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СЛОВО РЕРШСТОРЛ

УСІ ШЛЯХИ ВЕДУТЬ до школи 
Шановні колеги! Вітаємо Вас із початком нового навчального року!

і вересня — не лише початок 
осені, а й передусім свято, 

хвилювання, підготовка... Для 
першокласників — це озна

йомлення зі школою, для 
інших учнів — наступний 
крок у шкільному житті, 

для педагогів — ще один 
старт, сповнений наполег

ливою працею, творчими 
пошуками, хвилювання

ми й сподіваннями... 
Усе продовжується, 
і все починається 

спочатку...
Нехай цьогорічна 

дорога до знань буде 
легкою, прямою, і, го

ловне, мирною. Бажаємо 
Вам, щоб поруч були люди, 
які підтримають і допомо
жуть, щоб Ваша наполегли

вість і працелюбність були нерозривно пов'язані 
із творчістю, натхненням і привели до успіхів 
і нових звершень. А ми вам у цьому допоможемо.

У Вас у руках — перший номер нового на
вчального року. Він присвячений роботі бібліо
тек — освітнім, культурним та Інформаційним 
центрам, джерелам знань і мудрості. 1 перші уроки 
мудрості пропонуємо взяти в давньокитайського 
мислителя та філософа Конфуція.

Урок і. Продовжуйте йти
Неважливо, як повільно ви йдете, до тих пір, 

поки ви не зупинитеся.
Якщо ви будете продовжувати йти правиль

ним шляхом, то в підсумку досягнете бажаного 
пункту призначення. Важка робота має ви
конуватися послідовно. Людина, яка досягає 
успіху. — це та, що залишається відданою ідеї 
і, незважаючи на обставини, рухається до своєї 
мети.

Урок г. Ваші друзі мають значення
Ваші друзі — це пророцтво вашого майбутньо

го. Ви прямуєте туди, де вони вже знаходяться, 
тому потрібно шукати друзів, які рухаються в тому

ж напрямку, що й ви. Оточуйте себе людьми 
з вогнем у серці!

Урокз. За гарне потрібно платити
Усього того, що дійсно має значущість, важко 

домогтися і набагато легше отримати щось по
гане. Легко ненавидіти й важко любити. Любов, 
прощення і великодушність вимагають великого 
серця, неабиякого розуму й значних зусиль.

Урок 4. Перед Кожною справою потрібно 
підготуватися

Майстер, який хоче вдосконалити свою робо
ту, спочатку повинен підготувати свої інструмен
ти. Успіх залежить від попередньої підготовки.

Урок 5. Помилитися нестрашно
Немає нічого поганого у ваших помилках, 

якщо ви не будете продовжувати пам’ятати про 
них.

Урок 6. Звертайте увагу на наслідки
Коли ви розгнівані, думайте про наслідки.

Урок 7. Вносьте корективи
Коли очевидно, що ціль не може бути до

сягнута, не корегуйте її, а корегуйте свої дії.

Урок 8. Ви можете вчитися в кожного
Якщо я йду з двома людьми, то кожен із них 

може виступати в ролі мого вчителя. Я буду 
наслідувати хороші риси одного й виправляти 
в собі мінуси іншого.

Ви можете й повинні брати уроки від кож
ного — шахрая або святого. Життя — це історія, 
наповнена уроками, підготовленими до засво
єння.

Урок д. Усе або нічого
Чим би ви не займалися у житті, робіть це всім 

своїм серцем.
Щоб домогтися успіху у житті, вам потрібна 

буде дати все найкраще, на що ви здатні, і тоді 
зможете жити без жалю.

Наталія ЧИРЕНКО,
редактор
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