
Кветкi з алеi дзяцiнства 
 
   Яркiх кветак у гэты дзень на 
тэрыторыi Вiцебскай спецыяльнай  
агульнаадукацыйнай школы – 
iнтэрната для дзяцей з парушэннем 
слыху было багата. Яны радавалi 
вока на акуратных дагледжаных 
клумбах, з,яулялiся з самых розных 
матэрыялау пад рукамiумелых 
майстроу, расцвiталi у руках 
дарослых iдзяцей, на вопратцы, 
творах iнават на …ѐлках – зялѐныя 

прыгажунi у навагоднiм убраннi 
выглядаюць казачна, а улетку iх алея 
у папяровых кветках выглядала 
сапраудным дзiвам! Побач 
дэманстравалi свае таленты 
клоуны,аматары дэкаратыуна – 
пракладнога мастацтва арганiзавалi 
мiнiацюры горад майстроу. Кулiнары 
спакушалi пачаставацца, прыхiльнiкi 
здаровага ладу жыцця клiкалi 
паудзельнiчаць у спартыуных 
гульнях… кожны уплятау  свой узор у 
стракатую палатнiну  свята – i, як 
кветкi, расцвiталi у вачах i на вуснах 
усмешкi.  А далей гаспадары 
запрасiлi гасцей на канцэртную 
праграму. Выдатны заключны акорд – 
усiм уручылi падарункi! «Думалi, 
будзе проста афiцыйнае 
мерапрыемства. Атрымалася свята!  
Рады, што прыйшлi!» - выпадкова 
пачула размову дзвюх матуль з 
малымi на руках ( як высветлiлася, 
жанчыны прыйшлi падтрымаць 
старэйшых дзяцей – удзельнiкау 
вясѐлых спартыуных конкурсау). 

  Iдэя сабраць разам 
усе прыѐмныя сем,i 
Першамайскага 
раѐна Вiцебска 
узнiкла у аддзеле 
адукацыi, спорту i 
турызму, - расказала 
дырэктар школы – 
iнтэрната Святлана Цiценка. – 
Меркавалася, што наша установа 
стане пляцоукай для правядзення 
мерапрыемтсва, але падчас яго 
падрыхтоукi фармат карэнным чынам 

змянiуся. Узроставы 
дыяпазон i захапленнi у 
дзяцей, якiя выхоуваюцца у 
прыѐмных сем,ях, розныя, 
аб,яднаць iх адным 
мерапрыемствам было 
немагчыма, а падарыць 
свята хацелася усiм. 
Значыць, мерапрыемствау 
трэба адразу некалькi: нiхто 
не вавiнен сумаваць! А што 
можа быць цiкавей для 
дзяцей, чым пайдзельнiчаць 

у гульнi, праявiць свае сiлы i 
здольнасцi, атрымаць заслужаныя 
прызы? Арганiзацыю гульняу 
прадумалi да дробязей, каб было чым 
прывабiць кожную з узроставых груп. 
Потым мы падумалi, што трэба 
нечым захапiць i бацькоу, i самых 
маленькiх – такiя формы таксама 
знайшлi: на свяце былi сем,i нават з 
аднагадовымi дзецьмi. 
Нарэшце, усе – бацькi, 
дзецi госцi – мелi 
магчымасць 
паудзельнiчаць у 
афармленнi агульнага 
пано. Кожны пад 
кiраунiцтвам майстра 
выразау матыля цi кветку 
ды замацоувау iх на вялiкiм 
зямным шары, 
прыгаворваючы, што гэта 
наша планета, i, 
упрыгожыушы яе кветкамi, 
падарыушы дабрыню учынкам цi 
нават рухам свайго сэрца, мы зробiм 
усiх людзей трошкi шчаслiвей. 

    Каб такое свята атрымалася, нам 
было неабходна не толкi укласцi у яго 
душу, але i знайсцi cродкi, - 
матэрыяльныя выдаткi атрымалiся 
немалыя.  За гэты вялiкi дзякуй 
раѐннай арганiзацыi Беларускага 
прафсаюза работнiкау адукацыi i  
навукi. Упрауленню Следчага 
камiтэта Рэспублiкi Беларусь па 
Вiцебскай вобласцi, а таксама 
раѐнным, гарадскiм органам 
кiравання адукацыяй i усiм нашым 
верным сябрам i надзейным  
памочнiкам. 
    - Вы – наша радасць, надзея, 
будучыня, - перад уручэннем 
падарункау звярнууся да дзяцей 
начальнiк аддзела адукацыi, спорту i 
турызму Вiцебскага  гарвыканкама 
Iгар Кiруценка. – У разгары самая 
цiкавая i захапляльная для дзяцей 
пара года – лета. Няхай яно будзе 
яшчэ парой дасягненняу, поспехау, 
пазнання. Хочацца, каб 1 верасня усе 
навучэнцы прышлi у школу 
здаровымi, бадзѐрымi i  
жыццярадаснымi. А мы, дарослыя, 
створым для гэтага усе умовы. 
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