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КА ЛI 
З'ЯЎ ЛЯ ЮЦ ЦА 

ДЗЕ ЦI
«Вось бу дуць свае дзе цi, па гля дзiш», — 

хто з нас не чуў ад баць коў гэ ту сен тэн-

цыю? I мно гiя ду ма лi, усмi ха ю чы ся ўпо тай: 

ды ка лi яшчэ тое бу дзе...

А як тое са мае «ка лi» на сту пае, ра на 

цi поз на ра зу ме еш, што да рос лыя, аказ-

ва ец ца, ме лi ра цыю. Бо све та по гляд i 

сiс тэ ма каш тоў нас цяў змя ня юц ца, хай не 

iмк лi ва, але ня ўхiль на i не зва рот на. I гэ та 

не маг чы ма рас тлу ма чыць тым, у ка го дзя-

цей ня ма, — як не маг чы ма рас тлу ма чыць 

аб са лют на зда ро ва му шчас лiў цу, што 

та кое зуб ны боль, аль бо та му, хто ба iц ца 

вы шы нi, — што ад чу ва еш пад час скач-

ка з па ра шу там. Смак апель сi наў мож на 

аб мяр коў ваць толь кi з ты мi, хто iх еў. 

Та му за мi лоў вае i ад на ча со ва раз драж-

няе, ка лi ма ла дыя ды ран нiя га рад скiя 

хiпс та ры рас каз ва юць мне аль бо, ска-

жам, ка ля жан цы, у якой чац вё ра дзя цей, 

аль бо iн шай ка ля жан цы — ма цi-адзi ноч цы 

пра тое, як трэ ба на ла дзiць 24-га дзiн ны 

до гляд дзi ця цi, вы хоў ваць, аду коў ваць, 

ма тэ ры яль на за бяс печ ваць i, ка неш не, 

са чыць, каб да рос лым не пе ра шка джа-

ла — «а ка лi не мо жа це, то i не трэ ба 

бы ло на ра джаць». Ну-ну. Ша ноў ныя, вы 

па куль на ват не ўяў ля е це, коль кi фi зiч ных, 

псi хiч ных, ча со вых i ма тэ ры яль ных рэ-

сур саў па тра буе пра ект «дзi ця». З'я вяц ца 

свае — пры ходзь це, аб мяр ку ем кож ную 

ва шу па ра ду.

Да рэ чы, ка лi свае не з'я вяц ца — 

я апош няя, хто хоць сло вам, хоць по зiр кам 

у гэ тым упiк не. Бо толь кi ка лi з'яў ля юц ца 

дзе цi, ра зу ме еш, што ра шэн не аб iх — 

адзiн з са мых ня прос тых вы ба раў у жыц цi. 

I ка лi ча ла век шчы ра ка жа, што не мо жа, 

не га то вы, а хай са бе i не хо ча, бо ро бiць 

кар' е ру i жы ве для ся бе — гэ та яго вы бар 

i яго ад каз насць. Лепш са мот ны зда ро-

вы эга iст, чым не жа да ныя, не па трэб ныя 

i ў рэш це рэшт не лю бi мыя, не шчас лi выя 

дзе цi...

Зрэш ты, гэ та так, лi рыч нае ад ступ лен-

не. А факт у тым, што на ра джэн не дзi ця-

цi — дэ мар ка цый ная лi нiя, якая па дзя ляе 

тваё жыц цё на «да» i «пас ля» (без умоў на, 

га вор ка не пра тых, хто ба чыць дзя цей 

пас ля вы пiс кi з ра дзiль нi i по тым ад ра зу 

на школь ным вы пуск ным).

Ка лi з'яў ля юц ца дзе цi, да во дзiц ца 

ўвесь час ра бiць вы бар: як на зваць, чым 

кар мiць, ча му на ву чыць, ку ды па сту паць, 

вы ра шаць кан флiк ты мiр на аль бо па ка-

заць, што да бро па вiн на быць з ку ла ка мi? 

У наш лiч ба вы час да дат ко ва за дум ва еш-

ся: якой iн фар ма цы яй пра ся бе i дзя цей 

дзя лiц ца, а якую не тое што тры маць у 

пры ва це, а на огул не да вя раць се цi ву — 

у яго па мяць не ча ла ве чая, бяс кон цая...

Ка лi з'яў ля юц ца дзе цi, ты так цi iнакш 

су ты ка еш ся з пра цоў най дыс кры мi на цы яй 

«вы ж пой дзе це на баль нiч ны» (а ты, 

на iў ны, ду маў, што каш тоў насць ра бот нi ка 

вы зна чае яго во пыт i ква лi фi ка цыя). 

Ты ў пэў най сту пе нi пе ра жы веш кан флiкт 

ча кан няў i рэ аль нас цi, су пя рэч лi выя па-

мкнен нi, каб дзе цi бы лi пра ця гам ця бе i 

каб яны ста лi леп шыя за ця бе. Ты ра на 

цi поз на па чу еш, што «твае дзе цi — твае 

праб ле мы», на ват ка лi ве да еш, што на-

са мрэч дзе цi — шчас це. Так, ка неш не, у 

да да так яшчэ цэ лы как тэйль эмо цый i па-

чуц цяў — стом ле насць, ра дасць, дэ прэ сiя, 

лю боў, тры во га, раз губ ле насць, пя шчо та, 

боль, але пе рад усiм шчас це.

Ка лi з'яў ля юц ца дзе цi, ты больш не 

на ле жыш толь кi са бе. Ты пе ра жы ва еш — 

а што бу дзе з iмi, ка лi рап там неш та зда-

рыц ца з та бой? Ты ро бiш ся ад на ча со ва 

вель мi моц ны, бо трэ ба столь кi зра бiць 

для iх бу ду чы нi, i вель мi ўраз лi вы, бо гэ та 

ж та кая цу доў ная «кноп ка» для ма нi пу-

ля ван ня... Ты бу дзеш ра шаць жыц цё выя 

за дач кi з зо рач кай — на што ты здоль ны 

i га то вы дзе ля сва iх дзя цей? I як ра шыць 

гэ тыя за дач кi, каб по тым iм жа, дзе цям, не 

бы ло за ця бе ня ём ка цi на огул со рам на?

I га лоў нае. Ка лi з'яў ля юц ца дзе цi — 

гэ тыя пы тан нi не скон чац ца нi ко лi, а пя-

рой дуць да iх па лан цуж ку, у спад чы ну, 

нi бы эс та фе та па ка лен няў. I толь кi ад нас 

за ле жыць, бу дзе гэ та эс та фе та лю бо вi цi 

ча гось цi iн ша га.

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Алег Елi се ен каў — аў тар хi тоў «Доб рыя лю дзi», «Сто га доў», «Птуш кi», «Пры яз джай це да нас у Бе ла русь», «Бе ра-

гi» — адзiн з кам па зi та раў, якiя рэ гу ляр на на вед ва юць кан цэр ты эст рад най i ака дэ мiч най му зы кi. Ча сам по бач з iм 

бы вае аба яль ная жан чы на. Гэ та Тац ця на, яго жон ка.

(Заканчэнне на 3-й стар. «СГ».)

Тыя, хто по бачТыя, хто по бач
Кам па зi тар Алег ЕЛI СЕ ЕН КАЎ:

«У нас усё агуль нае — 
i ра дас цi, i ня го ды, i гро шы»

Са сва ёй жон кай аў тар па пу ляр ных пе сень зна ё мы амаль паў ста год дзя

Пад рых тоў ка да шко лы —

спра ва кло пат ная 

i да лё ка не тан ная. 

На чым мож на 

сэка но мiць гро шы, 

час i сi лы, пры гэ тым 

нi на што не за быў шы ся 

i не на куп ляў шы лiш ня га? 

Пра гэ та мы спы та лi 

ў роз ных спе цы я лiс таў 

i ў мам школь нi каў 

роз на га ўзрос ту.

Кан цы ляр скiя 
та ва ры

Пер шае i га лоў нае пра вi-

ла — яшчэ до ма вы зна чы це-

ся з тым, што вам трэ ба. Са мi 

па са бе кан цы ляр скiя та ва ры 

каш ту юць ка пей кi, але за ўсё

ра зам на бя гае вя лi кая су ма. 

У пер шым кла се спiс канц та ва-

раў вы дае на стаў нiк на баць-

коў скiм схо дзе ў кан цы жнiў-

ня. Ка лi яго ў вас ня ма, ку пi це 

«кан цы ляр ку» па мi нi му ме — 

не каль кi тон кiх сшыт каў у клет-

ку i ў лi ней ку, адну-дзве руч кi,  

прос тыя алоў кi, гум ку. Пад лi ко-

вы ма тэ ры ял для пер ша клас-

нi каў (у асноў ным, гэ та па лач-

кi) вы пус ка ец ца ў не злi чо най 

коль кас цi ва ры ян таў i па ме раў. 

Якi па трэб ны ме на вi та ў ва шым 

кла се, удак лад нi це ў на стаў нi-

ка. Тое ж са мае да ты чыц ца i 

лi ней кi — у не ка то рых шко лах 

пер ша клас нi каў про сяць пры-

но сiць на ўро кi драў ля ныя лi-

ней кi, а не пласт ма са выя. Пе-

нал, дзе для кож на га алоў ка 

або руч кi пра ду гле джа ны тры-

маль нi кi — не леп шы ва ры янт 

для пер ша клас нi ка. Тан ней 

i ра зум ней на быць пе нал на 

«ма ла нцы», у якi мож на прос-

та ссы паць руч кi i алоў кi.

 Што ка жуць спе цы я лiс ты?

Га лi на Грын чук, на стаў нiк 

гiм на зii-ка ле джа:

— Не трэ ба куп ляць пер ша-

клас нi ку шмат сшыт каў. Яны 

карыстаюцца про пi самі i спе-

цы яль нымі ра бо чымі сшыт камі, 

якiя час цей за ўсё за куп ля юц ца 

на клас цэнт ра лi за ва на.

Не куп ляй це ма лод шым 

школь нi кам, i асаб лi ва пер-

ша клас нi кам, да ра гiя алоў кi i 

руч кi. Усё гэ та бу дзе губ ляц ца. 

Да рэ чы, ге ле вы мi руч ка мi ў ма-

лод шай шко ле пi саць не да зва-

ля ец ца, толь кi ша ры ка вы мi. I не 

вар та за га дзя куп ляць вок лад кi 

на пад руч нi кi — мож на пра мах-

нуц ца з па ме ра мi. Атры ма е це 

пад руч нi кi — ку пi це вок лад кi.

(Заканчэнне 

на 4-й стар. «СГ».)

Баць коў скi сходБаць коў скi сход

ЗБI РА ЕМ СЯ Ў ШКО ЛУ
У жнiў нi ад на з га лоў ных за дач мам i та таў — 

«экi пi роў ка» дзя цей да 1 ве рас ня
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