КВЕТКА МАЛОЙ РАДЗІМЫ
21 снежня 2015 года на базе Лойкаўскай сярэдняй школы адбыўся
семінар настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры Гродзенскага раѐна па
тэме “Развіццѐ духоўнай, эмацыянальнай, эстэтычнай культуры вучняў праз
творы беларускіх пісьменнікаў”.
На семінар былі запрошаны госці: старшыня Гродзенскага абласнога
адзялення “Саюз пісьменнікаў Беларусі” Людміла Антонаўна Кебіч і дзіцячая
пісьменніца Ганна Скаржынская-Савіцкая, якія наведалі школу ўжо не
першы раз. Яны ўзялі ўдзел у пазакласным мерапрыемстве – чароўны
куфэрак “Залацінкі народнай мудрасці”, якое падрыхтавала і правяла
настаўніца беларускай мовы і літаратуры Сялецкая Леакадзія Браніславаўна.

(А вось і госці…)

(мерапрыемства “Залацінкі народнай мудрасці” у 5 класе праводзіць настаўніца
бел. мовы і літаратуры Сялецкая Леакадзія Браніславаўна

Падчас мерапрыемства дзеці спасцігалі народную мудрасць праз розныя і
разнастайныя формы. Тут былі і загадкі, і заданні на кемлівасць, вучні

шостага класа чыталі і інсцэніравалі творы прысутных пісьменніц, і ўсѐ
дзеля таго, каб адкрыць чароўны куфэрак залацінак народнай мудрасці, які
быў неад’емнай часткай урока-мерапрыемства і надаваў яму асаблівую
загадкавасць, а вучням – стымул імкнення да новых ведаў. Людміла
Антонаўна і Ганна Іосіфаўна падзяліліся сваімі новымі творчымі набыткамі і
падарылі кабінету роднай мовы свае кнігі.
А потым настаўнікаў семінара, а найбольш пісьменнікаў, чакаў сюрпрыз –
адкрыццѐ літаратурнага кутка ”Кветка малой Радзімы”, прысвечанага
творчасці гродзенскай дзіцячай пісьменніцы Ганны Скаржынскай-Савіцкай.
Вершамі паэткі сустрэлі дзеці ўсіх гасцей. Яўгенія Яблонская – зорачка
школы – намалявала алоўкам партрэты Ганны Скаржынскай і Людмілы
Кебіч.

Вучні, якія чыталі вершы Ганны Скаржынскай

Партрэт-падарунак уручае завуч школы Я.І. Якубоўская

Настаўніца першага класа, сястра пісьменніцы Ганны СкаржынскайСавіцкай, Людміла Іосіфаўна Ярмак, якая стварыла куток па даручэнню
адміністрацыі школы, змястоўна і дакладна прэзентавала яго.

Людміла Іосіфаўна прэзентуе сваю працу – літ. куток “Кветка малой Радзімы”

Удзельнікі
семінара – настаўнікі бел. мовы і літаратуры школ гродзенскага раѐна

Дзіцячая пісьменніца Ганна Скаржынская-Савіцкая шчыра падзякавала
адміністрацыі школы і Людміле Іосіфаўне за ўвагу і павагу да яе творчасці,
падарыла свае кнігі, публікацыі і паабяцала, што з цягам часу тут з’явіцца
копія яе першых рукапісаў і малюнкаў, з якіх пачынаўся творчы шлях
пісьменніцы.

Кнігі – падарунак ад аўтара

– Такія моманты ў жыцці не менш важныя, шчаслівыя, значныя, як і
атрыманне высокіх узнагарод. Такія падзеі натхняюць, акрыляюць, даюць
штуршок да творчасці. Хочацца пісаць яшчэ больш і лепш. А калі бачыш
шчырыя ўсмешкі дзяцей, іх зіхоткія, зацікаўленыя вочкі, тады верыш, што
твая творчая праца не дарэмная. Яна дапамагае выхоўваць падрастаючае
пакаленне. А гэта, я лічу, самая высокая ўзнагарода для пісьменніка, –
адзначыла ў сваім выспупленні пісьменніца. Яна пажадала вучням больш
чытаць, сябраваць з кнігай. Таму што кніга – гэта скарбонка ўражанняў,
пачуццяў, крыніца невычэрпных ведаў.

Ганне Іосіфаўне вельмі спадабаўся літаратурны куточак “Кветка малой Радзімы”

Не менш, чым літаратурны куток, уразіў усіх прысутных стэнд “Кветка
малой Радзімы”, на якім сярод класікаў беларускай літаратуры – наша
“Кветка” малой радзімы з вершам “Беларусь”.

Сѐстры Ганна і Людміла каля стэнда “Кветка малой Радзімы”

Л.А.Кебіч – старшыня Гродзенскага абласнога аддзялення – адзначыла
важнасць і важкасць той справы, якую робяць настаўнікі роднай мовы ў сваіх
школах, кожны на сваім месцы па папулярызацыі творчасці беларускіх
аўтараў, у тым ліку і гродзенскіх. Краязнаўчы накірунак, які некалі абрала
Лойкаўская сярэдняя школа, з поспехам пашыраецца, набывае новыя формы і
абрысы. Калі ўлічваць тое, што школа з’яўляецца рускамоўнай, дык сѐнняшні
дзень стаў сапраўдным падарункам кожнаму прысутнаму, таму што яго
арганізатары стварылі атмасферу роднай для ўсіх беларускасці, паказалі
багацце народнай спадчыны і мудрасці, а таксама свае памкненні і жаданні
далучыць да іх нашчадкаў.

Л.А. Кебіч падарыла літаратурнаму кутку кнігі і ўсе выпускі альманаха “На Нѐманскай хвалі”

Літаратурны куток «Кветка малой радзімы” папоўніўся кнігам)

Слухалі ўважліва.

Ганна Скаржынская з першакласнікамі Лойкаўскай школы. Яны ўжо ведаюць яе вершы, а
вы?

Быць у такой цудоўнай кампаніі дзіцячых пісьменнікаў – сапраўднае шчасце

З настаўнікамі Гродзенскага раѐна

Літаратурны куточак зблізку

