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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 4.46 21.30 16.44
Вi цебск — 4.28 21.27 16.59
Ма гi лёў — 4.36 21.20 16.44
Го мель — 4.41 21.07 16.26
Гродна — 5.02 21.43 16.41
Брэст — 5.12 21.55 16.43

Iмянiны
Пр. Аляксандры, Юліі, 
Андрэя, Багдана, Давыда, 
Дзяніса, Паўла.
К. Ангеліны, Камілы, Марыі, 
Марыеты, Ксаверыя, Лявона.

Месяц
Маладзік 28 мая.

Месяц у сузор’і Рака.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ

31 мая 2014 г.
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Тры ста дыі ста лен ня ча ла ве ка:
1. Ён са джае буль бу.
2. Ён не са джае буль бу.
3. Ён са джае буль бу.

— Я не зра зу ме ла, ты фо та здым кі 
ў ма ім акаў нце на огул гля дзіш?!

— За раз ад крыю. Гэ та твае но гі? 
Клас на. А гэ та што, кат ле ты? Бо жух-
на, як пры го жа!

Ка лі ў рэ кла ме ча ла век з усмеш кай 
устае ра ні цай, ве се ла на пя ва ю чы, ідзе 
на пра цу, не спра буй це гэ та паў та рыць! 
Трук пра ве дзе ны пра фе сій ным кас ка-
дзё рам!

— Ты па крыў дзі ла ся?
— Не.
— Моц на?
— Так.

Ра ні ца пас ля гу лян кі. З не-
ад клад ных спраў за ста ло ся 
толь кі вы цяг нуць шам пу ры з 
да ртса...

Фут ба ліс ты ка ман ды гас-
цей на ча ле з трэ не рам, ледзь 
пры ехаў шы на матч, ад ла ві лі 
суд дзю і ста лі яго біць.

— За што вы яго так — 
гуль ня ж на ват не па ча ла-
ся?

— А ў нас са ма лёт ад ра зу 
пас ля мат ча, ба ім ся, што не 
па спе ем...

Гэ та лю дзі пра ма лі ней ныя, якія не пры вык лі раз мень вац ца на 
глуп ства; у вы шэй шай сту пе ні здоль ныя і актыўныя, уваж лі выя да 
лю бых ас пек таў жыц ця. Не га тыў ная іх ры са — схіль насць да спрэ-
чак. Ка лі яны пры ма юць ра шэн не, іх цяж ка пе ра ка наць у ін шым. 
Унут ра ны свет гэ тых лю дзей ста ран на сха ва ны ад чу жо га ўмя шан-
ня. Іх крэ да — упэў не насць на ра джае пос пех. З дру го га бо ку, та кі 
стыль па во дзін мо жа быць пра дык та ва ны ўнут ра най бо яз зю па ра-
жэн ня. Гэ та лю дзі, якія ад роз ні ва юц ца здоль нас цю да хут кіх пе ра-
мен і адап та цыі, зна хо дзяц ца заў сё ды ў ру ху: не ку ды спя ша юц ца, 

мя ня юць ста но ві шча, неш та ра ман ту юць, па чы на юць но выя пра ек ты. Іх тэх ніч нае 
май стэр ства ўні каль нае, та му ім цяж ка ўці ха мі рыц ца.

Яны ці ка вяц ца гіс то ры яй, уплы вам ко ліш ніх па дзей на су час-
насць. Яны са мі ва ўсім імк нуц ца быць су час ны мі: у адзен ні, гу-
тар цы, лі та ра тур ных ін та рэ сах, вы ву чэн ні мас тац тва. Яны цал кам 
ад да юц ца гра мад скай дзей нас ці, на бы ва юць вя лі кае ко ла сяб роў і 
зна ё мых, га на рац ца сва ёй бліс ку чай эру ды цы яй. Ім лёг ка да юц ца 
за меж ныя мо вы. Аба вяз ко вая ўмо ва раз віц ця іх асо бы — бяз меж-
ная ве ра ў ся бе, умен не ўпэў не на іс ці да здзяйс нен ня сва іх за дум і 
фан та зій, не за леж на ад дум кі баць коў і сяб роў.
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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.
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Па га ры зан та лі: 3. Ар тыст 
сту дыі. 8. Баць каў шчы на. 9. 
Ба га ты ... — поў на ха та дзя-
цей (прык.). 10. Па ху чае ар-
га ніч нае рэ чы ва. 13. Чар цёж 
мяс цо вас ці. 14. І та та лю біць ... 
(прык.). 15. Вя лі кі гар мо нік. 18. 
За ключ нае сло ва ма літ вы. 19. 
Ста рэй шы ... як дру гі баць ка 
(прык.). 22. Чу жы ду рань — ..., 
а свой — со рам (прык.). 23. 
Тое, што зна хо дзіц ца ў ніж-
няй част цы дзвяр но га пра-
ёму; пас ля ку пан ня не маў ля-
ці-дзяў чын кі ва ду вы лі ва лі за 
..., каб у свой час яна вый шла 
за муж. 25. Ры ба лоў ны кру чок 
з тры ма зуб ца мі (разм.). 29. 
Дзень тыд ня, у які не ра і лі ку-
паць дзя цей, каб на іх не на-
паў «су шэц». 31. Гэ та та бе ...: 
ка лы ха ла мя не — ка лы шы і 
ўну ка (прык.). 32. Ад нае ма ці 
..., але не ад ною роз гаю бі тыя 
(прык.). 33. «Па ка ці ла ся клуб-
ком\\... вяс но вае!». З вер ша 
Л. По ла за вай «Вяс на».

Па вер ты ка лі: 1. Рас лі на, 
са сцёб лаў якой вы раб ля юць 
пянь ку; у ве ра ван нях па ле-
шу коў, у ... бу сел пры но сіць 
дзя цей. 2. Ма лень кі гры зун; 
лі чы ла ся, што ме на ві та ... пры-
но сіць зу бы ма лень кім дзе цям. 3. «Чые 
дзет кі ха ра шэй шыя?» — «Мае, — ка жа ..., 
— І лу па цень кія, і каш ла цень кія» (прык.). 
4. Птуш ка ра да вяс не, а ... — ма ці (прык.). 
5. Тое, што і пла та. 6. Хлеб ды ва да — 
ма ла дзец кая ... (прык.). 7. Улас ная наз ва 
на се лен а га пунк та. 11. Пры ла да для на-
шэн ня вя дзёр з ва дой; яго за ба ра ня ла ся 
пе ра сту паць ця жар ным жан чы нам, іна-
чай дзі ця на ра дзі ла ся б гар ба тым. 12. ..., 
ці да дзе нае Бо гам; так не ка лі на зы ва лі 
па за шлюб нае дзі ця. 16. Тое, чым пад мя-
та юць пад ло гу; не ка лі ... ата я сам лі ва лі 

з хат нім ду хам і кла лі яго пад ка лыс ку 
з не маў лят кам. 17. Баць ка ..., і дзет кі ў 
ва ду гля дзяць (прык.). 20. Май сваё ..., 
ра бі дзе цям вя сел ле (прык.). 21. «Пы таў 
ка ма рык у ка ра сі ка:\\«Ска жы, ..., коль кі 
ча сі ку?». З вер ша А.Ста рын чы ка «Ка-
ма рык». 24. Тое, што і ра ні ца. 26. Тво ры 
на род най твор час ці — пес ні, пад ан ні, ге-
ра іч ныя ска зан ні. 27. Дзя ся тая ... на кі ся лі 
(прым.). 28. Сын ста ра ец ца, а баць ка ў ... 
па смі ха ец ца (прык.). 30. Дзе так га да ваць 
— ... ка ра таць (прык.).

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, г. Дзяр жынск.

ПТУШ КА РА ДА ВЯС НЕ,
     А ДЗІ ЦЯ — МА ЦІ

Ве ся лос ці вет ры кам
Сум наю па рой
За ві тае Не сцер ка —
Ка зач ны ге рой.
І на но ва ве рыц ца
У цём най ці шы ні,
Што зда лё ку вер нуц ца
Со неч ныя дні.

Пры пеў:
Не сцер ка, Не сцер ка,
Уз ні мі на строй!
Не сцер ка, Не сцер ка,
Па тан цуй са мной!
Сме лым жар там, Не сцер ка,
Зноў ку рас смя шы,
Каб бы ло мне ве се ла,
Лёг ка на ду шы.

За ві тае Не сцер ка
І раз вя жа мех,
І рас сып ле Не сцер ка,
Як ла сун кі, смех.
По бач кро чыць Не сцер ка
Ле там і зі мой,
Бо заў сё ды Не сцер ка —
Леп шы ся бар мой.

Пры пеў.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:

Па га ры зан та лі: 3. Сту ды ец. 8. Ай-
чы на. 9. Аў дзей. 10. Ва ні лін. 13. План. 
14. Свя та. 15. Ба ян. 18. Амін. 19. Брат. 
22. Смех. 23. Па рог. 25. Якар. 29. Пят-
ні ца. 31. На ву ка. 32. Дзет кі. 33. Со-
ней ка.

Па вер ты ка лі: 1. Ка ноп лі. 2. Мыш. 
3. Са ва. 4. Дзі ця. 5. Ца на. 6. Яда. 7. Ай-
ко нім. 11. Ка ро мы сел. 12. Баг дань ка. 
16. Ве нік. 17. Ры бак. 20. На сен не. 21. 
Ка ра сік. 24. Ран не. 26. Эпас. 27. Ва да. 
28. Вус. 30. Век.

Пес ню бя ры це з са бойПес ню бя ры це з са бой  �� НЕ СЦЕР КА
Ад звон кіх дзі ця чых га ла соў, 

ад за до рна-за лі віс та га сме ху, вя-
сё лых пе сень, жар таў за баў ных 
хлап чу коў і дзяў ча так пла не та 
пра свят ля ец ца. І та ды яна, ні бы 
па ма ла дзеў шы, яшчэ больш ру-
ха ва і ўзнёс ла ім чыц ца па кас-
міч най пра сто ры, не су чы не па-
срэд ную чыс тую ра дасць уся му 
Су све ту.

Дзе ці заў сё ды праг на цяг нуц-
ца да ўсмеш кі, цёп ла га сло ва, 
кла пат лі вай лас кі. Гэ тую ад мет-

ную ры су дзі ця чых па во дзін пе-
рад алі ў пес ні «Не сцер ка» Ула-
дзі мір Маз го і Ула дзі мір Са ро кін. 
Яны — доб рыя знаў цы дзі ця чай 
ду шы. Для ма лень кіх гра ма дзян 
Ула дзі мір Маз го на пі саў шмат 
паэ тыч ных тво раў. Не ка то рыя 
з іх Ула дзі мір Са ро кін па клаў на 
му зы ку. Ся род іх — пер лін ка «Ча-
раў ні ца-ёл ка». У пес ні «Не сцер-
ка» шчы ра вы ка за на жа дан не 
ўсіх дзя цей — быць вя сё лы мі і 
ра да вац ца.

Пер шым вы ка наў цам пес ні 
«Не сцер ка» стаў узор ны дзі ця-
чы ан самбль «Хві лін ка» Па ла ца 
куль ту ры Мінск ага аў та ма біль на-
га за во да. Гэ та бы ло двац цаць 
га доў та му. Заўт ра, у Дзень аба-
ро ны дзя цей, яна пра гу чыць у 
вы ка нан ні дзі ця ча га ан самб ля 
«Бус лік» Каст рыч ніц ка га ра ё на 
го ра да Мін ска ў пе ра да чы «Куль-
тур ная пра сто ра» на пер шай пра-
гра ме На цы я наль на га ра дыё.

Міхась ШАВЫРКІН.

Му зы ка Ула дзі мі ра Са ро кі на.
Верш Ула дзі мі ра Маз го.

Апош нія
два рад кі

за пе ву
і ўвесь пры пеў 

спя ва юц ца 
двой чы.

Ледзь 
не за бы ла ся — 

яшчэ хле ба 
ку пі...


