
21 студзеня 2017 г. 7АБ’ЕКТЫЎ

ЦІ МАГ ЧЫ МАЯ ШКО ЛА 
БЕЗ ВЫ ХА ВАН НЯ?

Не столь кі ве ды...
— Ча му ву чыць, як ву чыць і для ча го 

ву чыць? — важ насць гэ тых пы тан няў у 
роз ныя ча сы ран жы ра ва ла ся па-роз на-
му, — дзе ліц ца сва і мі дум ка мі на стаў-
нік ма тэ ма ты кі ся рэд няй шко лы №1 
го ра да Дра гі чы на, член Аса цы я цыі 
на стаў ні каў-ме та дыс таў «Імк нен не», 
член клу ба «Крыш таль ны жу ра вель» 
Але на ПРА ТА СЕ ВІЧ.— Быў час, ка лі 
на стаў нік час цей за ўсё вы сту паў у ро лі 
транс ля та ра ве даў і аў та ры тар на на вяз-
ваў вуч ням той ці ін шы пункт гле джан-
ня. Пры ёмам на ву чан ня не на да ва ла ся 
асаб лі вае зна чэн не. Вы пуск нік шко лы 
па ві нен быць усе ба ко ва аду ка ва ны, як 
уні вер саль ны сал дат. На стаў ні кі фар-
маль на ўказ ва лі, што на ўро ку па він ны 
вы хоў вац ца, на прык лад, аку рат насць, 
уваж лі васць і дыс цып лі на ва насць. На 
сён няш ні дзень ста но вяц ца ўсё больш 
за па тра ба ва ны мі не столь кі на бы тыя 
ве ды, коль кі здоль насць апе ра тыў на 
ары ен та вац ца ва ўмо вах імк лі вых змен, 
ма біль насць, крэ а тыў насць і ў той жа 
час вы со кія ма раль ныя якас ці асо бы.

На стаў ні ца кан ста туе: «Усе мы вы-
рас лі на ідэа лах та го ча су, ка лі ўсе кры-
ні цы ін фар ма цыі, якія вы ка рыс тоў ва-
лі ся ў роз ным кан тэкс це, нес лі адзін і 
той жа па сыл і ме лі вы со кі вы ха ваў чы 
па тэн цы ял. Узо ра мі для пе рай ман ня 
для нас бы лі ге роі кніг, якія мы чы та лі ў 
вя лі кай коль кас ці, пер са на жы вы дат ных 
філь маў, якія шмат ра зо ва пра гля да лі 
на ка ні ку лах. Срод кі ма са вай ін фар ма-
цыі пра хо дзі лі жорст кую цэн зу ру, і мы 
з іх да па мо гай вы хоў ва лі ся ў рэ чы шчы 
ідэа ло гіі та го ча су. Для су час най мо ла-
дзі пры яры тэт най кры ні цай ін фар ма цыі 
з'яў ля ец ца ін тэр нэт. Пры чым раз мо ва 
ідзе не пра дыс тан цый ныя кур сы ці 
вэ бі на ры ў се ці ве. Прак тыч на ўвесь іх 
воль ны час мар ну ец ца на гуль ні. Прос-
та для ся бе кні гі не чы та юць уво гу ле. У 
вы ні ку мі ні маль най ра бо ты з тэкс там 
у дзя цей праз мер на раз ві тае «клі па-
вае» мыс лен не, у па мя ці пры сут ні ча юць 
толь кі ней кія воб ра зы, апі саць якія ім не 
ха пае ні моў на га за па су, ні вы пра ца-
ва ных на вы каў. Між ін шым, Бе ла русь 
пла нуе ў 2018 го дзе ўдзель ні чаць у да-
сле да ван ні РІSА, у цэнт ры ўва гі яко га 
бу дзе ме на ві та чы тац кая пісь мен насць 
(ра зу мен не пісь мо вых тэкс таў)...

«Сіл ка ван не» ду шы
На дум ку пе да го га, ар га ні за цыя вы-

ха ваў чай ра бо ты ў шко ле на ўзроў ні вы-
ключ на па за клас ных ме ра пры ем стваў 
сі ту а цыю кар ды наль на змя ніць не мо жа. 
Вост рая не аб ход насць вы ка ры стан ня 
вы ха ваў ча га рэ сур су кож на га ву чэб на-
га за ня тку на спе ла ўжо даў но. «Кла-
січ нае пы тан не «Як ву чыць?» на бы ло 
кры ху ін шы сэнс — не як ву чыць, каб 
ве да лі больш, а як ву чыць, каб уно сіць 
уклад у раз віц цё і вы ха ван не? — пад-
крэс лі вае Але на Пра та се віч. — Лю бы 
твор чы на стаў нік ста ра ец ца да поў ніць 
змест пад руч ні каў да дат ко вы мі ма тэ ры-
я ла мі, якія за бяс печ ва юць са мы шы ро-
кі спектр маг чы мас цяў для рэа лі за цыі 
вы ха ваў ча га па тэн цы я лу ўро ка. На ват 
ма тэ ма ты ка, хоць яе і лі чаць «су хой на-
ву кай», мо жа вы хоў ваць фа бу лай за дач 
у са мых роз ных кі рун ках».

Для вы ра бу 1000 м2 па пе ры па тра-
бу ец ца вы се чы лес з 1/4 га. З якой 
пло шчы спат рэ бі ла ся вы се чы лес, каб 
вы пус ціць ты раж ва ша га пад руч ні ка ма-
тэ ма ты кі? Якую пло шчу ле су за ха ваў 
ваш клас у гэ тым го дзе, ка лі на 1 га ў 
ся рэд нім пры хо дзіц ца 300 дрэў, а 100 кг 
ма ку ла ту ры ра туе ад но дрэ ва?

Ад ны мі з най больш эфек тыў ных су-
час ных аду ка цый ных прак тык Але на 
Пра та се віч лі чыць ак тыў ную ацэн ку і 
пе ра ку ле ны ўрок: «У рам ках ак тыў най 
ацэн кі вуч ні ўцяг ва юц ца ў па ста ноў ку 
мэт уро ка, ім зра зу ме лыя кры тэ рыі пос-
пе ху, яны атрым лі ва юць ка мен та рыі да 
вы ні каў сва ёй дзей нас ці, рэ ка мен да цыі, 
як іх па леп шыць, і ўдзель ні ча юць у рэ-
флек сіў най дзей нас ці, якая пра ду гледж-
вае ўза е ма ацэн ку і са ма ацэн ку, што, 
без умоў на, спры яе вы ха ван ню ўпэў не-
най ва ўлас ных сі лах твор чай асо бы, 
якая па ста ян на імк нец ца да са ма ўдас-
ка на лен ня», — пад крэс лі вае яна.

Сут насць пе ра ку ле на га ўро ка за клю-
ча ец ца ў тым, што асноў ныя ву чэб ныя 
дзе ян ні мя ня юц ца мес ца мі: з ві дэа- і 
тэ а рэ тыч ным ма тэ ры я лам вуч ні зна ё-
мяц ца до ма, а тра ды цый нае да маш няе 
за дан не вы кон ва юць на на ступ ны дзень 
у кла се пад час су мес на га вы ву чэн ня і 
да сле да ван ня. Пра сцей ка жу чы, тое, 
што ра ней пры зна ча ла ся для ра бо-
ты ў кла се, за свой ва ец ца ў да маш ніх 
умо вах, а тое, што бы ло да маш няй ра-
бо тай, ста но віц ца прад ме там для раз-
гля ду ў кла се. Та кім чы нам час уро ка 
вы ка рыс тоў ва ец ца не для азна ям лен ня 
з но вым ву чэб ным ма тэ ры я лам, а для 
больш глы бо ка га ра зу мен ня і ана лі зу. 
«Усё гэ та, не су мнен на, спры яе раз-
віц цю са ма стой нас ці, ар га ні за ва нас-
ці, мэ та на кі ра ва нас ці і ін шых ва ля вых 
якас цяў», — лі чыць пе да гог. А ўво гу ле 
фар мі ра ваць твор чую асо бу, здоль ную 
пе ра адоль ваць роз ныя цяж кас ці, да па-
ма га юць усе эў рыс тыч ныя ме та ды на-
ву чан ня...

Асоб най ува гі за слу гоў ва юць сі ту а-
цыі вы ха ваў ча га ха рак та ру, якія штуч на 
ства ра юц ца на стаў ні кам на ву чэб ных 
за ня тках.

— Раз гля да ю чы жу раў лёў як аб' ект 
жы вой пры ро ды ў рам ках вы ву чэн ня 
бія ло гіі, мож на па ве да міць вуч ням, што 
ў мі фа ло гіі мно гіх кра ін шэ рыя жу раў лі 
сім ва лі зу юць шлюб ную вер насць, — 
пры во дзіць пры кла ды Але на Пра та се-
віч. — Гэ тыя птуш кі ў па ры моц на пры-
вя за ныя ад на да ад ной, паў сюд на тры-
ма юц ца ра зам і за хоў ва юць вер насць 
зроб ле на му вы ба ру на пра ця гу ўся го 
жыц ця. Жу ра вель, які стра ціў сваю 
спа да рож ні цу, ні ко лі не бу дзе шу каць 
ін шую... Без умоў на, не маг чы ма пе ра-
лі чыць усе спо са бы рэа лі за цыі вы ха-
ваў ча га рэ сур су ўро ка, па коль кі твор чы 
на стаў нік здоль ны ге не ры ра ваць іх сам. 
Вель мі важ на кож ную пор цыю ве даў 
аба вяз ко ва ўзба га чаць і эма цы я наль-
на, і ду хоў на.

Лі та ра ту ра су праць ме дыя
Не сак рэт, што на на стаў ні каў мо вы 

і лі та ра ту ры тра ды цый на ва ўяў лен ні 
мно гіх кла дзец ца ці не га лоў ны аба-
вя зак па вы ха ван ні пад рас та ю ча га па-
ка лен ня.

— Тры-ча ты ры ўро кі бе ла рус кай і 
рус кай лі та ра ту ры на ты дзень су праць 
су час ных ме дыя. Ры зы ка та го, што вы ха-
ван нем на шых дзя цей бу дуць зай мац ца 

тэ ле ба чан не і ін тэр нэт, — вель мі вы со-
кая, — дзе ліц ца сва і мі дум ка мі на стаў-
ні ца бе ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры 
гім на зіі №5 го ра да Ві цеб ска, член 
Аса цы я цыі на стаў ні каў-ме та дыс таў 
«Імк нен не» і клу ба «Крыш таль ны 
жу ра вель» Га лі на СУ ХА ВА. — Сён ня 
на стаў нік лі та ра ту ры не мо жа звяр нуц-
ца да куль тур най па мя ці вуч ня. Звык-
лыя пы тан ні тра ды цый най ме то ды кі 
«Якія па чуц ці вы клі каў твор?», «Пра 
што верш?» — не пра цу юць. Вось вам 
прык лад. Верш Мак сі ма Баг да но віча 
«За мёрз ла ноч чу шпар кая кры ні ца...», 
які вы ву ча ец ца ў 8-м кла се. «Пра што 
твор?» — ці каў лю ся ў вуч ня. І чую ў ад-
каз: «Пра ноч!»

Га лі на Су ха ва ўпэў не на, што лі та-
ра тур ная і моў ная аду ка цыя на су час-
ным эта пе раз віц ця гра мад ства лепш 
за ма тэ ма тыч ную фар мі руе гнут касць 
мыс лен ня, умен не су пер ажы ваць, пе-
ра вуч вац ца і апра цоў ваць но вую ін-
фар ма цыю. Пры гэ тым яна за ўва жае: 
«Мас тац тва са мо па са бе ёсць спа ку са, 
і мя жа па між да бром і злом у мас тац кім 
тэкс це бы вае за над та тон кай. Так, бе-
ла рус кая лі та ра ту ра пры му шае за дум-
вац ца, але толь кі на стаў нік бе ла рус кай 
лі та ра ту ры мо жа ма ты ва ваць вуч няў да 
ства раль най дзей нас ці».

Да рэ чы, між на род ныя да сле да ван-
ні са мых роз ных уз роў няў, у тым лі ку 
РІRLS і РІSА, свед чаць пра тое, што су-
час ныя дзе ці чы та юць не толь кі менш, 
але і знач на горш, чым іх ра вес ні кі 
20—30 га доў на зад. Праб ле ма за клю-
ча ец ца не ў хут ка сці чы тан ня, хоць і 
ў гэ тым пла не ўжо гу чаць тры вож ныя 
сіг на лы. Га лоў ная праб ле ма — у асэн-
са ван ні і ра зу мен ні пра чы та на га, умен-
ні ўсвя до міць і па чуць тое, што ха цеў 
ска заць аў тар. Та му пе да го гаў ва ўсім 
све це вель мі хва лю юць пы тан ні фар-
мі ра ван ня ў на ву чэн цаў чы тац кай пісь-
мен нас ці...

У сі ту а цыі ма раль на га вы ба ру
— Я не даю на ўро ках вуч ням га то-

выя ма раль ныя вы сно вы, пры маю ўсе 
іх раз ва гі, не кры ты кую і не асу джаю, 
а пе ра кон ваю гіс то ры я мі лі та ра тур-
ных ге ро яў, — дзе ліц ца сва ім ба чан-
нем пе да гог. — За ах воч ваю вуч няў да 
пісь мо вай і вус най рэ флек сіі над важ-
ны мі ма раль на-этыч ны мі праб ле ма мі. 
На та кіх уро ках вя дуц ца пал кія спрэч-
кі, на ту раль ныя, без ад рэ пе ці ра ва най 
дра ма тур гіі, — рас каз вае на стаў ні ца. — 
Пад вод жу да дум кі: вы ха це лі б па мя-
няць пра ві лы гуль ні, але ў жыц ці так не 
бы вае. Нель га зра біць адзін і той жа 
вы бар, як не маг чы ма ад мя ніць на ступ-
ствы ра ней пры ня та га ра шэн ня, нель га 
да біц ца ўся го ад ра зу ці вы ка рыс таць 
ад ра зу ўсе маг чы мас ці. Мы не ве да ем 
за га дзя, з ча го прый дзец ца вы бі раць 
у бу ду чы ні. Заў сё ды бу дуць аб ме жа-
ва ныя час, сі лы і вы бар маг чы мас цяў. 
Та кое «за глыб лен не» ў сі ту а цыю ма-
раль на га вы ба ру ге ро яў спры яе фар мі-
ра ван ню ў школь ні каў улас ных жыц цё-
вых пе ра ка нан няў, а не фар маль на му 
за сва ен ню ма раль ных вы сноў. Дык у 
чым жа за клю ча ец ца вы ха ваў чы па тэн-
цы ял су час на га ўро ка лі та ра ту ры? На 
маю дум ку, у ра зу мен ні вуч нем са мо га 
ся бе, гіс то рыі і дзяр жа вы, лю бо ві і пры-
ро ды, шчас ця і спра вяд лі вас ці.

Рэк тар Ака дэ міі пас ля дып лом най 
аду ка цыі Анд рэй МА НАС ТЫР НЫ так-
са ма па дзя ліў ся сва ім ба чан нем уз ня-
тых праб лем.

— Вы ха ваў чы па тэн цы ял уро ка ў 
мно гім за ле жыць ад пра фе сі я на ліз му 
пе да го га: ці з'яў ля ец ца той для дзі ця ці 
аў та ры тэ там, ці ства рае на сва іх уро ках 
умо вы для раз віц ця і па ка рэн ня но вых 
вы шынь? — пад крэс ліў ён. Ня важ на, які 
прад мет вы кла дае на стаў нік, га лоў нае, 
якія ўмо вы ён ства рае на сва іх уро ках для 
гар ма ніч на га раз віц ця асо бы. Эма цы я-
наль ны апо вед, ці ка выя за да чы з мі ну-
ла га, пы тан ні ма раль нас ці ў на ву цы, ад-
каз нас ці на ву коў цаў за ўлас ныя ад крыц ці 
і іх на ступ ствы да па ма га юць у вы ха ван ні 
на ву чэн цаў. Упэў не ны, што май стэр ства 
на стаў ні ка — не вы пад ко вая ўда ча і не 
шчас лі вая зна ход ка, а сіс тэ ма тыч ная 
кар пат лі вая пра ца, па ста ян ныя по шу кі і 
спро бы са ма ўдас ка на лен ня...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу

За ча пі лаЗа ча пі ла  ��

С. КУР КАЧ. «Сяб ра ваць 
з фі нан са мі з шас ці га доў» 
(«Звяз да» ад 13 сту дзе ня)

— Вя лі кі дзя куй Бе ла грап рам бан ку за гэ ты пра ект і цу-
доў ную кні гу «Твае пер шыя фі нан сы». Мой сын так са ма 
атры маў яе і з за да валь нен нем чы тае. Вель мі пры ем на, 
што спе цы я лі за ва ныя ве ды аб фі нан сах пра па ну юц ца дзе-
цям ме на ві та на на шай мо ве.

Цал кам згод на з тым, што ву чыц ца лі чыць гро шы і пла-
на ваць свой улас ны бюд жэт ма лыя па він ны ўжо з пер шых 
кла саў. Гэ та па тра ба ван не ча су, але... Мне зда ец ца, што ўво-
дзіць да дат ко вы ўрок у школь ную пра гра му бы ло б не зу сім 
пра віль на. У вуч няў на груз ка і так вель мі сур' ёз ная. Спе цы я-
ліс ты з Нац бан ка ка жуць, што хут чэй за ўсё ў най блі жэй шы 
час рэ аль на раз гля даць увя дзен не па ста ян на га «фі нан са ва га» 
фа куль та ты ва. І тут іс ну юць ню ан сы. Спра ва ў тым, што сён ня 
шко лу пры му ша юць за раб ляць гро шы праз ме ха нізм плат ных 
да дат ко вых па слуг. Амаль упэў не на, што фа куль та тыў па фі-
нан са вай аду ка ва нас ці мяс цо выя школь ныя кі раў ні кі зро бяць 
плат ным. Зга дзі це ся, што не як сум на атрым лі ва ец ца, ка лі за 
ін фар ма цыю аб тым, як эка но міць улас ныя срод кі, баць кі па він-
ны бу дуць пла ціць гро шы. А вось бяс плат ны та кі фа куль та тыў, 
мне зда ец ца, усе бу дуць толь кі ві таць.

Ма рыя Аляк санд раў на, Брэсц кая воб ласць.

Н. НІ КА ЛА Е ВА. «Ко дэкс 
аб аду ка цыі: што зме ніц ца 
для на ву чэн цаў і баць коў?» 
(«Звяз да» ад 14 сту дзе ня)

— Упер шы ню пра не аб ход насць уня сен ня па пра вак у дзе ю-
чы Ко дэкс «Аб аду ка цыі» за га ва ры лі яшчэ ў 2013 го дзе. І ўжо 
та ды ка за лі, што жыц цё на столь кі імк лі ва змя ня ец ца, што ўся го 
праз два-тры га ды, маг чы ма, зноў да вя дзец ца штось ці ка рэк-
та ваць. Дык на вош та, ска жы це, ства раць та кі ме ха нізм, ка лі 
ўсе змя нен ні на перс пек ты ву вы ма га юць шмат сту пень ча та га 
за цвяр джэн ня? Трэ ба ду маць, якія з пра па ноў за ма цоў ваць у 
ко дэк се, а што мож на пра пі саць на ўзроў ні ін шых нар ма тыў ных 
ак таў, якія знач на пра сцей бу дзе ад ка рэк та ваць.

Ча ты ры га ды гра мад скасць аб мяр коў вае, ці трэ ба браць у 
дзя ся тыя кла сы ўсіх ах вот ных. У нас аба вяз ко вая — дзе вя ці-
га до вая ба за вая аду ка цыя, а ў стар шыя кла сы па він ны пры-
хо дзіць толь кі тыя вуч ні, якія не прос та жа да юць, але і мо гуць 
за свой ваць ву чэб ную пра гра му. А ка лі ня ма ні жа дан ня на ву-
чац ца, ні імк нен няў, ні здоль нас цяў? Бу дзем і на да лей цяг нуць 
усіх штуч на да атры ман ня атэс та та ста лас ці? Ці бу дзе гэ та 
пы тан не, на рэш це, ад рэ гу ля ва нае ў ко дэк се — не вя до ма.

З чым яшчэ ка тэ га рыч на не ма гу па га дзіц ца, дык гэ та 
з пе ра ўтва рэн нем школь най су бо ты ў «дзень фа куль та ты-
ваў». Фак тыч на мы вер нем ся да ву чэб на га шас ці дзён на га 
тыд ня. Афі цый нае тлу ма чэн не «гэ та зроб ле на для та го, каб 
змен шыць ву чэб ную на груз ку на працягу тыд ня» гу чыць 
на іў на... Да вай це прос та ў та кім вы пад ку вер нем шас ці-
дзён ку з уро ка мі — гэ та бу дзе больш эфек тыў на.

А ці бу дзе вы зна ча ны ў ко дэк се мі ні маль ны і мак сі маль-
ны нар ма тыў на паў няль нас ці для груп па доў жа на га дня? 
У сель скай мяс цо вас ці, дзе дзе ці за ле жаць ад школь ных 
аў то бу саў, пы тан не мі ні маль най на паў няль нас ці — прын-
цы по вае! Ад ка заў мы па куль не атры ма лі...

Га лі на Мі ка ла еў на, пе да гог з 35-га до вым ста жам, 
г. Мінск.

А. ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ. «Сі ро чы хлеб» 
(«Звяз да» ад 17 сту дзе ня)

— Фі нан сы трэ ба ўкла даць у раз віц цё, а не ва ўтры ман-
ства. Па да рун ка мі — та кі мі, як жыл лё і гра шо выя да па мо-
гі, — не раз віць са ма стой нас ці і ад каз нас ці. Хі ба пра гэ та 
не га во рыць тое, што мно гія сі ро ты не цэ няць па до ра ныя 
ква тэ ры, пе ра тва ра юць іх у нар кап ры то ны. Жыл лё для 
сі рот — хут чэй кам пен са цыя за ня ўда лае дзя цін ства, а 
не ін вес ты цыя ў іх бу ду чы ню. Я пры ехаў з пра він цыі і, каб 
вы ра шыць жыл лё выя праб ле мы і за ма ца вац ца ў го ра дзе, 
су мя шчаў пра цу ў не каль кіх мес цах. Так са ма па чы наў «з 
ну ля», быў ма ла дым, «зя лё ным»... Каб са праў ды да па маг-
чы сі ро там, трэ ба за бяс пе чыць іх нар маль най аду ка цы яй 
(маг чы ма, не аб ход ны спе цы яль ныя кла сы для са мых та-
ле на ві тых ці пад рых тоў чыя ад дзя лен ні для па ступ лен ня ў 
ВНУ). А так са ма для іх вар та ства рыць пра цоў ныя мес цы. 
Доб ра, ка лі на прад пры ем ствах бу дуць ву чэб ныя ўчаст кі і 
за ма ла ды мі людзь мі за ма цу юць ку ра та раў, якія да па мо-
гуць ра за брац ца ў пра фе сіі і ўліц ца ў ка лек тыў.

Вік тар Во ра наў, г. Брэст.

С. ЯС КЕ ВІЧ. «Не рэн та бель ны 
па ды ход» («Звяз да» ад 17 сту дзе ня)

— У свой час і я шу каў не вы ка рыс тоў ва е мыя аб' ек ты пад 
сваё не вя лі кае прад пры ем ства ў пры га рад ных з Брэс там 
ра ё нах. Дык вось у ад ным з іх, дзе та кіх бу дын каў проць ма, 
у тым лі ку ба зы бы лых вай ско вых час цей, мне ца ну за ла мі-
лі прос та кас міч ную. У стар шы ні рай вы кан ка ма быў толь кі 
адзін ар гу мент: «Ка лі я ад дам тан на, мя не па са дзяць».

Ці ка ва атрым лі ва ец ца. Ка лі ўсё раз ва ліц ца, прый дзе 
ў за ня пад, — ні ко га не па са дзяць і не па ка ра юць. А ка лі, 
умоў на ка жу чы, прад пры маль нік пад ні ме тое, што ўжо на 
зям лі ва ля ец ца, укла дзе гро шы, удых не жыц цё ў бы лыя 
раз ва лі ны — не ка га мо гуць па са дзіць? За што? Ду маю, 
што ў ба раць бе з ка руп цы яй мы яў на пе ра гі ба ем пал ку, 
умоў на ка жу чы, не там шу ка ем ведзь маў.

Я, да рэ чы, та ды ка заў не ка то рым кі раў ні кам ра ё на: «Ка лі 
вы так ба і це ся тур мы, мо жа, вар та нам усім ад се дзець ней кі 
тэр мін доб ра ах вот на на пе рад, а по тым вый сці друж на на 
во лю і спа кой на пра ца ваць на ка рысць лю дзям, са бе і кра і-
не?»... Усё ж ад на го смя лей ша га я та ды знай шоў, і бу ды нак 
бы ло га са цы яль на га аб' ек та ку піў па ра зум най ца не.

Ігар М., прад пры маль нік, г. Брэст
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«Су пер», «Пра фе сій на», «Па-
зна валь на, ак ту аль на, шмат гран-
на», «Ці ка ва, да ступ на», «Час цей 
бы та кое», «Мож на шмат да ве-
дац ца і па поў ніць сваю скар бон-
ку», «Ха це ла ся б, каб та кія фес-
ты ва лі пра хо дзі лі час цей, а не 
толь кі пе рад Ка ля да мі», «Я ўжо 
ха чу на сё мы фес ты валь» — та-
кія ўра жан ні па кі да лі на ім пра-
ві за ва най ялін цы ўдзель ні кі 
Рэс пуб лі кан ска га ка ляд на га 
фес ты ва лю пе да га гіч на га май-
стэр ства.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)


