Дадатак 1.

Маладосць. Будучыня. Жыццёвае правіла
Прозвішча, імя---------------------------

Клас……………….

МАЛАДОСЦЬ МАЛАДОСЦЬ МАЯ
БУДУЧЫНЯ
1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

5.

5.

5.

Жыццѐвае правіла

Дадатак 2.
“Праблемы маладога пакалення 60-х гадоў у рамане”
Прозвішча, імя_________________________
Славік

Тарас

Маша

( праблема будучыні, праблема асобы і грамадства ,праблема бацькоў і
дзяцей, праблема кахання, сяброўства)
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Дадатак 3.
Узаемаацэнка. Самаацэнка.
Група ____________(Тараса,Славіка,Машы)
Прозвішча,імя Ацэнка
Самаацэнка
кіраўніка
групы
у групе У групе
на ўроку
1.
2.
3.
4
5.

Ацэнка
Агульны
настаўніка вынік
На ўроку

Дамашняе заданне
 Напішыце сачыненне-разважанне (на выбар)
“ Як гэта хораша—юнацтва!..”
“Людзей ратуе толькі чалавечнасць”
“Як хораша таму на свеце жыць, хто мае мару..”
«На свеце без кахання жыцця няма—ёсць толькі існаванне...»
 Рэклама кнігі Івана Шамякіна
 Падарунак Шамякіну. (Напішыце сцэнарый літаратурнамузычнай кампазіцыі па творчасці Івана Шамякіна (да 95годдзя з дня нараджэння)
 Падрыхтуйце відэаролік “Моладзь 21 стагоддзя—гэта мы”

Любоў
каханне
чалавечнасць
вернасць
чуласць
шчырасць
адказнасць
дабрыня

Анкета ―5 з 20‖.
спагада
цярпімасць
стойкасць
прыгажосць
сардэчнасць
міласэрнасць
смеласць
самакрытычнасць
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настойлівасць
сумленнасць
чысціня гонар

Сінквейн ”Маша-Тарас”
Маша
Спакойная, разважлівая
Думае, разважае,вагаецца
Маша бачыць Тараса мужам
Сям’я
Сінквейн “Маша-Славік”
Маша
Вясёлая, імпульсіўная
Жартуе, смяецца,чакае
Маша са Славікам шчаслівая
Каханне
Дадатак
Жыццѐвае правіла( выказванні беларускіх пісьменнікаў)
Як важна чалавеку ў жыцці
Сябе знайсці, сваѐ прызванне.
Каб не было расчаравання
Як важна чалавеку ў жыцці.
Глядзі, не абміні кахання!
Шукай сябе, пакінь свой след на развітанне
Як важна чалавеку ў жыцці
Сябе знайсці, сваѐ прызванне.

Ты яшчэ толькі намёк на чалавека,
Калі ва ўсім спадзяешся на маці;
Ты яшчэ – чвэрць чалавека,
Калі ва ўсім спадзяешся на дружбу;
Ты толькі – паўчалавека,
Калі ва ўсім спадзяешся на любоў, -

Жанна Федарчук”Трыялет”

І толькі тады становішся чалавекам,
Калі ўсе могуць спадзявацца
На цябе.
М. Танк.
Жыццѐ – адказнейшы экзамен,
Яго ніяк не абмінеш.
І ў спѐку летнюю і ў замець
Ідзеш здаваць, пакуль жывеш.
З гадамі хочаш азірнуцца,
Памылкі выправіць усе,
Але жыцця паток нясе,
І да вытокаў не вярнуцца.
Жыццѐ сваю дыктуе волю,
Жыві да ста, жыві за сто –

Я спытаў чалавека,
Які прайшоў праз агонь,
І воды,
І медныя трубы:
- Что самае цяжкае
На гэтым свеце?
І ён адказаў:
- Прайсці праз вернасць.
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Перапісаць яго ніколі
На чыставік не змог ніхто.
Юрась Свірка
Калі табе дрэнна ўжыцці
І ў сэрцы пануе трывога,
Старайся прычыну знайсціІ ўспомні пра Бога.
Калі ты застаўся адзін
І трэба табе дапамога,Хоць пару маленькіх хвілін
Успомні пра Бога.
Калі цябе скручвае злосць
І ў злосці не бачыш нікога,
Падумай, што кожны з нас госць,І ўспомні пра Бога.
Калі ты зусім занямог
На цяжкіх жыццѐвых дарогах,
Павер, што на свеце ѐсць Бог,Успомні пра Бога.
І.Міцько. “Калі табе дрэнна ў жыцці”

М. Танк
Якое шчасце —
Жыць на белым свеце,
Піць водар траў і цішыню бароў,
Твар падстаўляць пад чабаровы вецер
I мець сям’ю, работу і сяброў!
Якое шчасце —
Жыць зусім звычайна:
Браць кнігі з перапоўненых паліц,
I наліваць вадой крынічнай чайнік,
I ў садзе лісце прэлае паліць!
Якое шчасце —
Аднойчы выйсці ў поле на дасвецці,
Каб зразумець —
Да ачышчальных слѐз, —
Якое шчасце —
Жыць на белым свеце
Сярод вясѐлак, птушак і бяроз!..
Г.Бураўкін. “ Якое шчасце…”
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