы» ўжо пра во дзі лі ся чэм пі я на ты све-
ту і Еў ро пы па бія тло не, а пас ля рэ кан струк цыі ў лю тым 
2015 го да тут ад быў ся 49-ы юні ёр скі чэм пі я нат све ту.

Так са ма на га да ем, што ў бя гу чым се зо не ў «Раў бі чах» 
з 18 да 24 лю та га 2019 го да прой дзе чэм пі я нат Еў ро пы па 
бія тло не. У хо дзе тур ні ру так са ма ад бу дуц ца про ва ды з вя-
лі ка га спор ту Да р'і До мра ча вай і Над зеі Скар дзі на.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

На двор'еНа двор'е

АД ЦЯПЛА Ў ХО ЛАД
Ка лі на паў днё вым за ха дзе плюс 12 гра ду саў, 

то на ўсхо дзе — ка ля ну ля і мок ры снег
У най блі жэй шыя дні на двор'е бу дзе па-ра ней ша му 

вы зна чаць воб ласць па вы ша на га ціс ку, сфар мі ра ва-

ная ў віль гот ным па вет ры, па ве да мі лі спе цы я ліс ты 

Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант-

ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу 

на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

У су бо ту бу дзе без іс тот ных апад каў. Мес ца мі ту ман.
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы па кра і не скла дзе ад мі нус 
2 да плюс 5 гра ду саў, удзень — 3—10 цяп ла. На паў днё вым
за ха дзе кра і ны бу дзе кры ху цяп лей — плюс 11—12 гра ду саў. 
У ня дзе лю мес ца мі па кра і не прой дуць не вя лі кія ка рот ка-
ча со выя даж джы, па ўсхо дзе кра і ны маг чы мы мок ры снег і 
сла бы га ла лёд. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад ну ля 
да плюс 5 гра ду саў, пры пра яс нен нях яна па ні зіц ца да мі нус 
2 гра ду саў. Днём сі ноп ты кі праг на зу юць 2—9 цяп ла, па паў-
днё вым за ха дзе кра і ны — да плюс 11 гра ду саў.

У ня дзе лю і па ня дзе лак тэ ры то рыя кра і ны бу дзе зна хо-
дзіц ца на пе ры фе рыі ха лод на га ан ты цык ло ну з цэнт рам 
над Ся рэд няй Вол гай, у паўд нё ва-за ход ніх ра ё нах кра і ны 
на двор'е бу дуць фар мі ра ваць больш цёп лыя віль гот ныя 
па вет ра ныя ма сы, якія па сту па юць з За ход няй Еў ро пы. 
Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, у па ня-
дзе лак мес ца мі па кра і не прой дуць ка рот ка ча со выя апад кі 
(дождж, па ўсход няй па ло ве кра і ны з мок рым сне гам), якія 
бу дуць су пра ва джац ца па ры віс тым вет рам. Уна чы і ра ні цай 
мес ца мі за ха ва ец ца ту ман. Па ўсход няй па ло ве кра і ны маг-
чы мы сла бы га ла лёд, на да ро гах га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўна чы скла дзе ад плюс 1 да плюс 7 гра ду саў, ва 
ўсход ніх ра ё нах яна па ні зіц ца да ну ля — мі нус 3 гра ду саў. 
Удзень тэм пе ра ту ра па кра і не скла дзе ад ну ля па ўсхо дзе 
кра і ны да плюс 12 гра ду саў па паў днё вым за ха дзе кра і ны.

Сяр гей КУР КАЧ.

Пер шая су бо та лю та га даў но ста ла 

тра ды цый ным ча сам су стрэ чы вы-

пуск ні коў школ і ўні вер сі тэ таў. Але 

ў тых, хто звя заў свой лёс з Су-

во раў скім ва ен ным ву чы лі шчам, 

час збо ру — па ча так ліс та па да. Гэ-

та звя за на з тым, што ме на ві та ў 

апош ні ме сяц во се ні да лё ка га 1953 

го да ву чы лі шча пры ня ло да ся бе 

пер шых на ву чэн цаў.

Ся род вы пуск ні коў Мінск ага су во-
раў ска га ву чы лі шча — ця пе раш ні мі-
ністр аба ро ны Анд рэй Раў коў, больш 
за 150 ге не ра лаў, мас та кі, пісь мен ні кі. 
Агу лам жа з яго сцен вый шла больш 
за 13 ты сяч вы ха ван цаў! Мно гія з іх 
са бра лі ся на тэ ры то рыі сва ёй аль ма-
ма тар пры га даць ка дэц кае жыц цё, 
су стрэц ца са сва і мі вы клад чы ка мі і 
прай сці па пля цы стра я вым кро кам. 
На гэ тыя не каль кі га дзін за мест вай-
ско вых пры ві тан няў во ка чап ля лі моц-
ныя муж скія по ціс кі рук.

— Пер шым су во раў скім і на хі маў-
скім ву чы лі шчам у бы лым СССР сё-
ле та спаў ня ец ца 75 га доў, — ка жа 
стар шы ня Рэс пуб лі кан ска га са ве-

та Бе ла рус ка га са ю за су во раў цаў 

і ка дэ таў Сяр гей ЖЫ ЦІ ХІН. — Та ды 
мэ та ста ві ла ся ад на — са браць дзя-
цей вай ны, не кі нуць іх на во лю лё су, а 
згур та ваць, зра біць з іх са праўд ных па-
тры ё таў. Але ў Мін ску су во раў скае ву-
чы лі шча з'я ві ла ся толь кі праз 10 га доў. 
Та кое ра шэн не пры ня ло ка ман да ван не 
Бе ла рус кай ва ен най акру гі па прось бе 
Цэнт раль на га ка мі тэ та Ка му ніс тыч най 
пар тыі Бе ла ру сі. У пер шыя на бо ры ву-
чы лі шчаў у ін шых са юз ных рэс пуб лі-
ках, якія вы па лі як раз на час вай ны, 

пры хо дзі лі дзе ці пал коў з ба я-
 вы мі ор дэ на мі, ме да ля мі... 
А ў Мін ску ў ву чы лі шча па-
сту па лі ўжо пе ра важ на дзе ці 
фран та ві коў і пар ты зан.

Пер шы на бор у су во раў-
скае ву чы лі шча ў Мін ску быў 
свое асаб лі вы. Бра лі хлоп чы-
каў ад на ча со ва ў роз ныя кла-
сы — і ў чац вёр ты, і ў дзя-
вя ты... Спра ва ў тым, што 
спа чат ку на ву чан не маг ло 
доў жыц ца аж но сем га доў! 
Толь кі праз не ка то ры час
гэты пра цэс пад час рэ фор-
маў прый шоў у стан дарт ны 
вы гляд. Су во раў цы пас ля 
ста лі ву чыц ца тры га ды, а 
за тым і ўво гу ле два. Ужо ў 
не за леж най Бе ла ру сі тэр мін 
на ву чан ня ў су во раў скім ву-
чы лі шчы па вя лі чы лі да пя ці га доў.

— Мы му сім год на вы кон ваць за-
да чы, якія ста яць пе рад на мі ў рам ках 
Уз бро е ных Сіл, — за ўва жае на чаль нік 
Су во раў ска га ва ен на га ву чы лі шча 
Аляк сандр НА ВУ МЕН КА. — Са мае 
асноў нае — сва і мі вы ні ка мі па цвер-
дзіць тую вы со кую план ку, якая бы ла 
па стаў ле на ра ней шы мі па ка лен ня мі 
на шых вы пуск ні коў. Ду маю, што ўсе 
за да чы вы ка на ем у поў ным аб' ёме.

Мі ха іл Ак ся нюк скон чыў су во раў-
скае ву чы лі шча двац цаць пяць га доў 
та му. На су стрэ чу ён прый шоў з дву ма 
сынамі. Адзін з іх, Дзя ніс, так са ма хо ча 
пай сці па баць коў скіх сля дах.

— Ка лі б ма шы на ча су пе ра нес ла 
мя не ў да лё кі 1993 год, то я пай шоў 
бы след у след. Усё б ра біў гэ так са ма. 
Мы, та га час ныя вы пуск ні кі, да гэ туль не 

губ ля ем су вя зі ад но з ад ным, на ват з 
ты мі, ка го лёс за кі нуў у су сед нія кра і-
ны. Га ды, пра ве дзе ныя ў гэ тых сце нах, 
на ву чы лі муж чын ска му сяб роў ству, 
кло па ту аб та ва ры шу, хва ля вац ца за 
стан спраў у ка лек ты ве.

— Та та рас каз ваў пра ву чо бу, па-
каз ваў фор му, фо та здым кі, ва дзіў у 
су во раў скае ву чы лі шча, — ка жа Дзя ніс 
Ак ся нюк. — Мне вель мі спа да ба ла ся. 
І та му я і за ха цеў па сту паць ту ды, ку ды 
і ён. Бу ду пад цяг ваць фі зіч ную пад рых-
тоў ку і школь ныя ве ды!

Тыя, хто па сту пае ў су во раў скае ву-
чы лі шча, пра хо дзяць са праўд ную за-
гар тоў ку не толь кі ў фі зіч ным, але і ў 
ма раль ным сэн се. І та кі ўнут ра ны стры-
жань моц на да па ма гае ім па жыц ці.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

З на го дыЗ на го ды

СУ ВО РАЎ ЦЫ АД ЗНА ЧЫ ЛІ ЮБІ ЛЕЙ

Клас ныя на ві ныКлас ныя на ві ны

Школь ны абед: і смач ней, і тан ней
Пра дэ гус та ваць шэ раг 

но вых страў пра па ну-

юць мін скім школь ні-

кам пас ля за кан чэн-

ня во сень скіх ка ні кул. 

У перс пек ты ве іх пла-

ну ец ца ўклю чыць у 

па ста ян нае ме ню ста-

ло вых. Для пра вя дзен-

ня да сле да ван ня вы-

зна ча ны па ад ной-дзве 

шко лы ў кож ным ра ё не 

Мін ска.

Вучні ацэ няць смак 
страў, іх знеш нюю пры ваб-
насць і вы ка жуць сваё мер-
ка ван не. Так са ма ім бу дзе 
пра па на ва на ад ка заць на 
пы тан ні ан ке ты. Та кім чы-
нам у ад дзе ле гра мад ска га 
хар ча ван ня га лоў на га ўпраў-
лен ня спа жы вец ка га рын ку 
Мін гар вы кан ка ма хо чуць 
вы ву чыць сма ка выя пе ра-
ва гі школь ні каў, каб ме ню 
ўста ноў агуль най ся рэд няй 

аду ка цыі бы ло скла дзе на з 
тых страў, якія дзе цям па да-
ба юц ца і якія яны не бу дуць 
ад маў ляц ца ес ці.

Но вае ме ню для школь-
на га хар ча ван ня рас пра цоў-
ва ец ца з улі кам се зон нас ці. 
Так, з на ды хо дам зі мо ва га 
пе ры я ду ў ра цы ён уклю-
чаць са ла ты, су пы, гар ні ры 
з ква ша най ка пус ты і ін шыя 
стра вы.

З 1 ліс та па да функ цыю ар-
га ні за цыі хар ча ван ня вуч няў 
ва ўста но вах агуль най ся рэд-
няй аду ка цыі ста лі цы ўзяў на 
са бе Адзі ны кам бі нат школь-
на га хар ча ван ня. Ра ней у 
Мін ску на ліч ва ла ся дзе вяць 
ра ён ных кам бі на таў, на аб-
слу гоў ван ні ў якіх зна хо дзіў-
ся 251 аб' ект пры ўста но вах 
агуль най ся рэд няй аду ка цыі. 
Мяр ку ец ца, што ства рэн не 

адзі най струк ту ры за бяс пе-
чыць цэнт ра лі за ва ныя за куп-
кі пра дук таў па больш ніз кіх 
цэ нах, да зво ліць вы клю чыць 
па ся рэд ні каў, удас ка на ліць 
ла гіс ты ку да стаў кі та ва раў 
і сы ра ві ны, ад па вед на, гэ та 
ўсё ада б'ец ца і на па тан нен ні 
школь на га абе ду. У ця пе раш-
ні час абе дзен ны комп лекс ва 
ўста но вах агуль най ся рэд няй 
аду ка цыі абы хо дзіц ца баць-
кам у 2,3-2,5 руб ля. У на бор 
ува хо дзяць са ла та, суп, га ра-
чае з гар ні рам і на пой.

Спе цы я ліс та мі га лоў на-
га ўпраў лен ня спа жы вец-
ка га рын ку Мін гар вы кан ка-
ма су мес на з ка мі тэ там па 
аду ка цыі Мін гар вы кан ка ма 
рас пра ца ва ны комп лекс ме-
ра пры ем стваў, які ўклю чае 
ма дэр ні за цыю харч бло каў, 
за куп ку аб ста ля ван ня, аб наў-
лен не ін вен та ру і ка пі таль ны 
ра монт па мяш кан няў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Чэм пі я нат све ту ў Го ме лі 
па ра да ваў ша шыс таў ме да ля мі

З 28 каст рыч ні ка па 3 ліс та па да ў Го ме лі прай шоў 

ма ла дзёж ны чэм пі я нат све ту па шаш ках-100. На гэ ты 

прэ стыж ны тур нір пры еха лі ка ля 250 юных ша шыс таў 

з Кі тая, Ра сіі, Ні дэр лан даў, Поль шчы, Іта ліі, Укра і ны, 

Бе ла ру сі, Лат віі, Літ вы, Эс то ніі, Ка зах ста на, Венг рыі, 

Ман го ліі, Су ры на ма і Кот-д'І ву а ра.

Чэм пі я нат све ту пра хо дзіў у дзвюх на мі на цы ях: у асноў-
най кла січ най пра гра ме і блі цы (ма лан ка вай гуль ні). У блі цы 
бе ла ру сы за ва я ва лі чатыры ме да лі — два за ла тыя і два 
брон за выя. Чэм пі ён ка мі све ту ста лі ста ліч ныя спарт смен кі 
Па лі на Пет ру сё ва і Вік то рыя Ні ка ла е ва, а брон за выя ме да лі 
за ва я ва лі Ге ор гій Вы дзер ка і Да р'я Ні кі фа ра ва.

У кла січ най пра гра ме бе ла ру сы за ва я ва лі пяць ме да лёў — 
тры за ла тыя і два брон за выя. Чэм пі ё на мі све ту ў «кла сі цы» ста лі 
Мі ха іл Се мя нюк, Вік то рыя Ні ка ла е ва і Лю боў Коб ры на. Брон за-
выя ме да лі за ва я ва лі Яна Ла зо вік і Анас та сія Са ка ло ва.

У вы ні ку бе ла рус кія спарт сме ны за ва я ва лі ў Го ме лі дзе-
вяць ме да лёў — пяць за ла тых і чатыры ся рэб ра ныя, та кім 
чы нам за ня ўшы другое мес ца ў ка манд ным за лі ку, пра пус-
ціў шы на пе рад толь кі Ра сію.

Яў ген СА ЛА НО ВІЧ, май стар спор ту СССР па між на-

род ных і рус кіх шаш ках.
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Геа гра фіч ная дык тоў ка прой дзе 

ў Бе ла ру сі 11 ліс та па да. Удзел у 

ёй — бяс плат ны і доб ра ах вот ны.

Ар га ні за та ра мі між на род най аду ка-
цый най ак цыі ў на шай кра і не вы сту-
па юць геа гра фіч ны фа куль тэт БДУ, 
Бе ла рус кае геа гра фіч нае та ва рыст ва 
пры пад трым цы Рус ка га геа гра фіч на га 
та ва рыст ва. Асноў ная мэ та — па вы-
шэн не ўзроў ню геа гра фіч най аду ка-
ва нас ці на сель ніц тва.

У гэ тым го дзе за дан ні бу дуць раз-
лі ча ны на ло гі ку, кем лі васць і не стан-
дарт насць мыс лен ня.

У Бе ла ру сі геа гра фіч ная дык тоў ка 
прой дзе дру гі раз. У гэ тым го дзе коль-
касць пля цо вак для яе пра вя дзен ня 
па вя лі чыц ца. Геа гра фіч ныя ве ды мож-
на бу дзе пра ве рыць на геа гра фіч ным 
фа куль тэ це БДУ, у Ма гі лёў скім дзяр-
жаў ным уні вер сі тэ це імя А. А. Ку ля шо-
ва, Брэсц кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це 
імя А. С. Пуш кі на, Го мель скім дзяр-
жаў ным уні вер сі тэ це імя Ф. Ска ры ны, 
Ві цеб скім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це імя 
П. М. Ма шэ ра ва, Мін скім фі лі яле Ра сій-
ска га дзяр жаў на га са цы яль на га ўні вер-
сі тэ та, Бе ла рус ка-Ра сій скім уні вер сі тэ-

це, Мін скім фі лі яле Ра сій ска га эка на-
міч на га ўні вер сі тэ та імя Г. В. Пля ха на ва, 
Ра сій скім цэнт ры на ву кі і куль ту ры 
(у Мін ску і Брэс це). Для пра хо джан ня 
дык тоў кі не аб ход на за рэ гіст ра вац ца 
на сай це Бе ла рус ка га геа гра фіч на га 
та ва рыст ва. Вы ні кі вы ка на ных ра бот 
ста нуць вя до мыя 15 ліс та па да.

Упер шы ню «Геа гра фіч ная дык тоў ка» 
прай шла ў 2015 го дзе ў Ра сіі. А ў 2017-м 
пра ект атры маў між на род ны ста тус дзя-
ку ю чы та му, што ў ім узя лі ўдзел больш 
як 260 ты сяч ча ла век з 25 кра ін све ту.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
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Міхаіл АКСЯНЮК з дзецьмі.


