Першы ўрок ў 11 класе на тэму “Занімай, Беларусь маладая мая,
свой пачэсны пасад між народамі!”
Мэты: садзейнічаць паглыбленню ведаў вучняў аб гісторыі сваёй
краіны, засяродзіць увагу на міралюбівай палітыцы беларускай дзяржавы, яе
поспехах і дасягненнях за гады суверэннасці; стварыць умовы для развіцця
інтэлектуальных і творчых здольнасцей старшакласнікаў, выхоўвання
пачуццяў любові і павагі да свайго народа, Радзімы, гонару за духоўныя і
матэрыяльныя набыткі нашай гісторыі, адказнасці за будучы лёс Беларусі.
Абсталяванне: мультымедыйная ўстаноўка, відэаролікі “Наша
незалежнае”, “Беларусь. Мы разам”, прэзентацыі “Нам ёсць чым ганарыцца”,
“Культурныя здабыткі Беларусі за гады незалежнасці”, ватман, клей, фарбы і
каляровыя алоўкі, выявы патрыятычнай тэматыкі, папяровыя далонькі.
Эпіграф: “Незалежнасць — гэта найвышэйшая мэта, да якой ідуць
народы, той кумір, якому ў ахвяру аддаюць яны сваіх лепшых сыноў”
(Аркадзь Смоліч).
Форма правядзення: дзелавая гульня “У рэдакцыі газеты”
Ход урока
І. Стварэнне псіхалагічнага настрою.
Настаўнік. Добры дзень, дарагія сябры! Рада вітаць вас на першым
уроку ў гэтым навучальным годзе. Па традыцыі наш першы ўрок прысвечаны
Радзіме. І я прапаную вам паслухаць шчырае прызнанне ў любові да роднай
зямлі У.Караткевіча. (Гучыць ціхая мелодыя.)
Вучань. “Я люблю цябе, зямля мая.
Ты — гэта сэрца маё, мой першы ўздых і апошні выдых, і ўсё жыццё
паміж імі, і рука маці, і вусны каханай, да якіх прынікаеш, як да жарала
крыніцы ў спякотны дзень.
Ты — шыпшына, што вырадзілася з руж на сядзібах спаленых хат. Ты
— вясёлка над хатай, дзе нараджаецца чалавек. Ты — непакорлівы
чартапалох на магіле волата.
Ты — песня. Ты — праўда.
Кроў твайго народа ў маіх жылах. А гэта азначае, што ў душы маёй —
твая памяркоўнасць да людзей усіх вер і ўсіх рас, калі яны прыходзяць са
жменяй каласоў, а не з мячом.
Калі я з табою — мне больш нічога не трэба. Калі я далёка — сэрца
маё, як напоўнены ветразь, што цягне карабель да родных берагоў.
Я твой да канца”.
Настаўнік. Лепш, напэўна, і не скажаш.
Давайце звернемся да тэмы ўрока (запіс на дошцы). Гэта цудоўныя
словы нашага славутага песняра Янкі Купалы з верша “Маладая Беларусь”,
напісанага ў 1911—1912 гг. Адданы сын свайго народа, Купала марыў пра
незалежную, моцную, квітнеючую Беларусь. Аднак мары паэта не споўніліся
ў той час. Суверэнная Рэспубліка Беларусь з’явілася на палітычнай карце
свету толькі ў 1991 годзе.

15 сакавіка 1994 года Вярхоўны Савет прыняў Канстытуцыю
Рэспублікі Беларусь, згодна з якой яна абвяшчалася ўнітарнай
дэмакратычнай сацыяльнай прававой дзяржавай. Упершыню за шматвяковую
гісторыю нашага народа Беларусь адбылася як незалежная і самастойная
дзяржава. З яе абвяшчэннем мы ўступілі ў новы гістарычны этап
нацынальна-дзяржаўнага развіцця. Мы сталі гаспадарамі лёсу сваёй Айчыны.
І толькі ад нас залежыць яе сённяшні дзень і будучыня, годнае месца на
міжнароднай арэне.
Прагляд відэароліка “Беларусь. Мы разам”. (Рэжым
доступу: www.youtube.com/watch?v=8bdAY1A6_Vo./ – Дата доступу:
19.08.2019).
ІІ. Арганізацыйны этап.
Настаўнік. Сённяшні ўрок мы правядзём у форме дзелавой гульні “У
рэдакцыі газеты”. Наша газета рыхтуе тэматычны выпуск, прысвечаны
суверэннай і незалежнай Рэспубліцы Беларусь. Некаторыя з вас сёння
выступяць у ролі маладых таленавітых карэспандэнтаў, якія падрыхтавалі
цікавыя матэрыялы. Нам неабходна выбраць рэдакцыйную калегію, члены
якой будуць адказваць за адбор матэрыялу для рубрык газеты. А таксама нам
патрэбны дызайнеры, якія зоймуцца эстэтычным афармленнем выдання.
Адбываецца размеркаванне роляў.
ІІІ. Дзелавая гульня “У рэдакцыі газеты”.
Настаўнік. Гонар за родную зямлю. Ён нараджаецца яшчэ ў дзяцінстве
і, як першы вясновы парастак, набірае сілу, мацнее на працягу ўсяго жыцця.
Ён бярэ свой выток з сэрца, душы чалавека разам з любоўю да роднага дома,
квяцістага лугу, блакітнага льнянога палетка і шуму дуброў. А ганарыцца
беларусам ёсць чым. Якая яна, Беларусь незалежная?
1. Выступленні карэспандэнтаў.
Карэспандэнт 1
Галоўныя дасягненні краіны за гады незалежнасці.
Выступленне суправаджаецца прэзентацыяй “Нам ёсць чым
ганарыцца”.
1. Беларусь — міратворца. Наша краіна — адна з нямногіх на
пастсавецкай прасторы дзяржаў, якая не мае памежных спрэчак з суседзямі,
міжрэлігійных канфліктаў, дыскрымінацыі грамадзян па моўнай прыкмеце.
Беларусь першай на пастсавецкай прасторы добраахвотна адмовілася ад
размяшчэння на яе тэрыторыі ядзернай зброі. Бяз’ядзерны статус дзяржавы
замацаваны ў Канстытуцыі. Галоўнае для нашай краіны — міралюбівая
шматвектарная знешняя палітыка. Гэта дазволіла Беларусі стаць асноўнай
пляцоўкай для перамоў па ўрэгуляванні канфлікту ва Украіне. Сёння
сусветная супольнасць разглядае Беларусь як донара рэгіянальнай бяспекі.
Таму невыпадкова на 70-й сесіі Генеральнай Асамблеі ААН наша краіна
была названа сімвалам міру.
2. Асваенне космасу Беларусь пачала з запуску 22 ліпеня 2012 г. з
касмадрома Байканур у Казахстане ўласнага спадарожніка. З гэтага моманту
краіна стала касмічнай дзяржавай. У выніку мы атрымалі магчымасць

стварыць самастойную сістэму дыстанцыйнага зандзіравання Зямлі, якая
патрэбна ў лясной гаспадарцы, Міністэрстве па надзвычайных сітуацыях,
Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання, а таксама ў Міністэрстве
прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. Статус касмічнай
дзяржавы пацвярджаюць і рэгулярныя палёты на арбіту нашага земляка
Алега Навіцкага.
3. Краіна асвойвае мірны атам. У студзені 2008 г. было прынята
рашэнне аб будаўніцтве атамнай электрастанцыі. 9 жніўня 2012 г. на
пляцоўцы будаўніцтва пад Астраўцом прайшла цырымонія закладкі
прэзідэнтам капсулы з пасланнем будучым пакаленням. Наша АЭС
складаецца з двух энергаблокаў магутнасцю да 2400 МВт. Першы энергаблок
плануецца ўвесці ў эксплуатацыю ўжо ў будучым годзе.
4. Лічбавая эканоміка. У 2005 г. быў падпісаны Дэкрэт “Аб стварэнні
Парка высокіх тэхналогій”. Сёння ў ім зарэгістравана каля 240 кампаній,
сярод якіх ёсць і добра вядомыя ва ўсім свеце, у тым ліку “ЭПАМСістэмс”,
распрацоўшчык гульні World of Tanks кампанія “Гейм Стрым” і кампанія
Viber. Кампаніі з 67 краін свету з’яўляюцца заказчыкамі Парка высокіх
тэхналогій, у тым ліку 5 з 10 найбуйнейшых карпарацый.
5. Арэна планетарнага значэння. Дзяржава за гады незалежнасці
многа інвесціравала ў спорт. “Мінск-Арэна” — адзін з самых сучасных
комплексаў у Еўропе. Менавіта яна стала асноўнай пляцоўкай чэмпіянату
свету па хакеі ў 2014 г. і ІІ Еўрапейскіх гульняў у 2019 г. Будынак захапляе
сваім рашэннем у стылі хай-тэк, пераўзыходзіць па знешняй прыгажосці,
унутраным дызайне і наборы сучасных паслуг усе раней пабудаваныя
спартыўныя арэны ў краіне, з’яўляецца выбітнасцю не толькі нашай краіны,
але і ўсяго еўрапейскага кантынента.
Карэспандэнт 2
Эканоміка Беларусі. На сёння Рэспубліка Беларусь —
экспартаарыентаваная краіна з развітой прамысловасцю, сектарам паслуг і
сельскай гаспадаркай. У наш час грамадзяне Беларусі могуць па праву
ганарыцца беларускімі прадпрыемствамі і іх прадукцыяй.
Краіна ўваходзіць у лік лідараў сярод сусветных экспарцёраў грузавых
аўтамабіляў, трактароў, дарожна-будаўнічай і камунальнай тэхнікі. Кожны
дзясяты колавы трактар, які выпускаецца сёння ў свеце, носіць імя “Беларус”.
У краіне распрацаваны “суперцяжкі” кар’ерны самазвал БелАЗ
грузапад’ёмнасцю 450 тон, які чакаюць у Казахстане, Сібіры, на Далёкім
Усходзе, у азіяцкіх краінах. Асвоена серыйная зборачная вытворчасць
легкавых аўтамабіляў. Пабудаваны завод па вытворчасці сучасных
чыгуначных электрацягнікоў (такія цягнікі ўжо сталі на рэйкі нашай краіны).
У рэгіёне СНД Беларусь утрымлівае стабільна лідзіруючыя пазіцыі ў
галіне хіміі і нафтахіміі. Так, на прадпрыемстве “Гомельшкло” па самых
высокіх сусветных стандартах вырабляецца высакаякаснае паліраванае шкло.
Сучасная вытворчасць поліэфірных тэкстыльных нітак створана на
светлагорскім прадпрыемстве “Хімвалакно”. Выкарыстанне новага
абсталявання на Мазырскім нафтаперапрацоўчым заводзе дазваляе

вырабляць аўтамабільнае паліва, якое адпавядае сучасным экалагічным
нормам і патрабаванням еўрапейскіх стандартаў.
Завяршаецца тэхнічнае абнаўленне найбуйнейшых дрэваапрацоўчых
вытворчасцей, уведзены ў эксплуатацыю тэхналагічныя лініі па вытворчасці
цэменту “сухім” спосабам, арганізавана вытворчасць комплексных змешаных
угнаенняў.
Маюцца значныя напрацоўкі ў сферы высокіх тэхналогій, у
прыватнасці, у вытворчасці аптычных і лазерных прыбораў,
аўтаматызаваных сістэм кіравання. Актыўна развіваюцца інфармацыйнакамунікацыйныя тэхналогіі.
Беларускія брэнды: “БелАЗ”, “МАЗ”, трактар “Беларус”,
“Белкамунмаш”, “Інтэграл”, “Амкадор”, “Атлант”, “Палімір”,
“Беларуськалій” і іншыя — заваёўваюць усё новыя замежныя рынкі.
Разам з дасягненнямі прымысловай вытворчасці мы можам ганарыцца і
вынікамі ў галіне сельскай гаспадаркі. Беларусь экспарціруе насенне і алей
рапсу, ільновалакно, бульбу, гародніну, а таксама мяса-малочныя прадукты.
Варта адзначыць, што ў Беларусі сканцэнтравана каля 16 % сусветных
пасеваў ільну.
Паступова адрадзілася вёска, з’явіліся аграгарадкі. Значныя сродкі
ўкладзены ў дзяржаўныя праграмы развіцця малых гарадоў і адраджэння
сяла. Адным з вынікаў стала будаўніцтва сучаснага жылля, новых школ,
бальніц, магазінаў, Дамоў культуры. Створаны новыя вытворчасці і рабочыя
месцы.
У 1996—2000 гг. беларусы вырашылі праблему харчовай бяспекі. У
2001—2005 гг. павялічылі вытворчасць сельгаспрадукцыі і выйшлі на
замежныя аграрныя рынкі.
Беларусь уваходзіць у дзясятку краін з найменшай сацыяльнай
няроўнасцю. Паказчыкам сусветнай цікавасці да беларускай эканомікі
з’яўляецца ўзрослая актыўнасць замежных інвестараў.
Карэспандэнт 3
Навука і медыцына Беларусі. У рэйтынгу па ўзроўні развіцця
адукацыі Беларусь знаходзіцца ў групе 30 развітых краін. Паводле ўзроўня
даступнасці адукацыі — паступлення дзяцей у школу, колькасці студэнтаў
устаноў вышэйшай адукацыі — Беларусь знаходзіцца ў радзе высокаразвітых
краін і апераджае многія краіны Еўропы і свету.
Дасягненні беларускіх вучоных у розных галінах фундаментальнай і
прыкладной навукі прызнаны сусветнай супольнасцю.
Супрацоўнікі Інстытута фізікі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
распрацавалі лазеры новага пакалення.
Супрацоўнікі Інстытута фізіка-арганічнай хіміі НАН распрацавалі
серыю арыгінальных прэпаратаў на аснове амінакіслот і іх мадыфікаваных
вытворных. Імі створаны і ўкаранёны ў вытворчасць новыя тэхналогіі
атрымання лекаў рознага тэрапеўтычнага дзеяння, у тым ліку сродак для
лячэння сарэчна-сасудзістых захворванняў.

Навукоўцы Аб’яднанага інстытута праблем інфарматыкі НАН Беларусі
распрацавалі суперкамп’ютар “СКІФ-ГРЫД” на базе 12-ядзерных
працэсараў. Шырокую вядомасць у свеце набыў шэраг камп’ютарных
праграм беларускіх распрацоўшчыкаў.
У апошнія гады ў Беларусі актыўна развіваецца транспланталогія.
Беларускія медыкі выконваюць трансплантацыі нырак, касцявога мозгу,
печані, сэрца, праводзяць перасадкі стваловых клетак і тканак: рагавіцы,
скуры.
Значных вынікаў удалося дабіцца і ў лячэнні злаякасных
новаўтварэнняў і захворванняў крывятворнай сістэмы ў дзяцей. Агульная
доўгатэрміновая выжывальнасць такіх хворых складае 74 %, па гэтым
паказчыку Беларусь уваходзіць у дзясятку лепшых краін Еўропы. У Беларусі
распрацаваны прэпарат для лячэння рака крыві ў дзяцей — “Кларафабін”.
Карэспандэнт 4
Беларусь — спартыўная краіна. Палітыка нашай дзяржавы
накіравана на тое, каб усім прадаставіць магчымасць займацца фізкультурай і
спортам. Найбольш папулярнымі відамі спорту з’яўляюцца лёгкая атлетыка,
футбол, гімнастыка, лыжны спорт, хакей, тэніс, фехтаванне, барацьба,
валейбол, гандбол, плаванне, шашкі і шахматы.
Сёння ў краіне функцыянуе больш за 26 тысяч аб’ектаў фізкультурнаспартыўнага прызначэння. У Беларусі тры буйныя цэнтры алімпійскай
падрыхтоўкі: у Стайках, Раўбічах і Ратамцы. Пры гэтым Рэспубліканскі
цэнтр алімпійскай падрыхтоўкі па зімовых відах спорту “Раўбічы” лічыцца
адным з лепшых у свеце цэнтраў для правядзення спаборніцтваў па біятлоне.
Беларусь ганарыцца сваёй гісторыяй удзелу ў Алімпійскіх гульнях. 75
беларусаў сталі алімпійскімі чэмпіёнамі ў некалькіх відах спорту, якія
ўваходзяць у праграму Алімпійскіх гульняў. Беларускімі спартсменамі
ўстаноўлены 61 нацыянальны рэкорд. Больш за 280 ураджэнцаў Беларусі
сталі чэмпіёнамі свету і Еўропы ў многіх відах спорту.
Ва ўсіх на слыху дасягненні вядомых спартсменаў: біятланістак Дар’і
Домрачавай, Надзеі Скардзіна, Ірыны Крыўко, Дзінары Алімбекавай,
фрыстайлістаў Алы Цупер, Антона Кушніра, Ганны Гуськовай, гімнасткі
Меліціны Станюты, тэнісістак Вікторыі Азаранка, Аляксандры Сасновіч,
Арыны Сабаленка і многіх іншых. Гэтыя спартсмены ва ўсіх адносінах
выдатны прыклад для нас.
Трохразовай алімпійскай чэмпіёнцы Дар’і Домрачавай было прысвоена
званне Героя Беларусі.
Гонар і павагу выклікаюць высокія вынікі беларускіх паралімпійцаў
(больш за 100 узнагарод).
Мінск па праве стаў спартыўнай сталіцай Еўропы. Сёння наша краіна
ўсё часцей прымае прэстыжныя спаборніцтвы самага высокага ўзроўню. У
2019 годзе ў нас прайшлі Другія Еўрапейскія гульні, а ў 2021 чакаем
чэмпіянат свету па хакеі.
Карэспандэнт 5
Беларусь культурная.

Паведамленне суправаджаецца праглядам прэзентацыі “Здабыткі
культуры за гады існавання незалежнай Беларусі”.
Здабыткі культуры за апошнія гады ўражваюць. Дасягненні ў сферы
культуры за гады існавання незалежнай Беларусі можна вылічаць мільёнамі
— кіламетраў стужак знятых фільмаў, цаглін і тон бетону, пакладзеных у
адрэстаўраваныя муры будынкаў тэатраў, музеяў, замкаў. Апошнюю чвэрць
стагоддзя мы назапашвалі інтэлектуальнае і мастацкае багацце. Сёння можна
падвесці некаторыя вынікі і адзначыць найбольш значныя дасягненні: што
канкрэтна створана ў беларускай культуры з 90-х гадоў мінулага стагоддзя да
нашых дзён.
Архітэктурнае ператварэнне. Нацыянальная бібліятэка — візітная
картка Беларусі. Сёння гэта не толькі найбагацейшы збор кніг (каля 9 млн
экзэмпляраў на больш чым 80 мовах), але і вялікі мультыфункцыянальны
цэнтр, дзе спалучыліся высокія тэхналогіі, ультрасучасны дызайн і
незвычайная архітэктура. Гэта інфармацыйны, навукова-даследчы,
сацыякультурны і сацыяпалітычны цэнтр нашай краіны. Грандыёзнае
будаўніцтва пачалося ў 2002 годзе, адкрыў бібліятэку 16 чэрвеня 2006 года
асабіста прэзідэнт.
Універсальная каштоўнасць. Мірскі замак стаў, па сутнасці,
увасабленнем лёсу нашай зямлі. Яго палілі шведы, браў штурмам Сувораў,
разбурала армія Напалеона. У 2006 годзе рэстаўрацыя яго комлексу, якая
вяла цягнулася яшчэ з савецкага часу, атрымала другое дыханне. 16 снежня
2010 года адбылося ўрачыстае адкрыццё комплексу. Мірскі замак быў
прызнаны ўніверсальнай каштоўнасцю і ўключаны ў Спіс Сусветнай
прыроднай і культурнай спадчыны ЮНЕСКА.
Дыялог культур. Міжнародны фестываль мастацтваў “Славянскі
базар” у Віцебску з’яўляецца візітнай карткай Рэспублікі Беларусь. На
працягу многіх гадоў музычны форум садзейнічае развіццю дыялогу культур
паміж разнастайнымі народамі і краінамі. 18 ліпеня 1992 года ў Віцебску
прайшоў першы фестываль мастацтваў. Ля яго вытокаў стаяла тры дзяржавы
— Беларусь, Расія, Украіна. Мэтай краін-арганізатараў было пазнаёміць
віцябчан і гасцей горада з песеннай творчасцю славянскіх народаў.
З 1995 года фестываль праводзіцца пад асабістым патранатам
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Лукашэнкі. З гэтага года
“Славянскі базар” пачаў называцца “Міжнародным фестывалем мастацтваў”.
Кожны год на легендарнай сцэне ў Летнім амфітэатры ўручаецца
спецыяльная ўзнагарода “Праз мастацтва — да міру і ўзаемаразумення”. Яе
лаўрэатамі могуць стаць дзеячы культуры і мастацтва, творчыя калектывы,
арганізацыі, якія ўнеслі значны ўклад ва ўмацаванне міжнароднага
культурнага супрацоўніцтва, прапаганду дасягненняў і ўзораў сусветнай
мастацкай культуры, заснаваных на гуманістычных ідэалах і каштоўнасцях.
Музычны форум немагчыма ўявіць без вернісажа пад адкрытым небам,
дзе дэманструюцца цудоўныя работы сучасных мастакоў, без “Горада
майстроў”, дзе прадстаўлены народныя рамёствы.

Беларусь на Еўрабачанні. Беларусь удзельнічае ў міжнародным
дзіцячым песенным конкурсе “Еўрабачанне” з пачатку яго арганізацыі ў 2003
годзе. Поспех юных талентаў з Беларусі на дзіцячым конкурсе
пацвярджаецца высокімі прызавымі месцамі. На рахунку нашай краіны —
дзве перамогі: у 2005 годзе Ксенія Сітнік стала трыумфатарам з песняй “Мы
разам”, а ў 2007 годзе Аляксей Жыгалковіч пакарыў Еўропу кампазіцыяй “З
сябрамі”.
Згодна з рашэннем Еўрапейскага вяшчальнага саюза Беларусь двойчы
была краінай-гаспадыняй дзіцячага “Еўрабачання” — у 2010 і 2018 гадах.
Нобелеўскі лаўрэат. У 2015 годзе Святлана Алексіевіч стала
лаўрэатам Нобелеўскай прэміі па літаратуры за яе “многагалосную творчасць
— помнік пакутам і мужнасці ў наш час”. Святлана Алексіевіч — першы
нобелеўскі лаўрэат у гісторыі незалежнай Беларусі. Упершыню за паўвека
прэмія была прысуджана пісьменніку, які працуе пераважна ў жанры
дакументальнай літаратуры. Пры гэтым упершыню ў гісторыі Нобелеўская
прэмія па літаратуры прысуджана прафесійнаму журналісту.
Адраджэнне вытворчасці слуцкіх паясоў. Па даручэнні прэзідэнта ў
Беларусі была зацверджана Дзяржаўная праграма адраджэння тэхналогій і
традыцый вытворчасці слуцкіх паясоў і развіцця вытворчасці нацыянальнай
сувенірнай прадукцыі “Слуцкія паясы” на 2012—2015 гады. Яна
прадугледжвае даследаванне гісторыі, мастацкіх асаблівасцей слуцкіх
паясоў, вывучэнне тэхналогіі вытворчасці аўтэнтычных шэдэўраў на Слуцкай
мануфактуры, адраджэнне іх у сучасных умовах.
І ў 2012—2013 гг. у старадаўнім горадзе Слуцку была арганізавана
вытворчасць копій, аналагаў слуцкіх паясоў, сувеніраў з іх матывамі
(мастацкія пано, аксесуары для кніг, тэлефонаў, ключоў).
Вывучыўшы сакрэты ткачоў, мастацкія асаблівасці паясоў і матэрыялы,
з якіх яны вырабляліся ў ХVIII стагоддзі, на прадпрыемстве аднавілі
ўнікальную тэхналогію. Пры стварэнні копій сучасныя слуцкія ткачы
выкарыстоўваюць натуральны шоўк, ніткі з золатам і серабром у саставе,
нітку “ізамет” і поліэстэр металік. Аналагаў гэтым вырабам у свеце няма.
Першы слуцкі пояс — поўная копія арыгінальнага гістарычнага
шэдэўра — уручаны Аляксандру Лукашэнку і захоўваецца ў Палацы
Незалежнасці.
Свята беларускага пісьменства. Дзень беларускага
пісьменства праводзіцца штогод у першую нядзелю верасня. Канцэпцыя
свята прадугледжвае паказ адзінства беларускага друкаванага слова з
гісторыяй і культурай беларускага народа, адлюстраванне гістарычнага
шляху пісьменства і друку ў Беларусі. Традыцыйна мерапрыемства
праходзіць у гарадах, якія з’яўляюцца гістарычнымі цэнтрамі культуры,
навукі, літаратуры і кнігадрукавання. Упершыню, у 1994 годзе, святочныя
мерапрыемствы адбыліся ў старажытным горадзе Полацку. Потым сталіцамі
свята сталі такія гістарычна значныя культурныя цэнтры краіны, як Тураў,
Навагрудак, Нясвіж, Орша, Пінск, Заслаўе, Мсціслаў, Мір, Камянец,

Паставы, Шклоў, Барысаў, Смаргонь, Хойнікі, Ганцавічы, Глыбокае, Быхаў,
Заслаўе, Шчучын, Рагачоў.
У рамках свята ўдзельнікі і госці могуць азнаёміцца з новымі кніжнымі
выданнямі, сустрэцца з беларускімі і замежнымі літаратарамі, журналістамі,
выдаўцамі, паслухаць выступленні паэтаў і пісьменнікаў, творчых
калектываў і выканаўцаў. Таксама па традыцыі на Дні беларускага
пісьменства праходзіць узнагароджанне пераможцаў конкурсу на лепшыя
літаратурныя творы года, навукова-практычная канферэнцыя і шэраг іншых
мерапрыемстваў.
Беларуская культура шматаблічная. І за апошнія гады яна набыла
новыя непаўторныя рысы. Мы захоўваем спадчыну, ствараем новыя творы
літаратуры, мастацтва. Нашы традыцыі, нягледзячы ні на якія павевы
глабалізацыі, жывуць у народзе. А значыць, будзе жыць і Беларусь, бо
культура — адзін з важных складнікаў падмурка нашай дзяржаўнасці.
2. Выступленне рэдкалегіі.
Настаўнік. Дзякуй нашым карэспандэнтам за цікавы матэрыял. Я
думаю, рэдкалегія ўжо выбрала найбольш значную інфармацыю.
(Члены рэдкалегіі агучваюць рубрыкі газеты, абраныя падзеі,
ілюстрацыйны матэрыял.)
3. Афармленне нумара газеты.
Настаўнік. І зараз нашым дызайнерам застанецца папрацаваць над
афармленнем нумара газеты. А я прапаную ўсім астатнім звярнуцца да відэа
“Наша. Незалежнае”. (Прагляд відэароліка). (Рэжым
доступу: www.youtube.com/watch?v=i9ShUfkpqAA / – Дата доступу:
19.08.2019)
4. Прэзентацыя газеты дызайнерамі.
IV. Падвядзенне вынікаў.
Настаўнік. За час, які прайшоў з моманту абвяшчэння суверэнітэту,
Беларусь дасягнула значных вынікаў ва ўсіх сферах дзейнасці, у тым ліку і на
міжнароднай арэне. Як бачым, спраўджваюцца мары славутых сыноў
Айчыны. Сёння Беларусь маладая займае “пачэсны пасад між народамі”.
Нагадаю вам словы Прэзідэнта РБ: “І тое, што за чвэрць стагоддзя сваёй
незалежнасці ва ўмовах моцнага палітычнага, інфармацыйнага, эканамічнага
ціску нам удалося абараніць суверэнітэт, захаваць мір і парадак у краіне, —
гэта стала нашай з вамі агульнай перамогай у навейшай гісторыі”.
А стала гэта магчымым дзякуючы сумесным намаганням грамадзян
нашай краіны, шчырай, адказнай працы, стваральнай дзейнасці розных
пакаленняў беларусаў.
V. Рэфлексія.
Настаўнік. Наша краіна не стаіць на месцы, працягвае развівацца,
дасягаць усё новых вяршынь. Вы, маладое пакаленне, у адказе за нашу
Радзіму, за яе непаўторную прыгажосць, багатую шматвяковую спадчыну,
экалагічны і эканамічны дабрабыт, яе шчасце!

Зусім хутка вы скончыце школу, здасце выпускныя экзамены, перад
вамі будуць усе дарогі. Якім вы бачыце ўласны ўклад у росквіт свайго
народа, сваёй краіны? Напішыце вашы думкі на папяровых далоньках.
Затым вучні агучваюць напісанае і злучаюць далонькі, прымацоўваючы
да дошкі.
Дзякуй усім за работу на ўроку. Адзінай формулы таго, як стаць
патрэбным сваёй краіне, безумоўна, няма і не можа быць. Я жадаю вам
знайсці сваё месца ў жыцці, любімую справу, якая б прыносіла радасць не
толькі вам, але і карысць грамадству, пераўтвараючы кожны дзень у свята
творчасці і самааддачы.
Алена СМОЛЬСКАЯ, настаўніца беларускай мовы сярэдняй
школы г.п.Мір Гродзенскай вобласці.
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