
“Ад творчасці настаўніка да творчасці 

выпускніка” 
 

Ясныя зоры, чыстыя росы 

Спеў жаўрука над зямлѐй. 

Мы ─ Крываносы, 

Мы з Крываносаў, 

З школы сярэдняй сваѐй. 

 

Мы без  панукі глыбы навукі 

Дробім, нібы дынаміт. 

Толькі задачы пачэсней не бачым, 

Вырасці трэба людзьмі. 

 

Гімн узнімайся наш да нябѐсаў, 

Звонка звіні над зямлѐй. 

Мы ─ Крываносы, 

Мы з Крываносаў, 

З школы сярэдняй сваѐй. 

 

1-Добры дзень, паважаныя госці, шаноўныя сябры! 

2-Мы рады вітаць вас у сценах нашай школы.  

1- Перад вамі гучаў гімн Крываносаўскай сярэдняй школы, а словы напісаў 

былы настаўнік  рускай мовы і літаратуры Уладзімір Уладзіміравіч Сітнік. 

2. Школа наша існуе ўжо не адзін дзесятак гадоў. Заўсѐды ў ѐй працавалі 

таленавітыя, натхнѐныя людзі, адданыя сваѐй справе настаўнікі.  І не толькі 

вершы, але і музыку пішуць нашы педагогі. 

 

2. Шматгранныя таленты педагогаў школы… Якія цудоўныя вершы пісалі і 

пішуць яны. Верш-прысвячэнне сваім калегам напісаў Алесь Падаляк, 

настаўнік беларускай мовы і літаратуры.  

( чытае намеснік дырэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце Ракавец І.У.) 

 
Настаўніку 

 

Зазываюць званкі, 

Не адзін, а мо сотня ці болей. 

Пралятаюць гады, 

Як гурток палахлівых сініц. 



Мы з табой рэгулярна 

Вытыкаем вучнѐўскую долю, 

Каб жывіла яна, 

Як вада з беларускіх крыніц. 

  

Перад намі праграмы, 

Перад намі вучнѐўскія твары, 

Каляровая крэйда, 

Без якой нам ніколі не быць. 

Гэта ўсѐ для таго, каб пазней 

Наш малодшы таварыш 

Мог жыццѐвую нітку 

Самастойна ўпэўнена віць. 
 

 

1. З 1 верасня 2015 года ва ўстанове адукацыі пачалася работа па рэалізацыі 

абласнога педагагічнага праекта «Развіццѐ творчых здольнасцей вучняў 

сродкам арганізацыі работы літаратурнага аб'яднання «Крыніца» 

 

2.Аб'яднанне па інтарэсах  вучняў "Крыніца"  працуе больш за дзесяць гадоў 

і працуе даволі плѐнна.  За гэты час было напісана шмат вершаў. Можа не ўсе 

яны былі самыя лепшыя, але гэта была частачка душы кожнага творцы. Таму 

і вершы былі вельмі шчырыя. 

 

1.Больш за 150 твораў было пададзена за гэты час! Калі скласці іх разам, то 

атрымаецца цэлая кніга юных крываносаўскіх паэтаў. 

 

2. У розны час членамі абъяднання было каля 50 вучняў. Гэта практычна два 

поўныя класы паэтаў! 

 Крыніца творчасці крываносаўскіх вучняў невычэрпная. На змену былым 

выпускнікам выраслі новыя творцы. 

 

1.Сѐння літаратурнае аб’яднанне збірае разам вучняў, іх бацькоў, 

настаўнікаў, выпускнікоў.  

 

Сваѐ прывітанне школе дасылаюць выпускнікі ўстановы – студэнты вузаў. 

(відэаролік) 

 

 

1-Ой, Аліна! Ты чуеш, што гэта за шум? 



2-Напэўна, гэта рвецца на сцэну наша пявуння Арцімовіч Паліна, вучаніца 8 

класа,  ўдзельніца гуртка «Музычны» .  

Беларуская народная песня “Сокал мой ясны” 

1. З 1 верасня 2014года ўстанова працуе над рэалізацыяй педагагічнага 

праекта "Знакаміты выпускнік" . 

Рэалізацыя праекту дае магчымасць азнаѐміцца з гісторыяй і традыцыямі 

ўстановы адукацыі, жыццѐм і прафесійнымі дасягненнямі  выпускнікоў. 

2. Нашы выпускнікі становяцца студэнтамі такіх прэстыжных вузаў,  як 

БНТУ, Акадэміі мастацтваў, БАТУ, БДЭУ і іншыя.   Штогод выпускнікі 

прыходзяць у школу сустрэцца з аднакласнікамі, настаўнікамі.  Так 

выпускніца 2008 года Чачуха Юлія, скончыла Акадэмію Мастацтва і зараз 

працуе ў Бабруйскім дзяржаўным драматычным тэатры загадчыкам 

драматургічнай часткі, артысткай тэатра, педагогам па грыме. Менавіта ў 

школе пачаў раскрывацца яе талент артыста, літаратураведа.( фота слайды з 

тэатра) 

 

Вось у чым знайшла сэнс свайго жыцця наша выпускніца і выбрала сваю 

птушку шчасця. 

ПЕСНЯ “ПТУШКА ШЧАСЦЯ”   Ціхамірава Ганна 

 

1.А на змену сталым тэатралам крочаць ужо новыя, цудоўныя і не менш 

таленавітыя 

2. Мы прадастаўляем сцэну нашым 11 класнікам. 

 

«У тэатры» 

 

1.Мой ПЕРВЫЙ АНГЕЛ - это СЕРДЦЕ, 

Пульс, учащая, не обманет, 

Перед бедой закроет дверцу, 

Но для любви ее оставит. 

ВТОРОЙ мой АНГЕЛ - это РАЗУМ, 

Что сделать глупость не позволит, 

В минуту слабости подскажет, 

Куда направить свою волю. 

ДУША моя, мой АНГЕЛ ТРЕТИЙ, 

Поѐт, смеѐтся и танцует, 

Осознавая,- путь мой светел, 

И всеми красками рисует. 



«Белыя ангелы» Ціхамірава Ганна 

2.Ракавец Роза, вучаніца 10 класа, удзельніцца аб’яднання ―Крыніца‖  

выступіць перад Вамі  са сваім вершам Шчасце”  

 

Шчасце—гэта што? 

Мець пентхаус мільѐнаў сто, 

Быць багатым, знакамітым 

Альбо ж быць тут не забытым? 

Мець бацькоў, сям’ю і родных, 

Адчуваць сябе свабодным, 

Назіраць у вачах маці 

Слѐзы шчасця, а не плачу. 

  

Шчасце—гэта што? 

Быць крутым за ўсіх разоў у сто, 

Быць бесчалавечным самадурам 

І людзей лічыць як брудам? 

Родных усіх забыць—і што… 

Ці дарыць сябрам усмешкі, 

Быць сабой, а не чыѐй пешкай, 

Мець бацькоў, сям’ю і родных, 

Адчуваць сябе свабодным! 

 

2. Вось і напрыканцы наша сустрэча.  

Здаецца яна атрымалася цѐплай. А ведаеш Аліна чаму?  

1.Таму што нас вучаць творчыя настаўнікіі мы спадзяѐмся, што з нашай 

школы выйдуць у далейшым таксама творчыя і таленавітыя вучні!  

У нашым свеце ўсѐ змяняецца, у тым ліку і людзі… 

Самыя галоўныя змены ў нас адбываюцца пад уплывам настаўнікаў. 

Дзякуючы Вам адбываеца паступовы, якасны рост не толькі асобна ўзятых 

вучняў, але і ўсяго чалавецтва. Ваша высакародная праца робіць разумней 

кожнага асобнага чалавека і адначасова духоўна ўзбагачае ўсіх людзей 

планеты. Вы змяняеце нас, наш свет, а значыць і сябе. Жадаем Вам ў 

наступаючым Новым 2016 годзе толькі якасных і пазітыўных змен. 


