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Аўтару гэтых радкоў Васілю Зуёнку ўдалося дакладна перадаць настрой першага месяца 

восені. Не паспелі мы азірнуцца, як ён завяршаецца… А здаецца, толькі нядаўна, ідучы з кветкамі 

на лінейку, мы ўрачыста святкавалі Дзень ведаў. Тут жа прыспеў і Дзень беларускага пісьменства, 

які адзначылі ў горадзе-юбіляру Полацку. Непрыкметна праляцеў над зямлёй Дзень прыгажосці, 

якая, як вядома, выратуе свет. А там прыйшоў час успомніць усё тое, за што мы ўдзячныя нашаму 

жыццю (у Дзень папярэджання суіцыду). Пра адно з задавальненняў, даступных кожнаму для 

ўпрыгажэння яго вольнага часу, прыгадалі ў Дзень бібліятэк. Канечне ж, гэта чытанне! 

Павіншавалі працаўнікоў лесу, мытні, машынабудаўнікоў. Апошнім нават падарылі 

святочны канцэрт на ДЭМЗе. Правялі Дзень без аўтамабіля. Успомнілі пра неабходнасць аховы 

азонавага слою. Падзякавалі за мірнае неба над галавой у Дзень міру… 

Верасень – месяц, калі ў космасе адбываюцца важныя для нас працэсы. 22 – дзень асенняга 

раўнадзенства. Гэта час падвесці вынікі, старое пакінуць ззаду, пабудаваць планы на будучае. Так і 

гэты нумар гімназічнай газеты падводзіць вынікі лета, збіраючы, як каралі на нітку, цёплыя летнія 

ўспаміны.  

Акрамя таго, верасень прайшоў пад знакам чырвонага гальштука: шмат мерапыемстваў для 

піянераў адбылося за гэты час. Важнай падзеяй стала правядзенне ў гімназіі прафарыентацыйнай 

канферэнцыі PRO IT Dzerzhinsk… 

Узгадваюцца радкі яшчэ аднага паэта – Анатоля Грачанікава: “Вось верасень – запаслівы 

грыбнік - шчыруе па імшастых баравінах…”. Сапраўды, гэты верасень надзвычай багаты не толькі 

на падзеі, але і на грыбы. Парады, што яшчэ можна збіраць восенню, каб не было сумна, вы 

знойдзеце на старонках нашай газеты. З новым вучэбным годам, сябры! 

Р.S. Калі вы хочаце быць пачутымі або ўбачанымі на стронках нашай газеты, далучайцеся! 

Не саромейцеся і не лянуйцеся дасылаць свае ідэі, артыкулы, творы – усё, чым хочаце 

падзяліцца – на электронны адрас kate56127@gmail.com або прыносіць на заняткі гуртка “Юны 

журналіст” (сустракаемся па суботах а 11-й гадзіне у кабінеце № 23)! Нам не хапае толькі цябе! 

Кацярына Мінько, рэдактар газеты “Лаві момант” 
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