
 

ЛІТАРАТУРНА-МУЗЫЧНАЯ КАМПАЗІЦЫЯ 

“А СЭРЦА НЫЕ ЗНОЎ І ЗНОЎ…” 

 

Мэта: выхаванне  маральна-патрыятычных якасцей вучняў 9-11 класаў,  

пачуцця павагі да жанчыны-маці. 

Задачы:  
1) з дапамогай розных мастацкіх сродкаў паказаць ролю жанчыны, маці у 

жыцці чалавека; 

2) выкарыстоўваючы гістарычныя прыклады, фарміраваць  гуманістычны 

светапогляд асобы; 

3) развіваць творчыя здольнасці вучняў. 

Складальнікі: настаўнік беларускай мовы і літаратуры Ж.У.Говар,  

настаўнік гісторыі А.А. Паўловіч.  

Сцэнарый мерапрыемства 

Слайды 1, 2.  Музычны фон 1 

 

Рабінавыя гронкі — 

                               вугалькі, 

Як нешта невыказнае, 

                                    святое... 

Мо гэта слезы 

                        з матчынай шчакі, 

апаленай 

                  далѐкаю вайною? 

 

   К. Цыбульскі 

Слайды 3-7 

Вучанiца (1) і вучань (2): 

1. Не дачакаўшыся сыноў а д т у л ь - 

З вайны вялiкай, з прорвы апраметнай, 

Сышлi ў магiлу тысячы матуль - 

Марыль, Парасак, Кацярын, Настуль - 

Сышлi звычайна, цiха, непрыкметна, 

Як i жылi пад зоркай пракаветнай... 

Што ў мiг апошнi думалi яны? 

Што iх дзяцей не будзе ля труны. 

(Н. Гiлевіч) 

      Да болю можа кожны прыцярпецца 

I да няшчасця, толькі не яны, 

Што страцілі дзяцей... 

Гарыць для іх цяпельца 

На тым далѐкім беразе вайны. 

                                                     (П. Панчанка) 

 



 

2. Такi iх цяжкi мацярынскi лѐс  – аплакваць сваіх загінуўшых сыноў, 

самых лепшых, прыгожых, адважных, адказных. Яны пайшлі з жыцця пры 

выкананні воінскага абавязку. Здарылася гэта ў розныя гады, пры розных 

абставінах, аднак сэрцы  гэтых жанчын аднолькава напаўняе невычэрпнае 

гора. 

 

1. Iм, салдацкiм мацi, нашы словы падзякi. 

2. Iм, салдацкiм мацi,  нiзкi паклон. 

1. Iм, салдацкiм мацi, прысвячаецца.  

Слайды 8, 9 

Настаўнік гісторыі:  Пры вывучэнні гістарычных працэсаў, якія ў розны час 

адбываліся на беларускай зямлі, штодзѐнная мужнасць і самаахвярнасць 

нашых жанчын звычайна застаюцца практычна па-за ўвагай. Для 

даследчыкаў, як правіла, важнасць уяўляюць вывучэнне войнаў ці 

палітычных працэсаў. Тое ж, як за ўсѐ гэта даводзілася расплачвацца 

жанчынам, часта ўяўляецца неістотным. Але беларускія жанчыны сапраўды 

вартыя сваѐй уласнай гісторыі. Сама гісторыя нацыі пачынаецца з жанчыны. 

З той, якая перш за усѐ ўшаноўваецца як маці.  Менавіта маці змагаліся з 

лѐсам, бо жыццѐ нiколi не было  лѐгкiм для iх.  I менавіта гэтым жанчынам 

нярэдка прыходзiлася быць, як заўважыла Яўгенiя Янiшчыц, «мудрэй 

равеснiкаў мужчын». 

Настаўнік беларускай мовы і літаратуры:  У кожнага чалавека ѐсць маці. 

Пачатак жьпшя. Такая родная ўсмешка. Такая пяшчота. I паспрабуйце 

зразумець і перадаць словамі мацярынскую душу, калі маці праводзіць сына 

на вайну!  Паспрабуйце зразумець мудрасць маці, калі
 

яна апошні раз 

адрывае рукі ад роднага, ад крывіначкі сваей... і выцірае слѐзы... 

І наша сѐнняшняя  сустрэча прысвечана не проста маці, а менавіта салдацкай 

маці. 

Урывак з кінастужкі “Балада пра салдата”, рэжысѐр Р. Чухрай, 1959 г. 

 

Слайды 10-14. Музычны фон 2 

Група вучняў, iнсцэніруе верш А. Куляшова “Маці” 

Аўтар: На бітву крывавую сына праводзіўшы з хаты, 

На шчасце і ўдачу пасеяла маці зярняты. 

Калі дачакаецца маці з тых зерняў усходу, 

Сын прыйдзе з паходу, 

Са славаю прыйдзе з паходу. 

Дарэмна ўздыхала, 

Чакала 

I шчасця, і долі, — 

Упалі зярняты 

На камень шчарбаты 

У полі. 

Дарэмна здалѐку 

Паўнюткія вѐдры цягала, 



 

Той камень у спѐку 

Вадой і слязьмі палівала. 

Да кроплі іх выпіў задымлены 

Камень пякельны: 

Два леты кіпелі на ім яны, 

Як на патэльні. 

Ля каменя ўпала 

Цярплівая маці ў знямозе, 

У роспачы скардзіцца стала 

Знаѐмай дарозе: 

Мацi: «Пачуй мае словы, 

Улашчы свой камень суровы, 

За гэта вярбою 

Гатова я стаць над табою. 

Твайго пешахода 

Я ў засень ад спѐкі б хавала, 

У час непагоды 

Ад бур і дажджоў засланяла; 

Старымі рукамі 

Твой дол падмятала б штодня я. 

Улашчы свой камень, 

Дарога мая палявая». 

Аўтар: Сказала дарога ѐй: 

Дарога: «Скардзішся, маці, 

Дарма ты, 

Не ўзыдуць зярняты, 

Бо ўпалі на камень шчарбаты. 

Не першая ты 

Каля камня заходзішся з жалю, 

Не раз на ім сеялі, але ні разу не жалі. 

На нашыя нівы 

Яго закацілі чужынцы; 

Чужы і маўклівы, 

Даўно ѐн ляжыць пры гасцінцы. 

З-за Буга яго 

Закацілі і кінулі ў полі, 

Каб сына свайго 

Не дажлалася маці ніколі. 

Не ўзыдуць зярняты 

Ні ўвосень на ім, ні вясною, 

Пакуль ѐн не стане зямлѐю, 

Закляты табою». 

Аўтар: З дарогі ўставала 

I каменю маці казала: 

Мацi: «Вады табе мала 



 

I матчыных слѐз табе мала, 

Цяпер я крывѐю 

Сваѐю 

Цябе праклінаю: 

Ты станеш зямлѐю, 

А каменем стану сама я». 

Аўтар: I тройчы такою 

Кляцьбою 

Той камень пракляла. 

Стаў камень зямлѐю, 

Сама ж яна каменем стала. 

На камні былым пры дарозе 

Узыходзяць зярняты. 

Вяртаецца сын па дарозе 

З паходу дахаты. 

 

Слайд 15 

Вучань:  Гераізм нашых маці не выказаць словамі, не перадаць сотай долі 

ўсяго пякельнага, што камянее ў іх грудзях. А як яна глядзела ўслед, 

выпраўляючы сына бараніць Радзіму. Як яна потым кожнага незнаѐмага 

салдата клікала сынком. Гэта была найвялікшая ахвяра, прынесеная імі на 

алтар Перамогі, у несмяротны подзвіг, усю глыбіню якога мы разумеем 

толькі  з гадамі мірнага жыцця. 

 

Слайды 16, 17. Музычны фон 3 

Вучаніца: 

 Старая маці за лучынай 

кашулю шые і ўзор 

выводзіць песняй салаўінай, 

шляхамі святаянскіх зор. 

Сын — вольны сокал — партызаніць, 

але настане час, з лясоў 

ѐн у кашулі вышыванай 

да маці вернецца дамоў. 

А можа, можа злая куля 

ўпляце ў узор смяротны цень, 

чырвонай ружай на кашулі 

кроў дарагая зацвіце... 

He, не павінен ѐн загінуць. 

Старая хіліць галаву, 

і слѐзы на кашулю сына 

з вачэй гарачыя плывуць. 

Паўночны сон не хмарыць маці. 

На шыбах пачынае днець. 



 

Чырвонай ніткаю закляцце 

тчэ на кужэльным палатне. 

Закляцце ад варожай кулі, 

ад лютай смерці, ад пятлі, 

ад груганоў, каб праз кашулю. 

дастаць да сэрца не змаглі. 

                              (М. Танк) 

 

Слайды 18,19. Музычны фон 4 

Група вучняў, адзін з іх (3) у форме вайскоўца: 

1. Далѐка ад роднай хаты сумаваў салдат па яе цеплынi i ўтульнасцi, па 

дзецях, жонцы, бацьках. I якою шчаслiваю была хвiлiна, калi выпадала 

атрымаць лiст ад сям’i. 

2. А падарункi, якiя прыходзiлi з тыла! Адкрые баец пасылку, а там – 

вясковы ручнiк, шарсцяныя шкарпэткi i рукавiцы, звязаныя нечымi 

ласкавымi рукамi, вышываны кiсет. I абавязкова – цѐплы, хвалюючы лiст… 

Вось як успамiнаюць пра гэта самi франтавiкi. 

3. «Мы чакалi чаргi на пагрузку ў санiтарны цягнiк. Да насiлак, на якiх я 

ляжаў, падышла ўжо немаладая жанчына ў хустачцы. Глядзiць на мяне i 

плача… «Зусiм як мой Вася…» i паклала пад падушку нейкi скрутак…» 

1. Пад  стук калѐс паранены заснуў. А калi прачнуўся, папрасiў у суседа 

дапамагчы яму адкрыць нечаканы гасцiнец. Той дастаў свежыя агуркi, дзве 

сялянскiя ватрушкi, некалькi яек…  

2. А вось i запiска. Прачытаў: «Мiлы мой сыночак Вася! Кожны дзень я 

прыходжу на станцыю i ўсѐ спадзяюся цябе сустрэць». 

3. Колькi год прайшло, а былы паранены камiсар i па сѐнняшнi дзень 

успамiнае смак тых ватрушак, якiя былi пакладзены пад яго падушку рукамi 

нечай мацi. 

Настаўнік беларускай мовы і літаратуры чытае урывак  з верша Н. 

Лук’яненкі “Споведзь старой маці”. Выкарыстоўваюцца элементы 

тэатралізацыі. 

Слайд 20. Музычны фон 5: 

Было ў мяне сыноў чацвѐра:   

Сцяпан, Макар, Алесь, Пятрусь. 

 Усѐ памятаю, як учора, 

А твары ўспамінаць баюсь. 

Былі мае сынкі прыгожы, 

Не ажыніўся не адзін ? 

 Не даў ім міласэрны Божа 

Адведаць, што такое сын . 

 

Музычны фон 6: 

Прыйшла праклятая вайна...  

Я – маці, я іх гадавала,  

 Але ж пусціла.  



 

Не змагла 

Уберагчы ад той навалы. 

Пагаласіла я спачатку, 

А потым стала іх чакаць. 

Звычайны лѐс звычайнай маткі. 

Бог можа даць, а можа ўзяць.  

I я жыву і ўсѐ чакаю: 

Прыйдуць, прыйдуць мае сыны! 

Я на іх крыху крыўду маю, 

Што доўга так ідуць з вайны.  

Ізноў учора паштальенка  

Мой двор далѐка абышла. 

А ні ліста, ні пахаронкі., 

Хаця б што-небудзь прынясла! 

Хоць бы магілка, хоць бы як,  

Каб я прыйшла, прынесла кветкі.  

Ды не ж, чужая там зямля, 

Дзе закапаны мае дзеткі... 

Чаму мяне не пашкадуеш, 

Мой Бог? На коленцах стаю . 

А можа, ты мяне не чуеш? 

Як там сынкі мае ў раю? 

Бо я ізноў адна ў хаце.... 

 Адна - адзіненька ізноў... 

Так цяжка можа толькі маці 

Усѐ жыццѐ чакаць сыноў. 

Чакаць, не верачы ў вяртанне, 

Чакаць і ведаць, дзе яны. 

І толькі ночачкай пад ранне 

Забыўшыся, убачыць сны.... 

Мае сыны..Ізноў мы разам! 

Павырасталі як,глядзі. 

А ты караў Алеську газам... 

Вунь ѐн-жывѐханькі сядзіць! 

Макар, сынок, прагнілі сенцы. 

Ты б са Сцяпанкам іх зрабіў! 

Які такі цябе Асвенцым, 

Майго радненькага забіў ?!? 

За што цябе? З якою мэтай? 

Не падавіўся ж ѐн крывѐй 

Маіх невінаватых дзетак! 

Не стаў у горле сынку мой! 

Як мог ѐн, гэты ірад жудзен, 

Забраць адразу чатырох? 

Што ж я яму зрабіла, людзі! 



 

Ці ведае пра гэта Бог... 

Колькі ж гадоў я ўжо адна? 

Гадоў пятнаццаць, мо, ці болей. 

Людзям забылася вайна,  

 Ды зараслі варонкі ў полі. 

А сэрца ные зноў і зноў... 

Ці дачакаюся: старая...  

Пятнаццаць год няма сыноў. 

Пятнаццаць год я іх чакаю! 

 

Слайды 21, 22. Музычны фон 7 

Група вучняў: 

1. Настасся Купрыянава – жанчына неверагоднай мужнасцi. Пяцѐра яе 

сыноў  не вярнулiся з вайны, аддалi сваѐ жыццѐ за перамогу над фашызмам. 

Менавiта ў гонар Маці-патрыѐткі стаіць помнік  каля шашы Мiнск-Масква. 

2. Загiнулi ў Польшчы два сыны Настассi Фамiнiчны – Мiкалай ды 

Сцяпан. 

3. 3акрыў сваiм целам амбразуру дзота i загiнуў малодшы – Пѐтр. 

Пасмяротна яму было прысвоена званне Героя Савецкага Саюза. 

1. У Барысаўскай турме фашысты закатавалi Мiхаiла. 

3  Пасля вайны ў 1949 г. памѐр ад ран Уладзiмiр. 

2. Ад некалi вялiкай сям’i Купрыянавых засталiся ў Настассi Фамiнiчны 

толькі старэйшы сын Аляксандр, якi працаваў для фронту на чыгунцы ў 

Сiбiры, i дачка Ганна. 

1. Але салдацкая мацi знайшла ў сабе сiлы выжыць, выхаваць унукаў, 

праўнукаў, дачакацца прапраўнука. 

3. Памѐрла Настасся Фамiнiчна Купрыянава, Мацi з вялiкай лiтары, на 108-м  

годзе жыцця. Правесцi яе ў апошнi шлях выйшаў увесь горад Жодзiна, дзе 

яна жыла, прыехалi ўсе, хто яе блiзка ведаў. 

2. А бронзавая мацi i сѐння стаiць каля шашы i глядзiць з трывогай i 

надзеяй  на сваiх сыноў, якiя iдуць абараняць Радзiму. У яе постацi – велiч 

тысяч i тысяч жывых мацi, iх жаль i журба, iх пяшчота i любоў. Так ужо 

павялося: сыны аднойчы пакiдаюць бацькоўскую хату, а мацi любяць i 

чакаюць 

 

Слайд 23. Музычны фон 6 

Вучанiца:  

З вайны сустрэлі мацяркі сыноў 

 I выглядалі - радзілі нявестак. 

 А сын яе дадому не прыйшоў. 

 Прыйшло кароткае: 

 «Прапаў без вестак...» 

 

Сябры пасмуткавалі, землякі, 

Слязу змахнула ўпотайкі дзяўчына: 



 

He вернецца... Знаць, лѐс яе такі... 

Ды толькі сын для маці не загінуў. 

 

Знаходзіць маці тысячы прычын, 

Чаму так доўга сын яе ў дарозе, 

Чаму не йдзе разгладзіць ѐй маршчын 

I высушыць на родным твары слѐзы. 

 

Яна між рэчаў самых дарагіх 

Кашулі сына беражна хавае, 

Святочным днѐм падоўгу каля іх 

Стаіць, 

         гамоніць з імі, 

                              плача і ўздыхае... 

 

I ѐй успамінаецца тады, 

Як сын казаў: «Вярнуся, не загіну, 

Чакай мяне... Чакай!..» 

Ідуць гады, 

I кожны дзень чакае маці сына. 

                                             (В. Зуѐнак) 

 

Настаўнік гісторыі выконвае песню “Баллада о красках”  (Музыка: О. 

Фельцма,  слова: Р. Рождественский)  Слайд 24 

 

Слайд 25. Музычны фон 8 

Група вучняў чытае урыўкі з лістоў да маці. Выкарыстоўваюцца 

элементы тэатралізацыі. 

1. Дарагія мае бацькі і браты! 

Я зараз знаходжуся ў турме. Абвінавачванні прад'яўляюцца вельмі важкія. 

Прыйдзецца развітацца з жыццѐм ... выжыў на фронце, але не ацалеў дома.  

Сѐння быў першы допыт, а ў панядзелак ... будзе другі, дзе будуць біць і 

катаваць. Я баюся аднаго, каб з-за гэтай дробязі не пацярпелі вы ... Будзе 

магчымасць - напішу яшчэ. А пакуль бывайце. Цалую ўсіх.   

Ваш Ваня. 

 

2. Гэтыя радкi –  з напiсанага ў турме лiста гомельскага падпольшчыка 

Iвана  Шылава, якi быў расстраляны ў чэрвенi 1942 г. Нават у апошнiя часы 

яго думкi – пра родных. 

А наступныя словы – з перадсмяротнага лiста ўкраiнца Алега Нечытоўскага, 

чырвонаармейца-сувязicта, якi цяжка паранены выканаў баявое заданне i ў 

апошнiя хвiлiны свайго жыцця паспеў звярнуцца да самага роднага чалавека 

– мацi. 

 

3. Бывай, дарагая матуля! 



 

Гэта мой перадсмяротны ліст, і, калі ты яго атрымаеш, ведай , што сына ў 

цябе больш няма. Я загінуў як твой сын і як сын Радзімы. 

Плакаць не трэба. Ганарыся і памятай мяне. Расказвай тым, якія яшчэ толькі 

растуць, што быў у цябе сын і што ѐн, не шкадуючы сябе, аддаў сваѐ жыццѐ 

за іх шчасце, за іх радасць. 

Фашыстаў змятуць з твару зямлi, ім і на тым свеце не будзе спакою. Я 

ўкраінец, але беларуская зямля прыме мяне таксама як сына. 

                                Цалую ў апошні раз. 

Твой сын Алег. 

 

4. Добры дзень, дарагая мама! 

Нарэшце атрымала ад цябе ліст. Рада, што дома ўсѐ ў парадку, што ты 

здаровая. Пра мяне не турбуйся. Сѐння мне адзін  салдат распавядаў пра сваю 

маці. Ён моцна хваляваўся, адчувалася, што ѐн вельмі любіць сваю старую 

мацi, - з такой пяшчотай і з такім хваляваннем казаў ѐн пра яе. 

Беражы сябе, родная мая матуля. Пішы мне часцей. Я толькі і думаю, як ты 

там жывеш. 

                                                     Цалую цябе моцна. 

Аксана. 

2.  Аксана Рамаданоўская загiнула падчас жорсткiх баѐў з гiтлераўцамi ў 

раѐне Слаўгарада ў 1943 г. Яе мацi, Зоя Сямѐнаўна, адшукала магiлу дачкi 

толькi ў 1958 годзе…  

Слайды 26, 27. Музычны фон 4 

Вучань: 

 А цудаў не бывае, не бывае, 

Ды ўваскрасіла іх вада жывая – 

Матуль жальбу сыны з магіл пачулі, 

Прынеслі ім памыць свае кашулі. 

Матулі ад світання шчыравалі, 

Салдацкія кашулі шаравалі 

Над ночвамі, балеямі, катламі, 

Пакуль не паадмылі тыя плямы 

Ад спечанай крыві, ад солі-поту, 

Ад пораху, ад пылу, ад журботы, 

У рэчках, у крыніцах спаласнулі... 

Як лѐгка іх сыны тады заснулі! 

Кашулі, вымытыя мацяркамі, 

Марозам пахлі, сінімі вятрамі, 

Травой мурожнай, першай баразною 

І блізкай і далѐкай стараною... 

А цудаў не бывае, не бывае. 

Ды памяць ѐсць: яна – вада жывая. 

(Г. Кляўко) 

Слайд 28 

Вучаніца: 



 

Маці паэта Петруся Броўкі Ганна Сцяпанаўна загінула ў час вайны ў 

фашысцкім лагеры смерці Асвенцым. Вялікім болем адгукнулася страта 

роднага чалавека ў сэрцы сына. Пра трагічны лѐс маці-паланянкі 

расказваецца ў паэме П. Броўкі "Голас сэрца", якая прасякнута вялікім і 

бязмежным горам за маці і за ўсіх, хто загінуў у час  вайны. 

 

Музычны фон 9 

Вучань, апрануты ў ваенную форму: 

Казку, якая дагэтуль мне сніцца... 

Не, мне ніколі таго не забыцца 

Як ты спявала, як прала, як жала, 

Як шыла кашульку, як вышывала, 

Як пахлі рукі твае лебядою, 

I хлебам жытнѐвым, і сыраедоем... 

Як яны нас абдымалі і грэлі, 

Як твае вочы ласкава глядзелі... 

Маці, прыехаў, цябе я гукаю, 

Ты ж не выходзіш, бо ява такая, 

Што сілы няма яе перайначыць. 

Ніколі цябе я болыш не пабачу. 

Віхуры вайны даўно адшугалі, 

У тых, хто вярнуўся, хаты пасталі. 

На месцы даўнейшай нашай хаціны 

Толькі зарослы падмурак адзіны, 

Ды поблізу ганка сінім аблокам 

Бэзавы куст высокі шырокі, 

Здаецца, узляціць, уздымаючы крылы... 

Гэта яго ты без нас пасадзіла. 

Ён уцялеў ад навалы-пажару. 

Вярнуўся і я. А ты ж толькі ў марах. 

Мне бэзавы куст як быццам гаворыць, 

Як ты тут жыла у бядоце, у горы, 

Як на світанні уранку ўставала, 

На ўсход паглядала, нас ты чакала. 

А мы былі дзецьмі ў полымі бою, 

Ты ж заставалася ў хаце адною. 

Боязна ў час той ў спусцелае хаце, 

Хто ж табе, маці, памог у няшчасці? 

 

Слайд 29. Музычны фон 10 

Вучань:  

I ў мiрны час забiрала вайна ў мацярок дзяцей, калечыла i забiвала iх, 

маладых i прыгожых. Неаб’яўленая вайна ў далѐкiм  Афганiстане, вайна ў 

Чачнi, Украiне… Здаецца, замiраў ад жаху ўвесь свет, калi над роднымi 

мясцiнамi з’яўляўся самалѐт з цынкавымi дамавiнамi. 



 

 

Музычны фон 11 

Вучань:  

Калі ўзрывае цішу самалѐт, 

Ламаючы бар'еры гукавыя, 

Здаецца, што з усіх зямных шырот 

Глядзяць трывожна ў неба ўсе жывыя. 

Калі ѐн сядзе з грузам дамавін, 

I маці зразумее, што ніколі 

Не выйдзе з металічнай хаты сын, 

I загалосіць: «Мой жа ты саколік...» — 

Чым гэты слѐзы можна акупіць, 

Якім — зямным альбо нябесным — раем?.. 

Пясок ля ямы ад слязы кіпіць, 

Зямля — наскрозь, навылет — прагарае. 

(В. Зуѐнак. «Калi трымае мацi…») 

 

Слайд 30. Музычны фон 12 

Настаўнік гісторыі: У час вайны ў Афганicтане загiнула больш за 600 

нашых суайчыннiкаў. Сярод iх i жыхары Калiнкавiцкага раѐна: Артур 

Карчуганаў, Пѐтр Корбаль,  Юрый Самсонаў. Угледзьцеся ў твары iх мацi. 

Гонар за сыноў, якія выканалі свой воiнскi абавязак, i гора за тое, што сыны 

не вярнулiся з чужой вайны, можна ўбачыць у вачах жанчын. 

Слайд 31 

Вучань: Канешне, ганарылася сваiм сынам i мацi першага Героя Беларусi 

Уладзiмiра Карвата! Дарэчы, у жыцці гэтай жанчыны здарылася нямала 

выпрабаванняў.  Прапаў на фронце яе першы муж, а потым, у мiрны час, яна 

пахавала сына. Уладзімір Карват загінуў  у час навучальнага палѐту, калi яго 

самалѐт стаў некiравальным.  Па расшыфраваных дадзеных «чорнай скрыні» 

было  зразумела, што лѐтчык  да апошняга трымаў ручку кіравання і 

спрабаваў адвесці пагрозу ад вѐсак. 

 

Слайд 32 

Настаунік гісторыі:  Мацi былога курсанта Ваеннай Акадэмii Рэспублiкi 

Беларусь Дзмiтрыя Гвiшыанi таксама цудоўна выхавала сына… i згубiла яго 

назаўсѐды.  У той дзень,  28 жніўня 1999 года  загарэўся цягнік № 660, які 

рухаўся з Брэста ў Мінск. У час  тушэння Дзмiтрый атрымаў моцныя апѐкі, 

несумяшчальныя з жыццѐм. За выключную адвагу, праяўленую пры 

выратаванні людзей, ѐн пасмяротна ўзнагароджаны ордэнам « За асабістую 

мужнасць. 

Вучань: Уладзiмiр Карват i Дзмiтрый Гвiшыанi цаной асабiстага жыцця 

збераглi чужое жыццѐ.  

Слайд 33. Музычны фон 13 

Настаўнік беларускай мовы і літаратуры: Ніхто лепш, на маю думку, у 

беларускай літаратуры не сказаў пра жанчыну на вайне, як Алесь Адамовіч. 



 

―У вайны не жаночае аблічча. Але нішто на гэтай вайне не запомнілася  

мацней, выразней, страшней і прыгажэй, чым абліччы нашых мацярок‖. 

 Напярэдадні сѐнняшняй сустрэчы вучні дзяліліся сваімі роздумамі-адказамі 

на пытанне: Воінскі подзвіг і подзвіг маці-салдата. Ці можна параўнаць гэтыя 

два паняцці? I зараз я прапаную Вам думкі сучасных школьнікаў. 

"На долю маці выпадаюць цяжкія выпрабаванні. На яе плечы кладзецца 

клопат пра яе дзяцей. I гэты клопат пачэсны і святы. Маці, для якой няма 

нікога раднейшага, ведае, куды адпраўляе сына. Хіба гэта не подзвіг?.. 

"Вайна і маці. У прыродзе няма болыш розных слоў, бо маці дае чалавеку 

жыццѐ, а вайна яго адымае. Жанчына, якая дзеля свабоды  Радзімы заплаціла 

вельмі вялікай цаной - жыццѐм сваіх дзяцей, гэта Жанчына-Гераіня‖. 

Так  лічаць вучні! А як лічыце Вы, паважаныя госці? Воінскі подзвіг і подзвіг 

маці-салдата. Як можна суаднесці гэтыя два паняцці? 

(адказы гледачоў) 

Слайд 34 

Настаўнік гісторыі:  Пра  матуль можна гаварыць бясконца. Бо калi нават iх 

няма ў жывых, яны, вiдаць, з нябѐсаў глядзяць на нас, дапамагаюць, 

ахоўваюць ад няшчасцяў. 

Вучні:  

1. Вы — пачатак прыгажосці, 

2. Вы — жыцця першапрычына,  

3. Бачу будучыню вашу я ў служэнні хараству.  

4. Я цалую вашы рукі, беларускія жанчыны!  

5. Я схіляю перад вамі ў знак пашаны галаву! 

 

 

 

 

 

 

 

 


