
КРАУЧАНКА 1рына,
вучанща 11 класа 

ДУА «Пмназ1я № 1 г. Ж лобша». 
Тэма: «Ёсцъ т акая прафесгя -  

“ сеяцъ разум нае, добрае, 
вечнае... ” »

31 жшуня
Настрой восеньсю . Але не той халодны 1 калючы, 

Л1стападауск1, а светлы 1 цёплы, перш авераснёусю -  з праз- 
рыстай просшню неба, з ласкавым сонечным проблшкам, 
з першым ж оуты м лштком, як! павольна злятае на зямлю 1, 
яшчэ не даляцеуш ы, просщца у  рукь..

А  заутра срэбным галаском званок рупл1ва пакл1ча у  ш ко
лу. Мяне апаноувае Ц1Х1 сум, бо тэта апош ш  першы званок 
у  ма1м жыцщ!

Ш кола... Кож ны чалавек напауняе гэтае слова сва1м 
асабл1вым сэнсам. Н ехта прыгадае першы щ  апошн1 званок, 
шумныя вечары 1 дыскатэк1, форму дзелавога стылю, кант- 
рольныя работы, ш паргалю . Аднак для ус1х , упэунена, 
успам1ны пра ш колу звязаны у  першую чаргу з асобай педаго
га. Тыя, у  каго вучымся (1ншы раз -  усё жыццё), называюцца 
ганаровым 1менем -  настауш ю .

Добры дзень, сяброука-школа! Добры дзень, люб1мыя 
настаун1к1!

1 верасня
У  школе зайшла да сваёй любгмай першай настаунщ ы 1, 

як заусёды, падарыла букет руж .
Праз усё жыццё пранясу я у  свагм сэрцы удзячнасць пер

шай настаунщы! Калш ьщ  мяне, маленькую, матуля прывяла
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да першай маёй настаунщ ы  у  клас 1 уклада маю кволую ручку 
у  моцную, надзейную яе р уку. Гэта яна падаравала мне цуды 
свету, навучыла бачыць у  будзённым хараство, перакш ула 
дз1восны вясёлкавы мост ад майго сэрца да загадкавай краш ы 
ведау. Гэта яна з уласщ вай ёй адказнасцю, працавгтасцю 
1 цярпеннем не тольш  вучыла 1 выхоувала, але 1 бескарысна 
дарыла кож наму з нас цяпло уласнага сэрца, пяш чоту сваёй 
душ ы.

Моцнага Вам здароуя, любв1 1 удзячны х вучняу, дарагая 
Таццяна Фёдарауна!

5 верасня
Сёння на класнай гадзш е доуга спрачалшя: щ  многае зале- 

ж ы ць ад асобы настаунж а? Мне думаецца, усё! Я к  у  гэтым 
можна сумнявацца?! Н астауш к для вучня -  маяк: куды на- 
ш руе педагог, куды  пакаж а ш лях, туды  1 павядзе яго жыццё- 
вая дарога.

Прыгадала кш аф ш ьм «Ирония судьбы, или С лёгким па
ром!», дзе два геро1 -  настауш к 1 урач -  спрачаюцца 1 пры- 
ходзяць да высновы, ш то памылш  урача каш тую ць вельм1 до- 
рага, а памылк1 настауш ка менш зауваж ны я, але могуць 
нанесщ болып ш коды. Сапрауды, ад настауш ка, як11дзе по- 
бач адз1наццаць гадоу, ш мат у  чым залежыць, як  складзецца 
твой лёс.

9 верасня
П ачула выказванне, што настауш к -  соль зямл1.
Бог казау пра апосталау: «Вы -  соль зямл1, бо калг соль 

згуб1ць сваю С1лу, то ш то зробгць яе салёнаю? Соль захоувае 
тое, што ёй пасолена, каб не сапсавалася, так 1 вы навучан- 
нем, напамшам захоуваеце чалавека ад гнил духоунай».

Чаму ж  настауш к -  соль зямл1? Напэуна, там у, што здауна 
людз1 цан1Л1 соль за адменныя якасц1 доуга захоуваць 
свежым1 прадукты. Т ак 1 настауш к1 зберагаюць душы ад
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духоунай гшл1. Я к  еж а без сол1 прэсная, так 1 сэрцы людзей 
застаюцца пустым1 без «настаунщкага» зерня.

12 верасня
Часта задумваюся: кольш  цярпення трэба настаунш у, каб 

працаваць з вучням1, ра1ць, песцщ ь, усяляць надзею... Щ  
змагла б так я? Ж ы ццё пакаж а. Але для сябе я рашыла дауно: 
стану настаунщай! I як  бы цяж ка ш  было, мне хочацца весщ 
дзяцей па цяж ш м  ш ляху быцця, нак1роуваць, дапамагаць не 
згуб1цца на вялш ай планеце 1... вучыць.

Чым болып я глядж у на сва1х настаунш ау, тым больш за- 
хапляюся людзьм1 гэтай прафесп. Праца сейб1тау разумнага, 
добрага, вечнага самая важная 1 неабходная была 1 будзе 
заусёды.

Шбы сонечнае праменне, прыносяць настауш к1 святло у 
гэты свет. Я к  каметы на цёмным начным небе невуцтва 1 без- 
духоунасщ , не гаснуць з гадам1, а пакддаюць яны ярк1 след 
ведау 1 дабрыш.
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