Альхоўка 2003

Па гарызанталі: 6. Камп’ютэрны геній, з гэтага году акадэмік летніка. 7. Грамадская
пасада дырэктара Альхоўскай сярэдней школы. 8. Вядучая навучальная ўстанова, ў
сістэме павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі педагагічных кадраў. 9.
Мерапрыемства, якое праводзіцца ў альхоўскім летніку з 1997 года. 10. У час начнога
арыентавання яна патрэбна каб вярнуцца да раніцы ў летнік. 11. Для альхоўцаў вучэбныя
заняткі гэта ... 13. Адна з самых маладых акадэмікаў Альхоўкі, аўтар дапаможніка для
настаўнікаў “Дэманстрацыйны эксперымент з мінімальным абсталяваннем на ўроках
фізікі”. 15. Ужо шэсць гадоў запар яны фіксуюцца ў Альхоўцы. 16. Выданне “Фізіка:
праблемы выкладання”, ў якім штогод друкуецца анонс летніка ў Альхоўцы - гэта
навукова-метадычны ... 17. Заслужаны настаўнік Беларусі, вучні якога перамагалі ў
алімпіядах розных узроўняў, які не быў у гэтым годзе ў Альхоўцы. 18. Веска ў
Астравецкім раене Гродненскай вобласці, побач з якой традыцыйна праводзіцца летнік
настаўнікаў фізікі. 21. Рэчка ў якую ўпадае Страча недалека ад Альхоўкі. 23. Установа ў
якой можна правесці вучэбныя заняткі пад час моцнага дажджу. 25. Побач з летнікам
знаходзіцца ... 28. Прозвішча сябра ўдзельнікаў летніка, дырэктара Альхойскай сярэдняй
школы. 29. Стваральнік і кіраўнік летніка, загадчык кафедры педагогікі АПА. 30.
Акадэмік Альхоўкі, аўтар цудоўных вершаў. 31. Прыгожая жанчына, цудоўная настаўніца
– Ларыса ... 32. Афіцыйная назва ўсяго таго, што адбываецца ў летніку.
Па вертыкалі: 1. Мерапрыемства, якое штогод праводзяць першагодкі. 2. Страча гэта ...
3. Прылада, патрэбная каля вогнішча. 4. Наша Таня моцна плача: ў рэчцы тоне дзіўны
мячык. - Ціха, Танечка, не плач. Гэта ... а не мяч! 5. Маленькі брызентавы домік,
неабходны для жыцця ў летніку. 12. Турыстычны рэчавы мяшок. 14. Ен быў уручаны
ўдзельнікам летніка па выніках іх працы ў час заняткаў і пасля іх. 17. Шматмэтавая

пластыкавая прылада. 19. Магістр педагагічных навук, міністр спорту і турызму,
арганізатар “Плабута”, начнога арыентавання. 20. Месяц, у пачатку якога традыцыйна
праводзіцца летнік ў Альхоўцы. 22. Альтэрнатыва палатцы. 24. Першасны прадукт
жыццядзейнасці Альхоўцаў на занятках. 26. Спартыўная прылада, у якасці якой у час
правядзення фізічна-спартыўнай паласы перашкод выкарыстоўвалі пластыкавую
бутэльку. 27. Яго ўтвараюць удзельнікі летніка пад час яго адкрыцця і закрыцця.

