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ЯшчаGлiвьl HaGTayHiK
шчаоriвы наста!нiц
таlшу што праз HeKаrrbKi
Беi сустрiнуся са cBaiMi
Бv.l няi,ri. iаrrэшiвымi i

"Ъ,,"..дrriвЪlмi, 
сур'ёзнымi

i леryценнымi, часам
дзарЪкiмi, сучаснымi i
та-тrенавiтымi.

Азiраючыся назад, разумею.,
што выбар на карысць прафесii
HacTalHiKa фiзiчнай t!ульт)рl,I зро-
блены даволi свядома.Яшчэ сама,
будучы вучанiцай, не прапусцiла
нiводнага Урока фiзiчнай цультуры,
ад званка да званка праводзиа
..,ic у спарrзале. Паfдзельнiчаць
у гарадскiх спарты!ных мера-
прыемствах было вялiкiм гона-

рам. Пасля школы не пакiнула
сваё самае гмоfнае захапленне

спорт. Падма дакументы }
фодзенскi дзяр;<аfны !нiверсiтэт
iЙЯ. tlynалloI. Чатыры гады вlнобы
поайшлi як адзiн дзень. П радметы,
onio 

"о,"tп-iся. 
былi мне блiзкiя

i цiкавыя, таму складанасцi не
адLýвilа.

Восьмы год сrшшаюся на праuу

f ,Щубненсцую сярэднюю шкоJrу,

Р,ля мяне !рок фiзкульryрьl
ГЭТЬl ЧаС, аДВеДЗеНtrl На ЗНОСlНЫ З

дзецьмi, ме зносiны незвычаlаl_ь_,g:

праз рух да стано!чых эмоцыи,
п."лй -аботчтак. каб сwiя lэадкi

паступова выпростваюць плечы,

становяцtlа мацнейшымi i больш

упэ!ненымi, ператвараючыся ва
-Умела.а 

i спрытнага хлlапчlл<а або
цlуструю дзя}чынt<у.
Адным з гмо!ных прьlнцьlпау

с)ласнага фока фiзiчнай lq/льry-

ры я лiчу iндывiдуальны падыход,
iамуд,я кожнаrа вlння падбiраю
праI(тыкаваннi i дазiрую нагруз-
ку з улiкам стану здароiя, тыпу

целасl<лад/, развiцl-р р)D<альньж
якасцей школьнil<а.

Iмкнуся навучьlць cBaix вучняf
тэхнiцы спартьýных дьlсцыплlн,
дапамаrчы iM у развiццi фiзiчных

Практыка паказвае, што вынiкi
навlнэнцаi у тых семях, дзе на-

даецца наtежнм !вага выкананню
практыкаваннф, значна вышэи-
шьи.

L{i стане спорт справаи жьIц-

ця або застанецца як успамlн
з мiнулага? Гэта таксама заJIе-
жыць ад школьнага педагога,
MeHaBiTa таму асаблiвую !ваry
адводI(у рабоце са здольнымi i

матываван ымi навlнэнцамi, Акра-
мя развiцця фiзiчных якасцяf,
пачынаю паглыбленае вьIв}дэнне
pyxaJlbнblx умення}, фармiрую
навыкi caMaal-BHKi i самакантролю

скай вобласцi па лёгкай атлеты-

цо,, n.prolнcтBo БФСТ ".Щына-

ма" па лёгкай атлетыцы памяцl

чэмпiёна СССР М.Н. АУсяннiкава
Рэспублiканская спартакiяда
школьнiка! па веславаннl на
байдrркм i каноэ, спаборнiцтвы
па валейболе ! праграме
спаtэтакiяlд,ы фодзенскай вобласцi
"KarracoK', фЙм Рэсгrублiканскай
спартакiяды "Каласок" па ва-
лейболе для дзяцей i юнацтва
аграгарадкоf, селlьскiх Hace,Ieнblx
лЬ*.jV. спаЪrакiяда фодзенскай
ЙОлащi со рЪд ДЮСШ, СДЮ |,IIAP

па лёгкай атлетыцы, першынство
дзяржа!най установы " фодзенскi
iбласны l:pнTp мiмпiйскага рэ-
зеDвч па веславых вiдах спорry
nu ДОП i СФП, рэспублiканскiя
спаборнiцтвьl сярод вучняу
устаноУ аrульнай сярэдняй
адл<ацыi, размешчаньжу сеJrьскаи
йсцовасцi, па зiмовым i летнiм
мнагабор'i "Зддро!е" .П"зя ржа!нага
фiзюлл ьтtlrэна- аздара!ленчага
no*-nnency Рэспублiкi Беларусь,
Надзея Кавалёва Палliна Ъмlкевiч,
Вiкторьlя Мялешка, .Ддр'я Ъбма
сталi пераможt{амi трэ1-1,1га этагD/

рэспублiканскай алiмпiяды па
Ьч..,эб"о,м прадмеце "Фiзiчная

Йьтура i здаро!,е" !, ZOZO1 ZOZI
гадах. Палiна Ъмlкевiч атрымала

дыплом III сryпенi пераможцьf
закJrючнага этагцl рэсгцблiкансl<ай
мiмпiяды У ZOZ1 годзе,
Адчуваю задаваJIьненне, што

сяDод Maix выпускнiко! ёсць тьlя,

яЙ выбрмi прафесiю HacTalHit<a

фiзiчнай кульryрьI. Гэта Арryр
Каробкiн, Вадзiм Хiльмановiч,
Кацярына Варабей, Надзея
КавмЬва, Арцём Сядач, Ангелiна
Богдзель, Аляксандр Мялешка,
Я працую У калектыве
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час у спартзме. Паjiдзельнiчаць

у гарадсr<iх спартыiных мера-
-проlемсrвах было вялit<iм гона-
пам. Пасля шl(олы не пакiнула
tваё самае гало!нае захапленне

спорт. Падала дакументы }
фодзеiскi дзяржаfны }нiверсiтэт
iмяЯ. ttупалы. Чатыры гады цучобы
поайшлi як адзiн дзень. Прадметы,
onio чо,"tн-iся,6ылi мне блiзкiя
i цiкавыя, таму складанасцi не
адчувма.

Восьмы год спяшаюся на прац/

i .Щlбненсrqую сярэднюю школу,

Для мяне !рок фiзкульryрьl
гэты час, адведзены на зносlньl з

дзецьмi, але зносiны незвычайньtя:
np* ру* да станоfчых эмоцый,
ПЪаtryrб рабоryтак кабqдiя радкi
qучэбнай праграмы ператварыць

у дзi!ныя хвiлiны, Kалi можна
-распрыцо 

Tа.lleHT вучtlя. Назiраю
Ьа зЙенай настрою рабят,.калi
яны fваходзяць у спарты!ную
залу. Вочы радасна ззяюць у
пDадччваннi таго, што мо)кна cl(a-

оuцо, Ь..uць, займацца фiзiчнымi
практыкаваннямi, рухомымl l

спарты}нымi ryльнямi. Прыемна
бачыць, як нязграбньш, скаваньlя

У руху на першых уроках цннl

пасryпова вьtпростваюць плечы,
становяцца мацнейшымi i больш

упэ!ненымi, ператвараючьIся ва
-У*Йu.u 

i спрытнага мап,цка або
ЦJУСТРУЮ ДЗЯУЧЫНЦУ.
Адным з гмо}ных прьIнцьlпау

с)даснага фока фiзiчнай цульry-
ры я лiчу iндывiдумьны падьlход
Таму дло ко)кнага вучня падбiраю
практыкаваннi i дазiрую нагруз-
ку з улiкам стану здаро}я, тыпу

целасклад/, развiцця р)D<альных
якасцей школьнiка.

lмкнуся нав)дьIць cBaix вучнф
тэхнiцы спарть$ных дысцыплIн,
дапаманы iM у развiццi фiзiчньж
якасцф, а таксама аказаць пад-
трымIу } пераадоленнi фiзiчных
нагрузак Бо незддрмасамо сJIова
".кола" паходзiць ад лацiнскага
"скале", што азначае лесвiЦа,
ЛесвilрРыходдання як фiзiчнага,
так i iнтэлекryальнага iджо}нагаf
чалавецу.
Працпочы з бацькамi, прапацло

адкласцi }бок гаркэты, смарт-

фоны i хоць бы гадзiну У дзень
прысвяцiць заняткам спортам,

Практыка паказвае, што вынiкi
навучэнца} у тых сем'ях, дзе на-

даеLцlа нмея<наяl !вага вьп<анан н ю

практыкаваннф, значна вышэи-
шьи.
Ili стане спорт справай жыц-

ця або застанецца як успамlн
з мiнулага? Гэта таксама зме-
жьlць ад школьнага педагога,

MeHaBiTa таму асаблiвую fBary
адводл!у рабоце са здольнымi i

матываванымi навlнэнцамi, Акра-
мя развiцця фiзiчных якасця!,
пачынаю паглыбленае вьlв)дэнне

р)даJIьньlх уменняi, фармiрую
навыкi caмaalpнKi i самакантролю
прьl BblKaHaHHi практыкавання!,
lЙкнуся ствараць даверлiвыя
адносiны з вьжаmнцамi, пераl<он-

ваю, што фiзiчнм lglльтlра iспор-г

- мюч да пераадолення многlх

сtсlаданасцяf, якiя !знiкаюць у
жыццi. Важным напрамкам
лiчу выхаванне iзаемадапамогi,
адказнасцi засябе_i iншьж, 

____ч _.
Панаруся кожнай перамогаи у

шмаrлlкiх конц/рсах i мiмпiядах,
Фрод якiх першынство фодзен-

комплексу l'эспуолtкl ьеларусь,
Надзея lЪвалёва, ПалiнаЪмlл<евiч,
Вiкторьи Мялешка, .Ц,ар'я Табала
сталi перамол<lдмi трэцяга этапу

рэспублiканскай алiмпiяды па
Ьrrчэбным прадмеце "Фiзiчная

к!льтура i здароiе' } ZOZO i ZOZ l
гадах. Папiна Тамlкевiч атрымала

дыплом lII сryпенi пераможць_I
за,.rrю*rа.а этаrцr рэсгцблiканскай
аrriмпiяды У ZOZ1 годзе.
Адчуваю задаваJlьненне, што

сяроЙ Maix выгц/скнiко} ёсць.тьlя,
якЬ выбралi прафесiю HacTalHiKa

фiзiчнай кульryры. Гэта Арryр
Каообr<iн, Вадзiм Хiльмановiч,
Кацярына Варабей, Надзея
Кавалёва, Арцём Сядач, Ангелiна
Богдзель, Аляксандр Мялеш ка,

Я працую У калеl(тьlве
аднад/мL,аУ. Павышаць метадычны

fзровень дапамаrаюць HaMecHlK
-доiрr,.rарu па вучэбнай рабоце
.Щ.l.Лазовiк, д1,1рэктар школы
Л.К.Пусь.Упэ!нена, што не
паrылТпuсо ! выбары прафесii, Я

шчаслiвая, таму што бачу вынiкi
сваёй працы. А за!тра я зно! iду

f шко"гtу...
Марьlя КАСА3УБАВА,

пастаiнiк,ЩУА".Щlбненская
Gярэдняя школа"
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