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Ад аўтараў 
 

      Акрэслены вучэбнымі  праграмамі 2017 года галоўны напрамак у працы 
настаўніка – фарміраванне сапраўднага грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, 
удумлівага чытача, адукаванага суразмоўніка, спагадлівага, высакароднага 
чалавека, а таксама маўленчая практыка вучняў  у форме гутаркі, пісьма, 
чытання, публічных выступленняў, вучэбных лекцый, дакладаў, 
паведамленняў, як і задача фарміравання ўменняў ствараць самастойныя 
вусныя і пісьмовыя выказванні розных тыпаў, стыляў і жанраў, рэалізуюцца 
найперш праз тэкст.   
      Тэкст, як гэта відаць з праграм і  вучэбных дапаможнікаў, – раздзел, што 
стаў скразным у выкладанні беларускай мовы ў школе: пачынаючы з V класа 
веды пра тэкст і адпаведныя ўменні вучняў  паступова, няўхільна 
нарошчваюцца на II і  III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі, улічваюцца 
складальнікамі праграм пры паўтарэнні вывучанага за  кожны мінулы год, 
рэкамендуюцца для замацавання ў практычнай частцы большасці 
праграмных тэм і раздзелаў, уводзяцца ў структуру асноўных патрабаванняў 
да вынікаў вучэбнай дзейнасці школьнікаў. 
      Такая выразная “ідэалогія” тэксту ў навучанні мове вымагае адпаведнага 
вучэбна-метадычнага забеспячэння: своечасовага папаўнення метадычнага 
партфеля  настаўніка патрэбнымі выданнямі, істотнага дапаўнення тэкставага  
матэрыялу падручнікаў.  Менавіта гэта і  матывавала аўтараў ў тым, каб 
суправадзіць падрыхтоўку ўрокаў новым  дапаможнікам. У яго аснове – ідэя 
дарэчнага ўключэння ў настаўніцкія вучэбна-метадычныя комплексы, як і ў 
рэальную практыку, полідыдактычных тэкстаў. Сутнасць з’явы 
полідыдактычнасці тэкставых адзінак, выбраных з масіву літаратуры, і 
раскрываецца ў дапаможніку. Паняцце полідыдактычнага тэксту ўпершыню 
ўводзіцца  намі ў метадычны зварот,  і  яго асваенне настаўніцтвам – чарговы  
і патрэбны крок да глыбінь  методыкі. Новы дапаможнік  з’яўляецца 
практычнай часткай выдадзенага вучэбна-метадычнага дапаможніка “Да 
глыбінь тэксту” для настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры, што 
працуюць у V – VIII  устаноў агульнай сярэдняй адукацыі. 
      Адной з асаблівасцей новага выдання для педагогаў, што кіруюць 
навучаннем мовы ў школе, з’яўляецца тое, што празаічныя і вершаваныя 
тэксты з пытаннямі і заданнямі для вучняў напісаў сааўтар кнігі Ст.Р. 
Рачэўскі. Яшчэ адна асаблівасць дапаможніка  ў тым, што полідыдактычныя 
тэксты, сабраныя А.І. Данішам і рэкамендаваныя для самастойнай апрацоўкі 
настаўнікамі, вызначаюцца выхаваўчай накіраванасцю: яны – пра духоўна-
маральныя і матэрыяльныя каштоўнасці малой радзімы, пра яе людзей як 
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носьбітаў і творцаў мовы,  культурна-гістарычныя асяродкі розных куткоў 
Брэстчыны; многія з іх спатрэбяцца для  пісьмовых і вусных прац розных 
відаў. Элементам навізны кнігі лічым і тэксты на славянскіх мовах як 
ілюстрацыі ўніверсальных рыс звязных выказванняў  у  развітых мовах свету. 
      Для настаўнікаў, зацікаўленых у прадуктыўным ужыванні 
полідыдактычных тэкстаў, няма праблемы ў тым, каб капіраваць  іх і 
перанесці ва ўласны электронны ці іншы архіў: дапаможнік у электроннай 
форме і ў рэжыме доступу размешчаны на сайце Брэсцкага абласнога 
інстытута развіцця адукацыі, дзе мы абодва працуем (раздзел “У дапамогу 
настаўніку”, рубрыка “Беларуская мова і літаратура”). 
      Разлічваем на пазітыўную ацэнку  кароткіх парад наконт магчымага 
прымянення полідыдактычных тэкстаў у V–XI класах. Кніга нацэльвае 
настаўнікаў на перыядычнае ўваходжанне, пранікненне вучняў і настаўнікаў 
у прастору  тэксту, у якім усебакова выяўляецца беларуская мова і яе 
багацце. Будзем удзячныя за выказаныя меркаванні наконт практычнай 
карысці нашага вучэбна-метадычнага выдання. 
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ТЭКСТ ЯК ПОЛІДЫДАКТЫЧНАЯ АДЗІНКА 
 НАВУЧАННЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ Ў ШКОЛЕ 

 
      Тэкст не першае дзесяцігоддзе як усталяваўся ў практыкаарыентаванай 
метадычнай навуцы і  непасрэднай педагагічнай практыцы ў якасці вядучай 
адзінкі навучання беларускай мове. Гэта адлюстроўваюць і шматлікія 
метадычныя выданні, і  вучэбныя кнігі для школьнікаў па беларускай мове. У  
дапаможніках  па мове для навучання на  II і  III  ступенях агульнай сярэдняй 
адукацыі, як паказвае іх аналіз,  прыярытэт належыць практыкаванням, у якіх 
заданні па многіх раздзелах школьнага курса накіроўваюць, як правіла, на 
прачытанне тэксту і вывучэнне на яго аснове  пэўных моўных з’яў. На такія 
практыкаванні багаты вучэбныя дапаможнікі па мове і для пачатковых 
класаў: дзеці змалку прывучаюцца да таго, што слова ці сказ функцыянуюць 
не самі па сабе, а ва ўзаемадзеянні з іншымі і разам утвараюць тэкст ці вуснае 
выказванне; нездарма і слова text перакладаецца з лацінскай мовы як 
злучэнне, тканіна. 
      Тое, што тэкст  даўно ўспрымаецца настаўнікамі як ключавая 
дыдактычная адзінка і ўстойлівая метадычная катэгорыя,  рэгулярна 
пацвярджаецца ў  працэсе павышэння кваліфікацыі  педагагічных кадраў: 
слухачы-спецыялісты дзеляцца на занятках цікавым набытым вопытам працы 
з тэкставым матэрыялам розных стыляў і жанраў; апісанне эфектыўнага 
выкарыстання тэкстаў часта разглядаецца – як прадстаўлены для ацэнкі 
вопыт педагагічнай дзейнасці – на экзаменах  пры атэстацыі настаўнікаў 
беларускай мовы і літаратуры  на вышэйшую кваліфікацыйную катэгорыю. 
Нямала  і настаўніцкіх публікацый пра тэксты на ўроках мовы. 
      Даследчыкі пытанняў методыкі беларускай мовы, як і дапытлівыя, 
удумлівыя настаўнікі, якія  пры распрацоўцы ўрокаў  часта выходзяць за 
рамкі падручніка, пакуль што рэдка (калі меркаваць, у прыватнасці, па 
мностве публікацый) звяртаюць увагу на арыгінальную асаблівасць 
большасці тэкстаў – іх дыдактычную насычанасць, шматпалярнасць ці, тое 
самае, полідыдактычнасць.  Сутнасць  гэтай з’явы заключаецца ў тым, што ў 
разгорнутым, з некалькіх абзацаў, тэксце ёсць  найчасцей не адна і не 
некалькі, а шмат  мясцін, вартых звароту да іх для ўзнаўлення  даўно 
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набытых ці толькі што атрыманых вучнямі ведаў і  ўменняў, прымянення іх 
ці то пры вывучэнні новага праграмнага матэрыялу і яго замацаванні, ці то 
для кантролю ведаў і ўменняў, ці, напрыклад, для самастойнай працы дома; і 
гэта значыць: адзін і той жа тэкст можна прымяняць у розных праекцыях і 
сітуацыях на ўроку. Уважлівы настаўніцкі позірк на тэкст з выразнымі 
стылявымі прыметамі распазнае і яго выразны выхаваўчы патэнцыял ці, 
напрыклад, магчымасць дэталёвага разгляду на факультатыўных занятках, 
уключэння ў алімпіядныя заданні, выкарыстання для індывідуалізацыі, 
дыферэнцыяцыі навучання мове, устанаўлення міжпрадметных сувязей на 
ўроку. У кожным  тэксце з прыметамі полідыдактычнасці адгукаюцца 
пэўныя  характарыстыкі ўзбуйненай дыдактычнай адзінкі і ёсць магчымасці   
выкарыстання тэхналогіі  ўзбуйнення дыдактычных адзінак  П. Эрдніева  [1], 
паколькі яго можна выкарыстаць як, напрыклад, для  першапачатковага 
вывучэння і замацавання набытых ведаў, так і для паўтарэння, прычым – па 
некалькіх раздзелах школьнага курса мовы; у ім часта сустракаецца блочнае 
размяшчэнне маўленчага матэрыялу.  
      Такім чынам, вызначальнымі рысамі полідыдактычнага тэксту 
з’яўляюцца: наяўнасць у ім пэўнай, часта значнай, колькасці моўных з’яў, 
вартых вытлумачэння; магчымасць неаднаразовага звароту да яго ў 
разнастайных адукацыйных сітуацыях  на розных этапах урока мовы і ў 
розных відах працы з вучнямі. 
       Вось прыклад паэтычнага тэксту з рознапланавай дыдактычнай 
“пародай”: 

Інстынкт 
 

      Мы часта наракаем: жыць так цяжка, 
      Няма спакою ні нагам, ні галаве… 
      А паглядзіце, як звычайная мурашка 
      на свеце гэтым хораша жыве! 
 
      Няхай сабе інстынкт кіруе ёю 
      і ў насякомага такі кароткі век – 
      яна яднана са сваёй сям’ёю 
      так, што пазайздросціць можа чалавек. 
 
      Мурашцы праца – дарагое свята, 
      на выручку кідацца – вось закон! 
      Ёсць плён: мурашнік чысты і багаты, 
      у непагадзь сваіх прытуліць ён. 
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      Мурашка цягне тонкую сцябліну 
      вагою для яе ў сем пудоў. 
      Стамілася. Прыціхла на хвіліну 
      і –  цягне, цягне! Да сямі патоў… 
 
      Мурашнік – храм, узведзены рупліва, 
      цуд дойлідства,  
      здзяйсненне лепшых мар. 
      Мураш надзвычай мужны і цярплівы 
      ў вежы на паляне гаспадар. 
       
      Здараецца, што невук і няўклюда – 
      з тых, хто крышыць  усё  вакол гатоў! –  
      пырне нагой, разбурыць  вежу  люта… 
      Праз дзень яна  паўстане  ля  кустоў! 
 
      Скажу я без папрокаў і вердыктаў 
      і лёгка, проста пабудую сказ: 
      як не хапае нам такіх інстынктаў, 
      якія б лепшымі рабілі нас! 
 
      Дыдактычная  каштоўнасць  прыведзенага мастацкага тэксту  выяўляецца 
не толькі ў значнай колькасці назоўнікаў і магчымасці прымяніць іх пры 
вывучэнні адной з асноўных часцін мовы, яе значэння, марфалагічных 
прымет, сінтаксічнай ролі, асаблівасцей правапісу. У вершаваных радках 
гэтак жа шмат займеннікаў (16), прыслоўяў, прыназоўнікаў, злучнікаў, 
складаных сказаў,  разнастайных арфаграм і пунктаграм. Пасля чытання 
верша ў класе гаворку можна перавесці на тэкст як моўную адзінку, яго 
стылістычную прыналежнасць, асаблівасці перадачы зместу, тэматычную 
зладжанасць, пошук сродкаў сувязі паміж часткамі,  а таксама – закрануць 
выхаваўчую напоўненасць. Тэкст пра мурашку, калі ставіць мэту яго 
ўсебаковага  ці выбарачнага аналізу, дае падставы для пастаноўкі 
рознапланавых пытанняў і заданняў класу ці асобным вучням –  у залежнасці 
ад узроўню іх навучанасці мове: 
      1. Дакажыце, што маеце справу менавіта з тэкстам. Якая тэма ў ім  
закранаецца, раскрываецца? У чым заключаецца асноўная думка, у якіх 
радках яна асабліва выяўляецца? 
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      2.  Ці дасягнута ў тэксце яго сэнсавая завершанасць?  Паспрабуйце 
падзяліць паэтычны тэкст на часткі. А як яны звязаны між сабой? 
      3. Да якога стылю маўлення і на якіх падставах можна аднесці гэты тэкст? 
     4. Знайдзіце ў вершы тыя часціны мовы і іх сінонімы, якія дазваляюць 
пазбегнуць неапраўданых паўтораў аднолькавых слоў, і наадварот – 
адшукайце лексічныя паўторы, роля якіх – звязаць сказы і часткі тэксту ў  
сэнсавае цэлае. 
      5. Зрабіце вывад пра тып маўлення.  Ці ёсць у тэксце элементы 
апавядання, разважання, апісання? 
      6. Пакарыстайцеся тлумачальным слоўнікам, каб сфарміраваць 
правільнае ўяўленне пра значэнне іншамоўнага слова  інстынкт. 
Прапануйце іншы варыянт загалоўка верша, але так, каб ён таксама 
сумяшчаўся з тэмай і асноўнай думкай тэксту. 
      7. Знайдзіце яшчэ іншамоўныя словы, ці ведаеце вы іх значэнне? Ці 
з’яўляюцца іншамоўнымі словамі назоўнікі дойлідства, храм, плён, 
няўклюда? Раскрыйце іх значэнне спачатку самастойна, а потым праверце 
сябе, выкарыстаўшы тлумачальны слоўнік. 
      8. Знайдзіце ў тэксце і перачытайце бяззлучнікавыя складаныя сказы, 
растлумачце ў іх пунктаграмы. 
      9. Звярніце  ўвагу на дзеясловы, якімі аўтар абазначыў нястомную працу 
мурашкі. Якія дзеясловы ў кантэксце твора з’яўляюцца антанімічнымі ў 
адносінах да дзеянняў насякомага?  
      10. Назавіце дзеясловы, стылістычная роля якіх – падкрэсліванне 
інтэнсіўнасці, працягласці мураўінай працы. 
      11. Як лічыце: падкрэслівае (ці не) заўзятасць, стараннасць мурашкі 
фразеалагізм да сямі патоў? Што ён абазначае? 
      12. Што з паводзін мурашкі выяўляецца ў жыцці чалавека, якія якасці? 
      13. Ці адлюстроўвае тэкст адну з непераадоленых дагэтуль праблем 
чалавецтва ў яго адносінах да прыроды?  Коратка раскажыце пра гэтую 
праблему. 
      14. Аўтар параўноўвае мурашнік з рупліва ўзведзеным храмам. Ці  існуе 
на самай справе гэтае падабенства? Калі яно ёсць, то ў чым  праяўляецца? 
Прамое ці пераноснае значэнне нададзена ў тэксце словам і словазлучэнням 
храм, цуд дойлідства, здзяйсненне мар? 
      15. Паспрабуйце зрабіць словаўтваральны аналіз слоў сцябліна і яднана. 
Пры неабходнасці перачытайце тэорыю словаўтварэння ў падручніку. 
      16. Які жыццёвы вывад дапамагае зрабіць вам вывучэнне гэтага 
вершаванага тэксту? 
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      17. Якія веды і ўменні па беларускай мове вам удалося паўтарыць, 
узнавіць, прымяніць, каб правільна аналізаваць тэкст пра мурашку? 
      Як відаць з сістэмы  прыкладных пытанняў і заданняў, адрасаваных 
вучням, акумулятыўны характар прыведзенага тэксту дазваляе актуалізаваць 
шматлікія і разнастайныя веды і ўменні, што суадносяцца з асобнымі 
часцінамі мовы і іх стылістычнай характарыстыкай, сінтаксісам і 
пунктуацыяй, лексічным значэннем слова, тэкстам як моўнай адзінкай, 
тыпамі маўлення. Па большасці пытанняў і заданняў тэкст “Інстынкт” 
мэтазгодна прапанаваць для маўленчай практыкі вучняў на II ступені 
навучання. 
      Яшчэ адна тэкставая дыдактычная адзінка, багатая на моўныя з’явы: 
 

Знак Радзімы 
 

      На свеце гэтым, ці ж не праўда, кожны 
      Па-свойму любіць родную зямлю: 
      Хто горача, аддана, хто ўстрывожана, 
      І, як умею, я сваю люблю. 
 
      Сумленны чалавек звычайна мае 
      Свой знак Радзімы, сімвал у душы: 
      Камусьці ад Версаля дух займае, 
      Другому ж любыя анежскія Кіжы 
      Ці ў храмах Барселоны вітражы. 
 
      А ў мяне не ўсё так грандыёзна, 
      Бо розум сімвал мне паслаў такі: 
      Пад цёплым дахам – ластаўкі ў гнёздах, 
      Ля сцежкі ў жытнім полі – васількі. 
 
      Падказку  ластаўкам дае прырода: 
      Пад дахам птушак абміне бяда, 
      Гняздзіцца  трэба там, дзе ў хаце згода 
      І добрых  спраў чакае чарада. 
 
      А васількам мілей сінець ля жыта, 
      Там, дзе смуга кранае неба  край, 
      Дзе поле ціхай радасцю спавіта, 
      Надзеяю на новы ўраджай. 
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      Калі бываю зрэдку ў замежжы, 
      Мне не хапае нашай талакі, 
      І ластавак за тонкаю мярэжай, 
      І жыта, дзе красуюць васількі. 
 
      Няхай у выбары я старамодны, 
      Ды зберагу, не давяду да забыцця 
      Айчыны сімвал мой, зямны і годны,  
      Народжаны ад працы і жыцця. 
 

Магчымыя пытанні і заданні: 
 

          1. Дакажыце, што вы толькі што прачыталі, успрынялі менавіта тэкст. 
              2. Вызначце  яго тэму і асноўную думку. 
         3. Да якога стылю трэба аднесці гэты тэкст? Якія маеце доказы яго 
стылявой прыналежнасці? 
        4. Ці ёсць у тэксце адступленні ад разважання як тыпу маўлення? Калі 
ёсць,  раскажыце пра іх. 
        5. Аўтар ужыў у вершаваным творы звыш 50 назоўнікаў. Звяжыце такую 
іх значную колькасць з паняццем Радзімы. Што яны найчасцей абазначаюць? 
       6. Якія назоўнікі тут можна назваць ключавымі, неабходнымі для 
выражэння асноўнай думкі? 
       7. Дайце іншую назву тэксту, не адступаючы ад яго тэмы і ідэі. 
       8. А што для вас з’яўляецца сімвалам вялікай ці малой Радзімы? 
Абгрунтуйце свой выбар. 
       9. Зважаючы на тое, што лацінскае text – гэта  тканіна, злучэнне, 
знайдзіце ў тэкставай тканіне верша ўласнабеларускія ніці-словы, 
растлумачце іх значэнне. 
      10. Знайдзіце ў тэксце  складаныя сказы, растлумачце пастаноўку знакаў 
прыпынку. 
      11. У тэксце не так многа слоў з пераносным значэннем. Як думаеце, 
чаму? 
      12. Зрабіце словаўтваральны аналіз слова старамодны. 
      13. Выдзеліце ў тэксце  (на выбар) 3–5 арфаграм і столькі ж пунктаграм, 
назавіце іх. Да якіх правілаў трэба звярнуцца, каб зрабіць правільны  варыянт 
напісання ці пастаноўкі знакаў  прыпынку? 
      14. Зямля ў тэксце родная, дах цёплы, чалавек сумленны, справы добрыя, 
радасць ціхая, ураджай новы. Ці перадаюць гэтыя прыметнікі, што паясняюць 
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пэўныя з’явы, прадметы, асобы, некаторыя асаблівасці беларускага ладу 
жыцця, прыметы менавіта нашай Радзімы? 
      15.Што  абазначае слова талака? Ці мае яно адносіны да людзей нашай 
Радзімы, традыцый  беларускага народа? 
      16. Знайдзіце ў тэксце прыназоўнікі, якія дапамагаюць уявіць, што 
дзеянне адбываецца ў прасторы і часе, на нашай роднай зямлі. 
      17. Патлумачце, як разумееце аўтараву думку пра тое, што яго сімвал 
Айчыны “народжаны ад працы і жыцця”.       
      18. Якія канкрэтна веды і ўменні па беларускай мове вам спатрэбілася 
паўтарыць і прымяніць, аналізуючы тэкст пра  сімвалы Радзімы? 
        Любы падобны рад пытанняў і заданняў можа быць істотна дапоўнены 
ці, наадварот, скарочаны настаўнікам  у залежнасці ад адукацыйнай сітуацыі. 
Такім чынам, і ў гэтым мастацкім тэксце адкрываюцца свае “полюсы” 
вырашэння разнастайных мэт і задач моўнай адукацыі – вырашэння найперш 
у завяршальных  (VIII і IX)  класах на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі.  
      На прыкладзе любога звязнага выказвання можна прасачыць 
узаемадзеянне некалькіх узроўняў мовы, але ў полідыдактычных тэкстах, 
максімальна насычаных моўнымі з’явамі, як і ў прааналізаваных тэкставых 
адзінках, найбольш магчыма асэнсаванне вучнямі “цеснай узаемасувязі і 
ўзаемаабумоўленасці ўсіх аспектаў і ўзроўняў моўнай сістэмы”  [2, c. 6]. 
       Бясспрэчна, што, рыхтуючы адразу некалькі ўрокаў мовы на наступны 
вучэбны дзень, настаўніку пры адборы   маўленчага матэрыялу з друкаваных 
крыніц карціць звярнуць увагу не на дыдактычнае шматаблічча  тэксту, а 
найперш – на наяўнасць у ім моўнай з’явы, што будзе вывучацца па праграме 
ў пэўным класе. І гэта натуральна ва ўмовах штодзённай прафесійнай 
загрузкі педагога: акрамя ўрокаў, ёсць шматлікія справы і клопаты  класнага 
кіраўніцтва, пазакласныя заняткі, алімпіядны рух, пэўныя абавязкі ў 
настаўніцкім калектыве. Кажучы па праўдзе, настаўніку найчасцей не да 
такой, як прыведзеная, комплекснай апрацоўкі тэксту. Гэтая акалічнасць, 
аднак, не вызваляе спецыяліста ад прафесійнай неабходнасці нарошчваць, 
узбагачаць кампетэнцыю адбору і  ўважлівага прагляду тэкстаў для 
навучання мове. 
      Выйсце з сітуацыі бачыцца ў самім адукацыйным асяроддзі: напрыклад, у 
арыентацыі дзейнасці праблемнай ці творчай групы настаўнікаў на адбор, 
даследаванне тэкстаў розных стыляў і жанраў са шматлікімі і 
неаднастайнымі  моўнымі з’явамі і фактамі. Настаўніцкая талака здольна 
стварыць і на працягу навучальнага года ці некалькіх гадоў паступова 
папаўняць банк ці базу полідыдактычных тэкстаў у электроннай форме, якія 
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адкрыты для настаўнікаў-карыстальнікаў. Падкрэслім: такія тэксты не 
з’яўляюцца інтэлектуальнай уласнасцю педагогаў-збіральнікаў.  
      Збіральніцкая і аналітычная праца,  пра якую гаворка,  можа стаць 
задачай дзейнасці гарадскога ці раённага метадычнага аб’яднання 
настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры пры ўмове, што ў такую 
метадычную кааперацыю ўваходзяць спецыялісты ад многіх школ, гімназій, 
ліцэяў. Важна ўлічваць пры гэтым: пошук, выяўленне полідыдактычных 
тэкставых адзінак  няўхільна  павышае ўзровень арфаграфічнай, 
граматычнай, стылістычнай зоркасці настаўнікаў, як і ўзровень іх культуры 
беларускага маўлення. 
      Працэс апрацоўкі знойдзеных полідыдактычных тэкстаў, якімі можна 
значна дапоўніць і разнастаіць тэкставы матэрыял падручнікаў, паддаецца 
алгарытмізацыі, і тут могуць прымяняцца варыянты:                                              

Варыянт I 
1. Выяўленне  насычанасці празаічнага ці вершаванага тэксту моўнымі  

з’явамі і фактамі. 
2. Фармуляванне, запіс  пытанняў і заданняў па пэўнай  праграмнай тэме  

ці некалькіх тэмах у канкрэтным класе. 
      3. Перавод  апрацаванага тэксту ў электронную форму ці папаўненне 
каталога на папяровых носьбітах.                                               

Варыянт II 

1. Выяўленне  дыдактычнай насычанасці  знойдзенага тэксту. 
2. Прагназаванне магчымасцей  устанаўлення вучнямі тэмы, асноўнай 

думкі, тыпу маўлення, стылю. 
3. Распрацоўка кантрольнага матэрыялу  па тэксце  для працы вучняў у  

вуснай ці пісьмовай форме,  устанаўленне магчымасці выкарыстання  
звязнага выказвання  для навучальных ці кантрольных дыктантаў і пераказаў 
з неабходнай колькасцю слоў.  

4. Выяўленне  ў тэксце колькасці арфаграм і пунктаграм, што 
 суадносяцца з  канкрэтнымі вывучанымі раней правіламі. 
      5. Выяўленне выхаваўчай накіраванасці  полідыдактычнай тэкставай 
адзінкі. 
      Асобныя крокі-дзеянні ў прыведзеных алгарытмах  можна разглядаць у 
якасці маркераў полідыдактычнасці тэкставых адзінак.     
 

Літаратура 
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математике / П.М. Эрдниев, Б.П. Эрдниев. – М.: Просвещение, 1986. –  
255  с. 

      2.    Вучэбныя праграмы для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі з 
беларускай і рускай мовамі навучання і выхавання. Беларуская мова. 
Беларуская літаратура. IX клас. – Мінск: НІА. – 2019.    
                           
 
                                

ПОЛІДЫДАКТЫЧНЫЯ ТЭКСТЫ 
З ПЫТАННЯМІ  І ЗАДАННЯМІ ДЛЯ ВУЧНЯЎ 

 
V клас 

 
                                      Восеньскі матыў 
 
         Восень надыходзіць,  
         восень залатая… 
         Журавы ў просінь 
         ранкам адлятаюць. 
 
         Сумны крык птушыны 
         будзіць наваколле. 
         Восень надыходзіць – 
         ціхае раздолле… 
 
         Крочу па сцяжыне 
         да твайго парогу. 
         Срэбрам павуцінне 
         сцеле мне дарогу. 
 
         Стан схіліўшы долу, 
         клён мяне вітае. 
         Восень надыходзіць, 
         Восень залатая…                                                                                     

      Пытанні і заданні 
 

      1. Прачытайце тэкст. Звярніце ўвагу на загаловак. Што, на вашу думку, 
дазваляе  аўтару ўжыць слова  матыў?  Звяжыце адказ з назоўнікам журавы, 
з сумным крыкам (песняй)  птушак, што ляцяць у вырай. 
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      2. Аўтар намаляваў  карцінку восеньскай пары  проста і зразумела, таму 
верш лёгка пераказаць прозай. Паспрабуйце зрабіць гэта. 
      3. Назавіце тэкст па-свойму, для гэтага ў ім ёсць падказка – граматычная 
аснова. Ці можа ваш варыянт назвы быць яшчэ і тэмай тэксту? 
      4. Якую галоўную думку сцвярджае стваральнік тэксту, хоча падзяліцца 
ёю з чытачом? 
      5. Разгледзьце наступны план: 
      1) Адлёт журавоў – прымета надыходу восені. 
      2) Крочу восеньскай сцежкай. 
      3) Восень залатая. 
      Якія радкі тэксту вы аднеслі б да кожнага з пунктаў прапанаванага плана? 

5. Якое слова, на вашу думку, звязвае ўсе часткі тэксту і яго плана ў адно 
 сэнсавае цэлае, якой часцінай мовы яно з’яўляецца? 
      7. Якія яшчэ назоўнікі ў тэксце дазваляюць добра ўявіць, а потым і 
пераказаць карціну восеньскай пары? Назавіце іх. 
      8. Назоўнікі ў  гэтым  тэксце спалучаюцца з прыметнікамі. Назавіце  
прыметнікі, што паясняюць назоўнікі, пашыраюць уяўленне пра з’явы і 
прадметы. Якая роля ім адводзіцца ў стварэнні праўдзівай восеньскай  
замалёўкі? 
      9. Ужыванне якой іншай часціны мовы дапамагае аўтару паказаць 
паступовасць надыходу  восені? Назавіце ўсе словы гэтай часціны мовы, каб 
пераканацца: яны – паказчыкі паступовасці дзеяння. 
      10. Адшукайце і назавіце словы, у якіх не супадаюць напісанне і 
вымаўленне (колькасць літар і гукаў). 
      11. Падбярыце сінонімы да слоў просінь, наваколле, дарога.  
      12. Дакажыце, што пяты, шосты і сёмы сказы ў гэтым тэксце звязаны 
паміж сабой паралельнай сувяззю. 
      13. Як вы дакажаце, што ўсе гэтыя сказы простыя па будове? 
      14. Назавіце ў другім сказе вядомае і новае. 
      15. Акрамя адлёту птушак, што яшчэ можна аднесці да прымет надыходу 
восені?  
                                                       Парада  настаўніку 
 
      Праца з гэтым тэкстам на ўроку  дапаможа паўтарыць  вывучанае на I 
ступені навучання: веды пра тэкст і яго будову, тэму і асноўную думку, віды 
сувязі сказаў ў тэксце, загаловак, асобныя часціны мовы і іх 
тэкстаўтваральную ролю.  

Танкісты 
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      Немалы вайсковы  гарадок  на прыгорку з некалькімі вуліцамі вабіў нас, 
дзяцей, невясковым жыццём, тут усё выглядала іначай, на гарадскі лад: 
мураваныя будынкі казармаў,  сталоўка, магазін,  асобна пабудаваныя дамы 
для афіцэрскіх сем’яў,  бярозавыя алеі, заасфальтаваныя дарожкі, па якіх 
туды-сюды хадзілі прыгожа апранутыя і завітыя жанчыны,  афіцэры ў 
бліскучых хромавых ботах з зоркамі  на  пагонах…  
      Дзеці  і дарослыя, хто не быў на полі ці ў лесе, выбягалі і станавіліся ля 
плоту, калі пачынала дрыжаць ад  гулу зямля: па вуліцы ішлі танкі. 
Высунуўшыся са сталёвых вежаў, расшпіліўшы шлемы,  вясковаму люду 
весела махалі танкісты. Танкавая кавалькада, падняўшы вялізныя клубы 
гарачага пылу, спынялася ля рэчкі. Вайскоўцы спрытна саскоквалі ўніз, 
зачэрпвалі ваду, вымывалі запыленыя твары, падыходзілі пагаварыць.  
Потым зноў узбіраліся на браню, знікалі ў люках, а далей  (і гэта было так 
незвычайна, так цікава!) баявыя машыны рухаліся да цячэння і, акрамя доўгіх 
дулаў, хаваліся ў ім цалкам,  як і твар вадзіцеля за невялікім акенцам унізе.   
Танкі выязджалі  з рэчкі на дарогу  і  праставалі далей, на палігон. Доўга 
яшчэ віравала ўспененая  брудная вада, купацца ў ёй не хацелася, 
напалоханыя качкі і гусі хаваліся ў аер і  алешнік… 
 

Пытанні і заданні 
 

      1. Прачытайце  надрукаванае. 
      2. Ці з’яўляецца гэтае пісьмовае выказванне тэкстам: ці валодае яно 
тэматычным адзінствам, разгорнутасцю, паслядоўнасцю, звязнасцю, 
завершанасцю? 
      3. Калі ўпэўніліся, што гэта тэкст, адкажыце на пытанне: пра што ён, якая 
асноўная думка сцвярджаецца ў ім? 
      4. Якім стылем выказваецца ў тэксце аўтар? Якія рысы гэтага стылю 
заўважаеце? 
      5. У першай частцы тэксту для  адлюстравання гарадскога выгляду 
вайсковага населенага пункта выкарыстаны аднародныя члены сказа. Якой 
часцінай мовы яны з’яўляюцца? Якія канкрэтна назоўнікі дапамагаюць вам 
лепш уявіць асяроддзе гарадка? Назавіце іх. Выдзеліце і назавіце сярод іх 
словы іншамоўнага паходжання. 
      6. У гэтай жа частцы паспрабуйце назваць усе выпадкі дапасавання, 
кіравання і прымыкання ў словазлучэннях. Якіх відаў сувязі тут больш і 
чаму? 
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      7. У другой частцы тэксту выдзеліце, прачытайце ўголас усе дзеясловы, 
якія выкарыстаны аўтарам, каб паказаць дынамізм паводзін дзяцей, 
дарослых, танкістаў. 
      8. Звярніце ўвагу: усе дзеясловы тут ужыты ў форме прошлага часу. Чаму 
іменна такую дзеяслоўную форму выбраў аўтар  у апісанні паводзін танкістаў 
і перамяшчэнні баявых машын? 
     9. Якія сэнсавыя часткі складаюць гэты тэкст? Як бы вы іх назвалі? 
     10. Назавіце, у якой частцы тэкст выглядае больш як апавяданне, у якой – 
як апісанне. 
     11. Паспрабуйце падрабязна пераказаць тэкст з выкарыстаннем апорных 
слоў і словазлучэнняў, выдзеленых вамі граматычных асноў  сказаў. 

 
Парада настаўніку 

 
Прапанаваны тэкст спатрэбіцца для паўтарэння ведаў пра знамянальныя 
часціны мовы, а таксама пры вывучэнні праграмных тэм “Тэкст”, 
“Сінтаксіс і пунктуацыя”. 

VI клас 
 

Трэба было папрасіць 
 

      … Ах, які гэта быў яблык!  Вялікі,  румяны, ідэальна круглы, з хвосцікам, 
якім нядаўна злучаўся з мацярынскай галінай.  Для дзіцяці – казачны. Рэдкі 
гатунак: звычайна ад такіх яблык пахла мёдам. Спакуса заключалася ў тым, 
што аблюбаваны мной ападак  ляжаў усяго за метр ад мяне, але… за 
суседскім плотам. Выцягнуўшы ногі аж на сцежку, я ляжаў тут хвілін з 
дваццаць, вырашаючы, як жа падцягнуць  смачны пачастунак бліжэй да сябе 
і заціснуць у далоні. З густа сплеценым барвіннікам,  дзе спачываў яблык, я, 
зразумела, справіўся б, але, каб дацягнуцца, не хапала рукі. Сонца паспела 
напячы галаву, ныла шыя. Вось-вось у акне адхінецца фіранка і на мяне 
стануць сварыцца. Што ж рабіць? Дома на кухні я забіраю з пліты  
прадаўгаваты, тоўсты, загнуты на канцы дрот, якім звычайна разбіваюць 
галавешкі. Задаволены, вяртаюся на зыходную пазіцыю. Асцярожна 
пазіраючы на чужое акно, усё-такі падцягваю бліжэй да вуліцы жаданы 
яблык. Але адчыняецца палавінка акна: 
      – Ну што, злодзей, папаўся! 
      – Цёцечка, гэто ж ападак… Я ж не залез у ваш гародчык… 
      – Пачакай, зараз я выйду! 

Падняўшыся на ногі, стаю, збянтэжаны: што ж будзе далей? Выходзіць  
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цётка Вікця, трымае ў руках кошык, а ў ім … такія ж самыя, як я люблю, 
яблыкі. Ну проста жоўта-чырвонае полымя, і  сапраўды пахне мёдам! 
      – Бяры, колькі хочаш, хоць увесь кошык, толькі вярні пусты. 
      – Праўда? Можна? Цёцечка!.. 
      – Бяры-бяры. Трэба было папрасіць, а не самому лезці…   
 
                                  Пытанні і заданні 
 

1. Прачытайце тэкст. Вызначце яго тэму і асноўную думку. 
2. Да якога стылю трэба аднесці тэкст, па якіх прыметах? 
3. Нескладана вызначыць, што перад намі апавяданне як тып маўлення.  

Тэкст, аднак, мае прыметы яшчэ аднаго тыпу. Якога, у якой частцы? 
Перачытайце гэтую мясціну. 

4. Звярніце ўвагу на назоўнік спакуса. Як гэтае слова гучыць па-руску?  
Ці змяняецца яго род у рускай мове? 

5. Звярніце таксама ўвагу на назоўнік пачастунак. Як ён гучыць  
на рускай мове і ці змяняецца пры гэтым яго род? 

6. Які з двух гэтых назоўнікаў, на вашу думку, таксама падыдзе да  
прачытанага тэксту як загаловак? 

7. Прасачыце па тэксце, як развіваецца ў ім дзеянне пасля таго, як яблык  
за чужым плотам аблюбаваў хлопчык. Гэта можа спатрэбіцца, напрыклад, 
пры пераказе тэксту падрабязна. 
      8. Свет у апавяданні,  дзякуючы ўжытым назоўнікам,  – прадметны, з’явы 
– зразумелыя, здарэнне – праўдзівае.  Падумайце пра гэта, выдзеліце ўголас 
усе назоўнікі. 
      9. Дзякуючы многім ужытым прыметнікам у з’яў і прадметаў у гэтым 
тэксце праяўляюцца фарбы, формы, аб’ём, адносіны, пэўныя якасці, 
прыметы, прыналежнасць асобам. Упэўніцеся ў гэтым, выдзяляючы голасам 
прыметнікі і іх спалучэнні з назоўнікамі. Пры гэтым стаўце пытанні ад 
назоўнікаў да прыметнікаў. Выпішыце гэтыя спалучэнні: яны могуць 
спатрэбіцца для падрабязнага пераказу. 
        10. Якія словы з гэтага тэксту спатрэбіліся б вам як апорныя пры 
напісанні апавядання інакш, па-свойму?  
      11. Ці ёсць у тэксце пра мядовы яблык  назоўнікі, род якіх не супадае з 
такімі ж словамі ў рускай мове? Назавіце іх. 
      12. Знайдзіце ў тэксце зборны назоўнік, назавіце яго. Вызначце 
марфемную будову і спосаб утварэння гэтага слова. 
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      13. Чаму, на вашу думку, у тэксце амаль няма іншамоўных слоў?  Як 
растлумачыце значэнне слова фіранка? На гэтае значэнне, дарэчы, указваюць 
некалькі суседніх слоў. 
      14. Ці мае дачыненне  да асноўнай думкі парада гаспадыні з кошыкам 
яблык, што завяршае апавядальны тэкст? Ці мае  парада хлопчыку  
жыццёвыя падставы? Якія? 
      15. Яшчэ раз прачытайце прааналізаваны тэкст і зрабіце яго вусны 
падрабязны пераказ. 

 
 
 

Парада настаўніку 
 

      Тэкст “Трэба было папрасіць” рэкамендуецца выкарыстаць пры 
вывучэнні праграмнага матэрыялу пра тэкст, а таксама пра назоўнік і 
прыметнік. Карыстаючыся ім, можна распрацоўваць з вучнямі складаны 
план і навучаць падрабязнаму пісьмоваму ці вуснаму пераказу мастацкага 
тэксту з элементамі апісання рэчаў, што патрабуецца па праграме. 
 

Страказа 
 

      Наўздагон пялёсткавай завеі 
      На балотах адцвіла лаза, 
      І пасланніцай прыроды-феі 
      Над вадой вальсуе страказа.   
 
      Быццам прыма дзіўнага балета, 
      На пуантах, выбрала сцябло, 
      Ціха спасцігае водар лета 
      І яго лагоду і цяпло. 
 
      Да чаго ж дзівоснае стварэнне! 
      Дзякуй, што абрала гэты кут, 
      Дай мне хоць адно яшчэ імгненне 
      Пасядзець з табою разам тут, 
 
      Паглядзець на выпуклыя вочы, 
      На сіметрыю дрыготкіх крыл. 
      Чорна-бірузовы колер ночы 
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      Бог ім міласціва падарыў. 
 
      Азбуку паводзін ведаць трэба, 
      Каб цябе нічым не напужаць… 
      Можа, ты душа чыясьці з неба, 
      Што сышла сюды, на стаў і гаць? .. 
 
      З байкаю ніяк не пагадзіцца: 
      Страказа  лянівіцай была?... 
      Страказой наканавана нарадзіцца, 
      Каб на свеце прыгажосць жыла! 
 
      Лёгкі, грацыёзны “верталёцік” 
      Хоча прызямліцца на траву… 
      Зноў стракозы ў чэрвеньскім палёце. 
      Я гляджу, любуюся. Жыву… 
 

Пытанні і заданні 
 

1. Прачытайце тэкст. Пра што ён? 
2. Што ў ім можна лічыць асноўнай думкай? 
3. Як праяўляюцца ў тэксце  яго разгорнутасць, паслядоўнасць,  

завершанасць? 
4. Выдзеліце апорныя словы і сказы, вакол якіх разгортваецца думка. 
5. Тэкст пачынаецца з апісання паводзін страказы. Якой часцінай мовы 

яно найчасцей выражаецца? 
      6.Тэкст пасля апісання працягваецца і завяршаецца разважаннем аўтара. 
Назавіце сказы, у якіх сканцэнтравана разважанне. 
      7. У тэксце ёсць элементы апавядання. Знайдзіце іх і назавіце. 
      8. Якую частку тэксту варта аднесці да падтэмы? Перачытайце яе. 
      9. Якія радкі падказваюць, што тэксту можна даць яшчэ адзін загаловак? 
Паспрабуйце назваць вершаваны тэкст інакш, але так, каб ад гэтага не 
змянілася асноўная думка. 
      10. Вызначце ў кожным сказе і назавіце граматычныя асновы, на якіх 
грунтуецца апавяданне, апісанне ці разважанне. 
      11. Вызначце ў сказах дапасаванне  – від сувязі  слоў, што дапамагае 
заўважыць і асэнсаваць апісанне. 
      12. Адзначце ўсе выпадкі ўжывання слоў з пераносным  значэннем і 
ўжывання сінанімічных слоў. 
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      13. Знайдзіце ў тэксце некалькі слоў, у якіх напісанне і вымаўленне не 
супадаюць. 
      14. Адкажыце на пытанне: сімвалам чаго з’яўляюцца ў тэксце стракозы ў 
сваім паветраным падарожжы? 
      15. Якім сказам па інтанацыі аўтар выразіў сваё любаванне прыгожым 
насякомым? 
      16. Якая байка ўскосна згадваецца аўтарам і ў ёй выказваецца 
супрацьлеглая думка пра паводзіны страказы? Аўтар тэксту не згодны з 
байкапісцам, а вы? 
 

 
Парада настаўніку 

 
      Гэты тэкст можа спатрэбіцца як дыдактычны матэрыял для засваення 
ведаў пра тэкст і развіцця адпаведных уменняў, а таксама для паўтарэння 
раней вывучанага ў V класе пра словазлучэнне, сказ і яго граматычную 
аснову, слова і лексічнае значэнне.   

 
VII клас 

 
Мой сакрэт 

 
      … Пачатак жніўня. Мне – адзінаццаць. Баўлю час на любімым лузе. 
Падкасаўшы да кален штаніны і, як бусел, марудна перабіраючы нагамі,  
прабіраюся праз мокрае да рэчкі. Тут, насупраць нашага агароду, яе 
маленькае рэчышча выгінаецца, утвараючы малюсенькую, метры на тры 
шырынёю, затоку. Гэты “аэрадром” для падобных на верталёцікі стракоз з 
усіх бакоў зарос  чаротам. Асцярожна расхінаю зараснік, каб не 
патрывожыць  лёгкакрылых,  і …  баюся дыхнуць:  у вадзе, варушачы доўгімі 
вусікамі-лакатарамі, застылі дзве прыгожыя рыбіны з цёмна-шэрымі 
спінкамі. Я ніколі  тут такіх не бачыў, звычайна мы рукамі лавілі толькі 
маленькіх калючак, а ад іх  ніякай  карысці.  Не рэагуючы на мой  цень, што 
ўпаў на водную гладзь, незвычайныя рыбы працягваюць сваё гасцяванне ў 
затоцы, нібы даючы магчымасць падзівіцца, палюбавацца імі. Няўжо яны 
прыплылі сюды ўверх па цячэнні аж з Лахазвянкі, дзе маглі вадзіцца? Я ціха, 
з раптоўна народжаным спадзяваннем (а раптам яны дабраліся сюды, каб 
прыжыцца, даць менавіта тут патомства?), адыходжу назад  і  засакрэчваю 
мясціну, а іначай тут  ужо заўтра з чароту будуць выглядаць нечыя  
самаробныя вуды…  
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                                          Пытанні і заданні 
 

1. Прачытайце тэкст, адшукайце ў ім  сказы з дзеепрыслоўнымі 
зваротамі. 

2. Перачытайце знойдзеныя сказы, вымаўляючы дзеепрыслоўныя  
звароты з павышэннем тону (калі яны знаходзяцца ў пачатку ці ў сярэдзіне 
сказа) ці з паніжэннем (калі яны ў канцы сказа), з неабходнымі паўзамі, на 
месцы якіх пастаўлены коскі. 
      3. Вызначце трыванне дзеепрыслоўяў ва ўсіх выпадках іх ужывання. 
Зваротнымі ці незваротнымі з’яўляюцца гэтыя формы дзеяслова? 
      4. Кіруйцеся табліцамі з падручніка для VII  класа, каб выканаць заданне: 
вызначыць, ад асноў якіх дзеясловаў і з дапамогай якіх суфіксаў утвораны 
ўсе знойдзеныя дзеепрыслоўі. 
      5. Паназірайце, якія канкрэтныя дэталі падкрэсліў аўтар тэксту, ужыўшы  
ў сказах дзеепрыслоўі. 
      6. Прасачыце, ці выконвае адна і тая ж асоба ці прадмет асноўнае 
(выражанае дзеясловам-выказнікам) і дадатковае (выражанае дзеепрыслоўем) 
дзеянні. Падрыхтуйце звязны адказ. 
      7. Якім членам сказа з’яўляюцца ўсе дзеепрыслоўныя звароты ў тэксце 
пра сустрэчу хлопчыка з рыбамі? 
      8.  Устанавіце, якія агульныя граматычныя прыметы маюць дзеепрыслоўі 
з дзеясловамі і прыслоўямі, напрыклад, у пятым сказе тэксту. 
      9. Зрабіце марфалагічны разбор дзеепрыслоўяў падкасаўшы і 
перабіраючыся. 
      10. Якія доказы можна прывесці наконт таго, што перад вамі – тэкст. 
      11. Як бы вы па-свойму назвалі гэты тэкст, насычаны дзеепрыслоўнымі 
зваротамі? 
      12. Да якога стылю яго можна аднесці? 
      13.Якія прыметы апавядання як тыпу маўлення можна адшукаць у гэтым 
тэксце? 
      14. Патрэніруйцеся ў напісанні выбарачнага пераказу: 
      - яшчэ раз прачытайце тэкст і пакарыстайцеся пры неабходнасці 
тлумачальным слоўнікам, калі сустрэліся незразумелыя словы; 
      - вызначце тэму і асноўную думку тэксту; 
      - вызначце падтэму; у якой частцы тэксту яна знаходзіцца, ці ёсць у яе 
межы?; 
      - пра што ў гэтай частцы ідзе гаворка, якую назву яна будзе мець пры 
выбарачным пераказе? 
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      - перачытайце яшчэ раз тое, што збіраецеся перадаць пісьмова як 
выбранае з цэласнага тэксту; 
      - выбарачна перакажыце тэкст у пісьмовай форме. 

 
Парада настаўніку 

 
      Прапанаваны тэкст можна выкарыстаць пры навучанні дзеепрыслоўю 
як асобай форме дзеяслова; ён у значнай меры падыходзіць для навучання 
выбарачнаму пераказу, што рэкамендуецца праграмай для VII класа.  
 
 
                                             Незвычайны карнавал 

      … Майскае сонца садзіцца ніжэй  і ніжэй, на дварэ не дзьме нават самы 
маленькі і ласкавы ветрык, а  старая бяроза, як глянеш на яе, варушыцца 
нейкім неспакоем, бясконцым трапятаннем соцень  шэра-карычневых кропак. 
Усё проста: сваё гульбішча распачалі хрушчы, і гэта  выглядае як магутнае 
свята. Хрушчы то садзяцца на ліпкія лісточкі і галінкі, то планіруюць уверх 
ці ўніз, то апынаюцца на зямлі, нібы і яе спрабуючы на смак. Бярэш 
насякомае, кладзеш на далонь пузам уверх, ножкі варушацца, асцярожна 
заціскаеш казытлівае цельца ў жмені,  жывая істота робіць свае ўпартыя 
высілкі, каб выбрацца з цёплай турмы, а выпростваеш пальцы – жук 
нецярпліва ўзлятае ў паветра да такіх, як сам…  
      Гадоў праз дваццаць дарэмна стаяў пад знаёмай бярозай, успамінаў, як у 
дзяцінстве жартам закідвалі хрушчоў  дзяўчынкам  за каўнер, а тыя крычалі-
верашчалі… Дарэмна чакаў, што вось-вось, бліжэй да заходу сонца,  
пачнецца майскі  “карнавал”. Святкаваць з жукамі май больш не ўдалося: 
нешта ў прыродным балансе парушылася,  хрушчы зніклі, але хоць бы не 
назаўжды…                                                

Пытанні і  заданні 
 

1. Уважліва прачытайце тэкст і дайце яму не такую, як у аўтара,  назву. 
2. Вызначце стыль тэксту. 
3. Пра што тут апавядаецца? Якой важнай думкай дзеліцца з чытачом  

аўтар? У якім сказе, на вашу думку, яна асабліва выражана? 
4. На якія часткі можна падзяліць гэты тэкст, пра што расказваецца ў  

кожнай з іх? 
5. Паназірайце, многа ці мала ў тэксце назоўнікаў, прыметнікаў,  
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займеннікаў, лічэбнікаў. Якім з гэтых часцін мовы аддаў перавагу аўтар і  
чаму? 

6. Знайдзіце ў тэксце назоўнік-сінонім, які дапамагае зразумець значэнне 
слова хрушч. 
      7. Задумайцеся, знайдзіце адказ на пытанне: чаму стваральнік тэксту 
рэдка ўжывае тут іншамоўныя словы? 
      8.  У тэксце пераважае спалучэнне назоўнікаў з прыметнікамі. Назавіце 
такія словазлучэнні. Як гэта, па-вашаму, уплывае на апісанне майскага 
вечара з хрушчамі на бярозе? Ці мае гэта значэнне  для  мастацкага  стылю 
тэксту? 
      9. Знайдзіце ў тэксце назоўнікі, род  якіх  зменіцца пры ўжыванні ў 
рускай мове. Як яны будуць гучаць  і пісацца па-руску? 
      10. Калі б вам давялося ствараць тэкст на такую ж тэму па-свойму, якія 
назоўнікі, прыметнікі, займеннікі з гэтага тэксту спатрэбіліся б як апорныя? 
      11. Правядзіце нескладаны эксперымент: прачытайце тэкст, прапускаючы 
прыметнікі. Што адбылося з тэкстам, якім ён стаў? 
      12. Якія прыметнікі (у залежнасці ад іх значэння) пераважаюць у гэтым 
тэксце, чаму? 
      13. Ці ілюструе дадзены тэкст той факт, што ў беларускай мове кароткія 
прыметнікі (акрамя мовы паэзіі) сустракаюцца рэдка? 
      14. Зрабіце марфалагічны разбор прыметніка ў словазлучэнні майскае 
сонца    і лічэбніка дваццаць. 
      15. Ролю якіх членаў сказа выконваюць у гэтым тэксце ўсе вызначаныя 
вамі займеннікі? 

Парада настаўніку 
 

      Дадзены тэкст мэтазгодна выкарыстаць як матэрыял для паўтарэння 
вывучанага ў V– VI класах пра назоўнік, прыметнік, лічэбнік, займеннік і іх 
граматычныя прыметы, будову, словаўтварэнне, а таксама – пра тэкст як 
асноўную камунікатыўную адзінку 
 

Гарыць трава 
 

      Мы заглядаем у другое вымярэнне, 
      На штучны інтэлект у нас правы. 
      І нехта скажа: ну хіба ж здарэнне – 
      Вясновы пал засохлае травы? 
 
      Агонь тым часам рвецца на ўзлесак, 
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      І падаюць бярозкі па чарзе, 
      Па зорках белых – тысячах пралесак –  
      Малох сляпы нястрымана паўзе. 
 
      Ён пакідае за сабою кіламетры 
      Неверагоднай роспачы, бяды, 
      Загубленыя норы і адтуліны, хады, 
      І, абгарэлыя, маўчаць лясныя нетры. 
      Чым жыць жывому? Што рабіць тады? 
 
      Ці бачыў хто, як задыхаецца ў дыме 
      Мядзведзіца, што тут жыла штодня, 
      Што больш  ніколі  лапай  не абдыме, 
      Не прыгарне  сваё малое дзіцяня? 
 
      Вось дзятла полымя дагнала ў палёце 
      І кінула яго ў пякельны жар… 
      Агонь ужо ў тарфяным балоце, 
      Там доўга будзе тлець прыродны дар. 
 
      Калі яшчэ тут рэха адгукнецца, 
      Няскора  дрэўцамі  пустэча зарасце… 
      Злачынствам гэта, не інакш, завецца, 
      Калі прыроду аддаеш бядзе! 
 
      Няўжо забыў, бяздумны чалавеча, 
      Як запылала столькі нашых ніў, 
      Як вораг столькі жыццяў пакалечыў, 
      Як нашы вёскі нішчыў і паліў? 
 
      У ніцых траў, у дрэў – свае сусветы, 
      Загубіш іх – а сам ці будзеш жыў? 
      Пільнуйма ж, каб ізноў курэц адпеты 
      Траву ці шчодры лес не падпаліў! 
 

Пытанні і заданні 
 

1. Прачытайце тэкст, вызначце яго тэму, асноўную думку, тып  маўлення,  
стыль. 
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2. Тэму ці асноўную думку ўвабраў у сябе загаловак? 
3. Падбярыце словы-сінонімы да назоўнікаў інтэлект, малох, нетры,  

прыметніка ніцыя. 
      4. Адзначце ўсе выпадкі пераноснага значэння слоў у гэтым тэксце. 
      5. Якія дзеясловы выкарыстаў аўтар і ў якой форме, якія назоўнікі, каб 
паказаць, што паступова наступае, шырыцца пажар? 
      6. Адзначце ў гэтым тэксце мясціну пераходу апісання ў разважанне. 
      7. Знайдзіце радкі з аўтаравага разважання, якія ўспрымаюцца як 
асноўная думка. Успомніце, якія па інтанацыі сказы з’яўляюцца паказчыкамі 
разважання. 
      8.  Аўтарам тэксту  ў завяршальных радках выказваецца папярэджанне 
людзям, выражанае рэдкай формай дзеяслова. Што гэта за форма? 
      9. Лес у гэтым папярэджанні шчодры.  Што значыць лес шчодры?  
      10. Навошта, па-вашаму, аўтару спатрэбіўся – у сувязі з лясным пажарам 
– напамін пра спусташэнне пасеваў, знішчэнне беларускіх вёсак і людзей у 
гады Вялікай Айчыннай вайны? Які не ўжыты тут назоўнік аб’ядноўвае  
пералічаныя з’явы, ён угадваецца ў падтэксце твора? 
      11. Якія ключавыя словы  ўжыў аўтар, каб паказаць, як гіне ў лясным 
пажары дзікі звер і як загінула птушка? 
      12. Падзяліце тэкст на сэнсавыя часткі. Пра што расказваецца ў кожнай з 
іх? У форме якога часу, трывання і чаму ўжываюцца дзеясловы ў пачатку 
верша? 
      13. Падбярыце сінонімы да дзеепрыметніка адпеты (курэц). 
     14. Вызначце спосаб утварэння дзеясловаў задыхаецца, адгукнецца. 
      15.У тэксце пераважаюць дзеясловы абвеснага ладу. Спыніцеся на іх 
формах, назавіце іх правільна. 
      16. Калі б вам прапанавалі намаляваць плакат пра небяспеку ляснога ці 
іншага пажару, якія б дэталі вы на ім размясцілі? 
      17. Якое ваша стаўленне да палу сухой травы? Пра што трэба памятаць 
пры  тушэнні любога пажару? Якія прычыны любога пажару вы ведаеце? Як 
трэба  папярэджваць магчымае ўзгаранне? 
               

Парада настаўніку 
 

      Тэкст валодае дыдактычнай шматмернасцю, яго варта разгледзець па 
прыведзеных ці іншых пытаннях па тэмах “Тэкст”, “Дзеяслоў”. 

 
VIII клас 
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Лясная старонка 
 

      На ўсход і на захад дарога скразная, 
      Экспрэсаў начных перазоў, 
      Направа – Лясная, налева  – Лясная, 
      Уся ў абрамленні лясоў. 
 
      Як вокам акінуць – сасоннік туманны, 
      Прымета лясной стараны. 
      Я помню: варылі ляснянцы-гурманы 
      Варэнне з суквеццяў сасны. 
 
 
      Прасторы лясныя… Сцяжыны-палоскі 
      То прама вядуць, то ўбок. 
      Магчыма, што, дарам надзелены боскім, 
      Хадзіў тут малым Галубок. 
 
      Да вёскі аднесці Лясную складана  – 
      Фабрычны пасёлак яна, 
      Дзе лес бераглі, гадавалі аддана 
      І мэблю рабілі здаўна. 
 
      Ляснік, інжынер і рабочая сіла, 
      Вайсковец, урач, педагог – 
      Усіх ты ўвабрала, Лясная, пусціла 
      На свой міласцівы парог. 
 
      Вунь там, ля чыгункі, кароткі завулак, 
      Дзе столькі гадоў я пражыў, 
      Дзе быў мой часовы і добры прытулак, 
      Каб  школе і я паслужыў. 
 
      Чуваць, як дразды распяваюцца звонка, 
      Праз  ельнік брыду ад шашы 
      Туды, дзе табе  я, лясная старонка, 
      Пакінуў часцінку душы. 
 
      Цяплее патроху на Гаці вадзіца, 
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      Ад вогнішчаў сцелецца дым… 
      І хай сабе сумна – іду наталіцца 
     Я шчасцем аджытым сваім. 
 

Пытанні і заданні 
 

1. Прачытайце надрукаванае і дакажыце, што гэта тэкст. 
2. Якую ролю выконвае тут загаловак, што ён выражае  лепш – тэму 

 ці асноўную думку? 
      3. Якімі сродкамі выразнасці пакарыстаўся аўтар, каб зацікавіць чытача  
апавяданнем пра населены пункт, што пакінуў значны след у душы? 
      4. Выдзеліце ў тэксце кампазіцыйныя часткі: пачатак – асноўнае – 
завяршэнне. 
      5. Прасачыце, ці ва ўсіх гэтых частках раскрываецца тэма тэксту і 
вызначаная вамі асноўная думка. Калі гэта так, то ў тэксце дасягнута 
сэнсавая цэласнасць. 
      6. Адзначце ўсе выпадкі граматычнага дапасавання слоў і кіравання, 
неабходнасць паўтораў, сінонімаў, ужывання займеннікаў для выражэння 
звязнасці тэксту. 
      7. З’яўляецца ці не з’яўляецца гэты вершаваны тэкст пра Лясную 
комплексам вядомых вам тыпаў маўлення? Адказ падмацуйце доказамі. 
      8.  Выберыце з тэксту два сказы, у якіх можна выдзеліць вядомае і новае. 
Назавіце ўстаноўленае вамі вядомае і новае. Пры неабходнасці кіруйцеся 
звесткамі з  вучэбнага дапаможніка для VIII  класа. 
      9. Знайдзіце ў тэксце выпадкі паслядоўнай (сказы пачаргова звязваюцца 
адзін з адным) і паралельнай  (першы сказ выражае тэму, а некалькі 
наступных канкрэтызуюць яе) сувязі. 
      10. Устанавіце насычанасць тэксту словазлучэннямі, прымяніўшы 
статыстыку. 
      11. Праверце наяўнасць у іх галоўнага і залежнага слоў, адсутнасць 
інтанацыйнай завершанасці і  пунктуацыйнага афармлення. 
      12.  Паназірайце, якія словазлучэнні і чаму аўтар  ужывае часцей: з 
абазначэннем прадмета і яго прыметы, з абазначэннем дзеяння і прадмета ці з 
абазначэннем прыметы і яе ступені. 
      13. Зрабіце сінтаксічны разбор словазлучэнняў (на выбар): перазоў 
экспрэсаў, аднесці да вёскі, лясная старонка. 
      14. Пра які добра  вядомы на малой радзіме населены пункт вам удалося б 
стварыць тэкст? 
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      15. Што вам вядома пра Уладзіслава Галубка, народжанага ў Лясной пад 
Баранавічамі? Пры адсутнасці ведаў пра гэтую знакамітую асобу 
пакарыстайцеся  энцыклапедыяй ці звесткамі ў Інтэрнэце. 
 

Парада настаўніку 
      Гэты полідыдактычны тэкст  можа спатрэбіцца  пры вывучэнні 
праграмных тэм “Тэкст”, “Словазлучэнне”. 
 

Каго чакае птушка? 
 

      Каторы год бачу: як толькі пацяплее і на старой бярозе ў нашым 
гарадскім двары распускаецца лісце, сюды прылятае птушка. Ці не галубка? 
У яе шэрае, з нязначнай стракатасцю апярэнне, выцягнутае тулава, маленькая 
галоўка, размах крылаў, праўда,  большы, чым у галубоў. Госця маўкліва 
ўглядаецца ў мураваныя будынкі навокал, пазірае ўніз на траву, на невялікі 
дзіцячы гарадок, зрэдку пералятае на суседнія дрэвы, але не аддаляецца ад 
аблюбаванага месца, вяртаецца на бярозу. Там няма гнязда, птушка сядае на 
адну і тую ж галіну. Неяк камунальныя работнікі адпілілі верхавіну, ссохлую 
па невядомай прычыне. Здавалася б, для птушкі знікла значная прымета таго, 
куды трэба спусціцца, а яна ўсё роўна з вясны да восені – толькі сюды. 
Наўрад ці зграбная прыгажуня – драпежніца: не відаць, каб яна імгненна 
кідалася на нешта малое і рухомае. Не звяртае ўвагі і на рэшткі яды, 
параскіданыя міласэрнымі жыхарамі пад бярозай. 
      Каго ці чаго яна чакае? Што ёй тут так люба, чаму не вабіць яе пышны 
парк, што раскінуўся непадалёку? Рой пытанняў і не менш думак-здагадак. 
Калі паверыць у рэінкарнацыю, то чаму б не дапусціць: некага, але ўжо ў 
іншым абліччы, цягне да даўно разбуранага, не існуючага жылля, дзе 
нарадзіўся; нехта страціў тут самае дарагое, што было ў жыцці; нехта сумуе 
па чалавечым, багатым на падзеі і пачуцці,  існаванні. 
      А можа, калі вярнуцца да істоты як да птушкі, калісьці малы свавольнік 
скінуў уніз першае ёю звітае гняздо з адкладзенымі яйкамі, і неспраўджанае 
тады мацярынства так і не дае спакою?..  
  

Пытанні і заданні 
 
      1. Прачытайце тэкст. Што дапамагае падзяліць яго на  сэнсавыя часткі? 
      2. Пра што ў цэлым апавядае аўтар, а пра што – у кожнай вызначанай вамі 
частцы? 
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      3. Якія тыпы маўлення сустракаюцца ў гэтым выказванні? Які з іх 
пераважае? 
      4. Выберыце з варыянтаў пункта плана (сярод пунктаў ёсць і выпадковыя) 
тыя, што адпавядаюць паслядоўнасці выкладу аўтаравых думак: 
      1) Ці застанецца госця зімаваць? 
      2) Што не дае спакою птушынай істоце? 
      3) Многія птушкі вяртаюцца разам з вясной. 
      4) Ці не галубка гэтая птушка? 
      5) Разам з цяплом прылятае крылатая госця. 
      6) Што так люба птушцы ў нашым двары? 
      7) Цікавыя паводзіны маўклівай падарожніцы. 
      8) Буду назіраць і далей. 
      5. Адшукайце ў тэксце просты сказ з аднароднымі членамі. Якія часціны 
мовы ўтвараюць у ім аднародны рад? Ці бачыце вы яго ролю ў апісанні 
паводзін птушкі? У чым гэтая роля? 
      6. Патлумачце ў гэтым сказе знакі прыпынку. 
      7. Знайдзіце ў тэксце няпоўны просты сказ. Па якіх прыметах вы 
ўстанавілі непаўнату яго будовы? 
      8. Паспрабуйце перабудаваць апошні ў тэксце сказ так, каб адна яго 
частка выглядала як устаўная канструкцыя. Якімі знакамі прыпынку 
выдзеліце яе ў трохі змененым тэксце? А якой цяпер стане інтанацыя ў сказе? 
      9. Перачытайце наступны рад слоў, выбраных з тэксту пра птушку: 
старая, гарадскі, шэрае, выцягнутае, мураваныя, дзіцячы, суседнія, 
аблюбаванае, ссохлая, зграбная, параскіданыя, міласэрныя, пышны, 
разбуранае, дарагое, багатае, неспраўджанае. Якія з гэтых слоў трэба 
аднесці да прыметнікаў, якія – да дзеепрыметнікаў? Якімі вядомымі ўжо 
звесткамі пра граматычныя рысы прыметніка і формы дзеяслова будзеце 
кіравацца? 
      10. Носьбітамі якога стылю яны з’яўляюцца? 
      11. Пра якую якасць асобы аўтара сведчыць ужыванне некалькіх 
пытальных сказаў? 
      12. У тэксце пра маўклівую крылатую госцю амаль няма неразвітых 
сказаў. Што гэта дае цэласнаму тэксту, назіранням і разважанням аўтара? 
      13. Выдзеліце ў кожнай частцы апорныя словазлучэнні, якія дапамагаюць 
запомніць тэкст. 
      14. Вярніцеся да загалоўка: ці адлюстроўвае ён асноўную думку? Ці лёгка 
вызначыць у тэксце пра птушку асноўную думку? Калі цяжка, то чаму? 
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      15. За якімі птушкамі вам даводзілася назіраць, што гэта дало вам як 
чалавеку? Якія вывады вы, магчыма, зрабілі пра важную ролю птушак у 
прыродзе? 
      16. Што вядома вам пра птушак, занесеных у Чырвоную кнігу Беларусі? 
Навошта ўчынена такая кніга ў нашым грамадстве? 
 
                                              Парада настаўніку 
 
      Пытанні і заданні адлюстроўваюць некалькі блокаў праграмных  ведаў, 
якія можна замацаваць з дапамогай гэтага полідыдактычнага тэксту, 
напрыклад: тэкст як сэнсава-граматычнае адзінства; просты сказ; 
няпоўныя сказы; ускладнены сказ. 
 
 

Раманс 
 

      Калісьці ў юнацтве, а быў тады снежань, 
      стаялі мы парай  на ўскрайку сяла… 
      Маленькая, сціплая  зорка праз бездань 
      пад лапай Мядзведзіцы ціха плыла. 
     
      Яна выглядала безабароннай, 
      здаецца, ў далонях было б ёй цяплей… 
      Зіма наступала дарогаю соннай, 
      зіхоткі мы цуд бераглі надалей… 
 
      Кружылася люта мяцеліца недзе, 
      мароз не спяшаўся ў той вечар сюды, 
      дзе мы на бялюткім нястоптаным снезе 
      пісалі: “Клянёмся быць разам заўжды!” 
 
      А потым  вясна надышла  лёгкакрыла, 
      святлелі нябёсы. Не знік зорны пыл… 
      Планету кахання з другім ты  адкрыла, 
      другі злюбавала сабе небасхіл. 
 
      Не думай, забудзь: я ніяк не крыўдую, 
      бо час так бяжыць… Яшчэ год праміне… 
      Ізноў углядаюся ў зорачку тую, 
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      што з даляў Сусвету падмігвае мне…     
 
                                        Пытанні і заданні    
 

      1. Як вядома, раманс – музычна-паэтычны твор для голасу з 
інструментальным суправаджэннем. Ад песні ён адрозніваецца стрыманай 
глыбінёй пачуцця, больш складанай сістэмай сродкаў выразнасці, часта – 
светлым сумам успамінаў, лірычнай споведдзю. Якія з гэтых рыс вы 
заўважаеце ў прапанаваным тэксце? 
      2. У тэксце ўгадваецца ўплыў раманса пра зорку Венеру Максіма 
Багдановіча. Па чым можна распазнаць гэты ўплыў? 
      3. Пра што расказвае аўтар тэксту? 
      4. Якія прыметы мастацкага стылю бачыце ў гэтым тэксце? 
      5. Гэты тэкст уяўляе сабой сумяшчэнне тыпаў маўлення. Якіх іменна? 
      6. Сумяшчэнне маўленчых тыпаў  часам ускладняе вызначэнне асноўнай 
думкі. На якіх радках, на вашу думку, варта спыніцца як на ідэі тэксту? Ці 
магчыма, што ў тэксце можа быць не адна ідэя? 
      7. Зрабіце пераклад на рускую мову назоўнікаў юнацтва, ускраек, цуд, 
пыл, каханне, час, Сусвет. Што змяняецца пры перакладзе ў граматычным 
значэнні гэтых слоў? 
        8. Звярніце ўвагу на  прыметнікі  сціплая (зорка), безабаронная (яна), 
зіхоткі (цуд), назоўнік небасхіл (другі). Агульнаўсходнеславянскімі ці 
ўласнабеларускімі  па паходжанні з’яўляюцца  гэтыя словы? 
     9. Вызначце граматычнае значэнне словазлучэнняў у першых двух сказах. 
    10. Як адзначалася, жанр раманса адрозніваецца складанай сістэмай 
сродкаў выразнасці. Ці ўплывае гэта на будову сказаў? Якія сказы па 
інтанацыі і будове пераважаюць у гэтым тэксце? 
      11. Якую ролю выконваюць у тэксце дапасаваныя азначэнні? Што яны 
дапамагаюць адчуць і нібы ўбачыць? Звяжыце вашу думку з паняццем 
лірычнай споведзі ў рамансе. 
      12. Развіты ці неразвіты характар мае большасць сказаў? Якое дачыненне 
да мастацкасці стылю  мае ваш вывад? 
      13. Звярніце ўвагу на першы, сёмы і дзясяты сказы. Якія спосабы 
выражэння дзейніка і выказніка бачыце ў гэтых сінтаксічных адзінках? 
      14. Прааналізуйце ўсе выпадкі правапісу не (ня), ні з рознымі часцінамі 
мовы. 
      15. Ацаніце, ці мог бы  існаваць сапраўдны раманс, калі б да гэтага 
вершаванага тэксту напісаць музыку? 
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Парада настаўніку 
 
      Полідыдактычны тэкст пра  юначае  каханне – практычны матэрыял 
для паўтарэння вывучанага ў V–VII класах пра тэкст як сэнсава-
граматычнае адзінства, стылі і тыпы маўлення, самастойныя і службовыя 
часціны мовы, правапіс не (ня), ні, а таксама для замацавання ведаў пра 
словазлучэнне і просты сказ як сінтаксічную адзінку. 
 

IX клас 
 

Дарога 
     Як часта на ўсё не хапае нам сутак, 
     А трэба ісці – і ідзеш. 
     Дарогаю зведаеш радасць і смутак, 
     То песня ўсплывае, то верш. 
 
      Дарога… Такое  таксама быць можа: 
      Яна ля абрыву бяжыць, 
      А потым спыняе цябе раздарожжа. 
      Куды ж тут падацца?  Як жыць? 
 
      І цяжкая  ноша лягчэйшай здаецца, 
      Калі ты з людзьмі ў грамадзе: 
      Усё-такі знойдзецца чулае сэрца, 
      Якое не кіне ў бядзе. 
 
      Прастуеш  дале  і не траціш надзеі – 
      Па гліне, па  сыпкім пяску… 
      Свае і чужыя ўчынкі, падзеі, 
      Бы вехі на доўгім вяку. 
     
      Дарога ў будні, дарога ў святы, 
      Праспектаў шырокіх размах, 
      Дарога да родных, да мілае хаты, 
      Дарога дадому з радзільнай палаты 
      І цельца маленькага пах… 
 
      Дарога праз лес, на ўзаранае поле, 
      Да  стомы ў жаданай сяўбе. 
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      Дарога да мары, да лепшае долі 
      І – шлях да самога сябе. 
 
      Як хочацца часам спыніцца ці збочыць, 
      Прылегчы ў ломкіх жытах, 
      А воля настойвае: крочыць і крочыць, 
      Забыць пра няўдачы і страх! 
 
      Ад ранку, пад сонцам пяшчотна-ружовым, 
      Садам ля дарогі цвісці… 
      Да веры, да праўды, да чыстага слова 
      Ісці нам… Ісці і ісці… 
 
 
      Хай  будзе ўцеха  і знікне трывога, 
      Бо ёсць чым яшчэ даражыць. 
 
      Давай жа прысядзем з табой на дарогу, 
      На шчасце – быць разам і жыць! 
 
      Дарога… Бяжыць і бяжыць… 

 
Пытанні і заданні 

 
      1. Прачытайце  і дакажыце, што перад вамі тэкст.  Якія прыметы лягуць у 
аснову вашых доказаў? 
      2. Якой асноўнай думкай дзеліцца з чытачом аўтар? А што з’яўляецца ў 
тэксце яго тэмай? 
      3. Калі аднесці тэкст да мастацкага стылю, то як даказаць яго мас- 
тацкасць? 
      4. Які, на вашу думку,  тып  маўлення ўвабраў у сябе тэкст пра дарогу? 
      5. Перачытваючы яшчэ раз кожны слупок, правільна назавіце 
сінтаксічную з’яву, якой з’яўляецца той ці іншы сказ. 
      6. Якія па інтанацыйным афармленні сказы тут пераважаюць? Навошта 
найперш такую інтанацыю  сказаў выбірае стваральнік тэксту? 
      7. Растлумачце знакі прыпынку паміж часткамі ў складаназлучаных і 
складаназалежных сказах. 
      8. Растлумачце знакі прыпынку ў складаных сказах з рознымі відамі 
сувязі. 
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      9. Ці сустракаюцца ў тэксце выпадкі паслядоўнай сувязі сказаў? 
      10. У адным са сказаў (на выбар) назавіце вядомае і новае. 
      11. Ці ва ўсіх выпадках аўтарскі працяжнік адлюстроўвае пунктуацыйную 
норму? 
      12. Выканайце незвычайнае заданне: перакажыце вершаваны тэкст 
празаічным спосабам. Для гэтага вызначце апорныя словы і словазлучэнні, 
дадавайце і свае. 
      13. Сімвалам чаго ў тэксце з’яўляецца дарога, што бяжыць і бяжыць? 
 

Парада настаўніку 
 

      Тэкст мэтазгодна  разгледзець на ўроках падагульнення і 
сістэматызацыі вывучанага  пра складаныя сказы, а таксама пры вывучэнні 
праграмных тэм “Тэкст” і “Стылі маўлення”.    

Родная мова 
 

      Даўно пра яе, маю родную мову, хацелася выказацца друкаваным словам. 
Шмат наслухаўся я ад недасведчаных “знаўцаў” недарэчных, неверагодных 
версій пра яе паходжанне і развіццё ва ўлонні нацыянальнай мовы, і каторы 
раз, цвёрда перакананы, сцвярджаю: на гэтай, а не іншай, чужой, мове, гэтай 
гаворкай ад нараджэння ажыццяўлялі зносіны мае бацькі і іх бацькі і далёкія 
продкі, ля гэтых лясоў і верасоў, якіх так многа вакол роднай вёскі, пад 
гэтым небам гаваркое вясковае слова пусціла карэнне ў людскія лёсы, моцна 
ў іх урасло. 
      Гаворка  вёскі Дзераўная ў сваіх асновах амаль цалкам супала з 
асноўнымі рысамі літаратурнай беларускай мовы, унармаваная ж мова 
адлюстравала не адну асаблівасць нашага вясковага маўлення, блізкага да 
цэнтральных гаворак Беларусі. Узяць хоць бы фанетыку: у пачатковых 
класах на ўроках беларускага чытання настаўнік рэдка выпраўляў наша 
вымаўленне.  Якраз так, як гэта зафіксавалася ў арфаэпічнай норме, мы, 
дзеці, гаварылі дома і на вуліцы: дзекалі і цекалі, вымаўлялі, не 
задумваючыся, шыпячыя, ц і р  як зацвярдзелыя, перадавалі асіміляцыю 
зычных, пераход в і л у ў нескладовае, і гэта было для нас як дыхаць, 
глядзець, хадзіць. 

Пытанні і заданні 
 

      1. Вызначце  ў гэтым тэксце тэму, асноўную думку і тып маўлення. 
       2. Ці супадаюць загаловак і тэма тэксту? 
      3. На якіх радках варта спыніцца як на асноўнай думцы? 
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      4. Вызначце стылявую прыналежнасць гэтага пісьмовага выказвання. Якія 
рысы  ўстаноўленага вамі стылю заўважаюцца тут? 
      5. Ахарактарызуйце кожны сказ з пункту гледжання будовы. 
      6. Мова як асноўны сродак зносін – складаная з’ява. Ці мог бы выказацца 
аўтар пра родную мову, ужываючы пераважна простыя сказы? 
      7. Звернемся да складаных сказаў з рознымі відамі сувязі. Дакажыце, што 
часткі гэтых сказаў звязаны менавіта рознымі відамі сувязі: злучальнай, 
падпарадкавальнай, бяззлучнікавай. 
      8. Пабудуйце схемы гэтых сказаў. 
      9. Прасачыце, устанавіце: аднастайная ці зменлівая інтанацыя ў 
складаных сказах з рознымі відамі сувязі. 
      10. Растлумачце кожную пунктаграму ў сказах з рознымі відамі сувязі. 
      11. Зрабіце сінтаксічны разбор гэтых сказаў. Кіруйцеся парадкам і ўзорам 
разбору ў вучэбным дапаможніку. 
      12. У трэцім сказе назавіце ўсе часціны мовы. 
      13. Адшукайце, назавіце  беларускія фанетычныя з’явы, пра якія ў другой 
частцы  тэксту расказвае аўтар. 
      14. Ці існуюць, на вашу думку, сінонімы да слоў версія, улонне? 
Паспрабуйце знайсці іх, пакарыстайцеся  Інтэрнэтам. 
      15. Ці ёсць у тэксце назоўнікі, род і лік якіх не супадае ў беларускай і 
рускай мовах? 
                                            Парада настаўніку 
 
      Тэкст рэкамендуецца для вывучэння праграмных тэм “Тэкст” і 
“Складаныя сказы з рознымі відамі сувязі”; ён насычаны таксама 
дыдактычным матэрыялам для паўтарэння ведаў і ўменняў па лексіцы, 
марфалогіі, фанетыцы, пунктуацыі, што важна пры завяршэнні адукацыі на 
II ступені.     

Як на мастацкім палатне 
 

      У Караткевіча мне адкрылася, што героі рамана – заможныя, княскага 
роду  – упершыню  так глыбока  раскрываюцца як людзі, якія жывуць 
любоўю да сваёй зямлі, роду, павагай да мовы і культуры продкаў, маюць 
ідэалы. У большасці ж праграмных твораў звычайна такія героі  – сквапныя, 
бяздушныя эксплуататары, што толькі цягнуць сокі з прыгонных, каб 
павялічыць багацце. Раман вабіць маштабам падзей, таямнічасцю 
адлюстраванай беларускай гісторыі. Так, як у Караткевіча асвятляецца 
даўніна, я да  чытання рамана не сустракаў: з рамантычнай абмалёўкай 
падзей, сітуацый, вобразаў. Як на мастацкім палатне, выступаюць з глыбінь 
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тэксту постаці непахіснага Войны, старога мудрага Вежы, у асобе якога нібы 
ўвасобілася сама гісторыя, высакародных Загорскіх і Раўбічаў, Алеся 
Загорскага, Кастуся Каліноўскага і іх паплечнікаў, сялян з роду Кагутоў. А 
дзядзькаванне, а нараджэнне кахання Майкі і Алеся, а незвычайны ўваход 
маладога князя ў дарослы інтымны свет… Са старонак любімага твора вее 
свежасцю думак і пачуццяў і той беларускасцю, да якой хінецца душа.  
      Толькі талент, роўны сярод сцэнарыстаў і рэжысёраў таленту 
Караткевіча, на маю думку, мог бы ўзяцца за перавод старонак рамана на 
кінастужку, але так, каб хроніка пра Беларусь апошніх гадоў прыгону стала 
шэдэўрам айчыннай кінаіндустрыі. Хто адважыцца?.. 
 

Пытанні і заданні 
 

1. Прачытайце тэкст. Пакажыце ваша ўменне вызначаць у звязным  
пісьмовым выказванні яго тэму, асноўную думку, стыль. 

2. Выдзеліце ў тэксце сэнсавыя часткі. Колькі іх? Якую назву далі б  
кожнай? 

3. Як дакажаце, што ў гэтым тэксце пра сусветна вядомы беларускі  
раман пераважае разважанне як тып тэксту? А ёсць у ім элементы 
апісання, апавядання? 

4. Якія сказы ў кожнай частцы выражаюць асноўны сэнс паведамлення, а 
якія яго пашыраюць? 

5. Вызначце ў тэксце тыя мясціны, у якіх, як вам уяўляецца, аўтар мог бы 
ўвесці новыя часткі ў выглядзе аднародных членаў, пабочных слоў,  
устаўных канструкцый. 

6. Адзін са сказаў відавочна мог бы набыць іншы інтанацыйны малюнак,  
калі б аўтар завяршыў яго клічнікам. Назавіце гэты сказ. Які ён па будове, 
мэце выказвання? 

7. Зрабіце сінтаксічны разбор другога і трэцяга сказаў. 
8. Растлумачце пунктаграмы ў першым і перадапошнім сказах. 
9. Ці толькі пытальным з’яўляецца апошні сказ? Ці патрабуе ён прамога  

адказу на пастаўленае пытанне? У якой меры гэты сказ выконвае функцыю 
выкліку? 

10.  Адшукайце ў другой частцы тэксту складаназалежны сказ, у якім, па 
сутнасці, можна ўбачыць яшчэ адзін загаловак разгорнутага мастацкага 
выказвання. Паспрабуйце выдзеліць гэты загаловак. 

11.  У адным са складаных сказаў (на выбар) вызначце сродкі сувязі 
частак. 

12.  Якія бачыце ў тэксце сінтаксічныя сродкі выражэння ўстаноўленага 
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вамі стылю? 
      13. Што вядома вам пра старажытную традыцыю дзядзькавання? Калі 
гэта вам невядома, распытайце тых, хто прачытаў раман Караткевіча “Каласы 
пад сярпом тваім”, у якім адлюстраваны звычай, распаўсюджаны ў заможных 
сем’ях. Артыкул пра дзядзькаванне ёсць і ў энцыклапедыі “Культура 
Беларусі” 2012 года выдання. 
      14. Вызначце ў кожнай сэнсавай частцы апорныя словы і словазлучэнні, 
каб пакарыстацца імі ў падрабязным пераказе гэтага тэксту. 
      15. Змяніце лік асабовага займенніка ў першым і чацвёртым сказах на 
множны і пасля гэтага пераўтварэння перакажыце падрабязна тэкст у вуснай 
форме.                                             

 
 
 

Парада настаўніку 
       
      Гэты полідыдактычны тэкст – карысны практычны матэрыял для 
паглыбленага паўтарэння ведаў пра тэкст і яго асноўныя прыметы і 
выканання практычнай часткі  адпаведнай праграмнай тэмы, а таксама – 
для паўтарэння вывучанага ў V–VIII класах і вывучэння тэм “Стылі 
маўлення”, “Складаны сказ: будова, значэнне, ужыванне”.     

 
X клас 

 
Любімы хор 

 
      А ў мяне такое сёння свята, 
      для радасці  ў душы такі прастор! 
      Расчулены, узрушаны, багаты, 
      іду з канцэрта, дзе спяваў любімы хор. 
 
      Усё перадае многагалоссе: 
      як цень ад хмары на зямлі ляжыць, 
      як цяжка падае на дол калоссе 
      і як бярозка з холаду дрыжыць. 
 
      Я сёння чуў вясновыя грымоты 
      і  адзіноту спеваў салаўя, 
      над лугам  пчол гуллівыя палёты – 
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      гармонію  ў гуках зведаў я. 
 
      Душой прымаю песню на застоллі, 
      яе прывабны, дружны  ўнісон, 
      а хор на сцэне палюбіў я болей: 
      у ім мне іншы лад і сэнс чуцён, 
 
      бо нараджаецца  метафара яднання, 
      як толькі  рукі ўздымае дырыжор… 
      Адзіны сэрцаў стук, адно дыханне, 
      і над разладам  узнясенне – гэта хор.   
 
      Спяваць у  хоры,  хорам жыць  няпроста, 
      тут трохі  апантаным трэба быць, 
      у хоры ўся душа твая наросхрыст, 
      каб гуку хораша  ўзнікнуць і паплыць. 
      
      Манюшка  ў хоры праз вякі даступны, 
     “Калядак” беларускіх  перазоў… 
     Качыні  і  Вастокаў  рупны,  
     “Набуко” Вэрдзі, “Шчэдрык” . Зноў і зноў ... 
 
      Нам гэты цуд нададзены з нябёсаў – 
      гармонію гучання адчуваць,  
      каб потым, пасля харавых дзівосаў, 
      пра вечнае падумаць.  Памаўчаць… 
 

Пытанні і заданні 
 

1. Прачытайце тэкст. Наколькі яго назва адлюстроўвае тэму?  
2. Адшукайце радкі, якія найлепш перадаюць асноўную думку,  

перачытайце іх. 
       3.  Знайдзіце і назавіце спачатку назоўнікі, потым прыметнікі, дзеясловы 
і іх формы, лічэбнікі, займеннікі, прыслоўі, прыназоўнікі, злучнікі, часціцы, 
выклічнікі. Якіх часцін мовы тут няма? 
      4. Да якога стылю належыць гэты тэкст?  Па якіх прыметах вы вызначылі 
стыль? 
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      5.  Пералічыце (калі пісьмова – падкрэсліце) назоўнікі, якія ствараюць 
поўнае ўяўленне пра музыку і спевы, зацікаўленым слухачом якіх стаў аўтар 
тэксту. 
      6. Выдзеліце групу прыметнікаў і дзеепрыметнікаў, стылістычнае 
прызначэнне якіх – падкрэсліць узрушанасць аўтара ад пачутых харавых 
спеваў. 
      7. Якія словазлучэнні, спалучэнні слоў і выразы спатрэбіліся аўтару для 
характарыстыкі хору як асаблівай з’явы мастацтва? 
      8. Знайдзіце ў тэксце займеннікі, якія ўжыты, каб падкрэсліць 
расчуленасць, радасць ад сустрэчы з харавым калектывам, назавіце іх. Да 
якога разраду іх трэба аднесці? 
      9. Адшукайце, назавіце (калі пісьмова – падкрэсліце)  радкі, у якіх 
пераважае пераноснае значэнне слоў. 
      10. Патлумачце пунктаграмы  ў трэцім, чацвёртым, пятым, шостым 
сказах. Паколькі ўсе гэтыя сказы складаныя, правільна назавіце іх віды. 
      11. У тэксце ёсць некалькі іншамоўных слоў, назавіце іх. Што яны 
абазначаюць? 
      12. Чаму, на вашу думку, пасля пераліку асобных твораў і кампазітараў 
кропкай адасоблены ад папярэдняга сказа два прыслоўі, а пасля іх 
спатрэбілася шматкроп’е? Што дае апавяданню такі прыём мастацкага 
пісьма? 
      13. Знайдзіце ў тэксце сітуацыі захавання асобных марфалагічных норм 
беларускай мовы, напрыклад,  пры несупадзенні з рускай мовай  у родзе 
асобных назоўнікаў ці ў вышэйшай ступені параўнання прыслоўяў. 
      14. Назавіце словы і словазлучэнні, што ўспрымаюцца ў тэксце  як 
паказчыкі складанасці харавых спеваў. 
      15. У тэксце пра хор пераважаюць асабовыя займеннікі я, мы і іх 
склонавыя формы. Ці выпадкова? Як гэта суадносіцца з назвай твора?  
      16. Якая марфалагічная норма вытрымана ў спалучэннях слоў бярозка з 
холаду (дрыжыць), падумаць пра вечнае? Як іх трэба перакласці на рускую 
мову? 
      17.  Прачытайце тэкст, захоўваючы нормы беларускага літаратурнага 
вымаўлення. 
      18. Адзначце словы, якія складаныя для вас у іх напісанні. 
      19. Паспрабуйце  пераказаць гэты тэкст празаічным спосабам, 
выкарыстоўваючы асноўныя словы і словазлучэнні, аўтаравы сродкі 
выразнасці і дадаючы свае. 
      20. Коратка раскажыце пра свой любімы занятак. У якім стылі будзеце 
выказвацца? 
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Парада настаўніку 
 

       Тэкст  варты прымянення пры вывучэнні раздзела “Марфалогія і 
арфаграфія. Культура маўлення”, а таксама пры замацаванні ведаў пра 
тэкст як моўную з’яву.  
 

Расліннае каралеўства 
 

      На лузе майго дзяцінства раслі фіялка, лотаць, кашка, шчаўе, мятлік, 
першацвет, акопнік (жывакост), вахта, дзьмухавец, хвошч, смалёўка, 
канюшына, пярэсна, званочак, рамонак, ятрышнік; пры дарогах і на пясчаных 
склонах, добра помню, – трыпутнік, піжма, дзіванна, гваздзіка, цыкорыя; ля 
хат і на агародах – дурнап’ян, палын, падбел, лопух (дзяды), растаропша, 
чартапалох; на лясных палянах і ў полі – зверабой, сон-трава, верас, буквіца, 
чабрэц, купена, бярозка палявая; бадай, у кожным гародчыку –  мальвы, 
касачы, царскія кароны (лілеі), настурцыі, вяргіні, браткі, зараснікі барвінку, 
кусты бэзу, язміну. 
      Некалі ў топкім балоце баяўся наступіць на кветку, якая кідалася ў вочы 
прыгажосцю. А ў даведніку чытаю: вахта трохлістая, трыфоль, бабок 
(Menyanthes trifoliate l). Цвіце ў другой палове мая і чэрвені, расце на 
нізінных балотах, па берагах рэк і азёр, часта – зараснікамі, сустракаецца па 
ўсёй Беларусі. Але хто ж ведаў тады, хто ведае і сёння, што ў медыцынскай  
практыцы расліна прымяняецца як сродак узмацнення апетыту і актывізацыі 
страўніка, а таксама пры гастрыце і як жоўцягонны і потагонны сродак. 
Ужываюць вахту і пры кашлі, прастудзе, адышцы. 
      Бегаючы босыя, валяючыся на няскошаным лузе ці ў полі за вёскай, мы, 
малыя, але ж і дарослыя, не здагадваліся: топчам, губім прыгожых прынцаў і 
прынцэс раслінна-лекавага каралеўства. Флора дыхае на нас густым, 
непаўторным водарам  аздараўлення, а мы на яе (і ў маленстве, і ў 
даросласці) – недаверам да лячэння травамі, непераадоленым скепсісам у 
адносінах да народных лекараў-траўнікаў, “курынай слепатой” да таго 
звыклага, што часта бывае карысным і адзіна выратавальным. 
 

Пытанні і заданні 
 

      1. Прачытайце тэкст, вызначце яго тэму, асноўную думку, стыль. 
         2. Якія рысы вызначанага стылю праяўляюцца ў тэксце асабліва? 
      3. Падзяліце тэкст на сэнсавыя часткі, кожнай з іх дайце назву. 
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      4. Наколькі гэты тэкст тэматычна адзіны, разгорнуты, звязны ў кожнай 
частцы? 
      5. Вызначце ў тэкставых частках ключавыя словы, словазлучэнні ці 
спалучэнні слоў. 
      6. Дакажыце, што ў тэксце спалучаюцца элементы апавядання,  апісання і 
разважання як тыпаў маўлення (пацвярджаючы думку, што разгорнутыя 
тэксты аднаго тыпу – рэдкасць). Які з іх тут пераважае? 
      7.  Назавіце моўныя сродкі,  што дапамагаюць аўтару зрабіць кароткае 
апісанне адной з балотных раслін. 
      8. Разгледзьце першы сказ і дакажыце, што паслядоўнасць як прымета 
тэксту выяўляецца не толькі ў  цэласным пісьмовым выказванні, але часам і ў 
межах аднаго сказа. Якімі лексічнымі,  сінтаксічнымі, пунктуацыйнымі 
сродкамі, якімі ключавымі часцінамі мовы? 
      9.  Звярніце ўвагу на назоўнікі лотаць, шчаўе, рамонак, цыкорыя, палын, 
вяргіні, бэз, кветка, зараснікі, расліна, сродак, недавер. Якія марфалагічныя 
нормы  іх ужывання не супадаюць з нормамі ў рускай мове? 
      10. Перакладзіце на рускую мову назоўнікі гародчык, даведнік, чэрвень, 
узмацненне, страўнік, водар. 
      11. У кантэксце твора ёсць назоўнік іншамоўнага паходжання, які 
з’яўляецца агульным для ўсіх раслін тэрмінам. Назавіце яго. 
      12. Знайдзіце ў тэксце, назавіце якасныя прыслоўі, якія не ўтвараюць 
ступеней параўнання, бо абазначаюць колькасна нязменную якасць ці 
вытворную назву колераў. 
      13. Якія ўжытыя аўтарам прыназоўнікі падкрэсліваюць, што апавяданне, 
апісанне ці разважанне адбываецца ў прасторы і часе? Назавіце іх. 
      14. Выпішыце займеннікі ў пачатковай форме, вызначце іх разрад. Якія з 
іх ужываюцца замест назоўніка, прыметніка ці лічэбніка? 
      15. Вызначце спражэнне ўсіх ужытых у тэксце дзеясловаў. 
      16. Раскрыйце значэнне назоўнікаў адышка, прынц, прыметніка топкае. 
      17. Адшукайце ў тэксце няпоўныя простыя сказы ці няпоўныя часткі 
складаных сказаў. Якія часціны мовы не ўжываюцца ў іх, паколькі ўжыты ў 
папярэдніх ці наступных сказах? 
      18. Паназірайце, якімі часцінамі мовы з’яўляюцца ў сказе аднародныя 
члены, згрупаваныя ў вялікія рады. 
      19. Падбярыце антонімы да назоўнікаў практыка, узмацненне, прыслоўя 
часта, прыметніка босыя, а таксама сінонім да дзеяслова губім. 
      20. Якія з раслін і кветак, што пералічваюцца ў тэксце, вы б выбралі для 
пляцення вянка на Купалле? 
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                                          Парада настаўніку 
 
      Тэкст пра раслінны свет на малой радзіме аўтара можна выкарыстаць 
пры вывучэнні тэмы “Тэкст”, “Марфалогія і арфаграфія. Культура 
маўлення” ( для праверкі засваення марфалагічных норм беларускай мовы). 
 
                                          Воблакі 
 

      З маленства не люблю маланкі і грымоты, 
      І град, што сунецца няўмольнаю сцяной,  –  
      Як быццам вораг насылае самалёты, 
      Ідзе на нас яшчэ адной вайной. 
 
      Як нізка сёння сцелюцца аблокі! … 
      З якой на іх не глянеш стараны, 
      Здаецца, што плывуць сюды здалёку 
      Ахвяры самай жудаснай вайны. 
 
      Ахвяры… Вязні з лагерных баракаў, 
      Хто ў Курапатах закапаны быў жывым, 
      Канаў, бязногі, у шпіталі франтавым, 
      І хто на папялішчах горка плакаў, 
      Глытаючы нясцерпна  едкі дым, 
 
      Хто мужны быў да самага да скону 
      І замест здрады выбіраў пятлю, 
      Адзіным цэліўся ў сябе патронам, 
      Перш чым сысці навекі ў зямлю, 
 
      Хатыні дзеткі і старыя, маладыя, 
      Памерлыя без хлеба і вады, 
      А па вялікай сутнасці – святыя, 
      Вялікамучанікі чорнае бяды… 
 
      Ля помнікаў і абеліскаў вецер 
      Выконвае  свой рэквіем-напеў… 
      Ахвяры… З беларусаў – кожны трэці 
      Недакахаў.  Не дачакаўся.  Не паспеў… 
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      Вам, перапісчыкі гісторыі праўдзівай, 
      Так зручна – цвёрдай памяці не мець! 
      Для вас беспамяцтва даўно не дзіва, 
      Хіба вы здольны боль наш зразумець?.. 
  
      Як нізка сёння сцелюцца аблокі, 
      Сабраўшыся ў свой далёкі пуць… 
      У выглядзе анёлаў яснавокіх 
      Да нашай памяці  ізноў яны плывуць. 
      Плывуць… Плывуць… 
 

Пытанні і заданні 
 

      1. Прачытайце тэкст, захоўваючы нормы беларускага літаратурнага 
вымаўлення. Назавіце некалькі слоў, у якіх вымаўленне не супадае з 
напісаннем. 
      2. Падзяліце тэкст на сэнсавыя часткі. Пра што ідзе гаворка ў кожнай з іх? 
      3.  Якая тэма яднае ўсе выдзеленыя вамі часткі? 
      4. Якімі сродкамі сувязі вызначаецца гэты тэкст? 
      5. Вызначце асноўную думку тэксту. Яна вынікае з усяго зместу ці 
сканцэнтравана ў пэўных радках? 
      6. Вызначце стыль тэксту. Чым абгрунтоўваеце  ваш выбар правільнага 
адказу? 
      7. Аўтар ужыў у тэксце вялікі рад назоўнікаў: самалёты, вязні, шпіталь, 
папялішчы, дым, пятля, патрон, вялікамучанікі, бяда, помнікі, абеліскі, 
рэквіем-напеў, боль, памяць. Якое слова з кантэксту яднае гэтыя назоўнікі? 
Якімі назоўнікамі вы б дапоўнілі трывожна-сумны рад паняццяў, што 
раскрываюць трагедыю беларускага народа ў Вялікую Айчынную вайну? 
      8. Перачытайце пяты сказ. Якімі часцінамі мовы выражаны ў ім 
аднародныя члены, абагуленыя спалучэннем вялікамучанікі чорнае бяды? 
      9. Звярніце ўвагу на восьмы сказ. Чаму, на вашу думку, аднародныя 
выказнікі ў ім аддзелены адзін ад аднаго кропкамі, а завяршаецца сказ 
шматкроп’ем? 
      10. Растлумачце ў гэтым сказе напісанне часціцы не разам і асобна. 
      11. Пра якую  сучасную з’яву, пра каго разважае аўтар, ужываючы 
зваротак перапісчыкі гісторыі праўдзівай? Што вы ведаеце са сродкаў 
масавай інфармацыі пра такіх перапісчыкаў ваеннай гісторыі і праўды пра 
нашы невымерныя страты ў апошнюю вайну? 



46 
 

      12. Як, па-вашаму, трэба разумець выраз цвёрдая памяць у кантэксце 
твора? 
      13. У апошнім сказе дзеяслоў плывуць ужыты тройчы. Навошта гэты 
паўтор, у чым яго стылістычнае прызначэнне? 
      14. Якія тыпы маўлення спалучаюцца ў гэтым тэксце? Якія моўныя сродкі 
з тэксту іх характарызуюць? 
      15. Назавіце ў тэксце некалькі выпадкаў адпаведнасці ўжытых слоў 
арфаграфічным нормам беларускай мовы. 
      16. Дакажыце, што тэкст “Воблакі” ілюструе такія якасці маўлення, як 
правільнасць, лагічнасць, чысціня, багацце, выразнасць. Кіруйцеся 
тэарэтычнымі звесткамі пра культуру маўлення ў  вучэбным дапаможніку. 
      17. Напішыце водгук на  вершаваны тэкст “Воблакі”. 
 

Парада настаўніку 
 

      Гэты тэкст рэкамендуецца як практычны матэрыял для вывучэння 
праграмных тэм “Тэкст” і “Марфалогія і арфаграфія. Культура  маўлення”. 

XI  клас 
 

Сустрэча 
 

      Сустрэўся мне знаёмы ў кіёску – 
      Мужчына, малады і не без лоску: 
      Падцягнуты, апрануты як след. 
      Відаць было, што выйшаў ён у свет. 
      Сказаў:”Сюды я забягаю на хвіліну, 
      Хачу даведацца  пра свежыя навіны. 
      Купіць часопіс ці газету звычку маю. 
      Прабачце, можа,  я  Ваш  час займаю?”. 
      Набыў часопіс ён. Пры развітанні 
      Прызнаўся: “Рады нашаму спатканню!” 
      Дадаў: “Люблю саліднае выданне  пагартаць, 
      Па-беларуску вельмі я люблю чытаць! 
      Нагледзеў нумар  пра  гісторыю краіны… 
      Мы ведаць жа  яе – сваю! –  павінны, 
      Бо тут жывём  і жыць тут нашым дзецям… 
      Якія мы, і хто мы ў гэтым свеце?... 
      Вы пішаце так часта і так многа, 
      То я прывёз  Вам ручку ў дапамогу! 
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      Яна нагадвае лаўровую галінку, 
      Купіў яе ля мора ў адпачынку…”. 
      І – разышліся па будзённых справах, 
      Раса блішчэла на зялёных травах, 
      Па вуліцы Купалы  люд спяшаўся, 
      Сустрэчай добраю я  суцяшаўся. 
      Быў рады  і  прыемнаму дарунку, 
      Хоць  справа ж – у жыццёвым накірунку 
      Дарыцеля: жыццё ён разумее – 
      Радзіму, мову шанаваць умее! 
      Бацькоў мужчыны ведаю з юнацтва, 
      Дагэтуль нас студэнцкае яднае брацтва, 
      Яны прыстойна  дажываюць век. 
      Які ж харошы ў іх вырас чалавек – 
      Са спадчынай харошай  чалавек! 

 
 

Пытанні і заданні 
 

1. Прачытайце тэкст. У якім стылі ён напісаны? Пра якія стылявыя 
рысы тут трэба весці гаворку? 
      2. Што з’яўляецца тэмай успрынятага вамі тэксту? 
      3. У якіх радках, на вашу думку, сканцэнтравана асноўная думка? 
      4. Наколькі ў гэтым тэксце выяўляецца правільнасць як адна з якасцей 
культуры маўлення? 
      5. Што можна сказаць пра чысціню тэксту – яшчэ адну якасць культуры 
маўлення? 
      6. Назавіце знойдзеныя вамі ў тэксце пра сустрэчу ў кіёску мастацкія 
тропы (параўнанні, метафары, эпітэты і інш.) як сродкі выразнасці, 
эмацыянальнага ўздзеяння на чытача. 
      7. Што ў гэтым тэксце характарызуе простую мову? 
      8. Ці толькі ў ветлівым звароце  Прабачце! выяўляецца ў тэксце беларускі 
маўленчы этыкет? У якіх яшчэ радках заўважаеце выражэнне ветлівасці, 
павагі да субяседніка? 
      9. Што ў апісанай  у тэксце сітуацыі таксама з’яўляецца адзнакай высокай 
агульнай культуры, інтэлігентнасці, выхаванасці дзвюх моўных асоб? 
      10. Паспрабуйце сваімі словамі развіць заключную думку аўтара пра 
чалавека з харошай спадчынай. Што важнае здолелі перадаць бацькі ў 
спадчыну свайму сыну? 
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      11. Узважце, наколькі цвёрда вы ведаеце і паслядоўна выкарыстоўваеце 
моўныя формулы этыкету пры звароце да іншых асоб, просьбе выбачыць, 
згодзе  ці нязгодзе. Ці робяць гэта людзі, з якімі вы ў частых зносінах? У каго 
можна павучыцца  выкарыстанню этыкетна-маўленчых слоў і выразаў? 
 

Парада настаўніку 
 

      Прыведзеную вершаваную тэкставую адзінку мэтазгодна выкарыстаць 
пры вывучэнні тэм “Культура маўлення”, “Маўленчы этыкет”. 
       

*** 
      У кожным значным арэале азначэнняў найчасцей выбіраецца тое адно, 
якое  прыцягвае дакладнасцю, зразумеласцю, –  гэтак  і з метадалогіяй. З 
мноства азначэнняў прапануем спыніцца на тым, што належыць А.Новікаву: 
метадалогія – гэта вучэнне аб арганізацыі любой чалавечай дзейнасці. Аўтар 
падкрэслівае: пры такім азначэнні метадалогія разглядаецца шырока, як 
арганізацыя дзейнасці і навуковай, і практычнай прафесійнай, у тым ліку і 
педагагічнай, і мастацкай, і гульнёвай, а з другога боку –  індывідуальнай і 
калектыўнай. 
       Для поўнага вытлумачэння сутнасці метадалогіі ёсць сэнс асабліва 
прыгледзецца  ў прыведзеным азначэнні да ключавых слоў арганізацыя  і  
дзейнасць. Першае трэба разумець і як працэс (унутранае спарадкаванне 
аўтаномных частак цэлага для іх узаемадзеяння), і як вынік (сукупнасць 
працэсаў ці дзеянняў пры іх узаемадзеянні). Дзейнасць жа, як вядома,–  
мэтанакіраваная актыўнасць чалавека.  У ёй здаўна выдзяляюць дзейнасць 
рэпрадуктыўную, пры якой аднаўляецца, паўтараецца зробленае, дасягнутае 
іншай асобай ці раней асвоеная ўласная практыка. З другога боку, вылучаюць 
дзейнасць прадуктыўную, вынікам якой становіцца новы і годны для 
апрабацыі, укаранення прадукт. 

 
Пытанні і заданні 

 
1. Прачытайце тэкст навуковага стылю. 
2. Якой у дадзеным выпадку з’яўляецца задача маўлення? Што імкнуўся 

вытлумачыць карыстальніку навуковага тэксту яго аўтар? 
3. Прасачыце, наколькі выяўляецца ў гэтым тэксце лагічнасць як 

стылёвая рыса навуковага выказвання: 
      –  ці размяшчаюцца часткі тэксту ў строгай паслядоўнасці?; 
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      –  ці ёсць тут паўтор назоўнікаў у спалучэнні з указальнымі займеннікамі 
і канструкцыі з прыназоўнікамі?; 
      –  ці дапамагаюць ужытыя прыслоўі паслядоўна развіваць думку? 
       – як многа ў тэксце складаназалежных сказаў, што таксама 
садзейнічаюць лагічнаму выкладу думак? 
      4. Прасачыце, як захоўваецца тут яшчэ адна стылявая рыса навуковага 
тэксту –  адназначнасць (аб’ектыўнасць) і дакладнасць, а іменна: ужыванне 
слоў з прамым значэннем і тэрмінаў. 
      5. Вызначце ключавое слова тэксту. Ці часта яно паўтараецца, што 
таксама мае дачыненне да дакладнасці? 
      6. Лагічнасць навуковага тэксту звычайна выяўляецца і ў выкарыстанні 
складаназалежных сказаў і прамога парадку слоў. Ці характэрна іх ужыванне 
для паведамлення пра метадалогію? 
      7. Наколькі шырока  ўжываецца ў тэксце абстрактная лексіка як прымета 
яго абагульненасці, абстрагавання? 
      8. Для навуковага стылю характэрна перавага назоўнікаў і прыметнікаў 
над дзеясловамі. Ці так гэта ў тэксце, які вамі разглядаецца? 
      9. Для гэтага ж стылю важна ўжываць дзеясловы-выказнікі ў форме 3-й 
асобы цяперашняга часу. Ці ёсць такі паказчык у тэксце? 
      10. Разгледзьце функцыянаванне службовых слоў у кантэксце: 
      –  наколькі гэтае выказванне насычана імі, якія з іх пераважаюць?; 
      –  ці маюць яны ўласны націск, з якімі словамі ўтвараюць адну 
акцэнталагічную адзінку?; 
      –  ці змяняецца тут хоць адно са службовых слоў? 
      11. У тэксце ёсць субстантываваны лічэбнік і субстантываваныя 
дзеепрыметнікі. Знайдзіце іх і прасачыце, якімі членамі сказа яны 
з’яўляюцца. 
      12. Зрабіце марфалагічны і марфемны разбор слоў асвоеная і апрабацыя. 
      13. Пабудуйце схему (яе характар –  на выбар) першага сказа. 
      14. Назавіце іншамоўныя словы, ужытыя аўтарам тэксту. Ці з’яўляецца іх 
ужыванне, на вашу думку, прыметай навуковага стылю? 
      15. Фрагментам навуковага тэксту якога жанру можа быць 
прааналізаваны тэкст: артыкула, даклада, выступлення на навуковую тэму ці, 
напрыклад, манаграфіі? 
      16. Тэкст уяўляе сабой кароткія звесткі пра метадалогію. Ці могуць 
пашыраныя звесткі пра гэтую галіну ведаў спатрэбіцца вам у будучай 
прафесійнай дзейнасці ці падчас вучобы ў вышэйшай навучальнай установе? 

 
Парада настаўніку 
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      Дадзены полідыдактычны тэкст варты выкарыстання пры вывучэнні 
тэмы“Навуковы стыль”, а таксама ў X класе пры вывучэнні службовых  
часцін мовы. 

Пераадольваць 
 

      Народжаны ў Лясной пад Баранавічамі, на радзіме  Уладзіслава Галубка 
(Голуба), пачынальніка беларускага тэатра,  Сяргей Іванавіч Калішук, рэзва 
бегаючы па вуліцах, трапляючы ў прыгоды, якімі поўнілася пасляваеннае 
дзяцінства, выношваючы юначыя планы, ніяк не падазраваў, што лёс хутка 
дасць знак: “Стой! Далей – вельмі асцярожна!” Стаў адчуваць: слабеюць рукі 
і ногі. Потым абвясцілі дыягназ – міяпатыя, паступова будзе нарастаць 
нерухомасць, бездапаможнасць. Ад таго часу Сяргею давялося штурмаваць 
столькі неадольных, на першы погляд, вяршынь, якія не заўсёды паддаюцца  
фізічна здаровым людзям, паўтараць, як мантру: “Сам, і толькі сам! Ты мусіш 
справіцца! Прайсці яшчэ два метры!” З часам я даведаўся: пасля дыягназу 
галоўнае для юнака заключалася ў тым, каб не здацца разбуральнай апатыі, 
застацца ўпэўненым, што жыццё не скончылася і да яго трэба прыстасаваць 
арганізм. 
      Сяргей Іванавіч, як прызнаваўся, ніколі не шкадаваў, што не стаў 
знакамітым авіятарам, прызнаным журналістам (а пра гэта спачатку марыў), 
аўтарытэтным урачом ці сацыяльным рэфарматарам. Шкадаваў толькі, што 
не мог стварыць сям’ю, даць жыццё сыну ці дачцэ. Можа, менавіта таму так 
любіў сваіх вучняў. Больш чым сорак гадоў, пакуль працаваў ці быў 
пенсіянерам, пад яго наглядам рабілі ўрокі многія ляснянскія дзеці. Ведаў 
ледзь не на памяць праграмны матэрыял па большасці школьных прадметаў, 
штодзённа заглыбляўся ў задачы, практыкаванні, ураўненні хімічных 
рэакцый, у матэрыялы для абітурыентаў. Гадаванцы Калішука-педагога 
вырасталі, мужнелі, станавіліся на крыло, прысылалі лісты і падарункі, па 
любой яго просьбе падымалі цяжкае цела на раму веласіпеда, везлі ў любімы 
лес ці на аддаленае возера, распальвалі вогнішча, варылі юшку, прыносілі 
Сяргею Іванавічу грыбы і ягады. Гэта ўсё бадзёрыла, настройвала на добры 
пачуццёвы лад. 
      Праўда, наплывалі і хвіліны адчаю: адзін за адным памерлі састарэлыя 
бацькі, хоць як маглі трымаліся за жыццё дзеля сына; паступова, акрамя ног, 
страчвалі рухомасць рукі, якія раней не падводзілі. Дайшло да таго, што, каб 
пазваніць каму-небудзь, нізка нахіляўся да апарата і кнопкі тэлефона 
націскаў носам. Стала немагчыма самому паесці, легчы спаць і ўстаць 
раніцай з пасцелі, прывесці сябе ў належны стан. Шукаў суцяшэння і ў 



51 
 

самога сябе, і ў дзяцей, ля якіх лягчэй было перавесці думкі на іншае. Не-не 
ды і заглядалі аднакласнікі, што засталіся вернымі юнацкаму сяброўству, не 
пакідала аднаго сястра і пляменнікі, а потым за бездапаможным чалавекам 
замацавалі сацыяльнага работніка. Катэгарычна адмовіўся пераехаць у 
мясцовы дом інвалідаў: туды наўрад ці пускалі б дзяцей, якія не абыходзіліся 
без любімага і надзейнага дарадчыка, рэпетытара, кансультанта. Хата 
Калішука заставалася цэнтрам прыцягнення калег-настаўнікаў, асабліва 
маладых: тут можна было пачуць слушную параду, вызваліцца ад сумнення, 
прыадкрыць душу. Парадокс: у сваім фізічным стане Сяргей Іванавіч 
выконваў абавязкі дэпутата Ляснянскага сельсавета!  Такі давер выказала яму 
мясцовая супольнасць: была вядома яго настойлівасць, адказнасць, 
неабыякавасць  да чужых лёсаў і спраў. Удавалася быць і аўтарам шматлікіх 
карэспандэнцый у раённай газеце. 
      У адным са сваіх артыкулаў  ляснянскі настаўнік напісаў: “Кажуць, добры 
чалавек, як вялікае вогнішча, відзён здалёку і  цяпло сваё аддае іншым”. 
Немагчыма ўстанавіць, колькі святла і цеплыні аддаў людзям ён сам… Веліч 
яго настаўнічання, я мяркую, у тым, што ён сумленна, як толькі мог,  выканаў 
сваю місію, вучыў усіх, хто быў побач, выплываць, а не боўтацца ў 
абставінах, і тым самым пачэсна жыць.  

 
Пытанні і заданні 

 
1. Прачытайце тэкст, ён – публіцыстычнага стылю. Што,  па вашым 

меркаванні, дазваляе зрабіць такое аднясенне? 
2. Якім чынам у тэксце пра настаўніка з асаблівасцямі фізічнага развіцця 

рэалізуецца інфармацыйная (перадача інфармацыі пра аднаго з нашых 
суайчыннікаў) і экспрэсіўная (уздзеянне на свядомасць чытача) функцыі? 
      3. Знайдзіце радкі, у якіх аўтар разгорнутага тэксту выказвае свае 
адносіны да пададзенай чытачу інфармацыі, і гэтым тлумачыцца выразны 
эмацыянальна-экспрэсіўны характар тэксту. 
      4. Як вядома, асноўныя рысы публіцыстычнага стылю выяўляюцца з 
дапамогай разнастайных моўных сродкаў. Паспрабуйце ўстанавіць гэтую 
разнастайнасць,  адшукаць, напрыклад, грамадска-палітычную лексіку, 
фразеалагізмы, метафары, эпітэты, параўнанні і іншыя тропы, а таксама 
пэўную частотнасць асобных часцін мовы. 
      5. Вызначце тэму тэксту, яго асноўную думку, тып маўлення. 
      6.  Да якога інфармацыйнага жанру адносіце тое, што прачыталі? 
      7. Ці мае, па-вашаму, адносіны да вызначанай думкі загаловак 
“Пераадольваць”? 
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      8. Ці можаце прывесці вядомыя вам прыклады пераадолення знаёмымі, 
блізкімі людзьмі цяжкіх жыццёвых абставін? Якімі якасцямі ў падобных 
сітуацыях узбагачае сябе чалавек? 
      9. Звярніце ўвагу на лексічны склад тэксту пра пераадоленне, наяўнасць 
уласнабеларускіх і запазычаных слоў, прафесійнай лексікі. Што патрабуе 
звароту да тлумачальнага слоўніка ці іншых лексікаграфічных выданняў? 
Што вядома вам, напрыклад, пра Уладзіслава Галубка? 
      10. Прачытайце наступны план, пункты якога парушаюць паслядоўнасць 
выкладу думак аўтарам: 
      1) Добры чалавек, як вялікае вогнішча. 
      2) Насуперак разбуральнай апатыі. 
      3) Нядобры дыягназ. 
      4) Сапраўдны настаўнік і грамадзянін. 
      5) Суцяшэнне ў дзецях, у іх навучанні. 
      Выстрайце пункты плана ў паслядоўнасці, якая адпавядае аўтарскаму 
разгортванню думкі. 
      11. Адшукайце ў кожнай частцы тэксту  апорныя словы, словазлучэнні, 
звярніце ўвагу на сінтаксічную асаблівасць кожнай часткі, напрыклад, на 
наяўнасць складаных сінтаксічных канструкцый. 
      12. Пабудуйце гарызантальную схему аднаго з выбраных складаных 
сказаў. 
      13. Зрабіце лексічны разбор слова пачынальнік з першага сказа. 
    

Парада настаўніку 
 

      Тэкст “Пераадольваць” спатрэбіцца для замацавання ведаў і выпрацоўкі 
ўменняў па тэме “Стылістыка (публіцыстычны стыль)”; ён жа мае і 
відавочную выхаваўчую накіраванасць.     

 
Цяпло 

 
      У адлігу дарогу дадому так разбілі цяжкай вайсковай тэхнікай з палігону, 
што давялося ісці абочынай, па набрынялым вадой снезе. Ногі прамоклі, а 
яшчэ і няласкавы паўночны вецер. Адным словам, пакуль дайшоў да вёскі, 
адчуў: без прастуды не абыдзецца… 
      Мама ўсё зразумела па мокрых маіх слядах ад уваходу, ахнула, 
папракнула: 
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      – Ну што гэта за абутак! Ён жа для форсу, а не на холад! Пакуль што 
паеш гарачага, а я пашукаю бацькавы шарсцяныя шкарпэткі. Скідай 
мокрае… 
      Потым такі дадумалася: нагрэла на пліце цагліну, абгарнула яе старым 
рушніком  і  амаль  закамандавала легчы ў ложак. Паклала гарачы і цяжкі 
груз мне ў ногі, накрыла коўдрай. Прысела на краёчку пасцелі. 
      – Ты ляжы, а я расказваць буду, што тут у нас робіцца. А як там твае, ці 
здаровы? Добра ўнучцы ў садзіку? Раніцай, нябось, цяжка дзіцяці ўставаць? 
      Гаварылі, гаварылі, а па целе пайшло, пабегла, раскінулася цяпло, потым і 
пот выступіў. Астывала цагліна, сыходзіў пот. Я заснуў… 
      Ад цяпла. Яно, мацярынскае, і сёння са мной, хоць прайшло столькі 
гадоў… 

Пытанні і заданні 
 

1. Прачытайце тэкст. Якога ён стылю і тыпу маўлення? 
2. Вызначце тэму і асноўную думку. Якая роля ў гэтым сэнсе адводзіцца 

загалоўку? Паспрабуйце даць тэксту свой загаловак. 
      3. Якія ключавыя словы выбраў аўтар для апісання нядобрага надвор’я ў 
першай частцы тэксту? 
      4. Перачытайце чацвёрты абзац. Выдзеліце тут вядомае і новае, важнае 
для адлюстравання клопатаў маці. 
      5. Якія стылеўтваральныя сродкі бачыце ў гэтым тэксце? 
      6. Назавіце від кожнага сказа па будове. 
      7. Растлумачце, якім канкрэтна пунктуацыйным нормам адпавядаюць 
пастаўленыя аўтарам знакі прыпынку. 
      8. Чаму аўтар абыходзіцца ў групе няпоўных сказаў без апорнага слова 
мама? 
      9. Акрамя ўводных у сітуацыю сказаў, аўтар не ўжывае іншамоўныя 
словы. Чаму, на вашу думку? 
      10. Паспрабуйце магчымымі адказамі сына на роспыты маці ўвесці ў 
тканіну замалёўкі дыялог, пастаўце ў ім свае знакі прыпынку. 
      11.  Якая роля ў апісанні паводзін маці адводзіцца дзеясловам? 
      12. У другім выпадку ўжывання канструкцый з чужой мовай пытанні маці 
рытарычныя ці  патрабуюць прамога адказу? 
      13. Перакладзіце на рускую мову назоўнікі абутак, шкарпэткі, рушнік, 
ложак, коўдра. Звярніце ўвагу на тое, ці змяняецца пры гэтым іх род. 
      14. Аўтар тэксту прама не ўказвае на сынавы клопаты пра маці. А які 
факт шмат можа сказаць пра гэтыя клопаты? 
      15. Ацаніце вашы асабістыя клопаты пра родных. 
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                                                Парада настаўніку 
 
      Гэты тэкст мае выхаваўчы зарад і можа быць выкарыстаны пры 
вывучэнні стылістыкі і праверцы ведання сінтаксічна-пунктуацыйных норм 
беларускай мовы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛІДЫДАКТЫЧНЫЯ ТЭКСТЫ  НА  АГУЛЬНУЮ ТЭМУ  
“ЗЯМЛЯ  ГЕРОЯЎ, СЕЙБІТАЎ, ПАЭТАЎ”  

ДЛЯ САМАСТОЙНАЙ АПРАЦОЎКІ НАСТАЎНІКАМ 
 

Непамерная сіла Радзімы 

      Выдатныя хатнія веды далі магчымасць хлопчыку без складанасці 
паступіць у Брэсцкі езуіцкі калегіум. Далей Марцэлі адвозіць сына, здольнага 
да навукі, на вучобу ў рыцарскую школу. 

      Складаным стаў ад’езд для трынаццацігадовага Юльяна ў Варшаву. 
Прывязаны да родных і дому, хлопчык сумаваў аб матулі, братах, сястры, 
мясцінах, дзе нарадзіўся. Ён пісаў у сваіх успамінах: “Я не забуду ніколі 
чулліва-горкага майго з маткай развітання – слёзы нашы плылі шчодра… Як 
я ўсю дарогу плакаў! Перагарадзіў нам дарогу яўрэйчык з лімонамі ў 
Тэрэспалі, я купіў некалькі і адаслаў іх маёй маці…”. 

      За сем гадоў вучобы ў рыцарскай школе Юльяну толькі два разы пад час 
канікул даводзіцца наведаць бацькоўскую хату. І пазней яму не вельмі 
шчасціла  на прыезды да родных, хоць сэрца клікала ў Скокі. “Няхай іншыя 
пускаюцца да квяцістай, поўнай духмяных пахаў цудоўнай Аўзоніі, няхай 
едуць у раскошны Парыж і багаты Лондан – я ж еду ў самыя нетры літоўскіх 
бароў, не такіх, можа, прыемных і вясёлых, але вельмі вабных для мяне, бо 



55 
 

яны – частка святой і нешчаслівай Айчыны…” – адзначыў у сваім запісе 
“Падарожжа па Літве ў 1819 годзе”. 

      Юльяну Нямцэвічу шмат прыйшлося падарожнічаць. Пасля бліскучага 
заканчэння рыцарскай школы, як асабісты сакратар Адама Чартарыйскага 
Юльян пабываў разам з князем у многіх краінах. А стаўшы ад’ютантам 
Касцюшкі, пасля няўдалага паўстання, ранення і турмы, разам з ім едзе ў 
ЗША. Тут ён сустракае сваё каханне. А таксама знаёміцца з Томасам 
Джэферсанам і Джорджам Вашынгтонам, якія імпануюць яму сваімі 
дэмакратычнымі поглядамі, але думкі Нямцэвіча ўсё роўна не пакідаюць 
Радзіму.   

Паводле Н. Шляжка 

Наш Гусоўскі 

      У пляядзе слаўных і несмяротных імёнаў эпохі Адраджэння адно з 
пачэсных месцаў даследчыкі аддаюць Міколу Гусоўскаму – беларускаму 
паэту-гуманісту і асветніку. 
      Абагульніўшы перадавыя на той час погляды, Гусоўскі стаў адным з 
выразнікаў сваёй эпохі. Даследчыкі яго творчасці засведчылі, што аўтар 
«Песні пра зубра» заклікаў да яднання і дружбы розныя народы еўрапейскага 
кантынента. 
      Паэма «Песня пра зубра» з'яўляецца выдатным малюнкам нашай 
гераічнай Бацькаўшчыны. Пейзажы і замалёўкі з натуры, аформленыя пры 
дапамозе неверагодна маляўнічых фарбаў, перадаюць нацыянальны характар 
беларусаў, нашу вобразнасць, каларыт. Ці не самым першым у нашай 
нацыянальнай культуры і літаратуры Мікола Гусоўскі паставіў і развіў 
праблему захавання прыроднага наваколля, выкарыстання і памнажэння 
багаццяў зямлі-матухны. Ён бачыў прыроду агульнанародным набыткам, 
вытокам здароўя, радасці і выхавання патрыятычных пачуццяў і маральных 
паводзін. 
      У справе выхавання людзей і ўмацавання дзяржавы наш зямляк найперш 
аддаваў перавагу мастацтву і навуцы. Паэт сцвярджаў непарушнасць 
прынцыпаў раннехрысціянскай маралі, ідэалаў тагачаснай народнай этыкі. 

    Паводле А.Мяснікова 
Справы каралевы Боны 

 

      Каралева Бона, жонка Жыгімонта, была вельмі адукаванай жанчынай. 
Старанна вывучала мовы, геаграфію, багаслоўе, законы. Шмат патрабавалася 
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сіл, каб гаспадарыць  на вялізных абшарах. Неабходна было ўмець да людзей 
з добрым словам звяртацца, каб працавалі лепш. 
      Пры Боне расквітнелі многія беларускія гарады і вёскі. Добрая гаспадыня, 
яна атрымлівала вялікія прыбыткі ад сваіх уладанняў. Іх называлі 
неапалітанскім скарбам, знойдзеным на беларускай зямлі. У Моталі італьянка 
загадала пабудаваць палац, дзе пасяліла землякоў. I цяпер жывуць у гэтай 
беларускай вёсцы нашчадкі жыхароў Рыма, Неапаля і Фларэнцыі. 
      Пры каралеве ўпершыню пачалі праводзіць меліярацыю – асушэнне 
палескіх балот. На ўскрайку Кобрына да нашых дзён захаваўся канал Бона — 
самы старажытны меліярацыйны канал у Беларусі. 
      У многіх раёнах Брэсцкай вобласці ёсць вёскі, якія маюць назву 
Агароднікі. Час іх заснавання – сярэдзіна шаснаццатага стагоддзя. Па загадзе 
каралевы і яе сына некаторыя сяляне атрымлівалі агароды. Іх вёскі і сталі 
называць Агароднікамі. 

    Паводле А.Бензерука 
 

 

Бярэсце 

      Кажуць, гарады, крэпасці, замкі, як і людзі, нараджаюцца, атрымліваюць 
сваё імя, ствараюць свой лёс і паміраюць. Шмат старадаўнасцяў знікла пад 
попелам войнаў і на беларускай зямлі. Аднак час ад часу даецца шанц 
пабываць у гасцях у вечнасці. Такую чароўную магчымасць даруе 
старажытнае Берасцейскае гарадзішча. Тут, на глыбіні сямі метраў, створаны 
археалагічны музей. 
      Давайце і мы праз стагоддзі спусцімся на ягоныя вулачкі, зазірнём у 
хаціны берасцян. Чуеце, як па ходніках з тоўстых колатых дошак з асцярогай 
крадзецца сама гісторыя? Заплюшчыце вочы і ўявіце, як шчыравалі тут 
злотнікі і мечнікі, шкларобы і ганчары, кавалі і ігольнікі, шаўцы і краўцы, 
шапачнікі і ліцейшчыкі. Падзівіцеся, як і дагэтуль годна выглядаюць 
жаночыя ўпрыгожанні: бранзалеты, пярсцёнкі, спражкі, абутак і нават 
знойдзеная ў раскопе вязаная рукавіца. А дубовае рала, адзінае для таго часу 
ў Еўропе, здаецца, яшчэ захоўвае мазольнае цяпло берасцейскіх аратых…  

Паводле А. Бутэвіча 
 

Жаўруковая песня Паўлюка Багрыма 
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      У лiтаратуры кожнага народа есць мастакi слова, у спадчыну ад якiх нам 
засталося не так i шмат. У беларусаў  Паўлюк Багрым. Цяжкiм i няпростым 
быў лёс гэтага юнака: гаротнае жыццё беднага сялянскага хлопца, 
рэкрутчына  за распаўсюджанне антыпрыгоннiцкiх вершаў, працяглая 
служба ў глыбiнi Расii. Але, нягледзячы на цяжкiя выпрабаваннi лёсу, ён 
заставаўся мастаком слова – уладаром чалавечых душ.  
      У творчай спадчыне П. Багрыма было тры вучнёўскiя сшыткi, якiя 
бясследна знiклi пры арышце юнага паэта. Напэўна, гэта былi вершы пра 
цяжкую долю беларускага народа, вершы антыпрыгоннiцкай накiраванасцi. 
А можа, гэта былi вершы пра каханне, аб прыгажосцi беларускай зямлi. 
Захаваўся толькi адзiн верш "Зайграй, зайграй, хлопча малы...", напiсаны 
паэтам у 15-гадовым узросце. Верш прысвечаны Крошынскаму паўстанню 
1828 года.  Лiрычным героем твора з'яўляецца падлетак-пастушок, уласнасць 
жорсткага пана, якi "кiямi" закатаваў бацьку. Каб пазбегнуць рэкруцтва, 
хлопчык вырашае пакiнуць  родны дом i пайсцi “у свет, у бездарожжа". 
Думкi i пачуццi прыгоннага падлетка, скiраваныя на пошукі  выйсця з 
безвыходнага становiшча, вызначаюцца адчаем i бездапаможнасцю. 
Падлетак гатовы абярнуцца ў ваўкалака, нарадзiцца каршуном…  Ён шкадуе, 
што да яго не дакрануўся сваiм крылом кажан –  тады б, па народным павер'i, 
ён навекi застаўся недаросткам i пазбег бы салдатчыны i паншчыны. 
Асаблiва адчайна гучаць радкi, дзе пастушок зусiм не хацеў бы нараджацца. 
Гэту думку ён звязвае з найдаражэйшым чалавекам – мацi, якая, напэўна б, 
была больш шчаслiвай i змагла пазбегнуць пакут з-за трагiчнага лёсу сына.         
      Вярнуўшыся з рэкрутаў, пастарэлы i знясiлены, Багрым ужо не 
наважваўся брацца за пяро. Ён працаваў у Крошыне кавалём. Да нашага часу 
захавалася металiчная жырандоль з арнаментальнымi жаўранкамi, па-
мастацку зробленая  ім. Толькi два адбiткi свайго жыцця –  верш i жырандоль 
–  пакiнуў нам у спадчыну  Паўлюк. Багрым. Пакiнуў дзве жаўруковыя песнi.  
                                                                                                Паводле З. Дудзік 

Белавежская пушча 

      Белавежская пушча – адзін з самых старажытных лясных масіваў Еўропы. 
Размешчаны ён на паўднёвым захадзе Беларусі, уздоўж мяжы з Польшчай, на 
водападзеле басейнаў Заходняга Буга, Нёмана, Прыпяці, за шэсцьдзясят 
кіламетраў ад Брэста.  

      У межах Беларусі плошча Белавежскай пушчы – амаль сто сорак пяць 
тысяч гектараў. Назву сваю пушча атрымала, магчыма, ад абарончай вежы са 
сценамі белага колеру, пабудаванай у трынаццатым стагоддзі.  
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      На працягу стагоддзяў пушча з'яўлялася месцам княжацкага і 
каралеўскага палявання. 3 сярэдзіны сямнаццатага стагоддзя Белавежская 
пушча — адзінае месца ў Еўропе, дзе вадзіліся зубры. Пасля Першай 
сусветнай вайны зуброў у пушчы не засталося. 3 тысяча дзевяцьсот дваццаць 
дзявятага па тысяча дзевяцьсот трыццаты год у Германіі і Швецыі было 
закуплена сем зуброў для Белавежскай пушчы. У тысяча дзевяцьсот 
пяцьдзясят сёмым годзе  старадаўняя пушча атрымала статус запаведна-
паляўнічай гаспадаркі. Цяпер у пушчы звыш  шасцісот зуброў. 

      Калі апынешся ў белавежскім лесе, любуешся не толькі магутнасцю 
зуброў, але і магутнасцю і прыгажосцю зялёнага царства… 

 Паводле С. Адзінцова, С.Сідора 

 

       

     
      У пушчы Белавежскай 
      Шумяць яліны, сосны, 
      І стройныя алені 
      Бягуць па травах росных… 
 
      Усё жывое прагне 
      І ласкі, і цяпла… 
      Лес цягнецца  да сонца, 
      Як людзі да святла! 

                                                                                Н. Гарагляд 

Камянец 

      3 якога боку ні пад'язджай да гэтага старажытнага горада, адразу 
кідаюцца ў вочы камяні абапал дарогі. Вялікія і малыя, адзінокія і цэлымі 
групамі. Па іх здагадаешся, што блізка знаходзіцца Камянец. А калі 
пашчасціць сустрэць дасведчанага чалавека, пачуеш прыгожыя паданні пра 
камяні. Асабліва пра вялізны валун з адмысловымі вокнамі і дзвярыма, за 
якімі даўным-даўно жыў цар-змей. Галаву ён меў змяіную, а ў астатнім быў 
падобны да чалавека. I рабіў справу, патрэбную людзям: шыў абутак ды 
вопратку. Запаліць свечку або лучыну і шые ўсю ноч, а хто цікаўны або 
зайздросны спрабаваў зазірнуць у асветленае акенца, той адразу ж камянеў. 
Потым цар-змей сам пачаў выходзіць на людзі, бо моцна закахаўся ў красуню 
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Алесю. Каханне давяло яго да згубы: забіў яго пярун. Жыхары пахавалі цела 
забітага побач з хацінай-валуном. Тое жытло з цягам часу развалілася, 
камянёў пабольшала, стала камяністаю зямля.  
      Такое існуе паданне пра паходжанне Камянца. 

       Паводле А.Каско 

Пiнск 

         Ёсць на карце нашай Радзімы нямала такіх гарадоў, непаўторны 
каларыт якіх увабраў у сябе і таямнічую экзотыку даўніны, і мяцежны подых 
бітваў, і галавакружны поступ пераўтварэнняў. Да іх з поўнай падставай 
можна аднесці Пінск – адзін з самых старажытных беларускіх гарадоў.  З 
крутой завіліны каля сяла Высокага, дзе Піна падаецца ў бок зарэчных балот, 
вельмі добра відаць паўднёвая частка Пінска. 
       Велізарны белы манастыр, збудаваны езуітамі ў шаснаццатым  стагоддзі, 
і манастырскі будынак, дзе даўней жылі манахі, а цяпер змяшчаецца 
духоўнае вучылішча, узнімаюцца над роўняддзю балот.  Зацятаю грознасцю і 
панураю суровасцю вее ад гэтых старасвецкіх муроў, а манастыр мае выгляд 
непадкупнага вартаўніка аджытых рэлігійных традыцый старасветчыны. Як 
непарушная скала над морам, стаіць над балотамі гэты маўклівы волат, 
аглядаючы неабсяжныя разлогі на далёкія дзясяткі вёрст.   
      У ясныя вясеннія або летнія раніцы ці вечары, калі паветра, напоенае 
вільгаццю, бывае асабліва чыстым і празрыстым, манастыр выступае яшчэ 
больш пуката і выразна ў сваіх магутных абрысах. Яго парталы паважна 
разгортваюцца на фоне ружова-яснага неба, і нельга не заглядзецца на яго. 

Паводле У. Малішэўскага  

Варацэвічы  – спадчынны маёнтак Напалеона Орды 

Многія мясціны, былыя ўладанні, маёнткі, з якімі звязаны лёс знакамітых 
дзяржаўных дзеячаў, вучоных, гісторыкаў, пісьменнікаў, мастакоў, набылі 
шырокую вядомасць. Сядзібы – ад магнацкіх замкаў і палацаў да 
дробнапамесных шляхецкіх фальваркаў – займаюць значнае месца ў гісторыі 
беларускай культуры. У радавых маёнтках канцэнтраваліся багатыя калекцыі 
па гісторыі краю, прыроды, мастацтва, літаратуры (уласныя зборы Радзівілаў, 
Сапег, Румянцавых, Паскевічаў, Хадкевічаў, Астрожскіх, Солтанаў, Друцкіх-
Любецкіх, Чапскіх, Тышкевічаў і інш.). Сядзібы найбольш багатых уладароў 
уяўлялі сабой велічныя ансамблі, архітэктура і садова-паркавае мастацтва 
якіх вылучаліся асаблівым хараством (Нясвіж, Альба, Слонім, Ружаны, 
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Бачэйкава і інш.). Аднаўленне былых ансамбляў і сядзіб, якія маюць вялікае 
культурна-гістарычнае значэнне, з’яўляецца дзяржаўнай справай. 

У радавым маёнтку Варацэвічы Пінскага павета Мінскай губерні 
нарадзіўся Напалеон Орда. Першае ўпамінанне аб Варацэвічах датуецца 1497 
годам. Пазней тут уладарылі Юр’евічы-Іллінічы, а прыкладна з ХVII 
стагоддзя гаспадарамі сталі Орды. З канца ХVIII стагоддзя і да 1809 года 
ўладальнікам Варацэвіч з’яўляўся бацька Напалеона,  а пасля яго смерці 
маёнтак перайшоў у пажыццёвае ўладанне сына.  

У гады Першай сусветнай вайны Варацэвічы былі знішчаны пажарам. 
Захавалася Свята-Крыжаўзвіжанская царква, у якой быў знойдзены абраз, 
падараваны храму Напалеонам. Пра архітэктурнае аблічча сядзібы даюць 
уяўленне тры малюнкі, створаныя пасля вяртання мастака з Парыжа. 
Унутраны двор перад домам быў аздоблены газонам і кветнікам, меліся 
пейзажны парк, уязная брама, стайня і вазоўня. Да 1939 года  захавалася 
некалькі дрэў старога парку і ўязной алеі, аднак на сённяшні дзень ад былога 
ансамбля практычна нічога не засталося. 

  Напалеон Орда шмат падарожнічаў па Беларусі, Літве, Польшчы і 
Украіне, дзе замалёўваў архітэктурныя і гістарычныя помнікі, гарады і 
мястэчкі, мясціны, звязаныя з жыццём і дзейнасцю знакамітых людзей. 
Вынікам гэтых вандраванняў стаў збор мастацкіх твораў (больш за 1150 
малюнкаў), каля 200 з якіх прысвечаны Беларусі. Большасць малюнкаў  Орды 
знаходзіцца ў Нацыянальным музеі ў Кракаве, частка работ захоўваецца ў 
Нацыянальным музеі ў Варшаве, альбом акварэляў – у бібліятэцы імя В. 
Стэфаніка ў Львове, вялікая калекцыя літаграфій з малюнкаў Орды – у 
Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. 

      З он-лайн-энцыклапедыі “Беларусь у асобах і падзеях”    
Гонар 

      На краю бярозавага гушчару, пад калматай елкай, вырас непамерна вялікі 
баравік. Колькі было гонару, неба толькі адно ведала; ад рання да змяркання, 
як чмель, гудзеў, скоса пазіраючы звысака ўніз, дзе раслі апенькі, казлы, 
лісіцы і ўсялякая, як казаў ён, пошасць. 
— Што ж вы, дармаеды, — пад шум баравы мармытаў баравік, — я 
старшына, мне ж толькі пашана ад лесу і людзей.—  Ні рост, ні сіла не раўня 
вам, карлюкам. 
— Яго праўда, яго праўда! — шаптала сямейка апенек, прытуліўшыся к 
спарахнеламу пню. 
— Глянуць на нас — смеху варта, камель, як лазіна, і шапка, — зжалься 
божа, — толькі знак той! А ў яго ж  вялізная галава  і нага, як выварацень. 

http://bis.nlb.by/by/documents/155611
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      Ішоў лесам мужык і няўзнак падслухаў гонар баравіка. 
— Э, стары грыбазвон, досыць  плявузгаць, хадзі-тка ў кош, пабачым, што 
рэкнеш, як палезеш у печ. 
      І, прыгнуўшыся к зямлі, звольна падняў яго ўгару, павёўшы вострым 
нажом па грубым ашыйку. Але як угледзеў, што ўнутры нешта капашылася, 
кінуў на зямлю, наступіў шырокім, як засланка, лапцем і пайшоў паважна 
сабе далей. 

                                                                                         У. Галубок 

      – Сад пасадзіць,  то добра. Пасадзі. А сад, ты думаеш, толькі пасадзіць 
трэба? Як пасадзіў –  то гэта ўжо і сад? Яблыньку пасадзіць, вішаньку 
пасадзіць, слівак насадзіць… Саду глядзець трэба. Ці ўвесну, ці ўвосень. А 
ўлетку? Каб узімку зайчык не пагрыз. Глядзець, каб сад твой сад быў. А так –  
абы пасадзіць, то так не будзе саду. То бяліць, то абразаць галіны, то 
чарвякоў абіраць, то падпірай галіны, як добра ўродзіць яблыня… 

                                                                                   Ф. Янкоўскі 

Душой прамоўленае слова 

      Кажуць, паэзія – справа тонкая, далікатная. Далёка не кожнаму яна 
падуладная і не кожнаму зразумелая. Але Міхась Рудкоўскі – чалавек з іншай 
кагорты. Ён быў прыроджаным мастаком, узнёслым рамантыкам і 
нястомным, глыбакадумным творцам.  

      Як сапраўдны паэт-лірык ён умеў пісаць душой і сэрцам. Усе яго вершы – 
простыя, шчырыя, даступныя і адначасова – кранальныя да глыбіні душы, 
чуллівыя да слёз. Паэт па-майстэрску ўмеў падабраць тое адзіна трапнае, 
трапяткое ці шчымлівае слоўка, якое абавязкова ўскалыхне і ўзрушыць усё 
нутро чуйнага чытача. Ён умеў вымаляваць яркі, запамінальны вобраз, 
стварыць тонкую, непаўторную карціну жыццёвай рэчаіснасці, датклівую 
непасрэднасць. Таму паэзія Міхася Рудкоўскага – прыцягальная, 
запамінальная, чыстая, празрыстая, бы крынічная вада ў яго родных Сініх 
Брадах, крылатая, як урачысты залатазвон над Востраўскім храмам падчас 
праваслаўнага свята.  

Паводле  Н.Парчук 

Буслы 

Над Шчарай буслы 
і над Бугам буслы – 
на крылах вязуць падарункі вясны: 
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малым – сны салодкія, быццам цукеркі, 
а бюракратам – ахапкі паперкаў; 
незакаханным – тугу па каханню, 
а тым, хто кахае, – кветак паляны; 
бацькам – па бялюткай сняжынцы на скроні, 
а гультаям – мазалі на далоні; 
дурно набітаму – розуму шчопці, 
а маладзіцы – дзіця у каробцы. 
 
Мудрыя, шчодрыя птахі – буслы 
ўсім раздаюць падарункі вясны. 
Толькі няма і няма ўсё чамусьці 
бусла, што вёз мне пявучыя гуслі…                                                                      

 

 

 

Давыд-Гарадок 

 

Давыд-Гарадок – чысціні паясок; 
рэчка – аснова, песня – уток; 
чаўны чаўнакамі па гладзі снуюць, 
дзяўчаты узоры дзівосныя ткуць 
з шоўку аблокаў, вясны, спадзяванняў 
ды са спатканняў і мілаванняў. 
 
Дзяўчаты гарачыя і маладыя, 
сярод ільдоў не замерзнуць такія, 
і пекныя дужа: дальбог, за любою 
без страху спусціўся б на дно на рачное, 
нібы за русалкай, а лепш – у суквецці 
чаромхі, якая па беразе льецца, 
а лепей – у цьмяны вячэрні садок, 
якімі багаты глыбінь-гарадок… 
 
Хоць дзядзькам назвалі мяне прыгажуні 
і спаць не паклалі на сене у пуні, 
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хоць хлопцы чагось у мой бок касавурацца, 
калі я іду з чамаданам па вуліцы, – 
усё-такі хлопцам я шчасця жадаю, 
і з жалем вялікім дзяўчат пакідаю, 
і доўга махаю рукою здалёк: 

– Да новай сустрэчы, 
                                   Давыд-Гарадок! 
 

Айчыне 
О Скарыны зямля, 
                 нескароная воляй і духам, 
край Купалы 
і звонкае песні купальскае край! 
Беларусь, Беларусь – 
мая светлая радасць і скруха, 
Шлях мой Млечны, 
мой росны чаромхавы май. 
Ў тваіх кузнях мой дзед 
гартаваў лемяхі і нарогі, 

на палях тваіх – бацькі, 
што крочыў з сяўнёю, сляды… 
Я звіваў у сувой  
і дарогі твае, і трывогі, 
і, як замкі свае,  
адчыняў я твае гарады. 
Дзе б ні быў я, 
усюды знаходзіў гасціннасць і шчырасць, 
бо і сам я з сабою,  
з сябрамі ў жыцці не хітрыў. 
Беларусь, працаўніца,  
лябёдка мая белакакрылая! 
Ты дала мне ўсё, што магла, 
каб шчасліва я жыў. 
У кашулі з снягоў 
і шаўкоў свіцязянскае сіні, 
падпяразаны Нёманам, 
з весняй, як хмель, галавой, 
у святочным застоллі, 
па праву адданага сына 
я саджуся з табою, 
адзінай маёй, дарагой.                                                                                                                                                                                              

      М. Рудкоўскі 
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                                                        *** 
      – Ото ж мама чакала! Ото чакала! Рана й вечар пазірала. Дзякуй табе, 
Ясечка, што прыехаў. Дай табе божа здароўя!.. Надоечы мама твая жалілася 
мне: рукі баляць, сярэдзіна ные, разгінацца не хоча, ногі гудуць – ці сядзіць, 
ці ляжыць. Немаладзенькая… Што зробіш… А сёння: “Пайду, –  кажа,  – у 
буякі, хоць з каробку-сявеньку назбіраю. Хай не зводзіцца ягада на селішчы. 
І госць які трапіцца, і на лекі, і кісялёк на святдзень будзе”, – казала Ясю 
маміна суседка-таварышка, роўня-равесніца Юстына. 
      І запрашае  Яся да сябе ў хату: 
      – Зайдзі да мяне… З дарогі ж… Хоць троху, хоць чаго куснуць трэба. 
      –  То я хоць парог пераступлю мамінай хаты. 
      –  Ну калі ўжо так, то й я з табою. 

                                                                                 Паводле  Ф. Янкоўскага 
Родам з Пружаншчыны 

      Рыгор Раманавіч Шырма жыў і працаваў, не шкадуючы сябе, каб 
зберагчы душу народную – песню.  Яшчэ ў студэнцкія гады Рыгор Шырма 
пакляўся вывесці ў людзі і зрабіць дамаю высокага культурнага свету нашу 
простую сяляначку, беларускую народную песню. На працягу ўсяго жыцця 
ён збіраў і запісваў народныя песні, шукаў сярод кампазітараў добрых 
апрацоўшчыкаў, стварыў Дзяржаўную акадэмічную харавую капэлу і 
некалькі дзесяцігоддзяў быў яе нястомным кіраўніком. З ім капэла аб’ехала 
паўсвету, а яе кіраўніка называлі майстрам-чарадзеем.   

      У рэпертуары капэлы былі класічныя творы еўрапейскіх кампазітараў, усе 
лепшыя творы беларускіх кампазітараў, песні розных народаў. Капэла 
Шырмы паказала ўсяму свету хараство і веліч роднай беларускай песні. 
Рыгор Раманавіч здзейсніў сваю мару: наша беларуская народная песня 
загучала на самых вядомых сцэнах Еўропы. А «Зорку Венеру», напрыклад, 
называлі выключным шэдэўрам, якому можа пазайздросціць кожны народ. 

        Шматгранная плённая дзейнасць Рыгора Раманавіча Шырмы – гэта наша 
гістарычна-культурная спадчына.  

Паводле В. Сізко-Габрыелян 

      Сяло Лунін з даўніх часоў вялікае. Жыхароў тут заўсёды было «богато», а 
на месцы горада Лунінца нічога не было, ніхто там не жыў. Толькі дзікія 
качкі плёскаліся ў лужыне. Неяк адзін з жыхароў Луніна аддзяліўся ад 
сваякоў. Пасяліўся ён якраз там, дзе цяпер горад. Пабудаваў сабе хату, узараў 
зямлю, пасадзіў сад, наладзіў гаспадарку. Неўзабаве яго сядзібу пачалі 
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называць Лунінцам, бо там жыў лунінец, чалавек з Луніна. Час ішоў, 
патомства Лунінца павялічвалася. Унукі і праўнукі будаваліся па суседству, 
жылі побач. З хутара вырасла акружаная лясамі вёска, за якой назаўсёды 
захавалася назва Лунінец, як памяць пра яе заснавальніка, першага 
перасяленца з Луніна.  

                     Беларускія паданні 

Крэпасць-герой 

      Гэта пачалося на досвітку дваццаць другога чэрвеня тысяча дзевяцьсот 
сорак першага года. Гітлераўскія войскі раптоўна напалі на нашу краіну. У 
тую ж раніцу на Брэсцкую крэпасць і на горад абрушыўся агонь варожай 
артылерыі. 3 неба пасыпаліся бомбы. Але авалодаць крэпасцю з ходу, як 
меркавала нямецкае камандаванне, ворагу не ўдалося. Гітлераўскія часці, 
якія фарсіравалі Буг і ўварваліся ў горад, на кожным кроку сустракалі 
жорсткае супраціўленне. 

      Мужна абаранялася Брэсцкая крэпасць. Яе нешматлікі гарнізон змагаўся 
да апошняй магчымасці. Гітлераўцы прымянілі тут сваё самае новае ў той час 
узбраенне. Звышмагутныя гарматныя ўстаноўкі пасылалі адзін за адным 
фугасныя снарады. 

      Нават ворагі не маглі не дзівіцца мужнасці і гераізму абаронцаў крэпасці. 

Знясіленыя ранамі, голадам і смагай, героі Брэсцкай крэпасці трымаліся аж 
да дваццатых чыслаў ліпеня. Пра гэта сведчаць надпісы на сценах. Вось адзін 
з іх. Ён знойдзены ў падвале каземата паўночна-заходняй часткі цытадэлі. 
Невядомы герой напісаў, сабраўшы, відаць, апошнія сілы: «Паміраю, але не 
здаюся. Бывай, Радзіма!»  

Паводле В. Вольскага 

Легендарны ваенны лётчык 

      Першы ў СССР  двойчы Герой Савецкага Саюза Сяргей Грыцавец  родам 
з Баранавіцкага раёна, з сялянскай сям’і. У час Першай сусветнай вайны 
сям’я апынулася за Уралам і там засталася. Сяргей Грыцавец закончыў 
ваенную школу лётчыкаў, служыў на Далёкім Усходзе. «Нябесным 
снайперам» называлі яго таварышы па службе за высокія вынікі ў стральбе, 
нават калі лятаў уверх коламі. Даводзілася яму ваяваць і ў небе Іспаніі. Тут 
Грыцавец быў прызначаны камандзірам атрада знішчальнікаў-
добраахвотнікаў. I неўзабаве адна з англійскіх газет абвясціла на ўвесь свет 
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загалоўкам «Рускі лётчык Сяргей Грыцавец – чалавек дзіўнай храбрасці», бо 
ў адным паветраным баі ён збіў адразу сем нямецкіх самалётаў. Пра гэта ж 
паведамілі і ўсе савецкія газеты. А ўсяго ў Іспаніі Сяргей Грыцавец збіў 
больш за трыццаць самалётаў.   
      А ў 1939 годзе Сяргею давялося ваяваць супраць японскіх мілітарыстаў 
на рацэ Халкін-Гол. У адным з баёў ён выратаваў камандзіра авіяпалка, які 
быў збіты і з парашутам сеў на японскую тэрыторыю. Грыцавец, не 
вагаючыся, пайшоў на пасадку, уцягнуў Забалуева ў сваю цесную кабіну і на 
вачах у японцаў, што беглі да самалёта, узвіўся ў паветра, на апошніх 
кроплях бензіну дацягнуўшы да аэрадрома. Вестка пра яго небывалы подзвіг 
маланкава распаўсюдзілася па часцях. Праз некалькі дзён пра подзвіг 
Грыцаўца паведамілі ўсе цэнтральныя газеты, мільёны людзей захапляліся 
яго ўчынкам, паэты пісалі пра яго вершы.   
      «Дзянёк быў цікавы!» – казаў звычайна Сяргей Грыцавец пры пасадцы на 
аэрадроме ў Халкін-Голе. Гэта азначала, што на ягоным рахунку яшчэ адзін, 
а то і некалькі збітых японскіх самалётаў.  Саслужыўцы не раз гаварылі пра  
знаходлівасць Грыцаўца і віртуознасць валодання самалётам у баі.   
      За ваенныя заслугі Грыцавец быў двойчы ўзнагароджаны медалём 
«Залатая Зорка» Героя Савецкага Саюза. А 16 верасня гэтага ж года, 
напярэдадні пераходу савецкіх войск праз польскую мяжу, позна ўвечары, у 
апраметнай цемры камандзір авіяпалка Грыцавец пасадзіў свой самалёт на 
аэрадроме пад Оршай, але з супрацьлеглага боку на пасадку ішоў другі 
знішчальнік – самалёты сутыкнуліся. Маёр Грыцавец, які столькі разоў 
глядзеў у вочы смерці ў грозным небе вайны і заўсёды перамагаў дзякуючы 
сваёй вялікай мужнасці, у свае трыццаць гадоў загінуў у выніку недарэчнай 
выпадковасці на зямлі. У гэта ніхто не мог паверыць…   
      Восенню 1941 года, калі немцы былі зусім блізка ад Масквы, а Гітлер 
патрабаваў ад Японіі нападу на Савецкі Саюз, германскі пасол у Токіа паслаў 
тэлеграму ў Берлін: «У японскай арміі ўсё яшчэ памятаюць Халкін-Гол». Пад 
Халкін-Голам японцы мелі на ўвазе і маршала Жукава, і маёра Грыцаўца.   
      Імем Грыцаўца названы вуліцы ў Маскве, Санкт-Пецярбургу, Мінску, 
Оршы, Баранавічах, Ганцавічах. Легендарнаму лётчыку пастаўлены помнікі ў 
Мінску, Баранавічах  і на месцы гібелі, у вёсцы Балбасава Аршанскага раёна 
Віцебскай вобласці. Да самай смерці ў кабінеце генерала Забалуева вісеў 
партрэт яго выратавальніка – Сяргея Грыцаўца.  

Паводле В. Ярмоленкі 

Алесь Разанаў 
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      Алесь Разанаў – беларускі пісьменнік і перакладчык. Вядомы як паэт-
наватар, аўтар новых паэтычных форм. Ен пpызнaны нe тoлькi ў Бeлapyci. 
Бeз гэтaгa iмeнi cёння нeльгa ўявiць caбe eўpaпeйcкyю пaэзiю ўвoгyлe: ягo 
твopы выдaюццa i aтpымaлi пpызнaннe ў Рacii, Гepмaнii, Лiтвe, Лaтвii, 
Бaлгapыi i ўcix cлaвянcкix кpaiнax.  

      Скoнчыўшы шкoлy з мeдaлём, Алecь Рaзaнaў вyчыўcя нa фiлaлaгiчным 
фaкyльтэцe cпaчaткy ў Бeлapycкiм дзяpжaўным yнiвepciтэцe, зaтым y 
Бpэcцкiм пeдaгaгiчным iнcтытyцe. А ўжо ў 1970 гoдзe, выйшлa ягo пepшaя 
кнiгa "Адpaджэннe", y якoй aўтap зaявiў cвaё твopчae кpэдa: “Я мaю пpaвa ўcё 
зaкpэcлiць i пoтым зaнaвa пaчaць”. 

      У зборніках А. Разанава апошніх дзесяцігоддзяў «Вастрыё стралы», «У 
горадзе валадарыць Рагвалод», «Паляванне ў райскай даліне» творчыя 
пошукі адбываюцца пераважна ў сферы самой беларускай мовы. Але, 
аналізуючы творчасць паэта, неўзабе прыходзіш да высновы: нiякiя cпpoбы 
пepaймaння ягo мaнepы нe дaдyць плёнy, бo тaкaя iндывiдyaльнacць 
нeпaўтopнaя. Адзiнae, штo нaлeжыць пepaймaць, – iмкнeннe дa пoшyкy i 
твopчaй нeзaлeжнacцi. 

                                        “Беларусь у асобах і падзеях” 

 

Мова 

Празрысты звон, 
грымотны грукат, 
скалісты свіст, 
магутны гул — 
усе 
      разрозненыя гукі 
цяклі, 
каб зліцца 
                  у агул. 
Хісталі 
            ўздыбленыя далі, 
глыбаста білі ў небасхіл. 
I ў немату 
                 не прападалі, 
а западалі 
і раслі. 
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I ціш і гром, 
і звон і шорах 
спляліся 
               ніткаю радства, — 
калі з грудзей, 
                         нямых і чорных, 
аднойчы 
мова прарасла. 

А. Разанаў 
Журавы 

Пажаўцелі сцяблінкі травы-муравы, 
адцвілі верасы на ўзлессі... 
Журавы, журавы, 
ці сумуеце вы 
пакідаючы наша Палессе? 
Што шукаеце вы: 
цеплыні, сінявы 
у далёкіх заморскіх краінах? 
Вось бы мне на крыло 
і туды, на сяло... 
На каго ж я матулю пакіну, 
наш заснежаны дом 
і раку пад ільдом, 
і калядную звонкую песню?.. 
Журавы, журавы, 
прылятайце хутчэй, 
прынясіце вясну на Палессе!  

М. Пракаповіч 

Просьба 

Сатчы мне ветразь, бабінае лета, 
з дарог шырокіх і сцяжынак вузкіх, 
шчаслівым успамінам пра якія 
жыве і поўніцца мая надзея. 
Сатчы мне ветразь, бабінае лета, 
з сустрэч неспадзяваных і чаканых, 
якія адкрыццём былі заўсёды 
цяпла і чалавечай дабрыні. 
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Сатчы мне ветразь, бабінае лета, 
з маіх памылак, горкіх і балючых, 
якія навучылі маё сэрца 
бачыць непадробленую праўду. 
Сатчы мне ветразь, бабінае лета, 
з самотнай цішыні бароў асенніх, 
дзе верасы, нібы чыёсьці сэрца 
разбітае, палаюць так трывожна. 
Сатчы мне ветразь, бабінае лета... 
Я замацую сам яго над лодкай, 
Над невялічкаю маёй жыццёвай лодкай, 
і ўпарта паплыву наперад. 

М. Аляхновіч 

Прыклад трывання 

      …Ёй балела, а яна не паказвала выгляду перад людскімі вачамі, а таму і 
трывала, што мела куды выліць боль: у слова, у вершы, у пераклады. У 
Нініных вершах можна панавыбіраць шмат радкоў пра боль і цэлыя паэмы… 
«Лёс мой, цяжкі камень»… Мы і не ўяўляем, які боль цярпела Ніна. 
Магчыма, Ніна і паэткай стала таму, што насіла гэту родавую хваробу… 

       Прывязаная да каляскі, шмат чытала. Нехта з крытыкаў, здаецца, 
Бярозкін, заўважыў, што Ніна прыйшла ў літаратуру ад кнігі. Кнігі былі 
трамплінам, Ніна вучылася ў паэтаў свету, чытаючы іх і перакладаючы, 
пераствараючы на беларускую мову.  Калі я першы раз трапіла ў яе кватэру, я 
была здзіўлена, колькі паэтаў свету ёсць у яе бібліятэцы, пра якіх я нават не 
чула. Ніна Мацяш выхоўвала, узмацняла, узбагачала сваю песню – і да 
апошніх вершаў яна дайшла вельмі адметнай, незалежнай, далікатнай і 
магутнай паэткай. 
      У яе не было комплексу правінцыялкі. Я толькі збоку назірала, як яна 
смела выступала на літаратурных сустрэчах у Доме літаратара «пры каміне», 
з адпаведным паўзмрокам, дзе натоўп быў як бы адмежаваны ад паэткі, яна 
сабе гаварыла і чытала свае вершы, а сталічныя жанчыны плакалі наўзрыд. А 
яна як і не чула іх. Яна магла спяваць паміж чытаннем вершаў – без 
акампанемента.  Яна прадумвала ўвесь свой рэпертуар, а выглядала гэта як 
экспромт, і не збівалася, і не стамлялася, не камячыла, не разбурала той 
гармоніі свайго выступу, якую перад гэтым прадумала… 
      «Паэтка болю» была прыкладам трывання.  

Паводле Дануты Бічэль-Загнетавай 
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Калыханка маме 

Быць разам выпадае нам так мала... 
Забудзь трывогу вечную сваю, 
Прыляж, мая натомленая мама, 
Як некалі ты мне, табе спяю. 
Задрэмлюць веі над вачыма карымі – 
He дам упасці й парушынцы я. 
Сустрэнься ў сне з сабой, мая ласкавая, 
З вясной сваёю, любая мая.  
 
Хоць кропля з абяцанага нам маем 
Збываецца праз мулкія гады. 
Прыляж, мая даверлівая мама, 
Спяю табе, як мне спявала ты. 
Задрэмлюць веі над вачыма карымі –  
He дам упасці й парушынцы я. 
Сустрэнься ў сне з сабой, мая ласкавая, 
З вясной сваёю, любая мая. 
 
Любоў нябёсы над табой трымае, 
Любоўю зораць дні ў тваім акне. 
Прыляж, мая усмешлівая мама, 
Спяю табе, як ты спявала мне. 
Задрэмлюць веі над вачыма карымі  –  
He дам упасці й парушынцы я. 
Сустрэнься ў сне з сабой, мая ласкавая, 
З вясной сваёю, любая мая. 

                                                        
Бацька 

Тата родны... Не трэба! 
Як гаротна сашчэплены пальцы, 
Як бяссільна упалі 
На мулкія дошкі стала... 
Мне б падбегчы к табе 
I вачыма вачэй дапытацца, 
Што за скруха пакутная 
На цярплівыя плечы лягла 
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Мне б падбегчы к табе 
I абвіць тваю шыю рукамі, 
Прытуліць да грудзей 
Галаву клапатліва тваю. 
За секундай секунда, 
Нібы цяжкія камень за каменем, 
За секундай секунда, 
А я нерухома стаю. 
 
Мне б прыпасці к табе, –  
Ды няма ў нас такой завядзёнкі.. 
Ты й мяне прывучыў 
Быць скупою ў пачуццях услых. 
Асцярожна выношу з пакоя 
Любві сваёй дзёрзкасць, 
Каб нічым не абразіць 
Дум падгледжаных горкіх тваіх. 

                    Н. Мацяш 
 
Бы малая, шукаю далоньку тваю. 
Нетрывала яшчэ на зямлі я стаю. 
Да цябе сцежкі ўсе я ад сэрца кладу, 
Да цябе я па розум, матуля, іду –  
Каб зямлю сваю, наша сяло і людзей 
Яшчэ болей любіць, быць душою дабрэй, 
Шчыра песню спяваць,  
Што палі ўсе разбудзіць… 
З песняй маці іду да вас,  
Добрыя людзі!    

                                                                    Н. Гарагляд    
Жывіце і любіце 

      Яўгенія Янішчыц у сваіх творах была гранічна шчырай, давала волю 
пачуццям, якімі жыла яе душа. Таму яе слова, звычайна сатканае, калі 
гаварыць высокім стылем паэтэсы, з дабрыні і праўды, адкрытае, як рана, 
менш за ўсё грашыла на падробку і штучнасць. На жорсткіх скразняках 
бесчалавечнай эпохі першымі гінуць летуценнікі з чулай душою і трапяткім 
сэрцам. Таму загінула і Яўгенія Янішчыц. Але яна пакінула нам сваю 
цудоўную паэзію, якой суджана доўгае жыццё –  пакуль будуць беларусы, 
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пакуль будзе жыць беларускае слова. Усім нам Яўгенія Янішчыц пакінула 
шчырыя запаветы: Жывіце і любіце, // Свой беражыце дом; … Пачынаецца 
ўсё з любові, // А інакш і жыць немагчыма.  
      Яе паэтычная філасофія быцця заснавана на спавяданні выратавальнай 
моцы любові і чалавечнасці. Беражліва захоўваюць памяць пра Яўгенію 
Янішчыц яе землякі.  У лістападзе 1998 года ў Парэцкай базавай школе 
Пінскага раёна быў адкрыты музей паэткі. Сёння ў ім каля дзвюх тысяч 
экспанатаў. Экспазіцыя распавядае пра жыццё і творчасць беларускай 
паэтэсы. Сярод экспанатаў –  рукапісы твораў і песні на вершы паэткі, 
крытычныя артыкулы, яе дзённік і рукапісны зборнік вершаў “Першыя 
россыпы” (1963), асабістыя рэчы: адзенне, абутак, партфель, абрус, гадзіннік 
і іншыя. Экспануюцца таксама фотаздымкі, успаміны сяброў і блізкіх, іх 
лісты, творы ў перакладзе на мовы свету, вершы выпускнікоў школы і 
сённяшніх вучняў. У музеі зберагаюцца відэафільмы і запісы радыёперадач з 
голасам паэткі. 
      Ініцыятарам стварэння музея быў любімы настаўнік Яўгеніі Янішчыц –  
Фёдар Цудзіла. Кіруе музеем Антаніна Паўлаўна Сідарчук –  дырэктар 
школы, настаўнік беларускай мовы і літаратуры.  
                                                                                          Паводле  М.Кортэль 

Я вас люблю 

«Я вас люблю» – няма каму сказаць? 
А мне ў любві да скону не змыліцца: 
Я вас люблю, лясы і сенажаць, 
Старая вёска, новая сталіца. 
  
Мы ў сэрцы носім радасць і грахі 
I распраўляем пераможна крылы. 
Я вас люблю, айчынныя шляхі, 
Я помню вас, забытыя магілы! 
  
I знаю: дзень пражыты недарма, 
Калі перажываю і хварэю, 
Калі прад імянной сцяной – сама, 
Нібы сцяна, ад жудасці бялею. 
  
Падлесак – сын мне, бор вячысты – друг. 
Зіма зажурыць – развяселіць лета. 
Цябе люблю, патрыярхальны плуг, 
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Цябе – у страшным космасе, ракета. 
  
Люблю я вас, сівыя мацяркі, 
Што аж дагэтуль гояць боль па дзецях, 
Што вы мне ўсе – нібы мацерыкі, 
Якія хочуць міру на планеце. 
                                                                                                  

Давыд-Гарадок у час паводкі 
 
На гэты раз не за гаючай песняй – 
Мой кузавок нясе на віражы: 
Імчуся на паніклае Палессе, 
Дзе кожны дзень амаль адны дажджы. 
  
Густых бяроз мільгае пагранічча. 
Не пазнаю цябе, Гарынь-рака. 
Шуміць вадой і пеніцца аблічча 
Быліннага Давыда-Гарадка. 
  
Плывуць стагі, плывуць, як рыбы, дровы. 
(Рухавы дзед, бы з карабля матрос.) 
Плывуць мяхі і рыжыя каровы. 
Ашчэрана глядзіць забыты пёс. 
  
З усёй, як ёсць, жыццёвае навукі – 
I сонца не папросіцца ў радок. 
Яшчэ мацней свае з’ядналі рукі 
Стары Давыд і юны Гарадок. 
  
Жартуе дзед: «Я, браце,  браў  Еўропу. 
Як ні касіў, а не скасіў Кашчэй. 
Гэй, не было такога шчэ патопу, 
Каб спрахлі мы і згібелі нашчэнт!» 

Я.Янішчыц 

 

      – Глянь, Ганулька!  Пабач!  Гэтакае дабро! У пояс трава. А яны – бач што! 
– ходзяць, топчуць. А божачка! Ды вунь, як дровы, ляжаць, загараюць. І не 
шкада ім гэтага дабра? 
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      З высокага аўтобуса відаць былі купкі людзей – адны хадзілі, другія 
сядзелі, а трэція ляжалі, набіраючы сонца. 
      – Ну і што? – сказала маладая. 
      – Якое ж тут “што”? Ці і ты пайшла ў пустадомкі? Гэтакае дабро! Гэтакі 
харч  кароўцы,  коніку, авечачцы! Скасіць, сабраць… Ды, мусіць жа, нідзе на 
зямлі  такое не лішняе. І трэба ж! Не то не косяць, а яшчэ топчуць, 
паразлягаліся і ляжаць. Нарасло дабро, а яго топчуць. Трэба на іх, 
пустадомкаў, дубца і слова патрэбнае… 

                                                                                   Ф. Янкоўскі   

 

 

Мотальскія прысмакі 

      Адведаць мотальскіх прысмакаў сёння прыязджаюць не толькі з розных 
беларускіх мясцін, але і з замежжа... 
      Што там сёння ў трэндах рэстараннай кулінарыі?  Сушы, гаспача, піца? А 
як наконт беларускай экзотыкі? Мяса, запечанага ў хлебе, кашы ў гарбузе ці 
печаных бабоў? Стравы простыя, вясковыя, родам з Моталя Іванаўскага 
раёна, а як па-каралеўску гучаць! Дарэчы, няма чаго здзіўляцца –  у палескага 
мястэчка доўгая і даўняя гісторыя,  і ў ёй ёсць месца нават каралям. Нейкі час 
вёска належала італьянскай герцагіні, польскай каралеве і вялікай княгіні 
літоўскай Боне Сфорца, якая атрымала Моталь у падарунак ад мужа 
Сігізмунда I Старога. Такому падарунку можна было толькі пазайздросціць. 
Спакон веку вёска славіцца шчырымі гасціннымі людзьмі, майстрамі на ўсе 
рукі. Яны і жнуць, і ткуць, і печы кладуць, і кажушкі, лепшыя ў акрузе, 
вырабляюць. Але не падсілкаваўшыся хіба будзеш добра працаваць?! “Без 
сала і каўбасы не пацягнеш касы,” – упэўнены маталяне, не перастаючы 
здзіўляць гасцей кулінарнага фестывалю дзедаўскімі прысмакамі і 
наватарскімі “разыначкамі”. 
      Звычайна людзей на  мотальскім  фестывалі – не злічыць. Адкуль толькі 
ні  з’язджаюцца людзі  паслухаць каларытную мясцовую гаворку, якая ў 
Моталі гучыць з вуснаў і старых, і малых, пакаштаваць мотальскай 
кулінарнай экзотыкі ды павучыцца ў маталян працавітасці і 
прадпрымальнасці. 
      Дзе яшчэ сустрэнеш, каб у адной вёсцы, няхай і на чатыры з паловай 
тысячы жыхароў, былі адразу рыбны цэх, тры пякарні і столькі ж каўбасных 
цэхаў.  Мясцовыя  гандляры не проста зарабляюць грошы, яны працягваюць 
дзедаўскую справу. Так, у 30-я гады ў Моталі была свая каўбасная 
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вытворчасць у Стэфана Мінюка. А сёння яго праўнук Андрэй са сваёй 
жонкай і дзецьмі трымаюць фермерскую гаспадарку, дзе па старадаўніх 
хатніх рэцэптах вырабляюць каўбасы і іншую мясную прадукцыю. Да 
прыкладу, зельц у натуральнай абалонцы, квашаніну са свіных галоў і 
сальцісон па-вясковаму. Іх падворак на фестывалі –  заўсёды самы вялікі... і 
фантазійны. Летась тут здзіўлялі гасцей паўлінам з мясной нарэзкі і царквой, 
пабудаванай з сала, сёлета – каўбасным васьміногам, дракончыкам, 
зробленым з салямі і, не паверыце, партрэтам Моны Лізы. Рэпрадукцыя 
карціны Леанарда да Вінчы выканана не з чаго іншага, як з кавалачкаў сала, 
паляндвіцы і каўбасы. Сапраўднае мастацтва! 

                                                                                           Паводле Л. Мінкевіч 

 

Грачанікі 

      У  розных рэгіёнах Беларусі грачанікамі называюць зусім розныя стравы. 
І тонкія пшанічныя бліны з грэцкай кашай у якасці начынкі, і бліны з грэцкай 
мукі, і праснакі на заквасцы або дражджах. А ў Маларыцкім раёне пад 
грачанікамі разумеюць хлеб, які мясцовыя гаспадыні пякуць па старадаўнім 
рэцэпце з грэцкай мукі не адно дзесяцігоддзе. Кажуць, такога духмянага і 
смачнага хлеба немагчыма пакаштаваць больш нідзе ў Беларусі. Грачанікі 
пякуць і ў звычайныя, і ў святочныя дні. Згодна з традыцыяй, хлеб з грэцкай 
мукі павінен абавязкова прысутнічаць на стале на радзіны, вяселле, 
пахаванне, іншыя знакавыя падзеі. 
      Каб хлеб атрымаўся, да яго прыгатавання трэба падыходзіць з добрымі 
думкамі і малітвамі, вучаць маларыцкія гаспадыні. А яшчэ неабходна 
выкарыстоўваць хатнюю грэцкую муку, змалочаную на каменных жорнах. 
Акрамя яе, у цеста дадаюць пшанічную муку, смятану, масла, соль, 
разваранае проса, натаркаваную бульбу і насенне чарнушкі, якое надае хлебу 
асаблівы водар. Замешанае цеста ставяць на некалькі гадзін у цёплае месца, 
каб падышло, раскладваюць па формах і ставяць у гарачую печ. Гатовыя 
буханкі змазваюць алеем і накрываюць ільняным ручніком, каб астывалі.                               

 “Народная газета” 
У паэтычным садзе 

      Паэзія Л. Дранько-Майсюка ўяўляецца нам у выглядзе дрэва, што сваімі 
каранямі трывала «ўчапілася» ў зямлю – першааснову жыцця, а сваімі 
галінамі сягае ў неба. Дрэва гэтае знаходзіцца ў садзе («вертаградзе») – 
алегарычным увасабленні страчанага ідэальнага свету-  то светла-мажорным, 
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узнёсла-ўрачыстым, пяшчотным і сонечным, як валасы каханай, то 
спустошаным і закінутым нядбайным гаспадаром. 
      Сад  Л. Дранько-Майсюка суадносіцца з душой лірычнага героя, 
адпаведна перадаючы яе стан праз раскошу квецені, багацце пладоў ці, 
наадварот, аголенасць і скаргу дрэваў на адсутнасць птушак і раслін, нічым 
не прыхаваную адзіноту.  Сад у лірыцы паэта – прастора жыцця, успаміны 
пра бесклапотнае дзяцінства, светлае юнацтва, першае каханне, 
адлюстраваныя такімі дарагімі сэрцу лірычнага героя краявідамі, заўсёды 
ўключае ў сябе хату і сягае далёка за агароджу з пладовымі дрэвамі. Яго 
можа ўтвараць малая радзіма паэта з хвойкамі, лесам, грушамі, сасной, 
узлескам, дубам, грушай, вярбой, бярозай, каштанам. Спынімся больш 
падрабязна на складніках «паэтычнага саду» Л. Дранько-Майсюка. 
      Дуб з самых старажытных часоў сімвалізаваў сілу, стойкасць, мужнасць і 
даўгавечнасць. З-за ўласцівасці гэтага вялізнага дрэва прыцягваць да сябе 
маланкі падчас навальніцы ён часта асацыіраваўся з агнём. У свядомасці 
людзей трывала замацавалася думка пра тое, што дуб прыносіць поспех і 
засцерагае ад бед. У лірыцы Л. Дранько-Майсюка дуб становіцца сведкам 
аўтарскіх пачуццяў і перажыванняў, сімвалам Бацькаўшчыны.  
      Пакланеннем і павагай акружана бяроза ў славянскіх народаў, дзе яна 
лічылася галоўным сімвалам жаноцкасці (у той час як дуб – мужнасці). Для 
Л. Дранько-Майсюка гэтае дрэва, як і дуб, з’яўляецца неад’емным атрыбутам 
малой радзімы. 
      Вінаград як адна з самых старажытных на зямлі культурных раслін і адзін 
з найстарэйшых сімвалаў стаў асабліва значным у хрысціянскай культуры. У 
Старым Запавеце ён – эмблема пладоў Зямлі і першая расліна, пасаджаная 
Ноем пасля Сусветнага патопу. У «паэтычным садзе» Л. Дранько-Майсюка 
вінаград – атрыбут восені і кахання.  
      Варта звярнуць увагу і на фларыстычныя вобразы ў лірыцы Л. Дранько-
Майсюка, якія становяцца ўвасабленнем квітнеючага жыцця, светлага 
ўзаемнага кахання і пяшчоты. «Паэтычны сад» Л. Дранько-Майсюка 
расквечаны і ўпрыгожаны цэлым суквеццем кветак: ружамі, васількамі, 
лілеямі і незабудкамі, мялісай і ляўконіямі, хрызантэмамі, вяргінямі, 
лавандай… І кожная з іх сімвалізуе каханне, згадкі пра самую блізкую на 
свеце жанчыну. 
      Паэтычны вертаград Л. Дранько-Майсюка ўражвае не толькі кольскасцю 
дрэў, раслін і кветак, багатай колеравай гамай, але і сваімі насельнікамі – 
шматлікімі птушкамі, вобразы якіх дапамагаюць выявіць супрацьлеглыя 
станы душы лірычнага героя: ад роспачы і пакут (панурыя жураўліныя кліны, 
шэрая зязюля) да радасці і шчасця (ластаўкі, голуб і галубка, салаўі).                                                                                               
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                                                                                              Паводле  В. Ліпніцкай 

У Вашым голасе квітнеюць астры 
 

У Вашым голасе квітнеюць астры, 
Якіх не бачыў я раней. 
Мне зразумела ўсё і ўсё не ясна… 
У Вашым голасе квітнеюць астры, 
I кожнай кветцы Бог сказаў: квітней. 
Мне зразумела ўсё і ўсё не ясна – 
Ці варты музыкі такой? 
Ці варты я хвіліны гэтай шчаснай, 
Калі гучаць арфічна Вашы астры 
Па-над пустой канцэртнай асакой. 
Ці варты я хвіліны гэтай шчаснай, 
Не ведаю і ведаць не хачу. 
Запамінаю голас Ваш прыязны: 
Нібыта верш, запамінаю астры, – 
Па-школьнаму, напамяць іх вучу. 
Запамінаю голас Ваш прыязны… 
Пакінь, пакінь, глыбокая струна, 
Шум глыбіні і неспакой рамансны, 
Каб у крыві маёй квітнелі астры… 
Кроў – гэта ваза, што не мае дна. 

                                             Л. Дранько-Майсюк  
 

Як выглядаюць народныя мадонны: 
рэпартаж  за дзень да вясны 

 
      Лелікаўская сваха, бездзежская «пава», маларыцкая спадніца-«бурка», 
мотальскія кажушкі, лунінецкія гарсэты… Каля двухсот народных 
аўтэнтычных касцюмаў убачылі берасцейцы пад час свята роднай мовы 
«Жывыя вытокі». Некаторым з іх каля ста гадоў. Сэнс не ў тым, каб іх насіць, 
а каб берагчы і выкарыстоўваць асобныя элементы на сцэне і ў  некаторых 
сітуацыях паўсядзеннага жыцця. 
      Ведаць свае карані вельмі важна. Работнікі абласнога грамадска-
культурнага цэнтра   рэалізавалі  магчымасць даведацца, як апраналіся нашы 
продкі ў першай палове і сярэдзіне XX стагоддзя. Арганізатары збіралі 
беларускі нацыянальны касцюм па крупінках, зазіраючы і ў кожны куточак 
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Берасцейшчыны. Пачнем з канцэрта-паказа «Модны стыль — народны 
тэкстыль». Каля двухсот народных касцюмаў прадэманстравалі госці з 
рэгіёнаў: вядомую лелікаўскую (дывінскую) сваху, бездзежскую «паву», 
маларыцкую «бурку», мотальскія кажушкі і шмат іншых непаўторных 
элементаў самабытнага адзення. Яно сапраўды адлюстроўвае дух мінулай 
эпохі, спалучае практычнасць і эстэтычнасць. Як адзначалі вядучыя, сялянскі 
касцюм быў і застаецца нечым большым, чым проста вопратка. Гэта 
сапраўдны мастацкі твор, які ўвабраў майстэрства ткачых і вышывальшчыц, 
мудрасць пакаленняў. Гэта свайго роду абярэг і магія прыгажосці для ўсіх 
пакаленняў. 
      Пад вядомыя беларускія мелодыі і кампазіцыі ўдзельнікі змянялі адзін 
аднаго на сцэне. І яшчэ доўга не змаўкалі гучныя апладысменты. 

       Паводле С. Мошчыка 
 

 

 

Першы Герой Беларусі 

      23 мая 1996 года Уладзімір Карват выконваў вучэбна-трэніровачны палёт 
над вёскай Арабаўшчына пад Баранавічамі. На вышыні 900 метраў самалёт 
пачаў страчваць кіраванне. Пазней экспертыза высветліць прычыну: пажар у 
хваставой частцы. Уладзіміру Карвату ўдалося адвесці самалёт ад вёскі. 
Цаной свайго жыцця ўраджэнец Брэста выратаваў дзясяткі, а можа і сотні 
людзей. Пра гэта землякам нагадвае бюст лётчыка. 

      У роднай  сярэдняй школе № 8 г. Брэста ў памяць аб героі створаны 
музей. Біяграфію і подзвіг земляка ведаюць нават першакласнікі. Кожны год 
23 мая на полі ля вёскі Арабаўшчыны шматлюдна. Аддаць даніну памяці і 
павагі лётчыку на месца яго гібелі прыходзяць вяскоўцы, школьнікі, калегі. 

      Уладзіміру Карвату пасмяротна прысвоена званне першага Героя 
Беларусі. У гонар лётчыка названы вуліцы і скверы. Стыпендыю імя 
Уладзіміра Карвата атрымліваюць лепшыя курсанты авіяцыйнага факультэта 
Беларускай ваеннай акадэміі. На полі, дзе зрабіў свой апошні палёт першы 
Герой Беларусі, самым годным урачыста завязваюць піянерскія гальштукі. 

                                                                                               

                                                                                              Паводле Г.Галёты 
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Пасеянае табою расце… 

          Ёсць людзі, якія не жывуць, а тлеюць, з усёй сілы аберагаюць самога 
сябе. А ёсць такія, якія, не шкадуючы сябе, гараць вялікім агнём, поўнасцю 
аддаючыся любімай справе, дапамагаючы іншым жыць і працаваць. Такой 
самаадданай,  самаахвярнай у служэнні абранай прафесіі і роднай беларускай 
мове была і Галіна Мікалаеўна Малажай – мая калега, мой сябар і дарадчык.  
         Мы пазнаёміліся даўно, яшчэ ў школьныя гады. Вучыліся разам у СШ 
№ 1 г. Брэста. Я была тады ў дзясятым класе, Галя – у дзявятым. Наша 
настаўніца рускай мовы і літаратуры, чалавек высокаадукаваны і творчы, 
часта давала лепшым вучням сачыненні на вольныя тэмы для ўдзелу ў 
розных гарадскіх конкурсах. Дала  адну тэму (дакладна ўжо не помню, якую) 
і нам з Галяй. Мы разам вывучылі патрэбную літаратуру ў бібліятэцы, а 
потым пісалі сачыненне дома ў Галі. Тады ж я пазнаёмілася з Галінымі 
бацькамі: інтэлігентным, вельмі стрыманым, негаваркім Мікалаем 
Сцяпанавічам і прыгожай, ветлівай Галінай мамай – Надзеяй Лукінічнай. 
Затым мы вучыліся на філалагічным факультэце нашага Брэсцкага 
педінстытута, працавалі ў школах, а з верасня 1963 года 41 год працавалі на 
адной кафедры. Мы сябравалі.  Разам з іншымі выкладчыкамі кафедры 
беларускай мовы ездзілі ў экспедыцыі па Берасцейшчыне збіраць матэрыялы 
для “Дыялекталагічнага атласа беларускай мовы”. Хадзілі адна да адной у 
госці. Абменьваліся рэцэптамі прыгатавання розных страў і нарыхтовак 
гародніны на зіму.  
      У Галі доўга не было сваёй кватэры. Жыла з мужам і сынам спачатку з 
бацькамі ў драўляным доміку без выгод , затым, пакуль не атрымала кватэры, 
у студэнцкім інтэрнаце. Ніколі не жалілася на свой побыт. Усюды ёй было 
добра. Рабіла ўсё вельмі хутка. Такі спрыт быў у яе руках, што я ёй па-
добраму зайздросціла. Гатавала вельмі смачна. Умела ўсё рабіць: шыла, 
вязала, вышывала – і ў маладосці і пазней, калі нарадзіліся ўнучкі, знаходзіла 
час, каб нешта для іх пашыць. Часта мы разам хадзілі з працы дадому. Ішлі 
пешшу. Галя не любіла ездзіць. Абмяркоўвалі розныя падзеі ў інстытуце, на 
факультэце, у сем’ях. 
       Галя была шчырай, адкрытай, яшчэ ў маладосці ўсяму давала сваю 
ацэнку, магла мудра разважыць і параіць, як вырашыць тую ці іншую 
праблему. У інстытуце Галя, нягледзячы на вялікія вучэбныя нагрузкі (нам 
адразу далі лекцыйныя курсы), тэрмінова ўключылася ў навуковую працу. 
Абрала тэму дысертацыі, купіла друкарскую машынку, навучылася 
друкаваць, сама набірала на машынцы свае артыкулы, а пазней – 
дысертацыю і кнігі.  
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      Як загадчыца кафедры Галіна Мікалаеўна творча падыходзіла да 
вучэбных планаў і праграм, была ініцыятарам стварэння менавіта праграм, 11 
вучэбна-метадычных дапаможнікаў і падручнікаў, якіх не хапала ў 
рэспубліцы. Яе вылучала творчая энергія, актыўнасць, мэтанакіраванасць, 
незвычайная працаздольнасць, патрабавальнасць. Патрабавальнай Галіна 
Мікалаеўна была не толькі да нас, членаў кафедры, але і  ў  першую чаргу да 
сябе. Яе жыццёвым крэда былі словы С. Грахоўскага, якія сталі крылатымі: 
“Спынішся – плынню адгоніць назад”. Яна часта паўтарала гэтыя словы мне і 
іншым выкладчыкам кафедры. Не спыняцца на дасягнутым, ісці наперад да 
ажыццяўлення пастаўленай мэты – так, на думку Галіны Мікалаеўны, трэба 
было працаваць.  
      З моладдзю яна заўсёды працавала многа, самааддана, гаварыла: “Людзей 
трэба падымаць, даваць магчымасць адчуць сілу ўласных крылаў”. У 
аўтабіяграфіі напісала, што ў сваёй працы з маладымі выкладчыкамі 
кіравалася словамі Ларысы Геніюш “Каб з нашых гнёздаў не пеўнікі на плот, 
а горда арляняты выляталі”.  
      Хочацца яшчэ сказаць пра тое, што мяне заўсёды ўражвала ў Галі. Гэта яе 
трываласць, мужнасць, уменне трымацца ў самыя складаныя моманты 
жыцця.   Навуковая праца ратавала яе, давала ёй сілы жыць. Яна працавала 
самаахвярна, апантана. На працы і згарэла. Прыкаваная да ложка цяжкай 
хваробай, да апошняга працавала: пісала і рэдагавала кнігі, вычытвала і 
рэцэнзавала дысертацыі, кансультавала аспірантаў.  
      Калі можна да яе звярнуцца зараз, калі яна мяне пачуе, я хачу сказаць: 
“Дарагая Галіна Мікалаеўна, родная, мілая Галя, у цябе на помніку 
высечаныя словы: “Пасеянае табою ўзрасце”. Гэта так. Яно ўжо расце. 
Жывуць, шчаслівыя, твае ўнучкі, бегаюць па двары, радуючыся сонейку, 
праўнучкі. Выдаюцца і перавыдаюцца твае кнігі. Вывучаюць па іх нашу 
родную мову школьнікі, спасцігаюць азы навукі студэнты. Працуюць, 
удзячныя табе за падручнікі, настаўнікі і выкладчыкі. Сведчаннем таго, што 
ты жывеш сярод нас, тваіх калег, сяброў і аднадумцаў, з’яўляецца і 
прысвечаная табе аўдыторыя ў родным універсітэце”. 

    Паводле В. Емельяновіч 
 

Настаўніку    

    З тым горадам,  дзе, як паводка, 
    пятнаццаць год  маіх сплыло, 
    было развітвацца   мне горка, 
    не толькі сумна  мне было. 
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    Там з задушэўнымі    сябрамі 
    дзяліў я радасці свае, 
    там быў я зроднены з барамі, 
    дзе крона   сонечна пяе. 
 
    ...Цякла бяседа  на змярканні. 
    Калі  ж настаў расстання час, 
    мой голас выдаў  хваляванне, 
    як нельга выдаць напаказ. 
 
    І ты мяне,  як бацька сына, 
    настаўнік,  к сэрцу прыгарнуў, 
    перад нялёгкай    пуцявінай 
    маю ўпэўненасць  вярнуў. 
 
    Цягнік   праз ноч ляцеў. Маланкі 
    красалі  ў цемрыве святло. 
    А я ўслухоўваўся     да ранку 
    у сэнс тваіх  нядаўніх слоў. 
 
    Настаўнік  мой,  харошы самы, 
    чамусьці  гэтак   часта сню, 
    што ўсё яшчэ здаю    экзамен, 
    хвалююся,  бы ўпершыню. 

                       В. Жуковіч 
У пошуках ляхавіцкай Атлантыды      

      Непаўторнасць  Ляхавіччыны – у цэлай гронцы старадаўніх паркавых 
ансамбляў, гістарычных валуноў і фамільных капліц. Нават тое, што 
засталося ад  старажытных будынкаў, і зараз дорыць нам эстэтычнае 
перажыванне... 
      Касцёл святых Пятра і Паўла ў вёсцы Мядзведзічы – адзін са 
старажытнейшых на Беларусі. Па меркаванні даследчыкаў, ён быў 
пабудаваны ў сярэдзіне XV стагоддзя! Драўляны храм праіснаваў да пачатку 
1900-х гадоў. Потым на  яго месцы  вырашылі збудаваць новы мураваны 
храм. Праект новай святыні распрацаваў вядомы на той час архітэктар 
Стэфан Шылер. Будаўніцтва было закончана ў 1908 годзе. Сёння тут 
знаходзяцца іконы XVIII – XIX стагоддзяў, уражвае паліхромная разьба па 
дрэве. Храм уключаны ў “Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі”. 
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      У  гэты ж звод  занесены валуны з  крыжамі, што стаяць уздоўж дарогі ў 
вёсцы Патапавічы. На некаторых з іх вядомы беларускі археолаг Міхась 
Чарняўскі выявіў лічбы “1683” і выказаў меркаванне, што гэтыя валуны 
сведчаць пра ўдзел беларускіх ваяроў, у тым ліку і жыхароў вёскі 
Патапавічы, у  разгроме туркаў пад Венай, дзе ў 1683 годзе адбылася адна з 
самых значных бітваў у гісторыі  Еўропы. Верагодна, патапавіцкія воіны там 
загінулі, а на іх радзіме былі ўстаноўлены мемарыяльныя валуны з выявамі 
крыжа. 
      Адным з самых старадаўніх пасяленняў  пад Ляхавічамі лічыцца  
Рэпіхава. Назва “Рэпухаў” прыгадваецца ў Метрыцы Вялікага княства 
Літоўскага. Пасля Ільінічаў, Радзівіла Сіроткі, Тызенгаўзаў 
гаспадарамі  гаспадарамі Рэпіхава сталі вядомыя дваране Патоцкія. 
      Сёння  Рэпіхаўскі парк з воднай сістэмай займае 6 гектараў. Будынкі не 
захаваліся. Застаўся толькі склеп, выкладзены цэглай. Больш за 600 гадоў 
самаму высокаму дрэву  — веймутавай сасне. Яна выцягнулася да нябёс на 
32 метры! Брызгліна еўрапейская, свідзіна чырвоная, чаромха позняя, 
чубатка, званочак шыракалісты, старасцень дняпроўскі, барвінак... Усё гэта 
засталося нам у спадчыну ад графа Патоцкага, які быў гаспадаром маёнтка ў 
Рэпіхаве. Пад яго пільным наглядам у другой палове XIX стагоддзя 
адбывалася фарміраванне прыроднага архітэктурна-паркавага ансамбля.  
      Адзін час у Рэпіхаве працаваў аканомам Тадэвуш Чачот –  прадстаўнік 
старажытнага, але збяднелага шляхецкага роду. Яго сын Ян, чые дзіцячыя 
гады прайшлі сярод рэпіхаўскага хараства, стаў вядомым паэтам, 
фалькларыстам, сябрам Адама Міцкевіча. Сёння пра сувязі Яна Чачота з 
Рэпіхавам сведчыць устаноўлены ў парку памятны знак… 
      На адлегласці 1,5 кіламетра ад Ляхавіч знаходзіцца вёска Грушаўка. Яна 
вядома як месца, звязанае з імем Тадэвуша Рэйтана, чыё жыццё ўвайшло ў 
гісторыю як прыклад самаахвярнага служэння Радзіме. Сёння ад былога 
маёнтка мала што засталося. Цікавасць выклікае фамільная капліца. Сюды ў 
1930 годзе быў перанесены і прах Тадэвуша Рэйтана. Тут ён заставаўся да 
1939 года. Капліца пабудавана ў канцы XIX стагоддзя ў выглядзе 
мініяцюрнага гатычнага храма. Гэты будынак лічыцца адным з лепшых 
прыкладаў неаготыкі на Беларусі. Да капліцы вядзе старая алея з лістоўніц. 
Дрэвы пасаджаны парамі, і іх рост плаўна павышаецца ў кірунку да капліцы. 
Амаль стагоддзе існуе гэта алея, а дрэвы так і не змянілі свой зададзены 
першапачаткова рост: у пачатку алеі яны амаль на палову ніжэйшыя за тыя, 
што растуць у канцы...                                                                                 
      У  вёсцы  Федзюкі ў 1943 годзе з’явіўся на свет будучы беларускі 
кінарэжысёр, народны артыст Беларусі Міхаіл Пташук. Яго творчасць, 
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асноўнай тэмай якой быў подзвіг беларускага народа ў гады Вялікай 
Айчыннай вайны,  добра вядома і старэйшаму, і маладому пакаленню нашых 
суайчыннікаў. Міхаіл Пташук стварыў фільмы па аповесцях Івана Шамякіна 
“Вазьму твой боль”, Васіля Быкава “Знак бяды”, Уладзіміра Караткевіча 
“Чорны замак Альшанскі”. Апошні фільм Пташука – “У жніўні 44-га”... У яго 
гонар названа вуліца ў Ляхавічах. У вёсцы Федзюкі на  бацькоўскім доме  
рэжысёра ўстаноўлена мемарыяльная дошка. 

                                                   “Народная газета” 

      Нідзе ў вёсцы на сотках так не родзіць, як у бабкі Адаркі. Што ні пасее – 
усё ўродзіць. І як! Гарбузы – не падняць, памідоры –  па кулаку, бульба, 
морква, бручка –  з зямлі не выбраць. І калі ў лес па ягады ці па грыбы бабка 
Адарка пойдзе –  ніхто з ёю не справіцца, больш не прынясе. 
      –  Адарка нейкія сакрэты ведае!  – кажуць у вёсцы пра бабку людзі. 
      Неяк бабка Адарка, ідучы ў лес, і Алёнку з сабой узяла. І па дарозе, як і 
звычайна, кланялася і ўсё нешта шаптала, шаптала. Алёнка не вытрымала  
–  спытала: 
      –  Каму ты, бабка, кланяешся? Што ты шэпчаш? 
      – Людзям, зямельцы, сонейку, – заўсміхалася бабка. – І не шапчу, а 
дзякуй кажу. Надта ж яны шчодрыя, дабром за дабро, ласкай за ласку 
плацяць, усё для жыцця нам даюць. 
      І ў лесе, калі ягады пачаліся, брала іх і ўсё кланялася, шаптала, няйначай, 
кожнай галінцы, кожнай ягадцы дзякавала. 

                                                                                  Паводле Б. Сачанкі 
 

Сяхновічы, дарагія сэрцу Касцюшкі       

      У  1784 годзе  генерал пакінуў Амерыку. Ад гэтага часу распачынаецца 
пяцігадовы перыяд жыцця Т. Касцюшкі, які гісторыкі 
назвалі “сялянкай” ці “ідыліяй”, калі баявы генерал займаўся звычайнымі 
клопатамі вясковага жыхара ў сваіх родавых Сяхновічах. 
      Відавочна, што вяртанне Т. Касцюшкі да нетаропкага старасвецкага 
асяродку і паўсядзёнай працы па гаспадарцы выглядае на першы погляд 
недарэчна і бессэнсоўна. Але гады, што былі праведзеныя амерыканскім 
генералам у вёсцы, наклалі не меншы адбітак на ягоны характар, чым 
падарожжы па еўрапейскіх краінах і за акіян. Толькі зрэдку выязджаючы з 
Сяхновічаў, куды амаль не даляталі грымоты войнаў і рэвалюцый, Тадэвуш 
марыў завесці сям’ю, каб даўні род Касцюшкаў-Сяхновіцкіх не прыпыніўся. 
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Т. Корзан лічыў, што гэты перыяд жыцця Т. Касцюшкі “належаў не 
сусветнай гісторыі, але справе сэрца”. 
       Будынак, дзе жыў легендарны генерал, быў драўляным, аднапавярховым, 
меў высокі ламаны дах, накрыты саломай, і ганак на чатырох слупах. Перад 
хатай стаяла ўязная брама з варотамі. З правага боку двара размяшчаўся 
флігель, побач з ім хлеў і свіран. У доме былі сталовая, спальня і месца для 
варштата (у вольны час Т. Касцюшка працаваў на ім). За домам знаходзіліся 
агарод, невялікі фруктовы сад, арэшнік. Нягледзячы на матэрыяльныя 
цяжкасці, гаспадар распачаў вытворчасць галандскіх сыроў, разбіў парк з 
лабірынтам і альтанкай. Не забываў і пра кнігі, заўсёды клапаціўся аб 
набыцці новых выданняў для сваёй бібліятэкі…  
      У другой палове ХIХ ст. маёнтак перайшоў да роду Булгакаў, якія былі 
гаспадарамі Сяхновічаў да 1939 года Да нашых дзён захавалася толькі частка 
парку: ліпавая алея, бярозавы гай, клёны, дубы, каштаны, а таксама шэраг 
экзатычных раслін. Захаваўся і адзіны гістарычны аб’ект тых часоў – 
будынак сыраварні з глыбокімі мураванымі скляпеннямі. У 1988 годзе каля 
Сяхновіцкай школы быў устаноўлены помнік Т. Касцюшку, у 1996 годзе пры 
школе быў адкрыты музейны пакой. 3 2003 года пакой, помнік і  рэшткі 
парку складаюць у Малых Сяхновічах сапраўдны музейна-гістарычны куток. 

      “Беларусь у асобах і падзеях”                                                     
Кобрын 

 
      Жыло некалі на нашай зямлі племя обраў. Дзікаваты быў народ, але 
дужы, адчайны, смелы. Не палохалі яго ніколі ні прыродныя стыхіі, ні 
ваенныя сутычкі з прагнымі суседзямі, ні цяжкасці і выпрабаванні ў час 
будзённых заняткаў. А што наконт сілы, то сапраўды не людзі, а волаты жылі 
тут. Але і да іх аднойчы бяда завітала – вялікая бяда... 
      Непадалёку ад обраў жыло  шмат вякоў другое племя – дулебы. Усяляк 
здаралася па суседству, часам валтузіліся мужчыны  паміж сабою, часам  
мірыліся, а здаралася, што і супраць агульнага ворага выступалі разам. Але 
аднойчы нечакана сабраліся дулебы разам з іншымі плямёнамі ісці на обраў 
вайною. Што выклікала яе, мабыць, ніхто дакладна ўжо і не адкажа. А часіна 
тады выдалася спякотная, хоць ты памірай  ад сонца і засухі. Адступалі обры, 
панурыўшы галовы, плакалі іх галодныя і напалоханыя дзеці, галасілі, ажно 
заходзіліся, жонкі. Усё, што не маглі прыхапіць з сабою, палілі, ламалі, кідалі 
ў глыбокія ямы. Не жадалі, каб усё гэта трапіла ў рукі ворагаў.  Обраў можна 
было зразумець – яны пакідалі родную зямлю. Як мужна яны ні змагаліся, 
перамагчы не атрымлівалася, бо вельмі многа было ворагаў. Усё было на іх 
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баку, а на баку абаронцаў – нянавісць да чужынцаў ды шчымлівы боль за 
радзіму… 
      Ужо колькі дзён і начэй бесперапынна атакавалі ворагі ўмацаванае 
ўзвышша, але нічога зрабіць не маглі. Мужна трымаліся обры. Не чуваць 
было ніводнага крыку з іх вуснаў, не бачна страху на тварах, а толькі 
насмешкі, якія прыводзілі ворагаў у шаленства. Сціскалася вакол іх кола 
ворагаў. Яшчэ хвілін колькі – і над мертвымі целамі сваіх сяброў узвышаўся 
адзін магутны Обрын. Настолькі страшны быў ён у гэты момант, што  
дулебы  нібы на нейкую нябачную сцяну натыкнуліся і спыніліся адразу ўсе. 
Обрыну прапанавалі перайсці на бок ворагаў, стаць іх князем, але асілак 
папрасіў толькі, каб яны не здзекаваліся з целаў яго забітых сяброў. 
Ніхто нават і не заўважыў, адкуль у руках князя з’явіўся нож і як ён ударыў 
ім сябе ў грудзі…  Ворагі не кранулі забітых, аддаючы павагу слаўным воям. 
      Гару ж тую, дзе дружына князя загінула, назвалі Обрынавай ці Обрын. 
Там пазней і ўзнік горад Кобрын.  

                                                                         Паводле легенды  
Беларуская памяркоўнасць 

 
Аднойчы бацьку просіць карапуз: 
“Ты растлумач мне, калі ласка, тата, 
Што значыць – памяркоўны беларус”. 
Якраз быў бацька працаю заняты. 
 
Ён нейкі брус збіраўся разразаць, 
Спачатку дасканала ўсё абмераў, 
Затым, каб на сябе не наракаць, 
Ужо ў каторы раз яшчэ праверыў. 
 
Праверыўшы, паскроб у барадзе, 
На сына глянуў хітрымі вачыма 
І на старое месца брус кладзе: 
Няхай ляжыць – спатрэбіцца, магчыма. 
 
І сын без слоў адразу зразумеў, 
Што з памяркоўным беларусам справу меў. 

                                                                                        М. Пацяюк 
                                                         *** 

Цяплынь і шчодрасць навальнічная,  
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і сухавей, і градабой 
зялёным полем намагнічаны,  
з'яднаны лініяй скразной.  
 
Што прынясе скразная лінія  
найперш? Ды веру ў збажыну...  
Мой край! Ні бурамі, ні ліўнямі  
цябе твой лёс не абмінуў.  
 
Але ўзыходзіць зноў азіміна,  
зарой зялёнай устае.  
І пачынаюся з Радзімы я,  
каб стаць падобным да яе. 

                                                                         А. Каско 
 

ПОЛІДЫДАКТЫЧНЫЯ ТЭКСТЫ  
НА СЛАВЯНСКІХ МОВАХ 

 
Сербская мова 

 
Фатум 

Ж`ивела ј`едном д`авно два бр`ата у в`еликој и л`епој к`ући. На њ`иховом 
`имању св`ега је б`ило у изоб`иљу: г`оведа и к`оња, `оваца, к`оза и св`иња. 
`Имали су и пч`елињак са ст`отину к`ошница. Ст`екли су све што се с`амо 
пож`елети м`оже. И н`ишта то не`обично н`ије  да вр`едни и п`аметни љ`уди 
ст`екну б`огатство св`ојим р`адом. Међ`утим, у н`ашој пр`ичи н`ије б`ило 
т`ако.  Ј`едан брат је од ј`утра до мр`ака р`адио, а др`уги је све вр`еме 
беспослич`арио. «Х`ајде да се нас дв`ојица л`епо под`елимо», - р`ече ј`едног 
д`ана вр`едни брат. - Н`ије у реду да ја све р`адим, а ти да се излеж`аваш као 
гот`ован, и само ј`едеш и п`ијеш». «З`ашто да се д`елимо, бр`ате, к`ада је и 
т`еби и м`ени д`обро?  Ти р`адиш, и све је по тв`оме, а ја се у св`ему са 
т`обом сл`ажем. Зар нам н`ије об`ојици п`отаман?». «Х`оћу да се под`елимо», 
- б`ио је `упоран вр`едни брат.  
                                                                   Паводле Н. Баярынцавай-Карабашэвіч 
 

Пераклад на беларускую мову 
 

Фатум 
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      Жылі ў вялікай і прыгожай хаце два браты. Усяго хапала ў іх гаспадарцы: 
кароў і коней, авечак, коз і свіней. Мелі яны і пасеку з сотняй вулляў. Набылі 
ўсё, што толькі пажадаеш. І нічога незвычайнага няма ў тым, што 
працалюбівыя і разумныя людзі здабываюць сваёй працай багацце. Але ў 
гэтым выпадку ўсё было не так. Адзін брат з раніцы да вечара працаваў, а 
другі ўвесь час гультаяваў. “Давай мы па-добраму ўсё падзелім! – сказаў 
аднойчы працалюбівы брат. – Нядобра, што я ўвесь час працую, а ты 
валяешся, як дармаед, і толькі ясі і п’еш!”. “Навошта дзяліць, брат, калі і 
табе, і мне добра? Ты працуеш, і ўсё па-твойму, а я ва ўсім з табой згодны. 
Хіба гэта дрэнна?”. Але працалюбівы брат настойваў: “Хачу  ўсё 
падзяліць…”. 

 
 
 
 
 

Балгарская мова 
 

Бърза печалба, бърза загуба 
 

      Един човек тръгнал на пазар и понесъл кошница яйца да ги продава. 
На кошницата бил наврял тоягата си и я носел на рамо. Вървял си човекът 
и си думал: 
      –  Сега нося триста яйца. Ако ги продам по пара, ще взема триста пари, 
ако ги продам по две – ще взема шестотин пари. С тези пари ще си купя 
една свиня, па ще си я храня, тя ще ми опрасидванайсет прасета, все женски. 
Тия дванайсет прасета ще пораснат и всяко ще ми опраси още по дванайсет 
и, кога погледнеш, ще се сдобия с голямо стадо свине. Това стадо ще водя 
на гоене в гората – да ядат, да се охранят хубаво. Па ще ги откарам на пазар, 
та всичките ще ги продам и ще взема за тях незнайно имане. Ще си купя 
тогава един бял ат. Ще се обръсна и изгладя, ще се пременя, па като се кача 
на коня, па като си накривя калпака, чак при царевите двори, като вятър ще 
изфуча. Па там, заран – вечер ще препускам около царевите порти, та цялото 
поле атът ще изкопае с нозе, като кога свине го рили. А царевата щерка ще 
ме съгледа от чардака и ще ме хареса. Е, па щом ме заиска царевата щерка – 
и аз ще я взема. Тя ще ми роди мъжко детенце и ще го кръстя Богданчо. 
Кога ида на пазар, ще му купя ябълки. А като дойда дома, ще 
изтърчи Богданчо да ме посрещне от вратата. А аз ще протегна ръце да го 
прегърна и ще му река: 
      – Ела ми, сине Богданчо, ела тате да ти даде ябълчица! 
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      Като издумал това, човекът забравил, та протегнал ръце да покаже как ще 
прегърне Богданча; и тогава изпуснал тоягата от рамо, и кошницата 
с яйцата – пляс на земята! Яйцата се изпотрошили, а той простенал: 
– Е, отиде ми всичкото богатство! 

Паводле Т. Макаравай 

Пераклад на беларускую мову 
 

Хуткі  даход, хуткая страта 
 
      Ішоў адзін чалавек на рынак і нёс прадаваць карзіну яек. Нанізаў  карзіну 
на палку і нёс яе на плячы. Ішоў сабе і думаў: 
      – Нясу зараз трыста яек. Калі прадам іх па адной манеце, выручу трыста 
манет, калі прадам па дзве – вазьму шэсцьсот манет. На гэтыя грошы куплю 
свінню, буду яе карміць, яна дасць мне дванаццаць парасят, усе свінкі. Гэты 
статак буду пасвіць у лесе, каб елі, добра харчаваліся. Потым адвязу іх на 
рынак, прадам усіх і атрымаю небывалы даход. Потым куплю сабе белага 
жарабца. Пагалюся, прывяду сябе ў парадак, ускочу на каня, нацягну каўпак і 
– прама да царскага двара, як вецер, прымчуся! Пад’еду да царскіх варот 
увечары, усё поле жарабец вытапча капытамі, быццам свінкі яго рылі. А 
царская дачка ўбачыць мяне зверху з палаца, і я ёй прыглянуся. Потым 
жанюся з ёю. Яна мне народзіць хлопчыка, і я назаву яго Багданчо. Як пайду 
на рынак, куплю яму яблык. А калі вярнуся дадому, выбяжыць Багданчо 
мяне сустрэць ля варот. А я працягну рукі, каб яго абняць, і скажу: “Ідзі да 
мяне, сынок Багданчо, ідзі, тата табе яблычак дасць!” 
      Чалавек, як толькі падумаў пра гэта, працягнуў рукі і паказаў, як абдыме 
Багданчо, і раптам упусціў палку з пляча, і карзіна з яйкамі – плясь на зямлю! 
      – Ох, прапала ўсё маё багацце!     

 
Чэшская мова 

 
             Byli jeden dědeček a babička a měli malou vnučku. Každý den vnučka 
Evička pomáhala svým prarodičům. Evička krmila zvířátka, babička pracovala v 
kuchyni, děda měl na starost pole. Vypěstoval řepu takovou, že se na ni chodili 
dívat sousedi. Byla veliká, zabírala polovinu pole a stále rostla a rostla. Co dělat? 
Děda ji musí vykopat. Motyka se mu zlomila. Co teď? Jak tu řepu dostat? Zavolal 
na pomoc babičku. Ta vzala dědu v pase, ten chytil ze všech sil silné listy a 
společnými silami táhli, táhli, ale řepu nevytáhli. Babička zavolala Evičku. Ze 
všech sil táhli, řepa nepovolila. Vnučka běžela pro pejska. Pes chytil Evičku, 



89 
 

Evička babičku, babička dědečka, dědeček řepu - táhli - táhli, táhli, ale řepu stejně 
nevytáhli. "Haf, haf, sami nic nezmůžeme. Kočičko, pojď nám na pomoc!" Kočka 
vzala pejska, ten vnučku, ta babičku, ta dědečka, ten řepu - táhli, táhli – 
neúspešně!Uviděli myšku. Myška se držela kočičky, kočka pejska, pejsek vnučky, 
vnučka babičky, babička dědečka, dědeček řepy - táhli, tááhli, táááhli - a najednou 
rup! - řepa byla venku                                     Народная казка пра рэпку  

Пераклад на беларускую мову 

      Жылі дзед з бабай, і была ў іх унучка. Кожны дзень унучка Эвічка 
дапамагала ім. Эвічка даглядала хатніх жывёл, бабуля гатавала ежу на кухні, 
дзед  працаваў на полі. Вырасла ў іх рэпа, ды такая, што прыходзілі 
падзівіцца суседзі. Была такой вялікай, што займала палову поля,  і ўсё расла 
і расла. Што ж рабіць? Мусіў дзед яе выкапаць. Зламалася рыдлёўка. Што ж 
далей? Як выкапаць рэпу? Паклікаў на дапамогу бабулю. Учапілася яна дзеду 
за пояс, сталі цягнуць з усіх сіл, цягнулі, цягнулі разам, але нічога не 
атрымалася. Бабуля паклікала Эвічку. Цягнулі, цягнулі, але рэпа не 
зварухнулася. Успомніла ўнучка пра сабаку. Сабака ўхапіўся за Эвічку, 
Эвічка за бабулю, бабуля за дзядулю, дзед за рэпу, цягнулі, цягнулі, але не 
выцягнулі. “Гаў-гаў, самі нічога не зможам. Кошачка, хадзі нам на 
дапамогу!”. Кошка ўзялася за сабаку, той за ўнучку, унучка за бабулю, 
бабуля за дзеда, дзед за рэпу –  цягнулі, цягнулі, нічога не  выходзіла. Тут 
убачылі мышку. Мышка ўчапілася за кошку, кошка за сабаку, сабака за 
ўнучку, унучка за бабку, бабка за дзеда, дзед за рэпу, цягнулі, цягнулі і 
раптам раз – і выцягнулі! 

Украінская мова 
 

Рушник 
 

Рiдна мати моя, ти ночей не доспала, 
Ти водила мене у поля край села, 
I в дорогу далеку ти мене на зорi проводжала, 
I рушник вишиваний на щастя дала. 
I в дорогу далеку ти мене на зорi проводжала, 
I рушник вишиваний на щастя, на долю дала. 
 
Хай на ньому цвiте росяниста дорiжка, 
I зеленi луги, й солов'їнi гаї, 
I твоя незрадлива материнська ласкава усмiшка, 
I засмученi очi хорошi твої. 
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I твоя незрадлива материнська ласкава усмiшка, 
I засмученi очi хорошi блакитнi твої. 
 
Я вiзьму той рушник, простелю наче долю, 
В тихiм шелестi трав, в щебетаннi дiбров. 
I на тiм рушничковi оживе все знайоме до болю - 
I дитинство, й розлука, i вiрна любов. 
I на тiм рушничковi оживе все знайоме до болю - 
I дитинство, й розлука, й твоя материнська любов. 

      А. Малышка 
Чорнобривці 

 
Чорнобривці насіяла мати 
У моїм світанковім краю, 
Та й навчила веснянки співати 
Про квітучу надію свою. 
 
Як на ті чорнобривці погляну – 
Бачу матір стареньку, 
Бачу руки твої, моя мамо, 
Твою ласку я чую, рідненька. 
 
Я розлуки та й зустрічі знаю: 
Бачив я у чужій стороні 
Чорнобривці із рідного краю, 
Що насіяла ти навесні. 
 
Прилітають до нашого поля 
Із далеких країв журавлі, 
Розквітають і квіти і доля 
На моїй українській землі. 

                            М. Сінгаеўскі 
Руская мова 

 
Город детства 

 
Где-то есть город тихий, как сон, 
Пылью  тягучей по грудь занесен. 
В медленной речке вода, как стекло, 



91 
 

Где-то есть город,  в котором тепло… 
Наше далёкое детство там прошло. 

Ночью из дома я поспешу, 
В кассе вокзала билет попрошу. 
“Может, впервые за тысячу лет 
Дайте до детства плацкартный билет!” 
Тихо кассирша ответит:  “Билетов нет! 
Билетов нет…” 

Ну что, дружище, как ей возразить, 
Дорогу в детство где ещё спросить? 
А может,  просто только иногда 
Лишь в памяти своей приходим мы туда? 

В городе этом сказки живут, 
Шалые ветры с собою зовут. 
Там нас порою сводили с ума 
Сосны до неба, до солнца дома, 
Там по сугробам неслышно шла зима 

Дальняя песня в нашей судьбе, 
Ласковый город ,  спасибо тебе! 
Мы не приедем, напрасно не жди. 
Есть на планете другие пути… 
Мы повзрослели, поверь нам, и прости! 

Ты нас прости... 
                                                             Р.Раждзественскі 

*** 
  Караваны птиц надо мной летят,  
  Проплывая в небе мимо. 
  Надо мной летят, будто взять хотят 
  В сторону родную, в край  любимый. 
 
  Птицы вы мои, гуси-журавли, 
  Донесите песню, братцы! 
  Если б только вы, вы понять могли, 
  Как без стаи трудно оставаться! 
 
  Полетел бы я  в дом, где жил и рос, 
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  Если б в небо мог подняться. 
  Разве может с тем, что любил до слёз 
  Человек когда-нибудь расстаться? 

                                                                                   А. Фацьянаў 
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ТЭКСТЫ ДЛЯ  ДЫКТАНТАЎ,  
ПЕРАКАЗАЎ,  ВОДГУКАЎ, ПЕРАКЛАДУ,  

 
5 клас 

Жаўрукі 

Жаўрукі вяртаюцца на Беларусь у сярэдзіне сакавіка. Яшчэ кусаецца 
мароз. Сонца не паспела злізаць снег. А маленькія птушачкі звіняць ужо над 
полем, над лесам. 

Як жа з'явіліся жаўрукі на беларускай зямлі? Пра гэта расказвае 
паданне. Добры чараўнік хацеў дапамагчы селяніну ўзараць камяністую 
глебу. Стаў браць ён у рукі каменне і кідаць у неба. Зазвінелі ў паднябессі 
шэрыя птушачкі. Весялей пацягнуў саху знясілены конь. Упершыню за цэлы 
дзень усміхнуўся селянін. 

А жаўрукі з таго часу гняздзяцца проста на ўзмежку поля. Іх птушанят 
не заўважыш. Колерам пярынак яны нагадваюць шэрыя каменьчыкі. (90 
слоў) 
                                                                                                Паводле У. Ягоўдзіка 

Салдацкая крыніца 
 

Ля вёскі Сасноўка салдаты вучыліся ваяваць. Была спёка. Хацелася 
піць. Адзін салдат узяў рыдлёўку і расчысціў крынічку. Другі паглыбіў яе. 
Крынічка забруіла, напоўнілася да берагоў. 

На наступны дзень салдаты прынеслі да крыніцы бярвенцы і зрабілі 
зруб. Хтосьці сплёў кошык з бяросты і павесіў на алешыне. 
Праз тыдзень салдаты паехалі. А што ж крынічка? Яна і зараз пераліваецца 
тонкімі струменьчыкамі. Каля крынічкі кіпіць жыцце. Палявым мышкам 
цікава паслухаць яе чароўную музыку. Блакітныя незабудкі зазіраюць у яе 
люстэрка. 

Уся вёска п'е ваду з крынічкі. Добрую памяць пакінулі салдаты.  (87 
слоў)                               

Паводле В.Хомчанка 

Развітальная песня 

Чырвоным пажарам рабін гарыць асенні дзень. Лісце зрываецца з дрэў і 
ціха кладзецца на зямлю. 3 мяккай журбой  любуешся гэтым залатым 
дажджом восені. 

Паблізу села на дрэва чародка лясных жаваранкаў. Нейкі час птушкі 
сядзелi нерухома. Але вось адна пабегла па галінцы на самую макаўку 
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чырвонай  рабіны і ўзляцела ў паветра. У вышыні птушка заспявала. Нядоўга 
прымусілі чакаць сябе і яе сяброўкі. Шмат чулася ў песні журбы i смутку. 

Гэта была развітальная песня жаваранкаў перад адлётам у вырай. (79 
слоў) 

Паводле  Р.Ігнаценкі 
 

Гасцініца ля крынічкі 

За  чародкай бярозак на самым пагорку расце дуб. Высокі, магутны 
асілак, з шатрападобнай кронай. А каля самага дуба вялізны камень-валун 
ляжыць. З-пад яго срэбным кутасікам выбіваецца на свет крынічка. 

На галінцы дуба  сядзіць мухалоўка-стракатка з ружовым матыльком у 
дзюбцы. Мінулым летам у дуплянцы на дубе выводзілі патомства шпакі, а 
сёлета мухалоўкі-стракаткі дзетак вывелі. 

На наступны год каля дуплянкі шчыравалі шаравата-бурыя з ярка-
рыжымі хвастамі птушкі. Гэта былі гарыхвосткі звычайныя. 

Добрую гасцініцу выбралі сабе ля крынічкі птушкі. (80 слоў) 
                                                                           

            Паводле І.Галубовіча  

6 клас 

Крыніцы 

 

      Пад гарою расла вярба. Пад вярбою было люстраное акно ў зялёнай траве. 
Гэта крыніца. Тут пачынаўся і бег да рэчкі маленькі ручаёк. Людзі вытапталі 
да яго шырокую сцежку. Усе прыходзілі сюды піць ваду. Увосень берагі 
ручайка чарнелі ад дажджу. Зімою люстраное акно не замярзала. Рэдкая пара 
ноччу клубілася над ім. А дзед казаў, што гэта зямля дыхае тут. 
      Летам мы часта адпачывалі пад вярбою і пілі ваду з крыніцы. Нап′ешся 
сцюдзёнай вады, і быццам запахне бярозавым сокам. А побач біў ля каменя 
другі струменьчык. Гэта таксама крыніца. Ручай ад яе каціўся па 
каменьчыках. А вада з гэтай крыніцы надта халодная, рэзкая, але гаючая. (99 
слоў) 
                                                                                                  Паводле І.Грамовіча 
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Чарнобыль 

      Кожнаму беларусу вядома слова Чарнобыль. Пасля жудаснага выбуху на 
Чарнобыльскай атамнай станцыі яно суадносіцца з болем і гаркатой. І мала 
хто ведае, што ўжо шмат стагоддзяў на Беларусі вядома расліна чарнобыль. 
Сёння яе часцей называюць палыном. Гэту незвычайную расліну заўсёды 
лічылі сімвалам горычы. 
      Але старажытныя лекары адзначалі лекавыя якасці гэтай расліны. Яны 
меркавалі, што чарнобылем можна вылечыць самыя розныя хваробы. Нашы 
продкі лічылі, што пешаход з лісцем чарнобылю можа смела выпраўляцца ў 
самае далёкае падарожжа. Ён ніколі не адчуе стомы. 
      У народнай медыцыне і сёння чарнобыль прымяняецца пры самых 
розных захворваннях (91 слова). 
                                                                                    Паводле часопіса “Бярозка” 

7 клас 

Дзяцінства паэта 

Знакаміты беларускі пісьменнік Мікола Гусоўскі жыў у старадаўнія 
часы. Даследчыкі не могуць сказаць дакладна пра яго бацькоў. Ён мог 
нарадзіцца ў сям′і лесніка або паляўнічага, таму што добра ведаў лес і яго 
жыхароў. 

Хлопчык з ранняга дзяцінства дапамагаў бацьку. У юнацтве ён і сам 
ужо быў добрым паляўнічым. Мікола цудоўна ведаў навакольныя лясы і 
пушчы, звярыныя сцежкі і звычаі. Зімой ён хутка хадзіў на кароткіх і 
шырокіх паляўнічых лыжах. Летам ён пераплываў побач з канём раку, 
выдатна страляў з лука і арбалета. 

Гусоўскі нейкі час быў у Рыме. Там пісьменнік напісаў вядомую паэму 
“Песня пра зубра”, у якой расказваецца пра Беларусь. (105 слоў) 
                                                                                                     Паводле У.Арлова 

Падземны горад 

Буйны рост сталіцы Беларусі і яе насельніцтва абумовілі будаўніцтва ў 
горадзе метро. 

Як не палюбавацца прыгажосцю станцый падземнага горада! Ні адна з 
іх не падобна на другую. У кожнай сваё аблічча, свае адметныя рысы. 
Аформлены яны з вялікім густам,  без лішняй раскошы. 

Спынімся на адной з іх. Мы на станцыі “Плошча Якуба Коласа”. 
Архітэктурнае і мастацкае аздабленне пероннай залы нагадвае беларускую 
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хатку. Лямпы схаваныя пад казыркамі пліт. Дваццаць шэсць калон 
абліцаваны кафляй з нацыянальным арнаментам. Устаўкі з керамікі 
адлюстроўваюць беларускія народныя святы, абрады, працу і побыт 
беларусаў. Усё гэта жывіла творчасць народнага песняра, чыё імя носіць 
станцыя. Падлога з паліраванага граніту цёмных і светлых таноў. З такім жа 
густам аформлены і ўсе астатнія станцыі. (115 слоў) 
                                                                                   Паводле  часопіса “Вясёлка” 

Мяцелiца 
 

Падняўся вецер. Густа i працяжна зашумеў стары лес на ўсе галасы. 
Пасыпаўся снег мільёнамі камячкоў дробнага, мяккага пуху. Залёталі, 
закружыліся яны халодным пылам. А вецер мацнее, уздзiрае снег знізу ў 
полі, падымае яго ўгору, круціць стаўбамi. Свiшча вецер, нясе белы пыл у 
кожны куточак, круціцца, налятае з усiх бакоў. 

Неба мяшаецца з зямлёю. Усюды, куды нi глянеш, куды нi паглядзiш, 
бель. I не можа вока абняць гэтую белую сцяну. А як залiваецца вецер у полi! 
Свiшча ён у платах дзiкiм зверам, налятае на голыя адзiнокiя дрэвы, i 
дрыжыць усiм целам сваiм беднае дрэўца. 

Хутка насыпаюцца гурбы, гiне дарога. Усё злiваецца ў адну белую 
пялёнку. (105 слоў) 
                                                                                              Паводле Якуба Коласа 

Хата  
 

На шырокай паляне, акружанай з трох бакоў лесам, маляўнічым 
парадкам стаяла шэсць хат. 

Самая крайняя ад поля хата была новая і няскончаная. Вокны ў ёй былі 
забіты дошкамі наглуха, ніякай агароджы каля яе. Спарыш і трыпутнік буялі 
навокал неабжытай яшчэ будыніны. Гэтая расліннасць, мокрая і прыціснутая 
восеньскім холадам, усё яшчэ гусцілася і ўпарта зелянелася. 

Ганка пры новай хаце з забітымі вокнамі таксама не было. Парог у 
сенцы быў высокі, падмуроўка была зроблена з роўна складзенага вялікага 
камення, замацаванага цэментам і абсыпанага жвірам. Бярвенне было 
здаровае, смольнае. Сцены са спілаваных дошак выгароджвалі ў хаце кухню і 
шырокую бакоўку. Рассыпаныя ўсюды дробныя трэскі гнілі і зарасталі 
травою. Жытло пуставала. (112 слоў) 
                                                                                                    Паводле К.Чорнага 
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8 клас 
                                          

Лістапад 
 

Ветру не было амаль цэлы дзень. Ён, мусіць, недзе заблудзіўся ці, 
нагуляўшыся ўчора, стомлена заснуў дзе-небудзь у старой пушчы. Пад вечар 
стала яшчэ цішэй. Шэры халодны туман павіс над зямлёй. Ён такі густы, 
нібы хто сабраў туманы з усяго свету і пусціў іх сюды. Відаць, як у святле 
ліхтароў мігцяць мільёны малюсенькіх празрыстых кропелек-расінак. Ідзеш, 
а яны пераліваюцца, мітусяцца, нібы збіраюцца ў вясёлку. 

У парку лістапад. Дрэвы стаяць маўклівыя, сонныя, з іх злятаюць 
пажоўклыя лісты… Абарвецца ліст, зашамаціць лагодна і мякка, нібы 
развітваецца з тымі, што застаюцца вісець. Калі зачэпіць суседа, то ўжо 
ападаюць удвух. Так бывае: ліст за ліст чапляецца, чапляецца — і на зямлю 
ўжо сыплецца жоўтая замець. Слухаеш шоргат лісця, і становіцца сумна. 
Шкада сонечнага лета, прыемнага цяпла. (125 слоў) 

                                                                            Паводле М.Дзелянкоўскага 
Жypaўлiнaя пecня 

 
У paдacцi cвaя вяcнa, i нeaбaвязкoвa ёй пpыxoдзiць дa чaлaвeкa вяcнoй. 

Ёcць лeтa i зiмa, ёcць дзeнь i нoч, ycxoд i зaxoд coнцa. Зiмoю тpaшчыць yнoчы 
нa pэкax лёд, гyл iдзe выcoкa, a paнiцaй ляжaць cнягi, pyжoвыя i чыcтыя. А ў 
жытнёвae лeтa вiciць нaд зямлёю яблык, пepacпeлы i cвeтлы, як дaўняя 
жypбa. Яблык yпaдзe – нaдыдзe вoceнь, a вoceнню xлaпчyкi пякyць нa пoлi 
бyльбy, i ўвoceнь пpыxoдзяць дa чaлaвeкa ўcпaмiны пpa мaлeнcтвa. Алe 
тoлькi вяcнoю выcoкa ў нeбe клiчyць paдacць жypaвы. У caкaвiкy, здapaeццa, 
нoччy iдзe дoждж.     

У caкaвiкy пepшым дaжджoм i вiльгoтным пpyгкiм вeтpaм гyкae ў aкнo 
paнняя вяcнa. І пoтым yжo бyдyць тpyбiць жypaвы, a яшчэ пoтым paлля ў 
пoлi cтaнe шэpaй, як жypaўлiнae кpылo.     

Ляцiцe, жypaвы, ляцiцe cвaёй млeчнaй дapoгaй, вяcёлaй i шyмнaй, бы 
кpыгaxoд! (127 cлoў) 
                                                                                             Паводле М.Стральцова 

Свет матулі 
 

Свет матулі. Ён бясконцы, ён таямнічы сваёй неабдымнасцю, ён з намі 
назаўсёды, да апошняга ўздыху. Гэты свет – наша свядомасць, наша радасць і 
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туга, наша спадчына. Ты вырас, ты самастойны, як здаецца табе. Колькі 
ўрачоў ні будуць абслухваць цябе, але ніхто з іх, ніводзін з іх з такой 
дакладнасцю не вызначыць ні тэмпературы тваёй, ні пульсу твайго, ні біцця 
сэрца, што ўпершыню ўзварухнулася пад матчыным сэрцам, як маці твая. 
Яна зробіць гэта ў імгненне, толькі прыклаўшы руку сваю да твайго лба і 
толькі вуха прытуліўшы да грудзей тваіх. 

Універсітэты і акадэміі будуць вучыць цябе роднай мове, але калі не 
ўспрыняў мову гэтую з матчыных вуснаў, з першакрыніцы, ніколі ты 
адчуваць не будзеш слова, дзе гук кожны ад матулі. Мова родная таму і 
завецца матчынай. (125 слоў) 

                                                                                    Паводле Р. Барадуліна 
9 клас 

Уцёкі з палону 

 

Ён упаў, спатыкнуўшыся аб штосьці, і адразу ж ускочыў, таму што 
адчуў: трэба хутчэй ад гэтага месца, ад забітага ворага. Пакуль не 
спахапіліся, трэба недзе зашыцца, схавацца, а можа, і прарвацца з завода. Але 
ў віхурыстым пыле, які накрыў цэх, амаль нічога не было відаць, і ён ледзьве 
не сунуўся ў чорную прорву варонкі, дзе была бомба. Па краі аббег яму, каб 
не наляцець на што ў пыле, выцяг наперад руку, у другой напагатове 
сціскаючы пісталет, перакуліўся цераз вялізную, пэўна, вывернутую з зямлі 
бетонную глыбу, балюча аб штосьці ўдарыўся галёнкаю. Ускочыў ужо босы, 
калодкі недзе зваліліся з ног, і ён зразумеў, што гэта кепска: нагам стала 
вельмі балюча на закіданым друзам доле. 

Ззаду тым часам пачуліся крыкі, у другім канцы цэха гулка разнеслася 
аўтаматная чарга. Адным махам ён пераскочыў абрушаную з перакрыцця 
жалезную ферму, узбег на пахілены, трохі не павалены прысценак. Зусім 
блізка ўгары, на схіле, зелянеў лес і Альпы – яго надзея, яго жыццё або 
смерць. (155 слоў) 

                                                                                                      Паводле В.Быкава 

Ратуша 

 
У шаснаццатым стагоддзі кожны жыхар Вялікага Княства Літоўскага 

ведаў, што ў гарадскім цэнтры абавязкова павінна знаходзіцца ратуша – 
сімвал самакіравання. 
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Ратуша будавалася ў цэнтры горада, дзе адбываліся кірмашы. Яе 
ўпрыгожвала вежа, якая выконвала ролю назіральнай вышкі. Галоўным 
памяшканнем ратушы была зала пасяджэнняў магістрата на другім паверсе 
асноўнага будынка, вакол якога мясціліся гандлёвыя рады і крамы. 

Да канца шаснаццатага стагоддзя ўсе вялікія беларускія гарады мелі 
пераважна драўляныя ратушы. Паколькі ў час шматлікіх пажараў яны часта 
гарэлі, пачалі ўзводзіцца мураваныя будынкі. 

Адна з самых старажытных мураваных ратуш на Беларусі была 
пабудавана ў канцы шаснаццатага стагоддзя  ў  Нясвіжы. Яна захавалася да 
нашых часоў без верхніх паверхаў вежы, якія былі адноўлены толькі нядаўна. 

Мураваныя ратушы былі пабудаваны ў Мінску, Гродне, Чачэрску, 
Шклове, Слоніме. Беларускія ратушы – адметная група помнікаў 
грамадзянскай архітэктуры. (126 слоў) 

                                                                        Паводле А.Агеева  
Родны кут 

 
Калі я ўпершыню надоўга пакідаў свой родны кут, ехаў у горад 

вучыцца, бацька вывеў мяне з хаты, сказаў: 
— А цяпер, сынок, спыніся, паглядзі на хату, у якой ты жыў, на агарод, 

сад наш. Добранька паглядзі! I на лес вокам кінь, на поле, неба. I ўсё, што 
ўбачыш, убяры ў сябе, запомні. Бо сюды, у сваю вёску, неаднойчы будзеш 
вяртацца, калі не наяве, дык у думках. I гэты зварот заўсёды будзе надаваць 
радасці, сілы, адвагі. 

Мінае за годам год. А тыя словы, што сказаў бацька, праводзячы мяне ў 
дарогу, не забываюцца. Часта ўспамінаю я іх, як успамінаю і вёску тую, дзе 
вырас, і ўсё, што некалі ў маленстве бачыў, чуў, зведаў. I думаю: жыццё 
бацькі-працаўніка навучыла мудрасці. 

Дзякуй табе, тата, што сваю мудрасць, любоў і павагу да роднага кута, 
да ўсяго нашага, беларускага, што ты перадаў, прывіў і мне. (140 слоў)                                                                                                                     
                                                                                                    Паводле Б. Сачанкі                                                                                                                                                                                                                                                                                

10 клас 
 

Давыд-Гарадок  
 

Усяго пабачыў і спазнаў на сваім вяку сівы беларускі гарадок над 
ціхаплыннай прыгажуняй Гарынню, аднак аблічча сваё не страціў, сабе ні ў 
чым не здрадзіў. 

Камусьці падасца дзіўным і неверагодным, аднак складваецца 
ўражанне, што гэты невялікі палескі гарадок з даўніх часоў валодае нейкай 



100 
 

асаблівай прывабнасцю і прыцягальнасцю. Таму, колькі б ні пісалі пра 
Давыд-Гарадок вучоныя і пісьменнікі, журналісты  і мастакі, тэма гэта па-
ранейшаму застаецца невычарпальнай, як тая крыніца з жывой вадой, з якой 
наканавана наталяць творчую смагу яшчэ не аднаму пакаленню. І адгадка 
невычаральнасці давыд-гарадоцкай тэмы, на маю думку, тоіцца ў тым, што 
мястэчка над Гарынню – не нешта застылае ў часе, такі, як модна сёння 
гаварыць, музей пад адкрытым небам, а нешта само па сабе жывое і 
адметнае, што знаходзіцца ў пастаянным руху і абнаўленні. 

Фенаменальнасць і ўнікальнасць гэтага гарадка заключаецца ў тым, 
што ён здолеў пранесці праз стагоддзі і захаваць не толькі свой самабытны, 
недзе нават патрыярхальны лад жыцця, але і сваю непаўторную знешнасць, 
сваю, нарэшце, годнасць. (159 слоў) 
                                                                                              Паводле У. Глушакова  

Парады грыбнікам 
 

Грыбы лепш за ўсё збіраць зранку: вільготная шапачка зіхаціць на 
сонцы і добра відаць нават здалёк. 

У незнаёмым лесе вельмі лёгка заблудзіцца, таму важна ведаць лясныя 
арыенціры і ўмела імі карыстацца. Азірайцеся зрэдку назад, прыкмячайце 
асаблівасці: ручай, вялікі кáмень, выварацень. Заблудзіцеся –  па гэтых 
прыкметах зможаце знайсці дарогу. Без компаса можна вызначыць, дзе 
поўнач ці поўдзень: у сасны з боку поўначы карá грубейшая і таўсцейшая; на 
свежых пнях гадавыя кольцы больш шырокія з поўдня; мурашнікі заўсёды 
знаходзяцца з паўднёвага боку дрэва. 

Збіраць грыбы зручна з невялікай палачкай: ёю можна, не згінаючыся, 
падняць ліст ці яловую шышку або адгарнуць павуцінне. Той, хто клапоціцца 
пра захаванне прыроды, ведае: грыбы лепш за ўсё нізка зразáць. Калі ж 
здарыцца, што няма нажа, то грыб трэба не вырываць, а акуратна выкруціць, 
павярнуўшы два-тры разы вакол восі, а ямку засыпаць зямлёй гэтага 
дастаткова, каб грыбніца працягвала расці. 

Зразумела, не кожны паход у грыбы заканчваецца багатай здабычай, 
але гэта, мабыць, не самае галоўнае. (160 слоў) 
                                                                            Паводле календара "Родны край" 
  

Частка прыроды 
 

Чалавек – частка прыроды, яе дзіця, і ва ўсёй сваёй дзейнасці ён 
свядома або міжволі вучыцца ў яе, пераймае яе. 
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Калі ўважліва прыглядзецца, то ў самых старажытных збудаваннях 
можна заўважыць штосьці ад прыроды: калоны старажытнагрэчаскіх пабудоў 
нагадваюць дрэвы, а скляпенні многіх усходніх храмаў падобныя да панцыра 
чарапахі. Ёсць шмат будынкаў, якія нагадваюць кветкі. Звычайна гэта 
збудаванні для якіх-небудзь відовішчаў: цыркі, стадыёны, тэатры, купалы 
якіх зроблены ў выглядзе пялёсткаў. У Італіі ёсць мост даўжынёй больш за 
кіламетр, і трымаецца ён усяго на дзвюх апорах. Такую трываласць яму 
забяспечыла форма: мост нагадвае сабой згорнуты ў трубачку лісток 
пшаніцы або жыта. Італьянскі інжынер Бруна Гірэлі пабудаваў дом, які, як 
сланечнік, увесь час паварочвае свой фасад у бок сонца. 

Архітэктура нашага часу перастала разглядаць гарады як 
проціпастаўленне прыродзе. Несумненна адно: зямля павінна застацца 
зялёнай і расквечанай. А для гэтага неабходна, каб людзі, якія будуюць дамы 
і гарады, былі сябрамі, а не ворагамі прыроды. (150 слоў) 
                                                                                             Паводле У.Сверкунова 

Яднанне 

Той вясной неяк асабліва рана расцвілі ландышы. Яшчэ не паспела 
з’явіцца клейкая маладая лістота на дрэвах, а бабулі ўжо прадавалі 
далікатныя букецікі. 

Якраз той парой адкрылася ў Палацы мастацтваў выстаўка. Добра 
памятаю гэта, бо ўпершыню зайшла туды з духмяным белым букецікам. Я 
часта туліла яго да твару, адчуваючы незвычайна тонкі водар кветак. Віктар 
глядзеў на мяне радаснымі вачыма, раз-пораз нахіляўся i шэптам пытаў: 
«Падабаецца?» 

Мне ў той дзень падабалася ўсё: i цнатліва-чыстыя кветкі, i вясновы 
сонечны дзень, i ўзбуджаныя твары людзей навокал. То была мая першая 
сустрэча з сапраўдным майстрам. Не важна, што перад тым былі ўжо ў жыцці 
Эрмітаж i Траццякоўка. Не важна, што з Віктарам мы штомесяц хадзілі ў наш 
Мастацкі музей шукаць натхнення. Усё гэта было не тое. Тут найперш было 
яднанне тваёй душы з тым светам, у які цябе нязмушана, але настойліва вёў 
мастак. I было такое надзвычай дзіўнае адчуванне, што ты калісьці ўжо жыў 
у гэтым свеце. Быццам  здарылася нейкая непапраўная бяда з тваёй душой, з 
тваёй памяццю, i ты надоўга забыў гэта ўсё. Ты жыў мітуслівым жыццём, 
думаючы, што гэта i ёсць тое тваё прызначэнне, дзеля якога ты i народжаны 
на белы свет.  (190 слоў) 

                                                                                            Паводле Х.Лялько 
11 клас                                                         
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Талент пісьменніка 

Пісьменнік стварае ў кнігах свой свет, насяляе яго людзьмі, пракладае, 
дзе лічыць патрэбным, дарогі або рэкі, садзіць сады, будуе хаты, вёскі, 
гарады. Варта толькі ўзяць у рукі кнігу, адгарнуць старонку – і свет ажывае, 
напаўняецца гукамі, пахамі, колерамі… 

Свет кніг Кузьмы Чорнага таксама жывы. У яго кнігах ёсць подых часу, 
у які жыў пісьменнік, ёсць праўда жыцця, у іх ёсць мастацтва. 

Магутны талент Кузьмы Чорнага не заўсёды бачылі ва ўсёй прыгажосці 
і велічы. І трэба толькі шчыра радавацца, што з гадамі творчасць пісьменніка 
мы пачынаем цаніць усё больш і больш, пачынаем усведамляць яе нязмернае 
значэнне для развіцця ўсёй нашай літаратуры. І гэта не дзіўна, бо Кузьма 
Чорны належыць будучыні. З ім у гэтым могуць паспаборнічаць хіба толькі 
такія волаты, як Якуб Колас, Янка Купала, Максім Багдановіч, Максім 
Гарэцкі. Як празаік Кузьма Чорны вялікі ва ўсім: у сваіх грандыёзных 
задумах, здзейсніць якія яму, на жаль, давялося не  цалкам,  у сваім разуменні 
філасофіі жыцця і часу, веданні чалавека, уменні заўважаць і паказваць 
найтанчэйшыя зрухі душы. І асабліва – у веданні народнага беларускага 
побыту, мовы. 

Кузьма Чорны – пісьменнік вельмі нацыянальны, вельмі наш, 
беларускі. Усё, пачынаючы ад слова і канчаючы апісаннем звычайнай 
сялянскай хаты ці карчмы, у яго сваё, непаўторнае, чорнаўскае, беларускае… 
(197 слоў) 
                                                                                                     Паводле Б.Сачанкі 

Што такое Радзіма? 

Часам можна пачуць разважанні або нават спрэчкі: як разумець слова 
Радзіма, што гэта такое для чалавека – Радзіма? Ці гэта наша краіна ад мяжы 
да мяжы, ці тая вёска, дзе рачулка між вербалозаў падбягала да тваіх ног  у 
маленстве, ці, можа, нават хаціна з чатырох сцен, дзе маці гушкала на руках? 

Дык вось, калі падумаеш глыбей, прыгледзішся больш уважліва і 
пільна, дык аказваецца, што Радзіма – гэта і тыя добрыя людзі, з якімі ты 
ступіў у жыццё, якія заўсёды гатовы прыйсці табе на дапамогу і дзеля якіх 
сам ты гатовы на ўсё самае слаўнае і выдатнае і на ўсё самае скрушнае і 
цяжкае – нават на смерць. 

Радзіма – гэта і сонца ў цябе над галавою, і паветра, якім дыхаеш, гэта і 
вернасць твайго друга, і мова, якую даў табе народ, і песня, што засталася ад 
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прадзедаў, і легенда заўтрашняга твайго дня, і гераічная слава бацькоў, і тая 
сонечная дарога, якой сёння ты ідзеш горда ў сваю будучыню. І вось чаму 
кожны чалавек без сваёй Радзімы – нішто, без Радзімы няма чалавека, і няма 
жыцця, і вось чаму так радасна б′ецца ў кожнага сэрца, калі ён чуе пра славу і 
поспехі свайго роднага краю, пра шчасце і новыя ўзлёты дарагіх і знаёмых 
людзей. (200 слоў)                              

   Даніш Анатоль Іванавіч – выпускнік філалагічнага факультэта Брэсцкага 
дзяржаўнага  педагагічнага інстытута імя А.С. Пушкіна. Працаваў на адказных  
дзяржаўных пасадах у родным Столінскім раёне, з 1989 па 2018 год  – дырэктарам  
сярэдняй школы  і настаўнікам беларускай мовы і літаратуры ў аграгарадку 
“Астрамечава” Брэсцкага раёна.  За гэты час набыў  заслужаны аўтарытэт, прадстаўляў  
агульную сярэднюю адукацыю Брэстчыны на педагагічных форумах  рэспубліканскага  і 
міжнароднага ўзроўню. 
      Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь. За плённую і творчую педагагічную працу 
неаднаразова адзначаўся граматамі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, галоўнага 
ўпраўлення па адукацыі Брэсцкага аблвыканкама і аддзела па адукацыі Брэсцкага 
райвыканкама. 
      З 2018 года – метадыст вышэйшай катэгорыі ў Брэсцкім абласным інстытуце развіцця 
адукацыі. Выкладае беларускую мову і літаратуру ў сярэдняй школе № 19 г. Брэста. Аўтар  
публікацый у педагагічным друку, у зборніках  навукова-практычных канферэнцый па 
актуальных праблемах сучаснай адукацыі і ў замежных навукова-метадычных выданнях. 
Ініцыятар правядзення мерапрыемстваў дадатковай адукацыі  для педагагічных 
работнікаў Брэсцкага раёна і вобласці. 

    Рачэўскі Станіслаў Рыгоравіч – дацэнт кафедры прафесійнага развіцця 
работнікаў адукацыі Брэсцкага абласнога інстытута развіцця адукацыі, кандыдат 
філалагічных навук, член-карэспандэнт Міжнароднай Акадэміі навук педагагічнай 
адукацыі. Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь. Настаўнічаў у родным Баранавіцкім 
раёне і ў сярэдняй школе № 4 г. Брэста. Шмат гадоў працаваў першым прарэктарам у 
Брэсцкім дзяржаўным універсітэце імя А.С. Пушкіна і Брэсцкім абласным ІРА. 
      Закончыў філалагічны факультэт Брэсцкага дзяржаўнага педінстытута імя А.С. 
Пушкіна і аспірантуру Мінскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя А.М. Горкага 
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пад навуковым кіраўніцтвам заслужанага дзеяча навукі Беларусі доктара філалагічных 
навук Ф.М. Янкоўскага. 
      Аўтар і сааўтар шматлікіх вучэбна-метадычных дапаможнікаў  па методыцы 
выкладання беларускай мовы, вучэбнага дапаможніка па беларускай мове для 5 і 6 класаў, 
зборнікаў тэкстаў для пераказаў на выпускных экзаменах за перыяд навучання на  III 
ступені агульнай сярэдняй адукацыі, манаграфіі пра сінтаксічную арганізацыю мовы 
твораў Янкі Брыля. Аўтар публікацый у айчынным і замежным друку па пытаннях 
развіцця сучаснай школы, тэхналогій навучання, дадатковай адукацыі дарослых. Актыўна 
друкуецца ў  навукова-метадычным часопісе “Роднае слова”, уваходзіць у яго 
рэдакцыйную раду. 
 
 
 
 
                               
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 


