
За круглым сталом у “Мудрага шчупака” 

 

Нядаўна ў СШ №1 горада Шчучына прайшоў чацвёрты этап 

інтэлектуальнага раённага турніру на Кубак шчупака-2013. Эрудыты 

з’ехаліся з усяго раёна. Свае веды былі гатовы прадэманстраваць 30 каманд! 

Кіраўнік клуба “Мудры 

шчупак” Таццяна 

Чаславаўна Бадзюкова з 

першых хвілін пачала 

задаваць нялёгкія пытанні. 

Шчыра здзівілі 

энцыклапедычныя веды 

ігракоў. Аднак былі і 

некалькі такіх “шарад”, з 

якімі не справілася нават 

зборная трэнераў і 

дарослых ігракоў – тых 

яшчэ інтэлектуалаў! Я 

міжволі спрабавала пакапацца ў сваім багажы ведаў, але на большасць 

пытанняў “з падвохам” адказаў так і не знайшла.  

Хто з’яўляецца святой 

апякункай Беларусі, калі 

спрацоўвае камп’ютарны 

вірус “чорная пятніца”, як 

выглядае эмблема 

Сусветнага фонду дзікай 

прыроды? На гэтыя і 

мноства іншых пытанняў 

давялося адказваць 

удзельнікам 

інтэлектуальнай гульні 

“Мудры шчупак”. 

– Нашы сустрэчы з кожным 

годам карыстаюцца ўсё 

большай папулярнасцю. 

Галоўнае – зацікавіць 

моладзь, – падзялілася Т.Ч. 

Бадзюкова. – Да таго ж 

каманды-пераможцы 

паказваюць нядрэнныя 

рэзультаты і на абласных чэмпіянатах. 

У выніку напружанай інтэлектуальнай схваткі былі вызначаны самыя 

лепшыя. Сярод малодшых удзельнікаў (5-7 класы) лідарам стала каманда 

“Гаудэамус”(гімназія). А вось сярод старэйшых ювеналаў (8-9 класы) першае 

месца раздзялілі дзве каманды: “Геліос” (СШ №2 г. Шчучына) і “Ёсць версія” 



(гімназія). Сярод юніёраў (10-11 класы) перамогу (і гэта ўжо не першы раз!) 

заваявала каманда “Шчупакі. Рэінкарнацыя” (СШ №1).  

Віншавала лідараў 

інтэлектуальнай гульні 

галоўны спецыяліст 

аддзела адукацыі 

райвыканкама 

В.П.Чыжык. Знатакі былі 

ўзнагароджаны граматамі 

і падарункамі, а 

прыемныя салодкія 

падарункі юным 

эрудытам уручыла Алена 

Богдзель, першы сакратар 

РК БРСМ. Парадавацца за дзяцей і падтрымаць іх у нялёгкай барацьбе 

прыйшлі дырэктар СШ №1 г.Шчучына А.С. Панасевіч, настаўнікі, сябры. 

Было прыемна адчуць азарт гульні, камандны дух. На жаль, там, дзе ёсць 

пераможцы, – ёсць і пераможаныя. 

– На многія пытанні ведалі адказ, але чамусьці сумняваліся, проста 

разгубіліся, – прызналіся тыя, хто не дацягнуўся да п’едэстала.  

Упэўнена, у наступны раз і гэтыя рабяты пакажуць сябе! Галоўнае – не 

здавацца, верыць у сябе і ўдасканальваць свае веды. 


