Пачынаем 2020 год без снегу за акном…
Затое ён ёсць у нашай газеце! Ну хоць дзесьці)))
Памятаем, што гэта Год малой радзімы. Не
стамляемся выражаць свае пачуцці да яе.
Дэбютанка ноумара – вучаніца 5 класа
Арына Крывіцкая са сваімі мілымі вершыкамі.
Не губляйце і вы магчымасці апублікаваць
свае творы на старонках гімназічнай газеты.
Даcылайце іх на адрас kate56127@gmail.com
або прыносьце ў 23 кабінет!
Кацярына Мінько, рэдактар газеты “Лаві
момант!”

Всемирный день спасателя
в Беларуси
отмечают 19 января
В этот день работники МЧС
отмечают свой профессиональный
праздник. Помощь жителям страны
при возникновении чрезвычайных
ситуаций является не только их
работой, но и профессиональным
долгом
Девиз
работников
МЧС
Беларуси – «Профессионализм,
честь и отвага».
Спасибо, что вы есть!
Подготовила Вика Шакаль, 5 «Г» класс

З днём выратавальніка
Дзень снегу
З любоўю да малой радзімы
Зімовая крыжаванка
Вершы Крывіцкай Арыны
Падзеі студзеня

В 2020 году 19 января – Всемирный день снега
(Международный день зимних видов спорта)
Эта хорошая традиция появилась в мире в 2012 году.
Цель праздника — повысить интерес к зимним видам
спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни. В этот
день должны проходить «снежные фестивали», во время
которых дети и взрослые смогут принять участие в
соревнованиях на коньках, лыжах или сноубордах.
Как задумывают организаторы, «этот день даст всем
возможность насладиться снегом, познакомиться с кем-то и
окунуться в светлое будущее зимних видов спорта, которые
будут восприниматься не только как соревнование, но и как
развлечение».
Если в первый год проведения праздника участие в
нем приняли более 20 стран мира, среди которых США,
Канада, Австралия, Швейцария, Финляндия, Германия,
Великобритания, Норвегия, Польша, Турция, Казахстан,
Украина и другие, то ко второму году готовность поддержать
международный фестиваль выразили уже около 40
государств. Что интересно, в их числе не только
традиционные «горнолыжные» страны (Швейцария,
Финляндия или Норвегия), но и менее известные в этом
смысле Венгрия, Япония, Эстония и даже Пакистан.
22 января 2012г. Беларусь также решила
присоединиться ко всемирному празднованию и провела
свой День снега. В рамках этого дня были проведены
многочисленные соревнования по различным дисциплинам
как среди профессиональных спортсменов, так и среди
любителей, ветеранов и детей.
Подготовил 11 «Б» класс

Мой родны горад
Дзе
мой
край?
Там,
дзе
вечную
песню
пяе
Белавежа,
Там,
дзе
Нёман
на
захадзе
помніць
варожую
кроў,
Дзе
на
ўзвышшах
Наваградскіх
дрэмлюць
суровыя
вежы
І вішнёвыя хаты глядзяцца ў шырокі Дняпро…
Гэты ўрывак з вядомага верша Уладзіміра Караткевіча цалкам апісвае маю
Радзіму, мой горад, маю Беларусь. У маёй краіны вельмі цяжкі лес, бо яна знаходзіцца ў
самым цэнтры Еўропы, многія войны праходзілі праз яе тэрыторыю.
Мой горад размясціўся пад Мінскам, і назва яго – Дзяржынск. У мястэчка вельмі
цікавая гісторыя. Яно мела 3 назвы. Першай было Крутагор’е, гэту назву горад атрымаў
за вялікую колькасць узгоркаў у ландшафце. Другая назва –Койданава. Існуюць 3
легенды, тут замешаны і хан Кайдан, і кавалі (ад літоўскага койда – каваль). Апошняя
версія найбольш прызнаная цяпер. А сучасная назва горада Дзяржынск пайшла ад таго,
што знакаміты рэвалюцыянер Фелікс Эдмундавіч Дзяржынскі нарадзіўся ў сядзібе
Дзяржынава (раней тэрыторыя нашага раёна, сёння – Стаўбцоўскага).
Мой горад мае шмат славутасцей. Адна з самых знакамітых швейных фабрык па
Беларусі – “Эліз”, яе рэчы прадаюцца не толькі па Беларусі, але і за яе межамі. Адным з
унікальных архіваў Беларусі з’яўляецца БДАКФФД- “Беларускі дзяржаўны архіў
кінафотафонадакументаў”, які раней знаходзіуся ў Мінску і які потым перанеслі ў
Дзяржынск з-за пагрозы пажараў.Самая высокая кропка беларусі – гара Дзяржынская
(даўней – Святая) у вышыню 345 метраў над узроўнем мора.Таксама ў Дзяржынску
знаходзіцца касцёл св.Ганны. У савецкія часы ў будынку касцёла быў склад, потым Дом
культуры, а пазней музычная школа.Таксама ў нас ёсць прыгожая Свята-Пакроўская
царква.
Я пішу на беларускай мове, таму што гэта мова маёй краіны, майго горада, і мая
мова, яна займае 2 месца ў свеце па мілагучнасці. Многа хто лічыць, што гэта мова
памірае, што яна ўжо не актуальная, гэта ўсё хлусня: пакуль жывём мы – жыве наша мова,
нашыя гарады і наша краіна, і вельмі важна гэта памятаць!
Ганна Макарэвіч, 7 “А” клас
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Па гарызанталі: 1. Усякая … ў сваім бару шуміць (прык.). 5. Блізкі …
лепш дальняй радні (прык.). 7. … з раніцы пішчыць – чакай марозу
(прыкм.). 8. “… - цішыні пасланнік, // … бласлаўляе ціш”. З верша
А. Лойкі “Балада снегу”. 9. Штабель.
11. Тое, што і
снегаачышчальнік. 14. Плавальнае збудаванне. 15. “Хай дабром у
Новым годзе// Нас адорыць Дзед Мароз. // Сумаваць не трэба,
годзе, // … ён да нас прывёз”. З навагодняга верша А. Хацкевіч “Час
ляціць”. 16. “І лятуць мае лёгкія … , // Унашуся я ў сінюю даль”. З
верша М. Багдановіча “ Зімовая дарога”. 17. Вялікая свіння, але не
… (бенгальская прык.). 20. … на лета – зіма на мароз (прык.). 21.
Адзінка ліку. 25. Навучэнка вышэйшай навучальнай установы; 25
студзеня – Дзень студэнтаў, Таццянін дзень. 27. …, белы, зялёны.
Любімыя колеры Серабрыстага Пацука, год якога, паводле
ўсходнеазіяцкага каляндара, пачынаецца з 25 студзеня. 28. Тое,
што і цмок. 29. “Пачынаецца … , а снег не ідзе”. З верша С.
Грахоўскага “Сум па снезе”. 30. Невялікая гара. 31. Добраму
чалавеку
і
…
на
здароўе
(прык.).

31

Па вертыкалі: 2. Дзе снег, там і … (прык.). 3. Халодны
паўночны вецер. 4. “Завеі белыя ў палях, // І снегу
… пад палазамі”. З верша Я. Коласа “Песні зімы”. 6.
…, Карэц, Чаша. Адна з народных назваў сузор’я
Вялікай Мядзведзіцы. 8. Характар, парадак чагонебудзь. 10. … па снезе качаецца – да завірухі
(прыкм.). 12. Уласцівасць снежнага. 13. Тое, што і
святляк. 18. Парода курэй, выведзеная ў Англіі. 19.
“Куцця. Марозна. Хмурнавата. // … падкідвае
заўзята”. З паэмы Я. Коласа “Новая зямля”
(“Каляды”). 22. Тканіна з гладкім ворсам. 23. Шчыт
для экспанатаў. 24. Адзін … , ці сто коп – хлеба на год
(прык.). 26. “Горка ж любіць першы снег, // А яшчэ –
дзіцячы … “. З верша Ул. Аўласенка “ Як Ягорка ехаў з
горкі”.

Стихи
Кривицкой
Арины,
5 «М» класс

Адказы да крыжаванкі:
Па гарызанталі: 1. Сасна. 5. Сусед. 7. Сінічка. 8.
Снег. 9. Стос. 11. Снегачыст. 14. Судна. 15. Свята.
16. Сані. 17. Слон. 20. Сонца. 21. Сотня. 25.
Студэнтка. 27. Сіні. 28. Смок. 29. Снежань. 30.
Сопка. 31. Сухар.

Па вертыкалі: 2. След. 3. Сівер. 4. Скрып. 6.
Сіта. 8. Спосаб. 10. Сабака. 12. Снежнасць. 13.
Светлячок. 18. Сусекс. 19. Сняжок. 22. Сукно. 23.
Стэнд. 24. Сноп. 26. Смех.
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