“Занімай, Беларусь маладая мая, свой пачэсны пасад між народамі!”
Мэты ўрока:
• садзейнічаць фарміраванню ў вучняў грамадзянскасці і патрыятызму;
• спрыяць выхаванню пачуцця гонару за краіну і яе герояў, павагі да яе
дасягненняў;
• садзейнічаць фарміраванню актыўнай грамадзянскай пазіцыі.
Ход урока
Настаўнік. Добры дзень, дарагія васьмікласнікі! Віншую вас з
пачаткам новага навучальнага года, з Днём ведаў! Рады вас бачыць на
першым уроку “Занімай, Беларусь маладая мая, свой пачэсны пасад між
народамі!”. Гэтыя словы, якія не страцілі сваёй актуальнасці і ў наш час,
належаць вядомаму беларускаму паэту Янку Купалу.
Ёсць падзеі, асобы, якія ўвайшлі ў гісторыю горада, краіны, а можа і ў
гісторыю Зямлі. Пра іх пішуць кнігі, складаюць вершы. Памяць пра іх
перадаецца з пакалення ў пакаленне. Адной з такіх падзей з’яўляецца Вялікая
Айчынная вайна савецкага народа супраць фашысцкай Германіі.
Не было ў гісторыі чалавецтва большага гора, чым гора, зробленае
гэтай вайной, якая забрала мноства чалавечых жыццяў.
У кожным горадзе, пасёлку ёсць месцы, куды можна прыйсці і
ўспомніць пра вайну, ускласці кветкі, пастаяць ля вечнага агню. У нашым
аграгарадку — гэта мемарыяльны комплекс “Журботная маці”, дзе мы з вамі
знаходзімся.
Гэты год стаў асаблівым для нашай дзяржавы. Сёлета мы адсвяткавалі
75-годдзе вызвалення Беларусі, а ў наступным будзем святкаваць 75-годдзе
Перамогі. Дзякуючы подзвігу салдат Перамогі, іх вялізнага ўнёску ў справу
захавання міру ў гады вайны, мы з вамі жывём у свабоднай краіне. Давайце ж
ушануем памяць тых, хто падарыў нам мірнае неба над галавой хвілінай
маўчання.
Хвіліна маўчання.
Ускладанне кветак да мемарыяльнага комплексу “Журботная маці”.
Настаўнік. Таксама дзякуючы мірнаму почырку сучаснай знешняй
палітыкі нашай дзяржавы, пастаянным намаганням кіраўніка дзяржавы ў
нашай краіне захоўваецца мір і спакой, створаны спрыяльныя ўмовы для
жыцця ўсіх яе грамадзян незалежна ад нацыянальнасці і веравызначэння.
На працягу многіх стагоддзяў ішло станаўленне беларускай дзяржавы.
Беларускі народ змог сфарміраваць свае правілы паводзін, нацыянальны
характар. І цяпер, у ХХІ стагоддзі, мы жывем у суверэннай незалежнай
Беларусі.
Давайце ўспомнім, у якім годзе Беларусь набыла суверэнітэт і
незалежнасць? (У 1991 годзе).
Правільна. 19 верасня 1991 г. Вярхоўны Савет прыняў рашэнне
называць Беларускую Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку Рэспубліка

Беларусь. А ў ліпені 1994 года маладую дзяржаву ўзначаліў Аляксандр
Рыгоравіч Лукашэнка, Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь.
Амаль 30 гадоў назад Рэспубліка Беларусь з’явілася на карце свету.
Галоўнымі прыярытэтамі развіцця беларускай дзяржавы з’яўляюцца
дабрабыт народа, міралюбівая знешняя палітыка, нацыянальная бяспека. За
гады незалежнасці нямала зроблена ў сферы спорту, прамысловасці,
культуры, медыцыны, навукі.
Назавіце самую яркаую спартыўную падзею гэтага года, якая прайшла
ў нашай краіне?
Паведамленне вучня аб спартыўным жыцці РБ.
Паведамленне вучня аб прамысловасці РБ.
Настаўнік. Якія вы ведаеце беларускія брэнды? Назавіце, з якімі
краінамі найбольш цесныя эканамічныя адносіны складваюцца ў Беларусі?
Паведамленне вучня пра эканамічныя стасункі РБ з іншымі краінамі і
рэгіёнамі.
Настаўнік. Якія фестывалі і конкурсы вядомы вам?
Паведамленне вучня аб культурным жыцці РБ.
Паведамленне вучня пра дасягненні медыцыны.
Настаўнік. А якія дасягненні медыцыны вы б адзначылі? А што вы
ведаеце пра Вялікі камень?
Паведамленне вучня пра дасягненні ў навуковай сферы.
Настаўнік. У кожнага з вас ёсць магчымасць унесці ўклад у развіццё
эканомікі, культуры нашай краіны! Жадаю вам увасабляць мары ў жыццё і
працаваць на канкрэтны, карысны людзям вынік. Тады з вашых асабістых
поспехаў складзецца шчаслівая будучыня нашай краіны!
Ларыса ХОМБАК, Яўгенія ГУДАЧ, класныя кіраўнікі
Верцялішкаўскай сярэдняй школы Гродзенскага раёна.

