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"Квiтней, мOй кр
MeHoBiTo ток нозывqiся облосны огляд-
конкурс по комплексным доброiпородковоннi
i озеляненнi тэрыторыi icToHoi одукоцыi
Гродзенской воблосцi.

\ /становы дашкольнай, аryльнай сярэдняй, пра-

} Фесiйна-тэхнiч.най, сярэдняй спецыяльнай, дадат-
J ковай адукацыi дзяцей i моладзi lcix раёна! воблас-

цi спаборнiчалi У трох намiнацыях: "Паклонiмся вялiкiм
тым гадам", "Сад пачуцця!", "Комплекснае добра-
!парадкаванне i азеляненне тэрыторыi задняга плана
!стано! адукацыi". ]'13 заявак ад пераможца! раённых
этапа! былi прадстаУлены для Удзелу ! абласным агля-
дзе-конкурсе.

Падводзячы вынiкi, члены журы адзначылi творчы
падыход удзел bHiKaY агляду- кон курсу да добраУпарад-
кавання тэрыторыi. Кожная !станова старалася раз-
настаiць кветкава-дэкараты!ны асартымент i творча
падысцi да афармлення KBeTHiKa!. Выкарысто!валiся су-
часныя элементы ландшафтнага дызайну, вiдавы асар-
тымент падбiра!ся TaKiM чынам, каб KBeTKi доУга рада-
валi вока.

Мразу i дзвюх намiнацыях - "Паклонiмся вялiкiм
тым гадам" i "Комплекснае добра!парадкаванне i азе-

ляненне тэрыторыi" - сярод ус-
тано! дашкольнай адукацыi пе-
рамогу атрыма! яслi-сад Ns 3
Масто!.

Як расказала выхавальнi-
ца ясляУ-сада Таццяна Ткачук, з
ранняй вясны да позняй. BoceHi
каля самага !вахода ва !станову
адукацыi красавалася кветкавая
клумба ! выглядзе зоркi. Кар-
кас яе зрабiлi з металу, а полы-
мя, якое сiмвалiзуе Вечны агонь,

высадзiлi з чырвоных сальвiй, завяршалi кампазiцыю ак-
caMiTKi, якiя радуюць cBaiM цвiценнем увесь сезон.

Дзецi адразу сказалi, што зорка ! ix у двары -
да Дня Перамогi. Выхаванцы дапамагалi даглядаць
KBeTKi, а !восень сабралi насенне, каб высадзiць на
наступны год. Многiя фатаграфавалiся каля прыго-
жай клумбы.

У азеляненнi тэрыторыi прымалi Удзел усе - ад вы-
хавальнiка! да тэхнiчных работнiка! ясля!-сада. Зробле-
на было шмаl таму i вынiк парадаваV - перамога на аб-
ласным конкурсе,

Таксама сярод перамохца! агляду-конкурсу "KBiT-
ней, мой край!" - захопленыя педагогi i навучэнцы
Бастунскага ясля!-сада - базавай школы Ворана!с-
кага раёна, Гродзенскага дзяржа!нага прафесiйнага

тэхналагiчнага каледжа, ясля!-
сада Np б Шчучына, Вале!ска-
га дзiцячага сада - сярэдняй
школы, Ва!кавыскага раённа-
га эколага-бiялагiчнага цэнт-
ра дзяцей i моладзi, сярэднiх
школ Ns -1 Ашмян i Nч З8 Грод-
на, Ашмянскага дзярха!нага
аграрна-эканамiчнага каледжа
iiнш.

Фота прадастаiлена
яслямi-садам Ns 3 MacToi.


