
Дзяржаўная ўстанова адукацыі 

"Кукаўская сярэдняя школа" Ганцавіцкага раёна Брэсцкай вобласці   

 

 

22.12.2020 – інфармацыйны час ў рамках праекта 

“Школа Актыўнага Грамадзяніна”. 

Тэма: “Я родным краем ганаруся і ведаю –  

я не адзін” 

 

Мэта: пазнаёміць вучняў з гісторыяй малой Радзімы 

праз адкрыццё віртуальнага музея, абмеркаваць з 

вучнямі дасягненні суверэннай Беларусі ў розных сферах 

грамадскага жыцця, фарміраваць у вучняў імкненне да рэалізацыі асабістых 

ініцыятыў, выхоўваць пачуццё гонару і любові да сваёй краіны, малой 

Радзімы. 

 

22 снежня 2020 года ў рамках праекта Школа Актыўнага Грамадзяніна 

адбылася сустрэча вучняў 8-11 класаў ДУА “Кукаўская сярэдняя школа” з 

госцем мерапрыемства начальнікам аддзела па адукацыі Ганцавіцкага 

райвыканкама Здрок Надзеяй Уладзіміраўнай. Сустрэча была прысвечана 

самай галоўнай і дарагой тэме для кожнага беларуса – малой Радзіме. 

Сустрэча праходзіла ў рамках трох блокаў.  

Малая Радзіма… Для кожнага чалавека 

гэта самае важнае, самае любімае месца на 

зямлі. Малая Радзіма – святое месца. Яно 

цягне да сябе нябачнай, дужа моцнай ніткай. 

Гэта тая нітка, якая звязвае ўсё жыццё маці і 

дзіця. Здавалася б, такі маленькі кусочак на 

зямлі, але разам з гэтым такі вялікі! Гэта 

выдатны натхняльнік у жыцці і творчасці 

людзей. Найдаражэйшая мясцінка на 

Палессі, дзе стаіць родная хата, а ў ёй самыя любыя мама і 

тата… Найпрыгажэйшая вёска Кукава Ганцавіцкага раёна! 

Гэта наша малая Радзіма! І нам выпала шчасце тут 

нарадзіцца! Менавіта нашай малой Радзіме быў 

прысвечаны першы блок “Гісторыя малой Радзімы – 

гісторыя лёсаў людзей”.  

22 снежня 2020 года - значная дата ў жыцці вёскі 

Кукава, нашай установы адукацыі. Менавіта ў рамках сустрэчы адбылося 

адкрыццё віртуальнага музея гісторыі 

аграгарадка Кукава “Тут маё сэрца”, 

прысвечаны нашай малой Радзіме. Настаўнікі 

школы, вучні і бацькі правялі вялікую сумесную 

работу, сабралі шмат матэрыялу, які лёг у 

аснову экспазіцыі музея. Вучні-экскурсаводы 



пазнаёмілі прысутных з экспазіцыяй музея, спасылаючыся на QR-коды, 

змешчаныя на старонках музея. Надзея Уладзіміраўна Здрок падзялілася 

сваімі ўражаннямі ад экспазіцыі музея, а таксама 

расказала, што значыць малая Радзіма асабіста для 

яе, чым дарагая в. Люсіна (малая Радзіма Надзеі 

Уладзімраўны), падзялілася самымі яркімі 

ўспамінамі аб малой Радзіме і адзначыла, якую 

важную ролю ў лёсе кожнага чалавека адыгрывае тая 

мясціна, дзе ён нарадзіўся. Надзея Уладзіміраўна 

пакінула першы памятны запіс у Гасцявой кнізе 

музея. Экскурсаводы звярнуліся да ўдзельнікаў 

мерапрыемства з просьбай: “Раскажыце сваім бацькам, бабулям, дзядулям аб 

нашым музеі. Дзякуючы сумеснай рабоце мы зможам папаўняць музей 

новымі старонкамі, новымі экспанатамі”. Вучні адзначылі, што 

ўніверсальнасць нашага музея заключаецца ў тым, што наведвальнікам 

неабавязкова прыходзіць ва ўстанову адукацыі. Для іх прадстаўлена 

магчымасць наведаць музей віртуальна, праз сайт установы адукацыі ў 

раздзеле “Віртуальны музей”, пакінуць свой водзыў, падзяліцца наяўнымі 

дакументамі, фотаздымкамі і проста ўспамінамі аб вёсцы. 

На мерапрыемстве ўспомнілі словы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 

Аляксандра Рыгоравіча Лукашэнкі, які адзначыў, што Беларусь – прыгожая і 

добраўпарадкаваная краіна з чыстымі гарадамі, дагледжанымі 

сельскагаспадарчымі ўгоддзямі, багатай прыродай. У гэтым ўпэўніліся вучні 

ў наступным блоку “Дасягненні суверэннай Беларусі ў розных сферах 

грамадскага жыцця”. Тут было адлюстравана, якія прамысловыя і 

сацыяльныя аб’екты краіны з’яўляюцца важнейшымі дасягненнямі для 

нашай краіны, якія самыя значныя і запамінальныя мерапрыемствы прайшлі 

не толькі ў краіне, але і ў нашай 

мясцовасці, раёне за апошнія 

тры гады ў рамках Года малой 

Радзімы. 

У працэсе разгляду 

3 блока “Марафон добрых спраў 

– наш уклад у развіццё малой 

Радзімы” прысутныя прыйшлі 

да агульнай высновы: “Усё, што 

мы робім у жыцці, мы робім для 

сябе, каб прыгажэйшай 

станавілася наша Радзіма, каб 

мы ганарыліся ёю, каб заставаліся традыцыйнымі нашы беларускія 

каштоўнасці…” Вучням была прадастаўлена магчымасць закрыўшы вочы, 

успомніць, што кожны з іх зрабіў для сваёй малой Радзімы, які ўклад унёс у 

яе развіццё і што яшчэ можа зрабіць для сваёй Радзімы ў будучым. 

Пазнаёміўшыся з матэрыялам праекта “З гонарам у сэрцы”, падрыхтаваным 

Беларускім тэлеграфным агенствам, вучні ўявілі сябе ў ролі рэжысёраў, 



аператараў, якія здымаюць фільм аб сваёй малой Радзіме, падзяліліся сваімі 

ідэямі аб стварэнні такога фільма. 

Закончылася сустрэча ў рамках праекта цёплымі словамі беларускага 

паэта Сяргея Грахоўскага: “… Жыві, шукай, усё рабі як след, каб на Радзіме 

твой свяціўся след…”  
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