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КОРАТКА

ЦЫТАТА ДНЯ

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

Прэ зі дэнт Чэ хіі па спра чаў ся з аме ры кан скім па слом
Прэ зі дэнт Чэ хіі Мі лаш Зе ман ад ка заў аме ры кан ска му па слу ў Пра зе, 

які кры ты ка ваў яго на мер пры ехаць на па рад у Маск ву ў Дзень Пе ра мо гі 
9 мая. «Я не ма гу са бе ўя віць, каб чэш скі па сол у Ва шынг то не ра іў аме-
ры кан ска му прэ зі дэн ту, ку ды яму трэ ба ехаць. І не да зво лю ўмеш вац ца 
з па ра да мі аб ма іх за меж ных па езд ках ні я кім па слам», — ска заў Зе ман, 
ка мен ту ю чы ня даў няе вы ступ лен не аме ры кан ска га па сла ў Чэ хіі Энд ру 
Ша пі ры. «Ба ю ся, што пас ля та кой за явы для па сла Ша пі ры дзве ры ў 
Пра жскі Град (рэ зі дэн цыя прэ зі дэн та Чэ хіі) за чы не ны», — за явіў кі раў-
нік дзяр жа вы. Як па ве дам ля ла ся ра ней, аме ры кан скі дып ла мат у эфі ры 

ад на го з тэ ле ка на лаў рас кры ты ка ваў на мер чэш ска га прэ зі дэн та па ехаць у Маск ву на свят ка ван не 
70-год дзя Пе ра мо гі над фа шыз мам.

Звыш 670 тыс. ча ла век ва Укра і не 
тэр мі но ва ма юць па трэ бу ў хар ча ван ні

90% з іх пра жы ва юць у са ма аб ве шча ных Да не цкай і Лу ган скай на род ных рэс пуб лі ках. Пра гэ та 
га во рыц ца ў апуб лі ка ва най што тыд нё вай спра ва зда чы Упраў лен ня ААН па ка ар ды на цыі гу ма ні тар ных 
пы тан няў. Там па ве да мі лі, што за апош ні ты дзень у су пра цоў ніц тве з ня ўра да вы мі ар га ні за цы я мі бы лі 
раз мер ка ва ны пай кі ся род 4,4 тыс. ча ла век у ЛНР, у Да не цкай воб лас ці хар чо выя на бо ры атры ма лі 
ка ля 10 тыс. ча ла век. У да да так да гэ та га ў Днеп ра пят роў скую воб ласць бы ло да стаў ле на 500 тон 
пра дук таў хар ча ван ня, пры зна ча ных для вы му ша ных пе ра ся лен цаў.

Аба ма не пад тры маў па тра ба ван не Із ра і ля
Прэ зі дэнт Злу ча ных Шта таў Ба рак Аба ма лі чыць «фун да мен таль ным пра лі кам» спро бы Із ра і ля па-

ста віць па гад нен не з Іра нам па ядзер най пра гра ме ў за леж насць ад пры знан ня іс лам скай рэс пуб лі кай 
яў рэй скай дзяр жа вы. Пра гэ та аме ры кан скі лі дар за явіў у ін тэр в'ю Nаtіоnаl Рublіс Rаdіо. Як вя до ма, 

ула ды Із ра і ля ка тэ га рыч на су праць за клю чэн ня да га во ра з Іра нам на 
ўмо вах, вы зна ча ных «шас цёр кай» між на род ных па срэд ні каў. Прэм'-
ер-мі ністр кра і ны Бень я мін Не тань я ху ра ней рэз ка рас кры ты ка ваў 
па ла жэн ні ра мач на га па гад нен ня, за явіў шы, што па доб ная здзел ка 
«па гра жае іс на ван ню Із ра і ля», па коль кі ад кры вае Тэ ге ра ну шлях 
для ства рэн ня ядзер най бом бы. Не тань я ху за па тра ба ваў увя заць 
па гад нен не па ядзер най пра гра ме з не аб ход нас цю пры знан ня Іра нам 
яў рэй скай дзяр жа вы. Ад нак Аба ма ад хі ліў гэ тую ўмо ву.

Не да сы пан не 
ў 30 хві лін здоль на 
раз бу рыць зда роўе

Пра фе сар Шах рад Та хер з 
Ме ды цын ска га ка ле джа Вэйл 
Кор нэл лі чыць: ка лі ча ла век 
па збаў ляе ся бе 30 хві лін сну, 
гэ та не па збеж на пры вя дзе 
да на бо ру ва гі і да праб лем 
з кант ро лем уз роў ню цук ру ў 
кры ві, як пе рад ае Zее Nеws. 
Да сле да ван не па ка за ла, што 
ў па раў на нні з людзь мі, якія 
атрым лі ва лі сон у поў ным 
аб' ёме, тыя, хто неда сы паў, 
на 72% час цей па кут ва лі ад 
атлус цен ня. Праз 6 ме ся цаў 
не да хоп сну звяз ваў ся не 
толь кі з атлус цен нем, але і з 
ін су лі на вай устой лі вас цю, а 
праз год — кож ныя стра ча-
ныя 30 хві лін сну па вы ша лі 
ры зы ку атлус цен ня і ін су лі на-
вай устой лі вас ці на 17% і 39% 
ад па вед на.
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Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ, 
стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду:

«Мы пад пі са лі да га вор 
аб ЕА ЭС, які з 1 сту дзе ня 
ўсту піў у сі лу, але яшчэ вель мі 
шмат за ко на пра ек таў трэ ба 
пры няць, каб за бяс пе чыць 
раз віц цё гэ тай да мо вы. 
Нам не аб ход на адап та ваць 
на цы я наль ныя за ка на даў ствы, 
уні фі ка ваць іх, гэ та зна чыць, 
яны па він ны быць ідэн тыч ныя 
нор мам да га во ра аб ЕА ЭС. 
Та ды на цы я наль ныя ак ты 
пач нуць пра ца ваць. Тут важ на, 
каб прад пры маль ні кі — 
бе ла рус кія, ра сій скія, 
ка зах стан скія, ар мян скія — 
ра зам з ура да мі час цей 
су стра ка лі ся і на пра цоў ва лі 
пэў ныя па ды хо ды 
па нар ма тыў ным рэ гу ля ван ні 
тых ці ін шых ад но сі н. 
Бо мы ства ры лі гэ ты 
са юз, каб па-доб ра му 
за бяс пе чыць пра тэк цы я нізм 
для на цы я наль ных вы твор цаў 
і ад на ча со ва аба ра ніц ца 
ад знеш ніх».
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ПАДРАБЯЗНАСЦІ

За цвер джа ны пе ра-
лік з 96 між на род ных і 
рэс пуб лі кан скіх фес ты-
ва ляў, кон кур саў, фо ру-
маў, свят і пле нэ раў, што 
фі нан су юц ца з рэс пуб лі-
кан ска га і (або) мяс цо вых 
бюд жэ таў і пра вод зяц ца 
ў Бе ла ру сі.

Ві за вы цэнтр Грэ цыі ад-
кры ец ца ў Мін ску ў кра са-
ві ку гэ та га го да.

Кі тай ская На род ная 
Рэс пуб лі ка па ста ві ла ў 
Бе ла русь аў та ма біль ную 
тэх ні ку, а так са ма ін ды ві-
ду аль ныя і гру па выя кам-
плек ты за па сных час так 
да аў та ма бі ляў для па-
трэб Уз бро е ных Сіл.

Апе ра цыя па пе ра са-
дцы лёг ка га бы ла па спя-
хо ва пра ве дзе на 58-га до-
вай жы хар цы Ма гі лёў скай 
воб лас ці Люд мі ле Ха ла-
док. Апе ра цыя вы ка на на 
ў РНПЦ транс план та цыі 
ор га наў і тка нак на ба зе 
9 баль ні цы.

У Бе ла ру сі зна кам 
«На ту раль ны пра дукт» 
мар кі ру ец ца больш як 
260 най мен няў хар чо вых 
та ва раў.

Долар ЗША    14490,00
Еўра 15840,00
Рас. руб. 262,00
Укр. грыўня 616,07

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 8.04.2015 г. 
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Зу сім хут ка ў пар кі кра і ны 
ад пра вяц ца ад па чы ваць дзя сят кі 
ты сяч лю дзей. А ня змен ным 
ат ры бу там мно гіх га рад скіх 
пар каў даў но ста лі ат рак цы ё ны, 
якія ча сам за поў не ны з ра ні цы 
да ве ча ра. Але перш чым 
муд ра ге ліс тыя за баў ляль ныя 
ма шы ны ажы вуць, не аб ход на 
дас ка на ла пра ве рыць, 
ці бяс печ ныя яны. Ка рэс пан дэн ты 
«Звяз ды» па на зі ра лі за пра цай 
спе цы я ліс та, які аб сле дуе 
ста ліч ныя ат рак цы ё ны.

— Кант роль за на леж ным ста нам 
за баў ляль ных агрэ га таў пе рад алі пад 
на шу юрыс дык цыю амаль шэсць га-
доў та му ўка зам Прэ зі дэн та, — згад вае 
экс перт Мінск ага га рад ско га ўпраў-
лен ня Дзярж пра мнаг ля да Вік тар 
ЛІХАЦЭВІЧ. — Да гэ та га амаль кож ны 
год у Бе ла ру сі на та кіх аб' ек тах ад бы-
ва лі ся над звы чай ныя зда рэн ні, якія не 
заў сё ды за кан чва лі ся доб ра. У 2002 го-
дзе ста ліч ны ат рак цы ён за браў жыц цё 

43-га до ва га ча ла ве ка. А на ле та ўжо ў 
Брэс це раз бі ла ся 21-га до вая дзяў чы на. 
Яшчэ праз пяць гадоў у ста ліч ным пар-
ку Ча люс кін цаў аб ва лі ла ся лан цу го вая 
ка ру сель. На шчас це, та ды абы шло ся 
без тра ге дыі, ад нак па цяр пе лі чац вё ра 
дзя цей і двое да рос лых. Не каль кі ра зоў 
ста па ры ла ся ко ла агля дан ня — уя ві це 
са бе па чуц ці лю дзей, якіх ра таў ні кам да-
во дзі ла ся эва ку і ра ваць з вы шы ні ў не-
каль кі дзя сят каў мет раў. Сум ны спіс гэ ты 
да лё ка не поў ны. А вось пас ля 2009 го да 
ня штат ных сі ту а цый з ат рак цы ё на мі рэз-
ка ста ла менш. І больш за тое, ле тась у 
звод кі ава рый, зда рэн няў ды ня шчас ных 
вы пад каў гэ тыя агрэ га ты не тра пі лі ўво-
гу ле. Як ка жуць, ад чуй це роз ні цу.

Пры гэ тым Дзярж пра мнаг ляд пра вя-
рае да лё ка не ўсе ат рак цы ё ны. Ін спек-
та ры пры хо дзяць на аб' ек ты, якія або па-
ды ма юц ца вы со ка, або ру ха юц ца вель мі 
хут ка. На прык лад для дзі ця чых ат рак-
цы ё наў ру беж хут ка сці скла дае 3 мет ры 
ў се кун ду, а вось для да рос лых — 5. Па 
вы шы ні гра да цыя ін шая: 2 і 3 мет-
ры ад па вед на.

За ба ва 
па вы ша най ры зы кі
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РУ ХАЦ ЦА — 
ТОЛЬ КІ НА ПЕ РАД

Аляк сандр Лу ка шэн ка па тра буе 
ад чу валь ных вы ні каў ад дзе ян няў 

па вы ра шэн ні праб лем транс парт най га лі ны
Та кую за да чу кі раў нік дзяр жа вы па ста віў пад час дак ла ду мі ніст-
ра транс пар ту і ка му ні ка цый Ана то ля Сі ва ка аб сі ту а цыі ў га лі не, 
праб ле мах і перс пек ты вах раз віц ця, па ве дам ляе БЕЛ ТА.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што не ча кае ад чле наў ура да, ад каз ных за 
га лі ну, агуль ных раз ваг. Кі раў нік дзяр жа вы за па тра ба ваў вы клас ці 
ба чан не праб лем і шля хі, па якіх пра па ну ец ца пай сці, каб вы цяг нуць 
сфе ру са ста но ві шча, у якім яна зна хо дзіц ца. «Ста но ві шча сён ня 
ўсю ды ня прос тае. Мы гэ та ве да ем. Ад пра во дзі мых дзе ян няў па він ны 
быць ад чу валь ныя вы ні кі», — лі чыць кі раў нік дзяр жа вы.

Па вод ле слоў Аляк санд ра Лу ка шэн кі, транс парт ны комп лекс — 
ас но ва інф ра струк ту ры ўсёй эка но мі кі і га лоў нае су вяз нае звя но, за 
раз віц цё яко га ад каз вае не па срэд на дзяр жа ва. Гэ та сфе ра ўклю чае 
ты ся чы кі ла мет раў ка му ні ка цый, больш за 10 ты сяч ар га ні за цый, дзе 
пра цу юць звыш 280 ты сяч ча ла век. Кі раў нік дзяр жа вы звяр нуў ува-
гу, што транс парт ныя па слу гі фар мі ру юць амаль па ла ві ну экс пар ту 
знеш ня га ганд лю па слу га мі Бе ла ру сі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за па тра ба ваў да ла жыць пра рэ аль нае ста-
но ві шча на прад пры ем ствах га лі ны і ў пра цоў ных ка лек ты вах, з які мі 
праб ле ма мі су ты ка юц ца транс парт ныя і да рож ныя ар га ні за цыі і, са-
мае га лоў нае, як яны вы ра ша юц ца. Акра мя та го, Прэ зі дэнт за па тра-
ба ваў да ла жыць, што ро біц ца для зні жэн ня са бе кош ту, па вы шэн ня 
да ступ нас ці і якас ці транс парт ных па слуг для на сель ніц тва і біз не су. 
«На гна лі аско му раз ва гі аб тым, што пе ра кры жа ва нае суб сі дзі ра ван-
не за гу бі ла транс парт ныя ар тэ рыі, транс парт ную га лі ну, — ад зна чыў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Ні я ка га пе ра кры жа ва на га суб сі дзі ра ван ня 
ў кра і не ня ма. Ёсць та ры фы, ёсць цэ ны — па іх пра цуй це».

Прэ зі дэн та так са ма ці ка ві ла, якія скла да нас ці ўзні ка юць пры між-
на род ных пе ра воз ках, асаб лі ва ў кра і ны Еў ра зій ска га эка на міч-
на га са ю за, як ацэнь ва юц ца ін шыя рэ гі ё ны ў пла не на рошч ван ня 
транс парт ных па слуг. «Мы да маў ля лі ся пра тое, што праб ле мы ў 
транс парт най сфе ры ў ЕА ЭС зня ты. Праб ле мы, якія іс на ва лі пры 
пе ра воз ках у/з трэ ціх кра ін, так са ма зня ты. Ха це ла ся б па чуць, як 
яны зня ты на прак ты цы», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

Як бы ло да ло жа на Прэ зі дэн ту, сён няш няя сі ту а цыя ў транс парт-
най га лі не ха рак та ры зу ец ца ўплы вам не спры яль ных фак та раў у 
су свет ным ганд лі, якія рэз ка атры ма лі раз віц цё ў дру гой па ла ві не 
2014 го да і пра цяг ва юц ца ў бя гу чым го дзе. На гэ тым фо не ўда ец ца 
за хоў ваць і на рошч ваць асноў ны для га лі ны па каз чык — аб' ём пе-
ра ве зе ных гру заў. 

Да лу чай це ся!Да лу чай це ся!  ��
18 кра са ві ка 

прой дзе рэс пуб лі кан скі су бот нік
Пра цоў ную гру пу па яго пад рых тоў цы і пра вя дзен ні ўзна ча-
ліць на мес нік прэм' ер-мі ніст ра На тал ля КА ЧА НА ВА. Ад па вед-
нае ра шэн не, па звест ках На цы я наль на га цэнт ра пра ва вой 
ін фар ма цыі, за ма ца ва на па ста но вай Са ве та Мі ніст раў №270 
ад 3 кра са ві ка 2015 го да.

У су вя зі са свят ка ван нем 70-год дзя Пе ра мо гі са вец ка га на ро да 
ў Вя лі кай Ай чын най вай не, аб вя шчэн нем 2015-га Го дам мо ла дзі і 
з мэ тай пад трым кі пра па ноў ка лек ты ваў ра бот ні каў ар га ні за цый 
і мяс цо вых вы ка наў чых і рас па рад чых ор га наў рэ ка мен да ва на на 
доб ра ах вот най асно ве пра вес ці рэс пуб лі кан скі су бот нік.

Згод на з па ста но вай, за роб ле ныя на пра цоў ных мес цах у дзень 
пра вя дзен ня су бот ні ка гра шо выя срод кі ў аб' ёмах, што вы зна ча юц-
ца ра бот ні ка мі, у тым лі ку дзей насць якіх не звя за на з вы твор час цю 
пра дук цыі (ра бот), ака зан нем плат ных па слуг, бу дуць пе ра ліч вац ца 
праз ра ён ныя і га рад скія вы ка наў чыя ка мі тэ ты ў абл вы кан ка мы і 
Мін скі гар вы кан кам. Па ло ва гэ тых срод каў пой дзе Мі ніс тэр ству фі-
нан саў, па ло ва — за ста нец ца ў іх рас па ра джэн ні.

Гро шы бу дуць на кі ра ва ны на пад рых тоў ку дзі ця чых азда раў лен-
чых ла ге раў да лет ня га се зо на, у тым лі ку на раз віц цё і ўма ца ван не іх 
ма тэ ры яль на-тэх ніч най ба зы, а так са ма на рэа лі за цыю ме ра пры ем-
стваў, звя за ных са свят ка ван нем 70-й га да ві ны Пе ра мо гі са вец ка га 
на ро да ў Вя лі кай Ай чын най вай не, уклю ча ю чы ра монт, рэ кан струк-
цыю, рэ стаў ра цыю, ад наў лен не ме ма ры яль ных комп лек саў, пом ні-
каў, мес цаў ба я вой і во ін скай сла вы, па ха ван няў ча соў вай ны.

Пры ўдзе ле ў рэс пуб лі кан скім су бот ні ку не ка мер цый ных ар га ні-
за цый гра шо выя срод кі па ра шэн ні ка лек ты ваў іх ра бот ні каў мо гуць 
пе ра ліч вац ца ў па ме рах, вы зна ча ных доб ра ах вот на са мі мі ка лек ты-
ва мі, у ад па вед нас ці з па рад кам, што ўста наў лі ва ец ца Мі ніс тэр ствам 
фі нан саў.

Утры ман не най маль ні ка мі гра шо вых срод каў з за ра бот най пла-
ты ра бот ні каў, для якіх 18 кра са ві ка бу дзе пра цоў ным днём, ажыц-
цяў ля ец ца з іх зго ды ў па ме рах, вы зна ча ных доб ра ах вот на са мі мі 
ка лек ты ва мі ра бот ні каў.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

Са цы яль ны ра курсСа цы яль ны ра курс  ��

На стаў нік у гра мад скай іе рар хіі 
пра фе сій не зай мае лі дзі ру ю чыя 
па зі цыі. Па між дэк ла ра ва най 
каш тоў нас цю аду ка цыі 
і рэ аль ным стаў лен нем да яе — 
немалая дыстанцыя. Пра гэ та ка за лі 
дэ ле га ты VІІІ з'ез да Бе ла рус ка га 
праф са ю за ра бот ні каў аду ка цыі 
і на ву кі.

«ВІН ЦІ КІ» 
ПРА ПЕ РА МО ГУ НЕ МА РАЦЬ

— Апош няя пя ці год ка — цэ лая эпо ха, якая 
ўклю чае рэ ар га ні за цыю і ап ты мі за цыю, змя нен-
ні ў па рад ку атэс та цыі пед ра бот ні каў, па ве лі чэн-
не пе да га гіч най на груз кі, апра ба цыю га лі но вай 
сіс тэ мы апла ты пра цы, па тра ба ван ні па вы шэн ня 
якас ці, эфек тыў нас ці і вы ні ко вас ці, ма дэр ні за цыю 
ўсёй аду ка цый най сіс тэ мы і мно гае ін шае, — па-
дзя лі ла ся сва і мі дум ка мі з удзель ні ка мі з'ез да 
стар шы ня Мінск ага га рад ско га ка мі тэ та праф-
са ю за ра бот ні каў аду ка цыі і на ву кі Ла ры са 
ВОЛ КАВА. — За гэ тыя га ды мы атры ма лі но выя 
ўмо вы, рэ сур сы, маг чы мас ці і но вую за ра бот-
ную пла ту. Не вя лі кая част ка пе да га гіч най гра-
мад скас ці ад чу ла смак да пра цы па-но ва му. Але, 
як след ства, мы атры ма лі ска ра чэн не шта таў, 

ін тэн сі фі ка цыю пра цы, кад ра вы го лад, ад ток ма-
ла дых кад раў, ад сут насць жа дан ня абі ту ры ен таў 
па сту паць на пе да га гіч ныя спе цы яль нас ці. І, на 
мой по гляд, са мае важ нае, што ўся сіс тэ ма аду-
ка цыі пе ра да дзе на на ня даў на яшчэ не вя до мы 
аў тсор сінг! Гэ та зна чыць, што для бес пе ра бой най 
дзея здоль нас ці асоб ных сіс тэм і інф ра струк ту ры 
кан крэт на га рэ гі ё на ўсе функ цыі па пра фе сій най 
і не пра фе сій най іх пад трым цы і аб слу гоў ван ні пе-
ра да дзе ны аду ка цыі. Та кім чы нам пе да го гі сён ня ў 
ад ка зе за ўсё: за вы ха ван не (бо сям'я ады шла на 
дру гі план); за ак ты аб сле да ван ня жыл лё ва-бы та-
вых умоў і тэх ніч на га ста ну ква тэр; за па ру шэн ні 
пра ві лаў су праць па жар най бяс пе кі (на яў насць 
па жар ных апа вя шчаль ні каў, стан элект ра пра-
вод кі, пад да шка выя і пад валь ныя па мяш кан ні, 
пе чы, ко мі ны і г.д.); за зла чын насць; за кант роль 
і су пра ва джэн не аб' ек таў, якія не ўва хо дзяць у 
сіс тэ му аду ка цыі.

Ме ды цын скія ра бот ні кі з да школь ных уста ноў пе-
рай шлі ў ве дам ства Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя — у 
вы ні ку пе да го гі ця пер са мі пі шуць ме ню, пад ліч ва-
юць гра шо выя і на ту раль ныя нор мы на хар ча ван не 
дзя цей. Аба ра ня юць дзя цей ад іх жа ня дбай ных 
баць коў. Не сак рэт, што сён ня для мно гіх ра бот ні-
каў на шай сфе ры га лоў нае — за ха ваць пра цоў нае 
мес ца, не тра піць пад ска ра чэн не і за раб ляць, каб 
жыць. А для кі раў ні коў — утры маць тых, 
хто прый шоў.

Як стаць настаўніку 
героем дня?

Перш за ўсё — выконваць свой непасрэдны абавязак

Працэнты 
па крэдытах 

адмянілі?

Не шукайце 
скарбы 

«па-чорнаму»

Вайна 
нарадзіла 
каханне

ШУКАЦЬ 
УНУТРАНЫЯ 

РЭЗЕРВЫ
Та ры фы 

на па са жы ра пе ра воз кi 
ў блi жэй шы час 

па вы шац ца не бу дуць
Пра гэ та за явiў учо ра 
на мес нiк прэм' ер-мi нiст ра 
Ана толь КА ЛI НIН, 
пе рад ае ка рэс пан дэнт 
БЕЛ ТА.

Iдзе по шук ап ты маль ных су-
ад но сiн вы дат каў i та рыф най па-
лi ты кi, на гэ та ары ен туе Прэ зi-
дэнт, пад крэс лiў Ана толь Ка лi нiн. 
Ад па вед ная за да ча бы ла па стаў-
ле на на на ра дзе аб сi ту а цыi ў 
транс парт най га лi не, яе праб ле-
мах i перс пек ты вах. «Змя нен няў 
у та рыф най па лi ты цы ў бок па ве-
лi чэн ня ў блi жэй шы час, я лi чу, не 
ад бу дзец ца, мы па вiн ны знай сцi 
ўнут ра ныя рэ зер вы», — ска заў 
на мес нiк прэм' ер-мi нiст ра.

Доб рая на вi наДоб рая на вi на  ��
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Но вае жыт ло не толь кі ча ла ве ку 
ў ра дасць, але і птуш цы. 

Ад мыс ло вым пе ра свіс там 
ад дзяч ва юць вярт ля выя шпа кі 

за кло пат, за пра стор ную, 
на дзей ную шпа коў ню — 

схо ван ку ад вет ру, не па га дзі, 
кры ла тых дра пеж ні каў.

Трэ ба ба чыць, з якім го на рам 
па круч ва юц ца яны на га лін ках 

ля но ва га жыт ла, па-гас па дар ску 
за гляд ва юць у сваю ха цін ку, 

кож ную хві лі ну сі га юць унутр, 
ві даць, аб дум ва ю чы бу доў лю 

гняз доўя. Та кую ра дасць 
да ста ві лі пта хам вуч ні 

Стаўб цоў скай шко лы 
№3, ураз па бу да ваў шы 
на дрэ вах ва кол шко лы 

цэ лы пту шы ны мік ра ра ён.

Пту шы нае на ва сел леПту шы нае на ва сел ле


