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 Што ка жуць ма мы?

Воль га Пры люб ка, ды рэк тар 

прад зю сар ска га цэнт ра, ма ма 

тра iх дзя цей:

— Мая га лоў ная па ра да: са стаў-

це пад ра бяз ны спiс. Ра бi це па куп кi 

толь кi па гэ тым спi се, i стаў це га-

лач ку на су праць кож на га пунк та. 

Да 1 ве рас ня ў кра мах i ганд лё вых 

цэнт рах столь кi ўся кай пры га жос-

цi, што на эмо цы ях мож на на куп-

ляць мно га не па трэб на га.

Ка ця ры на Алё хi на, прак тыч ны 

псi хо лаг, ма ма пя цi клас нi ка:

— Я нi ко лi не куп ляю канц та ва-

ры да 1 ве рас ня, ка лi ўсю ды чэр гi 

i на тоўп на ро ду ка ля вiт рын. Мой 

лай фхак — мець на пер шы ты-

дзень на ступ на га школь на га го да 

не вя лi кi за пас «кан цы ляр кi» з мi ну-

ла га го да. А за куп ляц ца сшыт ка мi, 

руч ка мi i ўсiм iн шым дзесь цi з 5 да 

10 ве рас ня. Знiж кi яшчэ дзей нi ча-

юць, а чэр гаў ужо ня ма.

Та нi та Кам, ды зай нер упры гож-

ван няў, ма ма трэ ця клас нi цы:

— Маё пра вi ла ў да чы нен нi да 

канц та ва раў для шко лы: спа да баў-

 ся ды зайн — ку пi це не каль кi. Гэ та ж 

не до ра га, а праз паў го да-год

вы па дзя ку е це са бе за прад бач-

лi васць. Руч кi-алоў кi ап ты маль на 

куп ляць оп там. Ня даў на ку пi ла цэ-

лую ўпа коў ку сi нiх ша ры ка вых ру-

чак — 100 штук. Па-пер шае, оп там 

атрым лi ва ец ца тан ней. Па-дру гое, 

пы тан не з руч ка мi ця пер вы ра ша на 

на доў га. Асоб на ха чу ска заць пра 

тых дзя цей, хто iдзе пер шы раз у 

пер шы клас. Вось для iх канц та ва-

ры са праў ды трэ ба вы бi раць, лепш 

за ўсё — ра зам з дзi цем. Каб усё 

гэ та бы ло пры го жым, мi лым, па да-

ба ла ся пер ша клас нi ку. Гэ та па тра-

буе ад ма мы сiл, ча су i не ка то рых 

ма тэ ры яль ных вы дат каў, але гэ та 

ар хi важ на! Пер ша га ве рас ня для 

пер ша клас нi ка — вель мi сур' ёз-

ная па дзея. I ка лi вы хо ча це, каб 

ва ша дзi ця па лю бi ла шко лу, гэ ту 

па дзею трэ ба аб ста вiць з усёй ура-

чыс тас цю.

Адзен не
Ка лi ў ва шай шко ле пра ду гле-

джа на пэў ная школь ная фор ма, 

та ды зра зу ме ла, што куп ляць. Але 

па тра ба ван нi боль шас цi су час ных 

школ да стат ко ва аб стракт ныя: 

дзе ла вы стыль.

Пач нi це з рэ вi зii ле таш ня га 

школь на га гар дэ ро бу дзi ця цi — 

мо жа быць, сын цi дач ка яшчэ не 

з уся го вы рас лi. Ва да лаз кi, ка шу лi, 

спад нi цы мож на на сiць i два га ды. 

Пас ля рэ вi зii скла да ем спiс не аб-

ход ных па ку пак.

 Што ка жуць спе цы я лiс ты?

Га лi на Грын чук, на стаў нiк:

— Ка лi вы — ма ма пер ша клас-

нi ка, пе рад тым, як iс цi па школь-

ную фор му ў кра му, ад крый це сайт 

ва шай шко лы. Там па зна ча ны па-

тра ба ван нi да фор мы адзен ня вуч-

няў. У не ка то рых шко лах мо гуць 

быць кан крэт ныя па тра ба ван нi па 

ко ле ры або фа со не. Тое ж са мае 

да ты чыц ца i фiз куль тур най фор-

мы: у не ка то рых шко лах пра ду-

гледж ва ец ца пэў ны яе ко лер па 

кла сах. Пер ша клас нi кi звы чай на 

доў га за шпiль ва юць гу зi кi, а ча сам 

зу сiм не ўме юць гэ та ра бiць. Ня хай 

ра зам з са роч ка мi для ўра чыс тых 

ме ра пры ем стваў у гар дэ ро бе ва-

ша га школь нi ка бу дуць тры ка таж-

ныя вы ра бы без гу зi каў.

Лi лiя Ка цер, ва ле о лаг:

— Ап ты маль ны ва ры янт, ка лi 

тка нi на, з якой шы ец ца фор ма, 

на па ло ву скла да ец ца з на ту раль-

ных ма тэ ры я лаў. Дзя ку ю чы на ту-

раль ным ва лок нам адзен не бу дзе 

гiг ра ска пiч ным, бу дзе пра пус каць 

па вет ра, а штуч ныя ва лок ны не 

да зво ляць ёй ка мя чыц ца, за бяс-

пе чаць устой лi васць афар боў кi 

i за ха ван не вон ка ва га вы гля-

ду вы ра бу пас ля шмат ра зо ва га 

мыц ця.

Воль га Жу раў ская, fashion-сты-

лiст:

— Куп ля ю чы школь ную воп рат-

ку дзi ця цi, трэ ба на бы ваць яе не 

«для шко лы», а для жыц ця. Ары-

ен туй це ся на тое, цi змо жа дзi ця 

на сiць тое, што вы ку пi лi, толь кi 

ў шко лу, цi за хо ча на дзець ней кiя 

«школь ныя» рэ чы ў iн шых спа лу-

чэн нях у воль ны час. Ка лi за хо-

ча — зна чыць, вы на бы лi пра вiль-

ную рэч. Я ра i ла б куп ляць школь-

нае адзен не дзi ця цi па прын цы пе

фар мi ра ван ня кап суль на га гар дэ-

ро бу. «Кап су ла» — гэ та ба за вы 

кам плект рэ чаў для кан крэт ных 

сi ту а цый (на прык лад, дзе ла вая 

«кап су ла»), вы тры ма ны ў ад ным 

сты лi i ка ля ро вай га ме, якi пра ду-

гледж вае вя лi кую коль касць кам-

бi на цый.

 Што ка жуць ма мы?

Воль га Пры люб ка, ма ма тра iх 

дзя цей:

— Я не ра i ла б ма мам хлоп чы каў 

куп ляць дзе ля 1 ве рас ня кас цюм з 

пiн жа ком. Пiн жак хлоп чык над зе не 

ад сi лы тры-чатыры ра зы за год. 

Ды i шта ны са стрэл ка мi да ста-

вяць ня ма ла кло па ту: вы га то выя 

пра са ваць iх кож ны дзень? У нас 

на ват бе лая ка шу ля ад на — яна 

да ста ла ся ад ста рэй ша га бра та. 

Школь нiк у нас у сям'i — толь кi ся-

рэд нi сын, ста рэй шы ўжо скон чыў 

шко лу, ма лод шая дач ка яшчэ ма-

лень кая. I наш ва ры янт школь най 

фор мы — цём ныя шта ны ў сты лi 

сasual без уся ля кiх стрэ лак (ка лi 

за быў ся фiз куль тур ную фор му, 

яны лёг ка пе ра тва ра юц ца ў эле-

гант ныя «трэ нi кi») i тон кiя тры ка-

таж ныя свi та ры спа кой най свет лай 

рас фар боў кi.

Ма ры на Фе да ро вiч, рэ дак тар, 

ма ма шас цi клас нi цы:

— Ка лi вы — за ня тая ма ма, 

якая шмат пра цуе, да па ма жы це 

са бе: ку пi це не дзве, а пяць блу-

зак, не ад ну, а дзве школь ныя 

спад нi цы, плюс шта ны, са ра фан i 

дзве ка мi зэль кi цi, на прык лад, жа-

кет i ка мi зэль ку. Так вам не прый-

дзец ца не каль кi ра зоў на ты дзень 

зай мац ца мыц цём, чыст кай i пра-

са ван нем школь на га адзен ня.

Та нi та Кам, ма ма трэ ця клас нi-

цы:

— Ка лi вы бi раць адзен не для 

па чат ко вай шко лы, мне па да ба-

ец ца ай чын ная «Ка лiн ка». У фiр-

мен ных кра мах «Ка лiн кi» заў сё ды 

вя лi кi вы бар ма дэ ляў i ня дрэн ны 

ды зайн рэ чаў. А ка лi ка заць пра 

больш да рос лых дзя цей, то сё ле та 

цi ка выя ма дэ лi я знай шла ў iн тэр-

нэ це на Wildberries. I, да рэ чы, не 

ў се зон у кра мах дзi ця ча га i пад-

лет ка ва га адзен ня бы ва юць знiж кi 

да 70 %.

Абу так
У шко лу па тра бу ец ца «змен ка». 

Лепш вы бi раць на ту раль ную ску-

ру цi якас ныя тка нi ны. Га лоў нае 

пра вi ла для змен на га абут ку — не 

слiз кая па дэ шва.

 Што ка жуць ма мы?

Ка ця ры на Алё хi на, ма ма пя цi-

клас нi ка:

— Са шнур ка мi ма лод шыя 

школь нi кi звы чай на доў га важ да-

юц ца, а не ка то рыя дзе цi кла са да 

пя та га не мо гуць асво iць гэ тую 

муд ра ге лiс тасць. Лепш вы браць 

абу так без шнур коў — на прык лад, 

на лi пуч ках. Або за мест шнур коў 

уцяг нуць тон кую ка ля ро вую гум-

ку, каб на дзя ваць i зды маць абу-

так мож на бы ло, не рас шну роў-

ва ю чы.

Воль га Пры люб ка, ма ма тра iх 

дзя цей:

— Каб за ха ваць «ву лiч ны» абу-

так у доб рым ста не, на сi це ў шко ле 

«змен ку», па чы на ю чы з ве рас ня. 

Ка лi ка заць пра змен ны абу так 

для хлоп чы ка, мне па да ба юц ца 

слi по ны. Гэ та кра соў кi з тка нi ны. 

Яны без шнур коў i доб ра цяг нуц ца. 

Аку рат на, ня до ра га, кам форт на, 

да та го ж яны мы юц ца ў праль-

най ма шы не. Да рэ чы, пад пэў ны 

стыль адзен ня та кi абу так па ды дзе 

i дзяў чын кам.

Рук зак
Га лоў ныя па тра ба ван нi да рук-

за ка для пер ша клас нi ка — ма тэ-

ры ял, якi не над та лёг ка за брудж-

ва ец ца i без праб лем ад мы ва ец ца, 

цвёр дая спiн ка, шы ро кiя шлей кi i 

не скла да ныя за шпiль кi. Па рук зак 

лепш ад пра вiц ца ў кра му ра зам з 

пер ша клас нi кам: пра па нуй це яму 

па спра ба ваць рас шпi лiць i за шпi-

лiць усе за шпiль кi на су мцы. Атры-

ма ла ся — куп ляй це.

 Што ка жуць спе цы я лiс ты?

Га лi на Грын чук, на стаў нiк:

— Як мi нi мум у пер шым кла-

се (а ў не ка то рых шко лах i ў дру-

гiм кла се) школь ны парт фель цi 

рук зак дзi ця цi не па трэб ны. Пад-

руч нi кi, змен ны абу так, спар тыў-

ная фор ма ма лод шых школь нi каў 

за ста юц ца ў кла се. Да до му дзе цi 

но сяць толь кi сшыт кi — для iх ку-

пi це лёг кую па пку з руч ка мi для 

пе ра нос кi.

Лi лiя Ка цер, ва ле о лаг:

— Сло ва «ра нец» сён ня ўспры-

ма ец ца як са ста рэ лае, але дзе цям 

ма лод ша га i ся рэд ня га школь на га 

ўзрос ту ме ды кi рэ ка мен ду юць на-

сiць ме на вi та ра нец — сум ку на 

шлей ках з цвёр дым кар кас ным 

кор пу сам i шчыль най спiн кай. 

Рук зак жа — гэ та сум ка на шлей-

ках без цвёр да га кар ка са. Ра нец 

раў на мер на раз мяр коў вае ва гу 

школь ных пад руч нi каў па па зва-

ноч нi ку дзi ця цi. Дзя ку ю чы цвёр да-

му кор пу су змес цi ва ран ца бу дзе 

на дзей на аба ро не на ад па дзен няў, 

уда раў, апад каў — гэ та зруч на для 

ма лод шых школь нi каў, якiя яшчэ 

не ўме юць са чыць за сва i мi рэ ча мi. 

Ва га школь най сум кi па вiн на быць: 

для на ву чэн цаў па чат ко вых кла-

саў — не больш за 600—700 г, для 

на ву чэн цаў ся рэд нiх i ста рэй шых 

кла саў — не больш за 1000 г. Важ-

на, каб на школь най су мцы бы лi 

свят ло ад бi валь ныя эле мен ты — 

на пя рэд нiх, ба ка вых па верх нях i 

верх нiм кла па не.

 Што ка жуць ма мы?

Та нi та Кам, ма ма трэ ця клас нi цы:

— Апош нiм ча сам у мо ду ўвай-

шлi так зва ныя ар та пе дыч ныя 

рук за кi. Пры го жыя, ка рыс ныя для 

спi ны, да ра гiя. I жу дас на цяж кiя! 

Мы ледзь не ку пi лi та кi. Але ён жа 

пус ты ва жыць, як мех буль бы! А ў 

яго яшчэ прый дзец ца па клас цi мi-

нi мум тры-чатыры кнiж кi. На мой 

по гляд, вель мi важ на, каб школь-

ны рук зак сам па са бе быў лёг кi.

Алi на Кот, IT-спе цы я лiст, ма ма 

два iх дзя цей:

— У мя не дзе цi ўжо да рос лыя:

сын у вось мым кла се, дач ка — 

у дзя вя тым. Кла са з вось ма га пы-

тан не з на быц цём школь най сум кi 

ўжо не ак ту аль нае для баць коў. 

Пад лет кi i так усю ды хо дзяць з 

рук за ка мi. Адзi нае пра вi ла для 

школь на га рук за ка: без яр кiх над-

пi саў i уста вак, больш кла сiч на га 

вы гля ду.

Воль га Пры люб ка, ма ма тра iх 

дзя цей:

— Я ад даю пе ра ва гу не да ра-

гiм ма дэ лям рук за коў для шко лы. 

Ка лi па рвец ца — не так шка да. 

Акра мя та го, дзе цям на да куч вае 

ад но i тое ж адзен не, а но вы рук-

зак да зва ляе тро хi змя нiць стыль. 

Я куп ляю сы ну рук зак два ра зы за 

школь ны год.

Га джэ ты
Кла сiч ны на бор су час на га 

школь нi ка — тэ ле фон i план-

шэт. Ча сам у гэ ты спiс да да ец ца 

ноў тбук.

 Што ка жуць спе цы я лiс ты?

Лi лiя Ка цер, ва ле о лаг:

— Па сут нас цi, тэ ле фон па-

трэб ны дзi ця цi па да ро зе ў шко-

лу i да до му, каб ска заць, што з iм 

усё доб ра, а ў вы пад ку эк стран-

най сi ту а цыi звя зац ца з баць ка мi. 

Пра цяг лае «ся дзен не ў га джэ тах» 

па гар шае па мяць, сон i зрок.

 Што ка жуць ма мы?

Та нi та Кам, ма ма трэ ця клас нi-

цы:

— Мож на ад клас цi на быц цё ма-

бiль на га тэ ле фо на да пятага кла-

са. Мы па куль абы хо дзiм ся «ра-

зум ным га дзiн нi кам». Ён па каз вае 

час, з яго мож на па тэ ле фа на ваць 

ма ме, пра ду гле джа на кноп ка SOS, 

GPS-ад соч ван не, дат чы кi зняц ця з 

ру кi i вы ха ду з па зна ча най зо ны. А 

ма бiль ныя тэ ле фо ны дзе цi зда юць 

на стаў нi ку пе рад уро ка мi i атрым-

лi ва юць толь кi пас ля за кан чэн ня 

за ня ткаў. Так што сэн су ў гэ тым 

га джэ це я не ба чу, па куль дзi ця 

не пад рас це. Праў да, ка лi ва ўсiх 

дзя цей у ва шым кла се ўжо ёсць 

«ма бiль нi кi», а ў ва ша га дзi ця цi 

ня ма, гэ та мо жа быць для яго псi-

ха ла гiч на цяж ка.

Воль га Пры люб ка, ма ма тра iх 

дзя цей:

— Я ўпэў не на: ма лод ша му 

школь нi ку га джэ ты не па трэб ны. 

Хоць у нас яны бы лi з пер ша га кла-

са — i ма бiль ны тэ ле фон, i план-

шэт. Але ка рыс тац ца пад руч нi ка мi 

i чы таць кнi гi ў элект рон ным вы-

гля дзе я сваё дзi ця не пры ву чаю. 

Ха це ла ся б, каб сын па лю бiў ме-

на вi та па пя ро выя кнi гi — iх пах, 

па ход у бiб лi я тэ ку. Умен не «за гуг-

лiць» ка рот кi змест дзе цi на бы ва-

юць хут ка.

Аляк санд ра АН ЦЭ ЛЕ ВIЧ.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

I яшчэ не каль кi па рад
 Ка рыс тай це ся кэш бэ кам i шу кай це iн фар ма цыю пра знiж кi. 

У ад дзе лах адзен ня i абут ку буй ных крам ня рэд ка пра ду гле джа ны 

знiж кi на дру гую i трэ цюю па куп кi ў чэ ку.

 Не за бы вай це дыс конт ныя кар ты — на ват не вя лi кая эка но мiя 

на кож ным та ва ры мо жа даць знач ную эка но мiю па вы нi ку.

 Ка лi ва ша дзi ця — пер ша клас нiк, пад пi шы це ўсе яго школь ныя 

рэ чы. Так рэч ляг чэй зной дзец ца, ка лi згу бiц ца.

 Ка лi па трэ бен бэйдж з iмем, вы бi рай це той, якi ма цу ец ца на гру-

дзях, а не ве ша ец ца на шыю. Дзе цi шмат бе га юць, мо гуць за ча пiц ца 

стуж кай бэй джы ка i траў мi ра вац ца.

 Квет кi — асоб ны ар ты кул вы дат каў да 1 ве рас ня. Апош нiм ча сам 

у не ка то рых кла сах баць коў скi ка мi тэт збi рае гро шы i ад уся го кла са 

до рыць клас най кi раў нi цы адзiн вя лi кi бу кет. Ён вы гля дае на шмат 

лепш, чым 30 бу ке цi каў па тры гваз дзiч кi, i да стаў ляе на стаў нi ку 

знач на больш па зi тыў ных эмо цый.

ЗБI РА ЕМ СЯ Ў ШКО ЛУ

«Апош нiм ча сам у мо ду 
ўвай шлi так зва ныя 
ар та пе дыч ныя рук за кi. 
Пры го жыя, ка рыс ныя 
для спi ны, да ра гiя. I жу дас на 
цяж кiя!»
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