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На парозе жыццяНа парозе жыцця

Гуляй, выпускнік!Гуляй, выпускнік!

На пэў на, скла да ней за ўсё бу дзе 
рас стац ца з ад на клас ні ка мі, якія 
пры сут ні ча юць у ма ім жыц ці ўжо 
11 га доў. За гэ ты час мы пе ра жы лі 
мно гае: бы лі і слё зы, і смех, і сум, 
і ра дасць. Мы рас лі ад но ў ад на го 
на ва чах. Мя ня лі ся не толь кі знеш-
не, але і ўнут ра на. Мя не заў сё ды 
здзіў ля ла, якія ж роз ныя па сва ёй 
на ту ры дзяў ча ты і хлоп цы са бра лі ся 
ў ад ным кла се. А яшчэ я га на ру ся 
тым, што з усёй па ра ле лі наш 11 
«А» лі чыц ца са мым моц ным.

З ад на клас ні ка мі ў мя не звя за на 
шмат ці ка вых ус па мі наў. На прык-
лад, я ні ко лі не за бу ду, як хлоп чы кі 
він ша ва лі нас з 8 Са ка ві ка. Ра ні-
цай са бра лі ўсіх у кла се. Мы бы лі 
вель мі за інт ры га ва ныя, уба чыў шы 
толь кі іх парт фе лі, са міх жа хлоп цаў 
ні дзе не бы ло. Ся дзе лі і га да лі, які 

ж сюр прыз яны пры ду ма лі для нас. 
Але пра тое, што ад бы ло ся по тым, 
ні хто і дум кі не да пус каў. Клас ная 
кі раў ні ца за пра сі ла нас да акна і... 
Мы ўба чы лі на шых ад на клас ні каў 
у пры го жых кас цю мах, з му зыч ны-
мі ін стру мен та мі ў ру ках. У гэ тую 
ж хві лі ну зай гра ла му зы ка, і яны 
па ча лі спя ваць для нас се рэ на ду. 
Дзяў ча ты бы лі ў за хап лен ні!. Але 
гэ та быў яшчэ не ўвесь сюр прыз. 
Не ўза ба ве ўсіх дзяў ча так са бра лі 
зноў, уру чы лі ар куш па пе ры з на пі-
са най за гад кай і ад пра ві лі ў не вя-
лі кае па да рож жа. Нас ча каў са мы 
са праўд ны квэст: трэ ба бы ло раз га-
даць мес ца і знай сці там на ступ ную 
пад каз ку. Та кім чы нам мы абы шлі 
ўвесь го рад. Дзе толь кі не па бы ва-
лі: і ка ля сла ву та га ма нас ты ра кар-
тэ зі ян цаў, і на аў та стан цыі, і на ват у 

па лі клі ні ку па пад каз ку прый шло ся 
за бег чы. Пад ка нец мы бы лі зу сім 
зня сі ле ныя, но гі ледзь тры ма лі, і 
ба ле ла ўсё це ла. Мо жа, хлоп чы кі 
за ха це лі нам так «ад помс ціць» за 
тое, што на 23 лю та га, перш чым 
уру чыць ім па да рун кі, мы пры му-
сі лі іх ад ціс кац ца? Але та кое пе-
шае па да рож жа каш та ва ла та го. 
Кан чат ко вым пунк там ака за ла ся 
ад кры тае по ле. Там нас ча ка лі ад-
на клас ні кі. Яны яшчэ раз па він ша-
ва лі са свя там, уру чы лі рыд лёў ку і 
ска за лі, што дзесь ці тут за ка па ны 
наш па да ру нак. На пэў на, прай шла 
цэ лая веч насць, па куль мы зда га-
да лі ся, дзе ён ля жыць. З да па мо гай 
хлоп чы каў ад ка па лі скрын ку — у ёй 
бы лі па да рун ка выя сер ты фі ка ты ў 
фір мен ную кра му. А на пры кан цы 
нас пра ка ці лі на ко нях...

Вя до ма ж, якая шко ла без на-
стаў ні каў? У нас яны са мыя ўваж-
лі выя і спра вяд лі выя. Лю бі мы мі ўро-
ка мі ў мя не заў сё ды бы лі рус кая 
мо ва і лі та ра ту ра, якія вы кла да ла 
Свят ла на Вік та раў на Глін ская. Яшчэ 
ў ма лод шых кла сах я па лю бі ла чы-
таць кні гі і заў сё ды з за хап лен нем 
слу ха ла пра лё сы пісь мен ні каў і іх 
тво ры. На шай шко ле асаб лі ва па-
шан ца ва ла з на стаў ні цай бія ло гіі 
Ва лян ці най Мі ка ла еў най Дзе мі до-
віч і на стаў ні цай бе ла рус кай мо вы 
і лі та ра ту ры Тац ця най Вік та раў най 

Каш таль ян. Яны заў сё ды бы лі доб-
ры мі, вя сё лы мі, га то вы мі пай сці на-
су страч, цяр пе лі на шы не заў сё ды 
пры клад ныя па во дзі ны і пад трым-
лі ва лі ў лю бой сі ту а цыі. Не ма гу не 
ад зна чыць са ма га, як мне зда ец ца, 
жыц ця ра дас на га на стаў ні ка ў на-
шай шко ле — Вік та ра Мі ка ла е ві ча 
Коз ле ня. Ён вы кла даў у нас ін фар-
ма ты ку. На яго ўро кі я заў сё ды ха-
дзі ла з ра дас цю, та му што ве да ла, 
што ён аба вяз ко ва рас сме шыць нас 
якім-не будзь анек до там аль бо ці ка-
вай гіс то ры яй з жыц ця.

Зу сім хут ка я раз ві та ю ся са сва і-
 мі ад на клас ні ка мі і на стаў ні ка мі, з
гэ тай вя лі кай сям' ёй, у якой прай-
шло маё ста лен не. Пас ля гэ та га 
мне ад кры ец ца но вы свет: свет 
маг чы мас цяў, свет праб лем і аба -
вяз каў. На пе ра дзе нас ча каюць но-
выя лю дзі, но выя па дзеі і эмо цыі. 
Гэ та ўсё роў на, што па чаць жыц цё 
з чыс та га ліс та, бо ўся го ра ней-
ша га ўжо не бу дзе. Я спа дзя ю ся, 
што кож ны з нас да сяг не ў жыц ці 
та го, ча го жа дае, атры мае пра фе-
сію ма ры і зда бу дзе сваё аса біс тае 
шчас це. А яшчэ я ве ру ў тое, што 
мае ад на клас ні кіі ні за што на све це 
не за бу дуць ад но ад на го, мы бу дзе 
не ад ной чы ра зам ус па мі наць на шы 
шчас лі выя школь ныя ча сы!..

Іло на ПА ПО ВА, 
ву ча ні ца 11 кла са СШ №2 г. Бя ро за.

У бе ла рус кіх шко лах 
пра гу чалі апош нія зван кі. 
А 10 і 11 чэр ве ня 
для адзі нац ца ці клас ні каў 
ад шу мяць вы пуск ныя 
ве ча ры. Су стрэ ча вы пуск-
ні ка мі сві тан ня — 
ад на з даў ніх тра ды цый 
школь ні каў на пост са вец кай 
пра сто ры, якой усе 
імк нуц ца пры трым лі вац ца, 
на ват ка лі хтось ці 
час ад ча су на яе 
за мах ва ец ца... А якія 
тра ды цыі іс ну юць у ін шых 
кра і нах?

Хто б мог па ду маць, але са мыя 
заў зя тыя ту соў шчы кі — гэ та скан-
ды на вы! Фу раж кі — аба вяз ко вы 
ат ры бут усіх вы пуск ні коў швед скіх 
гім на зій. Гэ ты га лаў ны ўбор не пе ра-
да юць у спад чы ну ад ста рэй шых да 
ма лод шых, хоць яго кошт нель га на-
зваць сім ва ліч ным (як бур чаць баць-
кі). Звы чай на на фу раж ках на пі са ны 
наз ва на ву чаль най уста но вы і год яе 
за кан чэн ня. Дзяў ча ты ў Шве цыі на-
дзя ва юць на свой вы пуск ны бе лыя 
ці прос та свет лыя су кен кі. Плюс — 
і хлоп цы, і дзяў ча ты на кід ва юць 
звер ху цём ныя пін жа кі.

У не вя лі кіх га рад ках пад ура-
чыс тую част ку вы пуск но га за дзей-
ні ча юць га рад скія пло шчы. Яны за-
паў ня юц ца людзь мі, якія тры ма юць 
над га ла вой транс па ран ты. Не да-
свед ча на му ча ла ве ку мо жа здац ца, 
што ў го ра дзе пра хо дзіць мі тынг. 
На са мрэч баць кі тры ма юць у ру ках 
вель мі кра наль ныя фо та здым кі ма-
лень кіх дзя цей, якія ўжо вы рас лі і 
скон чы лі шко лу. У мно гіх — бу ке ты 

з жоў тых і бла кіт ных хры зан тэм (гэ та 
ко ле ры на цы я наль на га сця га Шве-
цыі). Слё зы ра дас ці, жар ты, смех, 
ма лод шыя бра ты і сёст ры ў «гру пе 
пад трым кі», вы пуск ні кі на сцэ не...

А пас ля ўра чыс тай част кі свя-
та вы пуск ні кі ез дзяць па го ра дзе 
ў ад кры тых ма шы нах, упры го жа-
ных га лін ка мі бя ро зы. Па жа да на, 
каб гэ та бы ла ме на ві та вя лі кая 
ма шы на. Знай сці та кія аў то — 
ня прос тая за да ча для ма ла дых 
лю дзей. Тым не менш яны з ёй 
па спя хо ва спраў ля юц ца, бо тра-
ды цыі ёсць тра ды цыі. На борт аба-
вяз ко ва чап ля юц ца транс па ран ты 
з вя сё лы мі над пі са мі. З ма шын 
гры міць му зы ка, гу чаць кры чал-
кі. Але ні хто ў го ра дзе і сло ва не 
ска жа су праць ма ла дых лю дзей, 
якія «кры шач ку шу мяць», бо ўсе 

лі чаць, што вы пуск ні кі ма юць на 
тое пра ва — гэ та іх дзень. Баць кі 
збі ра юц ца ўве ча ры ў сва іх кам-

па ні ях, каб ад зна чыць апош няе 
школь нае свя та, а «дзе ці» гу ля-

юць па ўлас най пра гра ме. Да рэ чы, 
гім на зію ў Шве цыі за кан чва юць у 
18—19 га доў. Па на шых мер ках, 
да во лі поз на...

Нар веж скія вы пуск ні кі ў сва ёй 
экс цэнт рыч нас ці не ад ста юць ад 
швед скіх. Іх апош ні зва нок доў-
жыц ца аж 17 дзён: з 1 мая да Дня 
Канстытуцыі. У гэ ты час яны но сяць 
яр кую воп рат ку і раз' яз джа юць у 
ад кры тых аран да ва ных аў то бу-
сах і фур го нах са сва і мі сяб ра мі, 
а так са ма ла дзяць пе ша ход ныя 
пра цэ сіі. Драй ву вя сё лым «па ка-
тан ням» да баў ля юць зма ган ні ў 
та кіх вя сё лых на мі на цы ях, як «Най-
леп шае гу ка вое су пра ва джэн не» і 
«Аў то бус го да».

У со неч най і жыц ця ра дас най Ар-
ген ці не вы пуск ні коў су стра ка юць 

пыр ска мі... не, не шам пан ска га, 
а кет чу пу, раз на стай ных сі ро паў, 
ёгур таў і ін шых вад кіх пра дук таў. 
Яшчэ ад на тра ды цыя — над ра-
заць на жні ца мі воп рат ку вы пуск ні-
ка. Зра зу ме ла, ча му ўсе вы пуск ні кі 
на дзя ва юць звы чай ныя джын сы і 
фут бол кі!

Італь ян скія тра ды цыі па доб ныя 
да ар ген цін скіх. Вы пуск ні кам у гэ-
тай кра і не так са ма трэ ба бу дзе пе-
ра жыць «гаст ра на міч ны» шквал. 
На шчас це, тут не пры ня та рэ заць 
адзен не, за тое на ле жыць звяз ваць 
шнур кі на ча ра ві ках і ска каць у та-
кім вы гля дзе. Баць кі вы пуск ні коў 
так са ма пры ма юць удзел у свя точ-
най фе е рыі, упры гож ва ю чы га ла вы 
сы ноў і да чок лаў ро вы мі вян ка мі, 
як у Ста ра жыт ным Ры ме.

Кі тай скія вы пуск ні цы хо чуць ад-
чуць ся бе ня вес та мі і та му бя руць 
на пра кат са праўд ныя вя сель ныя 
су кен кі. Баць кі звы чай на не пры-
ма юць удзел у цы ры мо ніі раз ві тан-
ня са шко лай, і вы пуск ні кі ад зна-
ча юць апош ні зва нок у ася род дзі 
ад на клас ні каў.

У Фі лі пі нах вы пуск ны пра хо-
дзіць у са ка ві ку ці кра са ві ку. Ка лі 
вы пуск ні кі спус ка юц ца са сцэ ны, 
на іх ве ша юць квет ка выя гір лян-
ды. Свя точ ныя цы ры мо ніі пры ня та 
ар га ні зоў ваць і для вы пуск ні коў па-
чат ко вай шко лы. Стан дарт ны ўбор 
для вы пуск но га ўклю чае кла січ ныя 
ман тыі і ка пе лю шы. А пад ман тыю 
вы пуск ні кі апра на юць сваю звы чай-
ную школь ную фор му.

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

«БУ ДУ ПА МЯ ТАЦЬ ШЧАС ЛІ ВЫЯ ГА ДЫ»
ЯКУЮ 

ПРА ФЕ СІЮ 
ВЫ БРАЦЬ?

Юлія ВЯ ГЕ РА, 
ву ча ні ца 7 кла са СШ №13 
г. Ма зы ра:

«Кож ную вяс ну ў на шай шко-
ле ся род на ву чэн цаў 9 кла саў 
ужо тра ды цый на пра хо дзіць 
кон курс «Хіт-па рад пра фе сій». 
Ён да зва ляе вуч ням за ду мац-
ца над пы тан нем, якую з іх вы-
браць.

Ад кож на га кла са па він на быць 
тэ ат ра лі за ва на прад стаў ле на ад на 
або не каль кі пра фе сій. Та кія ўмо вы 
да зва ля юць школь ні кам больш пад-
ра бяз на па зна ё міц ца з іх шы ро кім 
спект рам. Хто ве дае, мо жа, ін фар-
ма цыя пра ней кую з пра фе сій за-
пад зе ў ду шу? Сён ня знай сці ад каз 
на пы тан не, кім быць, вель мі скла да-
на, та му што з'я ві ла ся шмат но вых 
спе цы яль нас цяў, якіх яшчэ ня даў на 
не бы ло. Рых ту ю чы ся да кон кур су, 
вуч ні мо гуць «па спра ба ваць» ся бе 
ў мно гіх ро лях.

Кож ны год «Хіт-па рад пра фе сій» 
пра хо дзіць на «вы дат на»! Пе рад жу-
ры па каз ва юць ся бе мі лі цы я не ры і 
па жар ні кі, на стаў ні кі і пра гра міс ты, 
ура чы і тан цо ры, і яшчэ шмат ін шых 
прад стаў ні коў роз ных пра фе сій. Пе-
ра мо жа ных у кон кур се не бы вае, пе-
ра мож цы — усе, бо пе рад тым, як 
вы нес ці на суд жу ры сваё ба чан не 
той ці ін шай пра фе сіі, кож ны клас 
пра во дзіць вя лі кую пад рых тоў чую 
ра бо ту. Мы лі чым, што кон курс спры-
яе раз віц цю кру га гля ду ў вя лі кім і 
ці ка вым све це пра фе сій».

СВА БО ДА БЫЦЬ 
ЧА ЛА ВЕ КАМ

Свят ла на КІС ЛАЯ, ву ча ні ца 11 кла са 
гім на зіі-ка ле джа мас тац тваў 
г. Ма ла дзеч на:

«Так гу ча ла тэ ма V фес ты ва лю 
ма ла дзёж ных твор чых іні цы я-
тыў «Час жыць!», які прай шоў 
у на шым го ра дзе. Ма ла дыя лю-
дзі ва ўзрос це ад 15 да 32 га доў 
маг лі прад ста віць сваё ба чан не 
яе ў роз ных ві дах твор час ці.

За пяць га доў фо рум з ра ён на га 
пе ра тва рыў ся ў між на род ны. Сё ле та 
ар га ні за тар пра ек та — Па лац куль-
ту ры — пры маў удзель ні каў з Ра сіі, 
Поль шчы, Укра і ны і роз ных га ра доў 
Бе ла ру сі. Пра гра ма фес ты ва лю 
бы ла на столь кі на сы ча най, што па-
спець усю ды бы ло прак тыч на не маг-
чы ма: аў тар ская пес ня, ва лан цёр скія 
пра ек ты, трэ нін гі, май стар-кла сы па 
твор час ці і са ма раз віц ці...

— Фес ты валь «Час жыць!» — гэ-
та пра сто ра для дыя ло гу, дзе мож на 
рас ка заць аб сва ім ра зу мен ні жыц ця 
на роз ных мо вах — сло ва мі, гу ка мі, 
фар ба мі, плас ты кай, учын кам. Тут 
мож на знай сці сяб роў і ад на дум цаў, 
зра зу мець і ад чуць ся бе па-са праўд-
на му жы вым ча ла ве кам. Фо рум — 
гэ та час для жыц ця, сты мул для 
дум кі, на го да для ра дас ці! — ска-
за ла ад на з ар га ні за та раў пра ек та 
Ма ры на Ва лас ко віч.

На ві ной гэ та га го да ста ла пра моў-
ніц кае спа бор ніц тва. Юна кі і дзяў-
ча ты ка за лі пра тое, што іх хва люе. 
Хтось ці сва і мі сло ва мі, а нех та рад-
ка мі вя до мых паэ таў уз ды маў ма ла-
дзёж ныя праб ле мы, пы тан ні по шу ку 
сэн су жыц цё ва га шля ху, вер нас ці і 
здра ды, кло па ту і ча ла веч нас ці. У 
ро лі Цы цэ ро на па бы ваць мог лю бы 
ах вот ны.

Па вы ні ках кон кур саў пе ра мож-
цам уру чы лі не толь кі дып ло мы і су-
ве ні ры, але і ста ту эт кі, спе цы яль на 
зроб ле ныя для ме ра пры ем ства. Сі-
лу эт ча ла ве ка, які пра хо дзіць праз 
сця ну пе ра шкод, сім ва лі зуе на шу 
ўнут ра ную сва бо ду, якую нель га 
ад няць».

Ліс ты чы таў Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Не ўза ба ве я пе ра ступ лю па рог шко лы ў апош ні раз. 
Зда ва ла ся б, трэ ба ра да вац ца, бо больш не бу дзе хат ніх 
за дан няў, уро каў, га ры кніг, якія кож ную ра ні цу 
да во дзі ла ся нес ці на заняткі. Але мне ча мусь ці сум на 
рас ста вац ца з усім гэ тым...

Па мя таю, зу сім ня даў на я пер шы раз се ла за школь ную 
пар ту: ма лень кая дзяў чын ка з доў гі мі кос ка мі,
упры го жа ны мі вя лі кі мі бе лы мі бан та мі. Час ля цеў 
не пры кмет на, і вось для нас пра зві неў апош ні зва нок. 
Я з го на рам пры ме ра ла стуж ку вы пуск ні ка 
і не змаг ла стры маць слёз, слу ха ю чы раз ві таль ную 
пра мо ву ды рэк та ра.

У МАН ТЫ ЯХ І... ПЫР СКАХ КЕТ ЧУ ПУ

У нар веж скіх вы пуск ні коў апош ні зва нок доў жыц ца 17 дзён.

Свя точ ная «дэ ман стра цыя» з на го ды за кан чэн ня гім на зіі з дзі ця чы мі 
фо та здым ка мі сту дэн таў (так у Шве цыі на зы ва юць вуч няў гім на зій).

Фу раж кі — аба вяз ко вы ат ры бут вы пуск ні коў гім на зій у Шве цыі.


