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2 красавіка 2014 года.

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.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 6.38 19.49 13.11
Вi цебск — 6.26 19.40 13.14
Ма гi лёў — 6.28 19.39 13.11
Го мель — 6.26 19.34 13.08
Гродна — 6.54 20.04 13.10
Брэст — 6.56 20.02 13.06

Iмянiны
Пр. Кірылы, Фамы, Фёдара, 
Якава.
К. Ірэны, Рэнаты, Антона, 
Панкрата.

Месяц
Маладзік 30 сакавіка.

Месяц у сузор’і Блізнят.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ

3
красавіка

НА РО ДЖА НЫЯ

3 красавіка 2014 г.
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Ся джу ў ка вяр ні. Па ды хо-
дзіць хло пец і ка жа:

— Дзяў чы на, мож на я за 
вас за пла чу?

Ну, я не раз гу бі ла ся — да-
ста ла кві тан цыі за ацяп лен не, 
газ, свят ло, ва ду...

Жа но чая до ля:
Ку пі ла туф лі — ня ма 

спад ні цы.
Ку пі ла спад ні цу — блуз кі 

ня ма.

Ку пі ла блуз ку — ня ма 
курт кі.

Ку пі ла курт ку — сум кі 
ня ма.

Ку пі ла сум ку — туф лі не 
па су юць.

Ка лі зай сці ў шко лу ў спар-
тыў най фор ме і са свіст ком на 
шыі, мож на лёг ка «зда быць» 
моц ных дзе ся ці клас ні каў, каб 
яны пе ра вез лі та бе мэб лю.

Дом па бу да ваў, 
дрэ ва па са дзіў, 

цяпер вось да вас...

Ра дзіль ны 
дом № 8

Яны апан та ны жа дан нем стаць не за мен-
ны мі ў гэ тым жыц ці. У кі ра ван ні пра цэ сам 
яны ад да юць пе ра ва гу сціп лас ці, вы раз-
на і зра зу ме ла пра яў ля ю чы сваю во лю 
і чакаю чы ад тых, хто зна хо дзіц ца по бач, 
поў най ува гі. Ду шэў ныя якас ці гэ тых 
лю дзей вы со ка ша ну юц ца, а іх пры сут-
насць ста но віц ца не за мен най у мо ман ты 

небяс пе кі ці край няй не аб ход нас ці. У гэ тых лю дзях дзіў-
на спа лу ча юц ца дзя цін ства і ста ласць, лег ка дум насць 
і рэалізм, эга іс тыч насць і ад каз насць.

ПТУШ ЦЫ — ВО ЛЯ, ЧА ЛА ВЕ КУ — МІР 
Пры свя ча ец ца Між на род на му дню пту шак

Па га ры зан та лі: 1. Вяр-
шы ня ча го-не будзь. 4. Ус-
туп ка. 7. Лі рах вост, або ... . 
Вя лі кая пеў чая птуш ка, якая 
жы ве ў Аў стра ліі і на вост ра-
ве Тас ма нія. 8. Мет ка, якой 
аба зна ча ец ца што-не будзь. 
10. Ча ла век, які спа ку шае 
ка го-не будзь. 13. На хіл га ла-
вы ў знак пры ві тан ня, зго ды. 
16. Буй ная дра пеж ная птуш-
ка, якая жы ве ка ля рэк, азёр 
і хар чу ец ца ры бай. 17. Тое, 
што і аха пак (разм.). 19. Ага-
род ная рас лі на, пры пра ва да 
ежы. 20. Ста лі ца Нар ве гіі, дзе 
зна хо дзіц ца фан тан «Ле бе-
дзі» і пом нік ку рам. 21. Птуш-
ка, якая ў ста ра жыт ным Егіп-
це лі чы ла ся ма гут най іс то тай. 
22. Дэ таль руч ной гра на ты. 
25. Ва да плаў ная птуш ка, пом-
нік якой уста ноў ле ны ў ЗША 
(штат Юта) і ў Аў стра ліі. 26. 
Птуш ка, зоб якой вы дзя ляе 
«пту шы нае ма ла ко» і якую ў 
Фран цыі на зы ва юць «ля ту чы 
па цук»; пом нік птуш цы ўста-
ноў ле ны ў Анг ліі. 29. Цар коў-
нае пес на пен не. 33. Гу кі, якія 
вы дае зя зю ля; імі аба зна ча ец-
ца пе ры яд вяс ны — ад Вя лі ка-
дня да Пят ра. 35. Дра пеж ная 
ду жая птуш ка, пом нік якой 
ёсць у Го ме лі і ў Пя ці гор ску. 
36. Птуш ка, якая аб вя шчае 
пры ход вяс ны і якую адзін 
фран цуз на ву чыў вы свіс т ваць 
«Мар сель е зу». 37. «Пры ля-
це лі жаў ру кі,\\І ... ,\\ і шпа кі». 
З вер ша М. Тан ка «Як вяс-
на прый шла». 38. «Ліс ці за-
шас та лі, птуш кі за чыр ка лі,\\
Сві шча ..., і дзя цел клюе». З 
вер ша Я. Ку па лы «Вяс на».

Па вер ты ка лі: 1. «Дрэ ва з 
бус лян кай не спа ліць ...,\\Ха-
ту з бус лян кай пя рун аб мі не». 
З ле ген ды В. Гар дзея «Скуль 
узяў ся бу сел». 2. Най больш 
рас паў сю джа ныя ў све це 
птуш кі. 3. Пра дукт хар ча ван-
ня з зяр нят. 5. Не вя лік ..., 
ды ўсё ж та кі птуш ка (прык); 
пом нік гэ тай рас паў сю джа най 
на Бе ла ру сі птуш цы ўста ноў-
ле ны ў г.п. Ту раў, што на Го-
мель шчы не. 6. Птуш ка, што 
жы ве на ба ло тах, крык якой 
на гад вае сло ва «піць». 9. Ва-
да плаў ная птуш ка, якая вы-

трым лі вае ма роз да мі нус 110 
гра ду саў. 11. Мі фа ла гіч ны цар 
пту шак. 12. Буй ная дра пеж-
ная птуш ка, якая ля тае вы-
шэй за ўсіх, на вы шы ні бо лей 
за 10 кі ла мет раў. 14. Птуш ка, 
якая лі чыц ца са май «ра зум-
най»: у яе на 100 г ма сы це ла 
пры па дае 4,37 г ма сы моз га; 
пом нік ... ўста ноў ле ны ў Ба-
ра на ві чах і Бо ста не (ЗША). 
15. «Сніц ца зай чы ку ...,\\Сніць 
ця лят ка хле ба лус ту». З вер-
ша А.Пісь мян ко ва «Сны». 
17. «... і ле бедзь». Скульп ту-
ра, якая ўпры гож вае адзін са 
скве раў г. Мін ска. 18. Птуш-
ка, якая ў му суль ман лі чыц-
ца свя шчэн най; па ле ген дзе, 
у сва ім мяш ку ... пе ра но сі лі 

ка мя ні для па бу доў у г. Ме ка. 
23. ... на лю бую квет ку ля-
ціць, але не на кож ную ся дзе 
(прык.). 24. Ла цін скі шрыфт 
пра ма ву голь най вуг ла ва тай 
фор мы. 27. Ура чыс ты верш. 
28. Ра ка, пра вы пры ток Нё-
ма на. 30. Птуш ка, якая, як 
і стрыж, мо жа спаць у час 
доў га га пе ра лё ту; пом нік ... 
уста ноў ле ны ў Санкт-Пе цяр-
бур гу і Но ва сі бір ску. 31. Доб-
рая ... — леп шы сяб ра (прык.). 
32. Птуш цы — ..., ча ла ве ку — 
мір (прык.). 34. Пту шы ны ...; 
тое, пры да па мо зе ча го птуш-
кі аба зна ча юць сваю тэ ры то-
рыю.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ,
г. Дзяр жынск.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, 
АД КА ЗЫ:

Па га ры зан та лі: 1. Ма-
куш ка. 4. Скід ка. 7. Лі ра. 
8. Знак. 10. Спа кус нік. 13. Кі-
вок. 16. Ска па. 17. Ха пок. 
19. Кроп. 20. Ос ла. 21. Ібіс. 
22. Ча ка. 25. Чай ка. 26. Го-
луб. 29. Ка нон. 33. Ку ка-
ван не. 35. Арол. 36. Шпак. 
37. Зя зю лі. 38. Са лоў ка.

Па вер ты ка лі: 1. Ма лан-
ка. 2. Ку ры. 3. Кру пы. 5. Ку-
лік. 6. Ка ня. 9. Кач ка. 11. Кук. 
12. Сіп. 14. Ве ра бей. 15. Ка-
пус та. 17. Хлоп чык. 18. Пе лі-
кан. 23. Пча ла. 24. Ан ты ква. 
27. Ода. 28. Уса. 30. Бу сел. 
31. Кні га. 32. Во ля. 34. Спеў.

Што год да пер ша кра са віц ка га дня гу-
ма ру са ты рыч ны ча со піс «Во жык» 
рых туе вы стаў ку ка ры ка тур і, па тра-
ды цыі, чац вёр ты раз ла дзіць яе ад-
крыц цё ў Мі ніс тэр стве ін фар ма цыі. 

Сё ле та пад ста вай для доб рых усме-
шак ста лі ра бо ты вя до мых у на шай кра і-
не ка ры ка ту рыс таў на спар тыў ную тэ ма-
ты ку, і та му вы стаў ка мае ад па вед ную 
наз ву — «СпАР Тыў ныя ўсмеш кі». На го-
дай звяр нуц ца ме на ві та да яго вя лі кас ці 
спор ту па слу жы ла на блі жэн не чэм пі я на-
ту све ту па ха кеі ў Мін ску.

— Спа дзя ём ся, што сва і мі вя сё лы мі 
ма люн ка мі «Во жык» пад тры мае ба дзё-
ры дух гуль цоў і ба лель шчы каў, — пад-
крэс лі ла ў час ад крыц ця вы стаў кі га лоў-
ны рэ дак тар «Во жы ка» Юлія ЗА РЭ-
ЦКАЯ. — А дэ віз гэ тай экс па зі цыі — «У 
зда ро вым це ле — зда ро вы смех».

Аў та ры даў но сяб ру юць са спор там 
(спар тыў най тэ май) і да юць маг чы масць 
на шым чы та чам па гля дзець на фі зіч ную 
за гар тоў ку са праў ды з доб рай усмеш кай. 
Хто ж не ве дае, што смех, як і спорт, — 
спа да рож ні кі доб ра га зда роўя?

Ба дай, на гэт кіх вы стаў ках і ўда ец ца збі-
раць ра зам бе ла рус кіх мас та коў-ка ры ка ту-
рыс таў — даў ніх сяб роў «Во жы ка». На ад-
крыц цё вя сё лай экс па зі цыі прый шлі Мі ко ла 
Гір гель — су пра цоў нік га зе ты «Рэс пуб лі-
ка», Алег Кар по віч — мас так га зе ты «СБ. 
Бе ла русь се год ня», Алег Па поў — мас тац кі 
рэ дак тар «На род най га зе ты», Аляк сандр 

Кар ша ке віч — штат ны су пра цоў нік «Во жы-
ка», за слу жа ны дзе яч мас тац тваў Бе ла ру сі 
Сяр гей Вол каў, Ар кадзь Гур скі, Алег Гу цол, 
Пётр Ко зіч, Ві кен цій Пу зан ке віч, Ула дзі мір 
Чуг ла заў, па эт і пра за ік Сяр гей Да ві до віч і 
ін шыя мас та кі. Да рэ чы, дзя ку ю чы твор ча-
му на тхнен ню гэ тых руп лі вых твор цаў на 
пост са вец кай пра сто ры з усіх ча со пі саў 
гу ма ру і са ты ры за стаў ся толь кі наш доб ры 
і кры ху ка лю чы «Во жык».

— Та му, што ў Бе ла ру сі лю бяць і цэ-
няць са ты ру і гу мар, — ка за лі ўдзель ні кі 
вы ста вы, якая бу дзе доў жыц ца на пра ця-
гу не каль кіх ме ся цаў.

Ана толь КЛЯ ШЧУК. Фо та аў та ра
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У ЗДА РО ВЫМ ЦЕ ЛЕ — 
ЗДА РО ВЫ... СМЕХ


