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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

ПЯ ЦЁР КА АД ВАЖ НЫХ
Хут, Хат нік, Ва зі ла, Ба ган, Аг ня-

вік, Гу мен нік, Пун нік, Еў нік, Да ма-

ся, Пад нор, Ба ла му цень, Жэў жык, 

Жыж, Васт ру ха... Ці ве да е це вы, 

пра ка го ідзе га вор ка?

— Пры зна ю ся, што я хоць і вы ву-

ча ла мі фа ло гію бе ла ру саў як асоб ны 

прад мет, мно гія са зга да ных ге ро яў 

на ват мне бы лі не зна ё мыя, — рас-

каз вае аў та р ліс та Юлія НЕ КРАШ. — 

Па ча ла шу каць ін фар ма цыю і пе ра-

ка на ла ся, што ў мно гіх да след чы каў 

гэ тыя ге роі згад ва юц ца. Та му вы дан-

не мае доб ры на ву ко вы пад му рак. 

Але ўсе звест кі ў ім на столь кі ці ка ва 

і па-су час на му па да дзе ны, што мае 

вуч ні бы лі прос та ў за хап лен ні.

Уро кі пе ра кла ду з рус кай на 

бе ла рус кую мо ву — тра ды цый-

на са мыя сум ныя і скла да ныя ў 

школь най пра гра ме. Тэкс ты, якія 

пра па ну юц ца, не ці ка выя дзе цям. 

І гэ та веч ная праб ле ма: як зра біць 

за ня ткі больш жы вы мі? І тут рап там 

та кі па да ру нак лё су! Я да ла на ўро-

ку сва ім шас ці клас ні кам не каль кі 

проб ных тэкс таў з эн цык ла пе дыі 

«Ге роі мі фаў і ле генд Бе ла ру сі». 

У ся рэд нім вуч ню, каб знай сці пе-

ра клад сло ва ў па пя ро вым слоў ні-

ку, па тра бу ец ца 1,5—2 хві лі ны, а 

лек січ ны за пас у су час ных дзя цей, 

на жаль, вель мі аб ме жа ва ны. Та му 

за ўрок школь нік па спя вае якас на 

пе ра клас ці толь кі не каль кі ска заў. 

На да па мо гу нам пры хо дзіць рус-

ка-бе ла рус кі ан лайн-пе ра клад чык 

«Бе ла зар», мы свя до ма пры бя га ем 

да су час ных ін фар ма цый ных тэх на-

ло гій, бо час — са мы каш тоў ны рэ-

сурс, якім трэ ба ўмець ра цы я наль на 

ка рыс тац ца. Ка неш не, мы ве да ем 

усе хі бы элект рон ных пе ра клад чы-

каў і ста ран на іх вы праў ля ем. Ідэя 

пе ра клас ці ўсю эн цык ла пе дыю 

(90 ста ро нак) уз нік ла не як спан тан-

на: так наш урок не ча ка на пе рай-

шоў на ка ні ку ляр ны час.

Пад час во сень скіх ва ка цый пяць 

дзяў чат — на той мо мант ву ча ні-

цы 6 кла са Ксе нія ГНІ ЛЕЎ СКАЯ, 

Анас та сія КА НАП ЛІЦ КАЯ, Ксе нія 

ПА КУ СА Е ВА, Вік то рыя СІ НІЦ КАЯ 

і Ста ні сла ва ХА РЫ ТО НА ВА — 

пра ца ва лі ў школь най біб лі я тэ цы па 

во сем-дзе вяць га дзін. Плюс зай ма-

лі ся яшчэ і мас тац кім афарм лен нем 

пе ра кла ду. Дзяў чат на ват да во дзі-

ла ся пры му шаць пай сці да моў, каб 

штось ці там пе ра ку сіць, бо ста ло-

вая на ка ні ку лах не пра ца ва ла.

— Яны на столь кі са ма ад да на 

ўклю чы лі ся ў гэ ту ра бо ту, і ство ра-

ная імі ру ка піс ная кні га, якую мы 

за тым ад ска на ва лі, атры ма ла ся 

на столь кі ўда лая і да ра гая аса біс-

та мне, бо за кож най ста рон кай з 

ма люн ка мі бач ны ха рак тар, стыль 

і тэм пе ра мент кож най з іх, — што 

я ра шы ла ся, так бы мо віць, на 

аван ту ру — скла ла ліст у кам па-

нію «Еў ра ган даль», — пры зна ец ца 

на стаў ні ца. — Ад каз на яго прый-

шоў вель мі хут ка. Нам па дзя ка ва лі 

за па хваль ны вод гук пра кні гу і па-

ве да мі лі, што мы за кра ну лі вель мі 

важ ную тэ му — род ную мо ву ў ка-

му ні ка цыі кам па ніі. Пер ша па чтко ва 

быў на мер дру ка ваць ты раж і на 

бе ла рус кай, ад нак да сле да ван-

ні па ка за лі стры ма на не га тыў нае 

стаў лен не да яе ў рэ гі ё нах. Ка лі 

ка заць прос ты мі сло ва мі, то ў буй-

ных га ра дах мо ва пе ра жы вае рэ не-

санс — яе пад трым лі вае ма ла дая 

і пра грэ сіў ная част ка гра мад ства. 

А вось у рэ гі ё нах, у сель скай мяс цо-

вас ці, ёсць «комп лекс бе ла рус кай 

мо вы». А па коль кі кам па нія пра цуе 

на ўсёй тэ ры то рыі кра і ны, а не толь-

кі ў га ра дах, бы ло пры ня тае важ нае 

для біз не су ра шэн не — дру ка ваць 

ты раж толь кі па-рус ку. Ці бы ло рас-

ча ра ван не? Лі та раль на праз па ру 

дзён прый шло па ве дам лен не на-

ступ на га змес ту: «Юлія Іва наў на! 

Нас вель мі кра нуў ваш ліст. Сён-

ня яго аб мяр коў ва лі з кі раў ніц твам 

кам па ніі. У вы ні ку мы пры ня лі ра-

шэн не вы даць да дат ко вы ты раж 

на бе ла рус кай мо ве. Мы ха це лі б 

так са ма пры цяг нуць вас і ва шых 

вуч няў да пад рых тоў кі гэ тай кні гі. 

Ка лі ва ша пра па но ва па пе ра кла-

дзе ўсё яшчэ ў сі ле, то мы з за да-

валь нен нем ёй ска рыс та ем ся і аба-

вяз ко ва зга да ем вас у вы хад ных 

да ных. Ка лі лас ка, на пі шы це пра 

сваё ра шэн не і фар мат, у якім вам 

бы ло б зруч на су пра цоў ні чаць».

На пэў на, усё ж та кі для та го, каб 

дзве ры ад чы ні лі ся, трэ ба па спра ба-

ваць у іх па сту каць. У на стаў ні цы і 

яе ву ча ніц гэ та атры ма ла ся. Праў-

да, ім да вя ло ся тэр мі но ва на бі раць 

увесь тэкст яшчэ і на кам п'ю та ры. 

Але на ма ган ні не бы лі да рэм ныя: 

на пя рэ дад ні ка та ліц кіх Ка ля даў эн-

цык ла пе дыя «Ге роі мі фаў і ле генд 

Бе ла ру сі» вый шла 10-ты сяч ным 

ты ра жом на род най мо ве. І сваё 

абя цан не ў кам па ніі стры ма лі: усе 

проз ві шчы юных пе ра клад чы каў у 

кні зе згад ва юц ца.

«Для нас усіх гэ та быў ка ла-

саль ны во пыт, — пры зна ец ца 

Юлія Не краш. — Па-пер шае, дзе ці 

ўзба га ці лі ся ў пла не мі фа ло гіі, па-

дру гое, на бы лі во пыт мас тац ка га 

пе ра кла ду, па-трэ цяе, на ву чы лі ся 

ка манд най ра бо це. Па вер це, гэ та 

бы ло праб ле май для кла са, у якім 

усе «зор кі», усе лі да ры, кож ны — 

яр кая ін ды ві ду аль насць. Пры му сіць 

іх пра ца ваць ра зам у ка ман дзе — 

вель мі праб ле ма тыч на. А ў кні зе, 

якую пад рых та ва лі дзяў ча ты, ёсць 

ста рон кі, ра бо ту над які мі рас па чы-

на ла ад на, а пад хоп лі ва ла ін шая. 

Быў і яшчэ адзін важ ны жыц цё вы 

ўрок: дзе ці звы чай на не ве раць, што 

яны мо гуць змя ніць свет, а кні га да-

ла ім ве ру ў тое, што гэ та маг чы ма. 

Але я вы му ша на ім ця пер ка заць, 

што двой чы ў ад ну ва ду ўвай сці не-

маг чы ма, та му трэ ба да лей шу каць 

но выя спо са бы для сва ёй са ма рэа-

лі за цыі... Але яны ўжо ста лі ку мі ра мі 

для ма іх пя ці кла шак».

ЗА ЧА ПІЦЬ 
ПА ТРЭБ НУЮ СТРУН КУ

Ёсць у на стаў ні цы з 54-й ста ліч-

най шко лы яшчэ ад на па куль не 

ўва соб ле ная ў жыц цё ідэя — вы-

пус ціць ка лян дар з ко мік са мі ў пад-

трым ку род най мо вы, якія на ма ля-

ва ла яе вы пуск ні ца.

— У па пя рэд нім на ву чаль ным 

го дзе ў 11 кла се ў мя не бы ла ву ча-

ні ца Па лі на БУ ЯК, якой бе ла рус кая 

мо ва бы ла ну аб са лют на не бліз кая. 

Яна абу ра ла ся, на вош та прад мет 

уво гу ле ўклю чы лі ў пра гра му? Ка за-

ла, лепш бы ад мя ні лі гэ тыя ўро кі, бо 

ўсё роў на на ёй ні хто не раз маў ляе. 

Ста ла я ду маць, як знай сці па ды ход. 

За ўва жы ла вы дат ныя мас тац кія 

здоль нас ці ў дзяў чы ны і пра па на-

ва ла на ма ля ваць у жан ры ко мік саў 

тое, што яе хва люе. Ка жу: «Да вай 

мы ра зам зной дзем мо ман ты, ка лі 

б ты маг ла зра біць свой вы бар на 

ка рысць род най мо вы, ад ча го-не-

будзь ад штурх нём ся». І яна па ча ла 

шу каць. На прык лад, якую мо ву мы 

вы бі ра ем у бан ка ма це? Як уста-

на віць бе ла рус кую кла ві я ту ру на 

смарт фо не? Дзе ад шу каць «ў» на 

кам п'ю тар най кла ві я ту ры? За тым 

пры ду ма ла пер са на жа Юра сі ка і яго 

сям'ю. З ча го па чаць раз маў ляць на 

род най мо ве? З та кіх слоў, як «доб-

рай ра ні цы», «даб ра нач», «смач на 

ес ці»... А што азна чае сло ва «ко ці-

кі», якое ёсць толь кі ў бе ла рус кай 

мо ве? Па лі ну вель мі ўзру шыў верш 

Але ся Ра за на ва «На за іне лым трам-

вай ным акне хтось ці на пі саў: «Я ка-

хаю». Усе па зі ра юць на свет праз 

гэ тыя сло вы...» І яна так са ма яго ад-

люст ра ва ла. Два нац цаць вы дат ных 

ма люн каў бы лі ство ра ны ўся го за 

два тыд ні чац вёр тай чвэр ці.

У шко ле ар га ні за ва лі вы стаў-

ку яе ра бот з QR-ко да мі, яна ста-

ла вель мі па пу ляр най дзяў чы най. 

Сі ту а цыя пос пе ху, на пэў на, ста ла 

пе ра лом ным мо ман там і Па лі на... 

па ча ла раз маў ляць на род най мо-

ве. Кра і на на бы ла яшчэ ад ну бе ла-

рус ка моў ную дзяў чы ну. Сён ня яна 

ву чыц ца кі ра ваць іна ва цый ны мі 

пра ек та мі ў БНТУ і, на пэў на, по-

бач ака за лі ся лю дзі, якія бы лі з ёй 

на ад ной хва лі, але факт за ста ец ца 

фак там — бе ла рус кая мо ва ста ла 

для яе срод кам што дзён ных ста-

сун каў. А я ма ру, каб знай шоў ся за-

ці каў ле ны ча ла век, які па клаў бы яе 

ра бо ты на па лі гра фіч ную асно ву.

СМАРТ ФОН — 
СЯБ РА ЦІ ВО РАГ?

— А ці па трэб ны на ўроку 

план В? — па ці ка ві лі ся мы ў 

настаўніцы.

— Ка лі ў ця бе ся дзіць у кла се 

30 ча ла век, па ві нен быць не толь-

кі план В, але і план С, — усмі ха-

ец ца Юлія Іва наў на. — Трэ ба мець 

на ўва зе ўсё: пас ля яко га ўро ка да 

цябе пры хо дзяць дзе ці, які гэ та клас, 

ці ёсць там унут ра ныя кан флік ты і 

су пя рэч нас ці, і толь кі на стаў ніц кі 

во пыт дае мне маг чы масць кант-

ра ля ваць і рэ гу ля ваць усе гэ тыя 

пра цэ сы. На жаль, але ў школь най 

пра гра ме вель мі ма ла су час най бе-

ла рус кай лі та ра ту ры, якая маг ла б 

за ча піць дзя цей. На прык лад, на ве лу 

Ула дзі мі ра Сця па на «Ад на ка пей-

ка» пра хо дзяць толь кі ў 11 кла се, 

а яна ці ка вая больш ся мі клас ні кам, 

чым стар ша клас ні кам. У сё мым-

вось мым кла се для вуч няў вель мі 

важ ныя ма раль на-этыч ныя ас пек-

ты. Гэ та пе ра ход ны ўзрост, ка лі яны 

шу ка юць ад ка зы на мно гія пы тан ні 

і зна хо дзяць іх не заў сё ды там, дзе 

трэ ба. Між ін шым, у нас ёсць цу доў-

ная лі та ра ту ра... Пад лет кі заў сё ды 

вель мі доб ра ўспры ма лі «Баць ку» 

Ры го ра Ба ра ду лі на, на столь кі кра-

наў іх гэ ты твор, на столь кі ён быў ім 

зра зу ме лы, але яго зня лі са школь-

най пра гра мы. Уво гу ле, дзе ці вель мі 

здзіў ля юц ца, ка лі ім ка жаш, што ты 

зна ё мы з кімсь ці з пісь мен ні каў. «Як 

гэ та? Юлія Іва наў на, а коль кі ж вам 

га доў? Вы быц цам бы яшчэ ма ла-

дая?» Для іх бе ла рус кая лі та ра ту ра, 

на жаль, не аса цы ю ец ца з сён няш-

нім днём. Гэ та штось ці з ін шай рэ-

ча іс нас ці...

Для мя не, як для на стаў ні ка, які 

вы ка рыс тоў вае на ўро ку ін фар ма-

цый ныя тэх на ло гіі, ву чыць ка рыс-

тац ца «Бе ла за рам», ра біць тэкс ты 

ў Гуг ле, а ліч боў ваць іх, прос та ка-

та стро фа — за ба ра ніць на ўро ку 

га джэ ты. Ну давайце яшчэ лямпачкі 

павыкручваем і свечкі запалім...

На 1200 вуч няў у шко ле за куп ле-

на 20 план шэ таў. У нас ва ўсіх ка бі-

не тах ёсць ін тэр нэт, але да яго пад-

клю ча ны толь кі кам п'ю тар на стаў-

ні ка. Мяр кую, што за ба ро на ма-

біль ных тэ ле фо наў — гэ та па на-

цэя для пе да го гаў, якія не мо гуць 

утры маць ува гу дзі ця ці на ўро ку. 

А я лі чу, што трэ ба па вяр нуць сі-

ту а цыю ў свой бок, і зра біць так, 

каб тое, што пе ра шка джа ла, да па-

маг ло. Я тлу ма чу ка ле гам, як мож-

на вы ка рыс тоў ваць раз на стай ныя 

вэб-ін стру мен ты, трэ ба толь кі кры-

шач ку па ся дзець і ра за брац ца ў іх. 

І дзе ці гэ та вель мі лю бяць. QR-ко ды 

для ма іх вуч няў — доб ра зна ё мы 

эле мент. Ра ней я хат нія за дан ні ха-

ва ла за QR-ко да мі...

На жаль, за дан ні ство ра ныя для 

вы ка ры стан ня праз вэб-ін стру мен-

ты, вель мі спро шча ныя і раз лі ча ны 

на рэ пра дук тыў ны ўзро вень. Ка лі 

ты жа да еш ства рыць неш та больш 

якас нае, трэ ба са дзіц ца і ства раць 

за дан ні да ўро ку аса біс та. На стаў-

ні кі, прад ме ты якіх су па да юць з 

пра гра май Ра сіі ці Укра і ны, зна хо-

дзяц ца ў больш вы гад ным ста но ві-

шчы. Для іх зроб ле на ўжо вель мі 

шмат — толь кі бя ры і пры мя няй...

Я шмат сва ёй энер гіі рас трач ваю 

на раз мо вы з баць ка мі і тлу ма чэн-

ні, ча му сён ня дзя цей трэ ба ву чыць 

інакш? Спра бую пе ра кон ваць і сва іх 

ка лег. Ка жу: «Уя ві це са бе, што трэ ба 

тэр мі но ва зра біць апе ра цыю. Што вы 

вы бе ра це: по лас це вую ці ла па рас-

ка піч ную? Ча му ме ды кі з лёг кас цю 

па га джа юц ца на но выя тэх на ло гіі і 

ру ха юц ца на пе рад, а на стаў ні кі за-

ста юц ца кан сер ва та ра мі?»

Каб за стра ха вац ца ад пра фе-

сій на га са ма вы га ран ня, пры му шаю 

ся бе раз на паў го да рас пра ца ваць 

ней кі вель мі ці ка вы ўрок для дзя-

цей, май стар-клас ці ўрок для да-

рос лых. Ка лі ба чу во чы дзя цей, гэ-

та мне вель мі да па ма гае. На сва іх 

уро ках я час та стаў лю ві дэа ка ме-

ру, каб па гля дзець на ся бе збо ку. 

На стаў нік, як пра ві ла, уяў ляе ся бе 

Бо гам у кла се (мяр кую па са бе, ні-

ко га не ха чу па крыў дзіць). Ты са-

мы ра зум ны, усё ве да еш, а дзе ці 

ста но вяц ца прос та ма тэ ры я лам. 

А ка лі пра гля да еш ві дэа, то ба чыш 

іх ду шы і сэр цы, ба чыш, што тут не-

ка га па крыў дзіў, хтось ці цэ лы ўрок 

тры маў ру ку, а ты яго не за ўва жаў. 

Гэ та дае ка ла саль ны эфект, атрым-

лі ва ец ца прос та су пер рэ флек сія.

Пра фе сій на «не зга рэць» мне 

да па ма га юць так са ма ме та дыч ны 

лет нік у Аль хоў цы і ЕdСаmр Bеlаrus, 

дзе збі ра юц ца са мыя не абы яка выя 

і твор чыя пе да го гі. Я ву чу ся ў іх і 

маю го нар быць з імі зна ё мая...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.
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За апош нія 13 га доў пра цы ў шко ле я не па мя таю пад руч ні ка, з якім 

на ву чэн цы так за хоп ле на пра ца ва лі б. Яны пе ра чы та лі яго ўздоўж 

і ўпо пе рак, прак тыч на кож ны мой ву чань па жа даў на быць гэ тую 

кні гу. А яна, па вер це, да ла ім больш ве даў, чым школь ны пад руч-

нік. Пе да го гам, на стаў ні кам-ме та дыс там, аў та рам-скла даль ні кам 

школь ных пад руч ні каў ёсць ча му ў вас па ву чыц ца.

Але ёсць і адзін не да хоп. Дзе ці са мі звяр ну лі на яго ўва гу, а яны, 

як вы доб ра ве да е це, з'яў ля юц ца са мы мі шчы ры мі ва шы мі спа-

жыў ца мі. Ма лыя па лі чы лі, што кні га бы ла б на шмат ці ка вей шай 

на род най мо ве. Ад па вед на, мы вы дат на па пра ца ва лі і ства ры лі 

пе ра клад. Бу дзем ра ды пра па на ваць вам бе ла рус ка моў ны ва ры-

янт кні гі. Гэ та дасць маг чы масць ства рыць са праў ды ўні каль ны 

пра дукт на тэ ры то рыі кра і ны, ана ла га яко му на сён няш ні дзень не 

іс нуе. Не ка жу чы ўжо пра тое, якую іс тот ную ро лю вы ады гра е це 

ў па пу ля ры за цыі бе ла рус кай мо вы і куль ту ры. Упэў не на, што ў 

ча ла ве ка, які чы тае гэ ты ліст, ёсць (аль бо бы лі) дзе ці-школь ні кі. 

Ус пом ні це, як скла да на да ва лі ся ім уро кі бе ла рус кай мо вы і лі та-

ра ту ры! У нас ёсць маг чы масць ім да па маг чы.

Я, як на стаў нік бе ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры, ад кры та для су-

пра цоў ніц тва і па лі чу за го нар па пра ца ваць з та кой зна ка вай і 

аў та ры тэт най кам па ні яй».

Пры клад на год та му та кі ліст атры ма ла ад школь най на стаў ні цы 

кам па нія «Еў ра ган даль», якая вы да ла ілюст ра ва ную эн цык ла пе-

дыю з эле мен та мі да дат ко вай рэ аль нас ці, пры све ча ную бе ла рус-

кай мі фа ло гіі.

МІ ФЫ, БОНС ЦІ КІ МІ ФЫ, БОНС ЦІ КІ 
І БЕ ЛА РУС КАЯ МО ВАІ БЕ ЛА РУС КАЯ МО ВА

Два нац цаць вы дат ных ко мік саў у пад трым ку род най мо вы бы лі ство ра ны 
ўся го за два тыд ні чац вёр тай чвэр ці.

За кож най ста рон кай ру ка піс най кні гі з ма люн ка мі бач ны ха рак тар, 
стыль і тэм пе ра мент кож най з юных пе ра клад чыц.


