
Камень стрэне -
пераскочыць.
Як не зможа -
трошкi збочьtць.
Ма спьtнiуся б?
Выбачай!
Не спыняецца,..

(ручай),

Камандам прапануюцца KapTKi, на якiх
пазначаньt героi казак Д. Вольскага, Дзецi
павiнны !важлiва прачытаць, выбраць Tbtx,

хто адносiцца да пэУнай казкi, i iспомнiць
назву казкi.

1, Каваль IcKapKa, Княгiня-Каргота,
Уладарная Княгiня, Яня, Янка, ("Каваль -
Залатыя PyKi")

2. Сцяпан, Щар, Уладарная Княгi-
ня, Генерал, ЦарэУна, Лiсiца, Мядзведзь.
Мышка. ("Сцяпан - Вялiкi Пан")

З. Кот MaKciM, Марцiн, CKaMapoxi,

,Щамавiк, Жнейка-Надзейка, Сарока, Ге-

неральша, Цар, ("фаф Глiнскi-Папялiнскi")
4. Марцiн, стары Нупрэй, сын lBacb-

ка, Жаваранак, Лiсiца. ("Каб не змаitкаil
Жаваранак")

5. Чырвоная шапачка, бабуля, цар,
тата, BoiK, вожык, махаон, Янка, сын
iBacbKa. ("l зноу - Чьtрвоная Шапачка")

6. Кот, Рыгорка, Гало!ны Шпак, Чыр-

воная Шапачка, Mixacb, Яня, Жаваранак.
("Рагатка")

7. Зайчык, Мастак, Сцяпан, Скама-
poxi, Лiска, Мядзведзь, Сгрыжы, пчолы.
("Лясньtя MacTaKi")

Пасля заканчэння ryльнt журы падводзiць
BbtHiKi i iзнагароджвае каманду

пераможцаi,

Вядны 1. Шано!ныя сябрыl flзякуй
за yBaryI Не забывайце, што кнiгi белару-
cKix пiсьмlеннiкау ёсць у нашай школьнай
бiблiятэцы. Чытайце, калi ласка. Жадаю
вам поспеха! i новых перамог.

Спiс выкарыстаных крынiц:

J_. Беларуская дзiцячая лiтараryра: хрэ-
стаматыя / Ауг.-уклад. Ml. Ф, Шаулоуская. -
MiHcK: ТАА "Юнiпрэс", 20ОЗ

2. Беларускiя пiсьменнiкi (1917-1990):
даведнiк / Склад. А. К. Гардзiцкi; Нав. рэд. А,

Л. Верабей, - MiHcK: Маст. лiт., 1994
З. Вольскi, А. Мэльчыны ручнiкi: аповесць,

апавяданнi, казкi, п'еса / А. Вольскi. - MiHcK:

Мастацкая лiтараryра, 2002
4. Вольскi, А. Казкi з праУдай напалам / А.

Вольскi. - MiHcK: Асар, 1996
5. Вольскi, А. Карусель: вершы / А. Воль-

cKi, - MiHcK: Асар, 1996

Шляхда

диоiнасцi
flзейнасць бiблiятэкi
ДУА " Гудзевi цкая ся рэдняя
школа' па ддоУна-маральным Q
выхаваннi дзяцей

а

Б
iблiятэка ДУА "Гудзевiцкая сярэдняя школа"
вызначае дзейнасць па дцо!на-марал ьным

выхаваннi дзяцей адным з прыярытэтных напрамка!,

усведамляючы важнасць i значнасць гэтай працы

як для грамадства ! цэлым, так i для фармiравання
па!навартаснай асобы кожнага падрастаючага ча-

лавека. Сапра!дная дцо!насць ёсць "трыадзiнства

iсцiны, дабра i прыгажосцi". Каб дасягнуць мэты -
выхаванне ! чалавеку маральнасцi. школа i бiблiятэ-

ка як яе струкryрнае падраздзяленне, сям'я i царква
павiнны працаваць разам.

З 2ОLЗ па 2015 год наша школа працавала
над рэалiзацыяй iнавацыйнага праекта "Укара-

ненне мадэлi арганiзацыйна-метадычнага забе-
спячэння праграм диоуна-маральнага выхавання



вучняУ Vll|-|X класаУ на праваслаУных традыцыях
беларускага народа", з 20]-5 па 2018 год - над

рэалiзацыяй iнавацыйнага праекта "Укараненне
мадэлi арганiзацыйна-метадычнага забеспячэн-
ня праграм духоуна-маральнага выхавання вучняу
X-Xl класау на праваслаУных традыцыях беларуска-
га народа", а з 2018 года пачалася работа па iHaBa-

цыйным праекце "Укараненне мадэлi маральнага
развiцця вучняу у сучаснай адукацыйнай прасторы
на правасла!ных традыцыях i кашто!насцях белару-
скага народа з улiкам рэгiянальнага сацыякульryр-
нага кластара".

Бiблiятэка !становы адукацыi забяспечвае
iнфармацыйнае суправаджэнне рэалiзацыi пра-
екта. Распрацаваная HaMi сiстэма выхавання
вучняу на правасла!ных традыцыях беларуска-
га народа здольна акты!на, адказна i эфекты!на
рэалiзо!ваць увесь комплекс духо!на-маральных
якасцей чалавека, выпрацо!вае стано!чыя асо-
басныя рысы: сумленнасць. пра!дзiвасць, спа-
гадлiвасць, дабрыню, дае магчымасць пашырыць
уяуленне аб агульначалавечых кашто!насцях як
аснове сацыяльнага жыцця, засваенне канкрэтных
правiл паводзiнау у сям'i, у школе, у соцыуме, здоль-
насць дзейнiчаць у адпаведнасцi з iMi i усведамля-
ць неабходнасць ix выканання, веданне сацыяльна
адобраных норм i правiл узаемадзеяння з людзьмi.
Увесь працэс дзейнасцi вя-дзе да развiцця i паглы-
блення якасцi асобы дзяцей. flухоуна-маральнае
выхаванне вучня! прадугледжвае сiстэматычную
i мэтанакiраваную дзейнасць па фармiраваннi
духо!ных кашто!насцей, маральнасцi i культуры

! кантэксце правасла!ных i нацыянальных трады-
цый жыхаро! нашай мясцовасцi.

Бiблiятэка ДУА "Гудзевiцкая сярэдняя школа"
аказвае iнФармацыйнае суправаджэнне факуль-
таты!ных заняткау "Асновы праваслаунай куль-
туры", якiя арганiзаваны на базе l - Xl класау.
Знаёмства школьнiка! з рэлiгiйнымi традыцыямi
праз факультаты!ныя заняткi !збагачае ix унрра-
ны свет i з'яУляецца фундаментальным момантам
гуманlтарнай адукацыi.

У рамках факультатыуных заняткау у бiблiятэцы
пастаянна дзейнiчалi выставы, прысвечаныя гiсто-

рыi !знiкнення рэлiгii, асноуным рэлiгiйным святам:
"Вялiкдзень - Светлае Хрыстова Уваскрасенне",
"Святынi, якiя вылечваюць", "Правасла!ная кнiга
для дзяцей i бацькоу", "Святло духоунасцi ! права-
сла!най кнiзе", "Нараджэнне Хрыстова", "Дабра-

вешчанне Найсвяцейшай Багародзiцы", "Светлая
Троiца", "Ззяе святлом святое iмя Еуфрасiння",
"Святло пад кнiжнай вокладкай" (да Дня права-
слаунай кнiгi), "Сонца маладзiковае" (Ф. Скары-
на), " Пра васла!ныя храм ы Беларусi ", "Захавал bHiKi

цiшынi Хрыстовай: I\4анастыры Беларусi", "Каштоу-
насцi i святынi чалавека", "Правасла!ная кнiга -
кожнаму", Каля кнiжных выстау бiблiятэкарам пра-
водзяцца тэматычныя гугаркi, рэкамендуюцца
чытачам кнiгi, найбольш даступныя iM па узросце
i падачы матэрыялу.

дзел школьнiкау у дыспугах з маральнай,
светапогляднай п раблематыкай з'яУляеццаУ:

}

с

найбольш прадукты!ным i падкрэслiвае значнасць
духо!на-асветнiцкай дзей насцi. Кожны тыдзен ь п ра-
ходзiлi пасяджэннi лiтараryрнай гасцiнай, якiя на-
кiраваны на духо!на.маральнае выхаванне i асве-
ту вучня!. flню правасла!най кнiгi (14 caKaBiKa) быу
прысвечаны духо!на-паэтычны альманах "l KBiT-

нее ! душы сад", арганiзавана выстава ".Щцоуных

кнiг боская мудрасць", бiблiятэкарам сумесна з на-

Дсветнiцкi сайт "Компас душы"

cTalHiKaM гiсторыi i настаунiкамi-фiлолагаlчti пра-
ведзены гугарка "Не гаснуць вобразы святыя",
гадзiна духоунасцi "Гартаючы вечныя cTapoHKi аб
святле разумення кнiжнага", гiстарычны экскурс
"Падаlэожжа у гiсторыю кнiгi i пiсьменнасцi". Падчас
правядзення мерапрыемствау вялася размова аб
значэннi мастацкай лiтараryры для Фармiравання
светапогляду чалавека. важнасцi маральнай скла-

даемай у мастацкiх творах. Мэта праведзеных ме-

рапрыеN4ствау - папулярызацыя правасла!най ду-
хоунай кульryры i айчыннай лiтараryры, умацаванне
l\4аральных традыцый. Дзень праваслаiнай кнiгi дае
магчыN4асць успомнiць аб выданнi першай кнiгi,
звярнуць увагу на значэнне кнiгi для кожнага ча-
лавека, што з'я!ляецца жывой крынiцай духоунасцi
i дапамагае зразумець сапраудны сэнс жыцця.

Факультаты!ньtя
заняткi "дсновьt
праваслаiнай
кульryры"

Бiблiятэка пралануе" N9 1112020



Традыцьii
мiласэрнасц!
! праваслаiнай
кульryрьl
беларускага
народа

У рабоце з лiтараryрай рэлiгiйнай тэма-
Tblki робiцца акцэнт на яе маральньlя,
гi сто р ы ка - кул ьry р н bl я, этн а г р аф iч н ы я
i фiласофскiя аспектьt у комплексе
з лiтараryрай мастацкай, фiласофскай,
гiстарычнай, лiтараryрай па мастацrве.

На працягу мiнулага года функцыянавала
выстава-дыялог "Iдзi, мой сябра, за!сёды iдзi даро-
гаю дабраI" Кожная цытата была звернра да чыта-

ча, заклiкала яго супаставiць свае !чынкi i задумы
з прапiснымi чалавечымi каштоiнасцямi.

Чалавеку патрэбны не толькi веды. але i уну-
граная маральная апора, не толькi крытычнае мы-

сленне, але i цяга да багаццяу кульryрь!. павага i па-

шана да традыцый. На дзень Пакрова Прасвятой
Багародзiцы V бiблiятэцы прайшла гадзiна духоУ-
нага выхавання "Пакро! Прасвятой Багародзiцы",
падчас якой з чытачамi вялася разrйова аб гiсторыi
свята, прыкметах, звычаях, традыцыях, праведзена
вiртуальнае знаёмства з рэпрадукцыяruлi iконы Па-

крова Божай Мацi, чыталi верlilы аб вя.пiкiм свяце,
а протаiерэй Мiкалай Сень заклiкау юнакоу i дзяУ-
чат цвёрда прытрымлiвацца духоуна-маральных
iдэалау. падаlочы iншым прыклад стойкасцi веры,
мiласэрнасцi i спагадлiвасцi. Мерапрыемсте,а бьiло

ц!кавым i пазнавальныt\л, напрыканцы яго про-

таiерэй Мiкалай адзначыУ: "Вялiкае значэнне гэтага

свята ва уtоlацаваннi сямейных каштоу'насцяу у цэ-
лым i ва у=стана!леннi больш цеснай сардэчнай су-

вязi памiж дзецьмi i мацi У прыватнасцi, Ствараль-
ная роля мацi, пазiты!ныя жыццёвыя арыенцiры

дзяцей - гэта тыя асновы, без якiх немагчыма !ма-
цаванне сям'i i духоунага адраджэння грамадства".

21 лютага адзначаецца Мiжнародны дзень род-
най мовы, якi мае на мэце заахвочванне мо!най

разнастайнасцi i шматмоунай адукацыi, спрыяе !све-
дамленню моfных i кульryрныхтрадыцый, якiя грунry-

юцца на !заемаразуменнi, цярпiмасцi i дыялоry.

!,а гэтага дня бiблiятэкарам былi
п адр ыхтава н ы кнiжн ы я выста вы,
п рысвеча н bI я свяry бела руска м оун ых
выда н няУ " Н а Bi н Ki бел а руска й лiта раry -

ры", акцыя "Гавары са мной па,белару-
ску", для вучняУVl-Vll класа! праведзена
ryл ьня - кон ку рс " Веда Й роднае сло ва! ".

ГIытанне духоуна-маральнага выхаtsання
l l патраОуе iнфарлиаванасцi дзяцей i аб ду-

хо!най спадчыне роднага краю. Задача бiблiятэкi

ДУА "Гудзевiцкая сярэдняя школа" - пвапаганда
ведау пра родны край. Гэтая работа прадугледжвае
знаёгиства вучня! з правасла!нымi святымi i свя-

тынямi роднага краю, з жыццём прыходу, з якiм ак-

ты!на супрацоунiчае бiблiятэка, мясцовай акругай

i епархiяй, у вынiку чаго у вучняу будзе сфармiра-
вана уяуленне аб гiстарычным. дцоуным i сацы-
яльньiм вопыце беларускага народа. flалучэнне да

духо!на-культурных кашто!насцяу малой радзiмы
самыlчl цесным чынам звязана з адкрыццём лiтара-
туры роднага краю, якая дапамагае спазнаць край,
лiтараryру i тых, хто яе стварае: пiсьменнiкау i паэ-

тау. Бiблiятэкай установы адукацыi праводзiцца ра-
бота па выхаваннi гонару i пачуцця прыналежнасцi

да гiсторыi малой радзiмы. Гiсторыка-краязна!чы
экскурс "Ведаць гiсторыю, ганарыцца сучасным, ве-

рыць у будучыню", краязна!чы паход "Вёска, родная
вёска мая", гадзiна краязна!ства "lx iмёны у гiсто-

рыi краю", мультыN4едыйнае падарожжа "У родным
Kpai i сэрца спявае", урок краязна!ства "Гiсторыя

нашага xpaN4a (Царква Нараджэння Прасвятой Ба-

гародзiцы в. Гудзевiчы)" далi дзецям магчымасць не

толькi атрымаць дадатковыя веды i пашырыць свой
кругагляд, але i раскрыць свой унуграны патэнцыял.

З мэтай фармiравання у дзяцей павагi i цiка-
васцi да беларускай народнай спадчыны. знаём-
ства з TBopaMi беларускага народнага мастацтва,
абуджэння цiкавасцi да родных мясцiн, Фальклор-

Qстрэчьt
са святаром
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ных традыцыЙ роднага Kpalo, развiцця iнiцыятывы
i творчасцi, узбагачэння i актывiзацыi слоунiкава-
га запасу з вучнямi Vll класа праведзена ryльня на
лепшага знауцу беларускага фальклору "У KpaiHe
народнай творчасцi".

Ка што! н а с ць л iTa р аry р н а га кра яз н аУст -

ва заключаецца У тым, што яно не толь-
Ki пашырае i узбагачае веды школьнiкау,
знаёмiць з жыццём i творчасцю мясцовых
паэтаУ, але выхоiвае люба! i паваry да
гiсторьtii кульryры краю, фармiруе высо-
кую грамадзяlчскую пазiцьtю, развiвае iH-
дьtвiдуал ьньtя схiльнасцi i здольнасцi.

Урок-роздум
"Кашто!насцi,
якiя не маюць
цаны"

iблiятэка !становы адукацыi актыуна су-
працоунiчае з УК "Гудзевiцкi дзяржа!ны

лiтаратурна-краязнаучы музей". Пастаянна арганi-
зуюLtца экскурсii, традыцыйнымi сталi штогадо-
выя сустрэчы з пiсьменнiкамi Гродзенскага аблас-
нога аддзялення ГА "Саюз пiсьменнiкаlz Беларусi".
5 снежня адбылося пасяджэнне лiтараryрнай гао-
цёУнi, у якой бралi удзел пiсьменнiкi Л.А, Кебiч,
Г. l. Скаржынская-Савiцкая, В.В. Смолка, М.П. |ва-
HoycKi, пiсьменнiк з суседняй з Гудзевiчамi вёскi
Пачуйкi. Усе !дзельнiкi сустрэчы мелi !нiкальную
п,4агчымасць акунуцца у атмасферу цяпла, дабрынi,
любовi, пяшчоты, якой напо!нены творы нашых
майстроу слова.

Штогод мы удзельнiчаем i займаем прыза-
выя месцы ! абласной краязнаучай навукова-
практычнай канферэнцыi " Край Гарадзенскi".

Тэатралiзаванае
прадстауленне
" llудоу н ае ча раун i цтва
каляднай казкi"
Свята "Велiкодная
радасць"

Так, у 2а18/2019 навучальным годзе вучанiца
Xl класа Пецюшык Ангелiна узнагароджана дыпло-
мам 2 сryпенi за распрацоукуryрыстычнага маршру-
та "Мне выпала шчасце тр нарадзiцца. У вандроуку
па Гудзевiчах", у 2а17 /2018 навучальным годзе -
дыплом 2 сryпенi за рабоry "Зямлi адзiнай людзi",
у 2О !6 / 2О 17 н а вуч ал ь н ы м годзе - д ь, пло м 2 сryп е н i

за рабоry "Край у асобах. Белакозы: гiсторыя адной
сям'i". У 2O1,8/2Ot9 навучальным годзе вучанiца
lX класа Лаурова Вiкторыя узнагароджана дыпло-
мам З сryпенi у рэспублiканскiм конкурсе творчых
i навукова-даследчых работ "Туr родныя трыl\4аюць
KapaHi", прымеркаванага да Году малой радзiмы, ву-
чанiца Xl класа Пецюшык Ангелiна заняла З месца
! раённым этапе рэспублiканскага конкуlэсу "Мяс-
цiны майго дзяцiнства" ! рамках рэспублiканска-
патрыятычнага праекта "Збяры Беларусь у cBaiM
сэрцы" у намiнацыi "lнфармацыйна-даведаLiнае вы-
данне" i 1 месца ! раённым этапе рэспублiканскага
конкурсу "Нашчадкi традыцый" у нам:iнацыi "Заха-
ванне традыцый: беларуская народная творчасць"
"Тканая казка жыцця".У 2Ot7/2018 навучальным
годзе вучанiца Х класа Пеrlюшык Ангелil.+а заl,]яла
1 месца ! раённым этапе абласнога краязнаучага
конкурсу "N4аёй зямлi невядомь!я таямнiцы'' у Hair,ri-
нацыi "lзiуныя людзi".

Бiблiятэка ДУА "Гудзевiцкая сярэдняя lLJкола"
пастаянна i мэтанакiравана ажыццяуляе работу па
выхаван Hi духоуна-ма рал ьна й кул ьryры асобы, п ра-
водзiць мерапрыемствы, заклiканыя абудзiць у чы-
тачах тое "разумнае, добрае, вечнае", што складае
су,гнасць маральнасцi i духоунасцi. У вынiку такой
работы дзецi вучацца пераг"lагаць у сабе чэрствасць
i эгаiзм, жорсткасць i эайздрасць, ня!пэуненасць
i слабасць. а праваслауныя маральныя кашrоунасцi
станOвяцца неад'еп,tнай нормай жыцця. flзейнасць
бiблiятэt<i павiнна прывесцi да галоунага чаканага
вынiкli: знiжэння несп рыяльных са цыял ьных паказ-
чыка! i вастрынi духо!на-маральнага крызiсу ! пад-
леткавым асяроддзi, умацаванню iнстыцrгу сям'i,
беражлiвым адносiнам моладзi да помнiка! диоу-
най кульryры,

.ý
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