
Л АШЧЫНОУ СКАЯ Ксешя, 
вучанща 10 класа 

Д У А  «Пмназ1я № 19 г. М шска». 
Тэма: «“ Каль пойдзем са 

школьнага двара...” : школа у маьм
жььцць»

Добры дзень, мая дачушка! I хоць я яшчэ не ведаю, якога 
колеру твае вочы 1 валасы, яшчэ не чую, як ты смяешся вд 
спяваеш, 1 не магу узяць цябе за руку, я упэунена, што 
размауляю зараз з добрай 1 сумленнай дзяучынкай. Таму спя- 
шаюся падзялщца самым патаемным... Сва1М1 успамшам1 
1 спадзяваннямь

У  жыцщ кожнага чалавека адбываюцца падзеь я т я  на- 
заусёды застаюцца у яго памящ 1 я т я  больш не будуць 
пазпгарацца ш коль Дзяцшства 1 шчодрая любоу матуль.. Пер- 
шыя перамоп 1 няудачы... Сябры 1 ццсавыя гульнь.. Навучан- 
не у  школе...

Для мяне адным з самых светлых успамшау назаужды за- 
станецца незабыунае падарожжа у краш у ведау. Заплюшч- 
ваю вочы - 1  перада мной, як наяве, паустае маленькая цёмна- 
валосая дзяучынка з доугай касой 1 вел1зарным белым бантам, 
якая з гонарам 1дзе, моцна трымаючыся за матчыну руку, на 
лш ейку, прысвечаную Дню ведау. Гэта я. Ко лью  было тады 
хвалявання 1 радасщ у маленькай першакласнщы! Спадзяюся 
яшчэ раз перажыць гэтыя цудоуныя 1мгненш, кал1 павяду 
цябе у  першы клас.

Самыя цёплыя успамшы у  мяне аб першай настаунщы 
Вользе Анатольеуне, якая для нас стала другой маць Яна не 
тольк! вучыла нас чытаць 1 тс а ц ь , але 1 дапамагала нам
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прызвычащца да незнаёмых абставшау, паверыць ва уласныя 
с1лы 1 набыць крылы для уз лёту. Вельм1 хацелася б, каб 
1 у тваам жыцщ адбыуся так1 цуд, дачушка! Можа, зараз твая 
першая настаунща сядзщь побач са мной за партай, сумленна 
вучыць урою 1 марыць кал1сьщ зайсщ у клас 1 сказаць: «Доб
ры дзень, дзещ! Я ваша настаунща!»

Непрыкметна праляцеу час. Вось 1 дзясяты клас. Вучоба 
у школе падыходзщь да заканчэння, 1 я усё часцей задаю сабе 
пытанне: што ж для мяне значыць школа? I ш  на хвЪпну не 
задумваючыся, я адназначна магу адказаць, што школа -  гэта 
не проста наведванне ^фокау 1 механ1чнае выкананне 
дамашн1х заданняу. Гэта частка майго жыцця, гэта усё самае 
лепшае, што у мяне ёсць сёння! Як можна забыць шматл1юя 
урок1 1 перапынк1, гаманл1вых сяброу-аднакласнгкау 1 усе- 
абдымнае адчуванне перамоп, кал1 сам узняуся яшчэ на адну 
прыступку лесв1цы жыцця, зраб1у крок наперад, пераадолеу 
самую цяжкую перашкоду! Як лёгка 1сщ наперад, кал1 ёсць 
людз1, як1я вераць у цябе, падтрымлгваюць ва ус1х пачынан- 
нях, як1я кожны дзень, кожную хв1Л1ну сваам прыкладам 
шбы гавораць: «Усё атрымаецца! Трэба тольк1 верыць 1 1мк- 
нуцца да мэты!» Гэта нашы выдатныя настаунйа -  шчырыя, 
сумленныя, мудрыя. Не згубщь веры у сябе, у свае с1лы -  вось 
дэв1з навучання у нашай пмнази! Я л1чу, што мне пашанцава- 
ла, таму што навучанне не стала для мяне нудным заняткам. 
Нават кал1 хварэю, я 1мкнуся як мага хутчэй паздаравець, та
му што ведаю, што прапускаю шмат новага 1 щкавага. Я люб
лю вучыцца 1 выразна разумею, што без ведау немагчыма 
атрымаць добрую прафесгю, без ведау у  мяне няма будучынь 
А  я так хачу, каб ты ганарылася мной, дачушка!

Часта думаю, юм я стану, кал1 «пайду са школьнага два
ра»? Щ змагу паступщь у  тую навучальную установу, аб якой 
мару? Вядома, зараз нельга даць адказ на гэтае пытанне, бо 
нельга заз1рнуць у будучыню. Але я цвёрда ведаю, што вучоба
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у  школе навучыла мяне самаму галоунаму, без чаго немагчы- 
ма знайсщ сваё месца у жыцщ: яна навучыла мяне дысцышп- 
наванасщ, навучыла не баяцца цяжкасцей, вырашаць скла- 
даныя с1туацы1, заусёды адказна 1 добрасумленна ставщца да 
вывучэння кожнага пытання 1, галоунае, -  паважаць 1 любщь 
людзей. Шм бы я ш стала, я Н1 на хвш ш у не сумняваюся, што 
буду памятаць пра школу тольк1 самае добрае!

I абавязкова буду расказваць табе, дачушка, цшавыя 
г1сторы1 са свайго школьнага жыцця 1 вучыць любщь жыццё 
у  самых розных яго праявах!

Да сустрэчы у  будучын1, мая даражэнькая!
Твая мама.

50

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ




