
ІНФАРМАЦЫЙНЫ ЛІСТОК №1 

Верасень лета чырвонае праводзіць, восень 

сустракае 

 

Да дня беларускага пісьменства 

Гэта свята праводзіцца ў гарадах, якія 

з’яўляюцца гістарычнымі цэнтрамі, з якімі 

звязаны жыццё і дзейнасць вядомых дзеячаў 

літаратуры, культуры, мастацтва.  

Упершыню, у 1994 годзе, яно праходзіла 

ў старажытным горадзе Полацку. Затым 

сталіцамі свята сталі такія гістарычна значныя 

культурныя цэнтры краіны, як Тураў, 

Навагрудак, Нясвіж, Орша, Пінск, Заслаўе, 

Мсціслаў, Мір, Камянец, Паставы, Шклоў, 

Барысаў, Смаргонь, Хойнікі, Ганцавічы і 

Глыбокае і іншыя.  

За сваю шматгадовую гісторыю Дзень беларускага пісьменства стаў па-сапраўднаму 

нацыянальным святам, значнай падзеяй культурнага жыцця краіны. Невыпадкова тое, што ён 

праводзіцца ў першыя дні новага навучальнага года. Адукацыя, інфармацыя і культура – тры 

галіны, якія фарміруюць інтэлектуальную эліту нацыі, яе сучаснасць і будучыню. У гэты дзень 

мы аддаём даніну павагі нашым продкам, якія стварылі фундамент беларускай адукацыі і 

пісьменства.  

Святкаванне Дня беларускага пісьменства – гэта паказ непарушнага адзінства 

беларускага друкаванага слова і гісторыі беларускага народа, яго цеснай сувязі са славянскімі 

вытокамі, а таксама асэнсаванне гістарычнага шляху пісьменства і друку ў Беларусі.  

 

Перыяд станаўлення беларускай дзяржаўнасці адзначаны    

жыццём і дзейнасцю выдатных філосафаў і асветнікаў, якімі 

з’яўляюцца для нашай зямлі  
 

 

 

 

 

Тураўскае евангелле XI ст. Самы 

старажытны пісьмовы помнік, створаны на 

тэрыторыі сучаснай Беларусі. Можна 

ўбачыць, што ў тыя часы словы звычайна 

пісалі без прабелаў і знакаў прыпынку 

 

 



 

Рубрыка “Кулінарыя па-беларуску” 
Курыны булён з шампіньёнамі 

 

 

 

- курыца 

- бульба 2 шт 

- морква 1 шт 

- цыбуля 1 шт 

- шампіньёны 3-5 штук у залежнасці 

ад    велічыні 

- рыс 2 сталовыя лыжкі 

- чорны перац гарошкам 4 шт 

- лаўровы ліст 2 шт 

- зеляніна 

- алей 

- соль 

- смятана на смак 

 

 

Курыцу памыць, разрэзаць, калі патрэбна і пакласці ў ваду ў рондаль. Давесці да 

кіпення, а потом паменшыць агонь і варыць далей. 

Цыбулю нашынкаваць, моркву нацерці і пасмажыць на алеі. 

Шампіньёны нарэзаць і дадаць да цыбулі з морквай. 

Пакуль варыцца курыца, рыс можна варыць ў асобным рондалі, каб было хутчэй. 

Далей курыцу дастаць і пакласці астываць на талерку, каб можна было парэзаць мяса. 

Бульбу пачысціць, памыць, нарэзаць кубікамі і дадаць ў булён. 

Потым дадаць рыс і гародніну з грыбамі. 

Дадаць перац гарошкам, лаўровы ліст і соль. 

Яшчэ варыць 15-20 хвілін. Каб суп атрымаўся празрыстым, не закрывайце рондаль 

накрыўкай. 

 

Смачна есці!!! 

 

 

 

 

 



Крыжаванка 

1. Сіняя кветка, расце у жыце 

2. Дзіця мужчынскага полу 

3. Той хто крадзе 

4. Дарожка для пешаходаў 

5. Інертны газ для рэкламных 

трубак 

6. Наказ нашчадкам 

7. Хвароба страўніка 

8. Крытая дарожная павозка 

9. Салодкі напітак 

10. Злучэнне ваенных караблёў 

11. Эскадраны мінаносец 

12. Акісленне вышэйшай ступені 

13. Пакінула месца жыхарства 

14. Адзінка вымярэння часу 

15. Каштоўны метал 

16. Гультай, абібок (разм.) 

17. Кальцо для заціскання 

18. Выразаны малюнак 

19. Лясы, палі, горы і г.д. 

20. Духі, адэкалон 

21. Абдуманасць, разважлівасць 

22. Мастацкі выраб з нітак 

23. Музычны урачысты сігнал 

24. Работнік вагоннай майстэрні 

25. Матэматычнае палажэнне 

26. Заўвага, памета на палях 

27. Пераўтварэнне, змена 

28. Незвычайная, рэдкая з’ява 

29. Чаргаванне напеўных гукаў 

30. Ручны футбол 

Адказы 

 


