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"Кукаўская сярэдняя школа" Ганцавіцкага раёна Брэсцкай вобласці   

 

22.12.2020 – інфармацыйны час ў рамках праекта 

“Школа Актыўнага Грамадзяніна”. 

Тэма: “Я і мая малая Радзіма” 

Мэта: пазнаёміць вучняў з гісторыяй малой Радзімы, 

выхоўваць пачуццё гонару і любові за сваю родную вёску, 

яе жыхароў. 

 

22 снежня ў рамках праекта ШАГ адбылася 

сустрэча вучняў 5-7 класаў з выканаўчым дырэктарам 

ААТ “Дубнякі” Зеньковічам Сяргеем Аляксандравічам. І гэтая сустрэча 

невыпадковая. Сяргей Аляксандравіч нарадзіўся і вырас у в. Кукава, хадзіў у 

мясцовую школу, а зараз загадвае гаспадаркай ААТ “Дубнякі”. Яму было 

чым падзяліцца з вучнямі. На пачатку сустрэчы член прэс-цэнтра “Творчы 

прарыў” Шут Валерыя, вучаніца 11 класа, задала некалькі пытанняў госцю. У 

працэсе гутаркі Сяргей Аляксандравіч 

расказаў, што значыць для яго малая 

Радзіма, якія асацыяцыі, пачуцці ў яго 

ўзнікаюць, калі ён успамінае сваю 

вёсачку, наведвае бацькоў, падзяліўся з 

Валерыяй, чаму выбраў прафесію, 

звязаную з зямлёй. 

Малая Радзіма - гэта не толькі 

“спелая груша над дзедаўскай хатай”. 

Гэта яшчэ і веданне гісторыі менавіта 

гэтага кавалачка зямлі, яго паходжання, яго 

назваў, смешных і павучальных выпадкаў з 

удзелам землякоў, лёсаў гэтых людзей.  

На другім этапе сустрэчы вучні 

ўспомнілі, адкуль паходзіць назва в.Кукава, 

як узнікла вёска. Дзякуючы вучням, якія 

з’яўляюцца ўдзельнікамі і рэалізатарамі 

праекта 

“Тут маё 

сэрца”, рабяты даведаліся,  чаму так 

названы вуліцы і завулкі ў вёсцы, якая 

вуліца з’явілася першай. Наш госць таксама 

расказаў вучням, абапіраючыся на аповед 

старажылаў вёскі, цікавыя факты аб 

узнікненні вуліц. А таксама рабяты разам з 

настаўнікам і госцем змаглі яшчэ раз 

успомніць усе аб’екты, якія знаходзяцца на 



тэрыторыі вёскі. 

Трэцім этапам сустрэчы стаў момант, калі вучні дзяліліся з прысутнымі 

сваімі ўражаннямі аб любімых мясцінах у вёсцы. Таксама вучні расказалі, 

што яны робяць для таго, каб іх малая Радзіма квітнела, была чыстай і 

прыгожай, як яны 

ўшаноўваюць памяць аб 

загінуўшых у гады 

Вялікай Айчыннай вайны 

земляках. Госць 

мерапрыемства таксама 

падзяліўся з рабятамі 

ўспамінамі з дзяцінства і 

юнацтва, планамі на 

будучае. 

Ключавым момантам 

сустрэчы стаў зварот 

выканаўчага дырэктара  да вучняў: “Дзе б вы ні былі, ваш родны край 

заўсёды будзе для вас тым светлым агеньчыкам, які будзе сваім яркім 

святлом клікаць вас на родную мясціну. Гісторыю сваёй краіны, свёй малой 

Радзімы і свайго роду павінен ведаць кожны чалавек, які паважае сябе, 

кожны грамадзянін нашай краіны, які адчувае гонар за людзей, што 

праслаўляюць нашу краіну. Ганарыцеся тым, што вы - грамадзяне Рэспублікі 

Беларусь”. 
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