
 

 

 

 
Па-беларуску можна гутарыць лѐгка і нязмушана не толькі на ўроках роднай мовы і 
літаратуры, але і на перапынках. У гэтым пераканаліся вучні СШ № 3 г. Скідзеля падчас 
мінулага тыдня, прысвечанага святкаванню Міжнароднага дня роднай мовы.   
 
Акцыя была традыцыйнай па сутнасці, але некалькі адрознай ад папярэдніх па зместу. Заўсѐды 
напярэдадні 21 лютага ў гэтай школе ладзіцца шэраг мерапрыемстваў з улікам тэматыкі года.  
Цяпер, у Год народнага адзінства, тыдзень роднай мовы стаў відавочнай прыступкай росту 
беларускай самасвядомасці школьнікаў. Заклікі «Гавары са мной па-беларуску» падмацоўваліся 
адпаведнымі музычнымі перапынкамі і класнымі гадзінамі. Падчас іх школьнікі спявалі песні 
«Мой родны кут, як ты мне мілы» і «Беларусь мая сінявокая»,  удзельнічалі ў конкурсах 
беларускіх чытальнікаў і перакладчыкаў, дарылі сябар сябру вішншаванкі з Днѐм роднай мовы, 
называлі свае любімыя беларускія слоўкі, атрымліваючы за гэта цукеркі альбо кавалачкі 
смачнага пірага ў святочных упакоўках, спецыяльна спечанага мамай адной з вучаніц школы.  
 
Дарэчы, як адзначыла настаўніца беларускай мовы і літаратуры  Ірына Кошчыц, бацькі  ахвотна 
падключыліся да Тыдня роднай мовы шляхам удзелу ў дыстанцыйным сходзе па тэме: «Як 
пачаць размаўляць па-беларуску ў сваѐй сям’і». Яны ж нямала  «перахварэлі» за  сваіх дзяцей 
падчас правядзення рэспубліканскага конкурса па беларускай мове і літаратуры «Буслік – 
2021», а таксама ўнутрышкольных  конкурсаў сачыненняў, эссе і вершаў аб любві да роднай 
зямлі. Сярод іх лепшымі прызнаныя работы Дар’і Якусевіч, Арыянны Каскевіч і Дзмітрыя 
Матусевіча.  
 
Не абыйшлося і без цікавых, захапляльніых, і, галоўнае, запамінальных класных гадзінаў, якія 
правялі госці школы.  
 
Паэтэса, член Саюза пісьменнікаў Беларусі, скідзяльчанка Тамара Мазур правяла ўрок  
«Падарожа ў краіну «Літарынка». З дапамогай створанай ѐю чытанкі-маляванкі, паэтка 
падахвоціла вучняў да выразнага чытання, а затым парадковага і зместавага  перакладу вершаў 
з беларускай на рускую мовы. Патлумачыла розніцу паміж мовамі гутарковай, літаратурнай і 
мовай літаратуры, а таксама прычыны, з-за якіх неабхода валодаць як мага большай колькасцю 
моваў, але найперш – роднаю.  
 



Са старшакласнікамі сустрэлася гродзенская паэтка, філолаг Галіна Самойла, якая родам з 
прыгарада Скідзеля. Яна прачытала свае вершы са зборніка «Зоркі над маўклівай адзінотай» і 
альманаха «Новы замак». Расказала аб безэквівалентнай беларускай лексіцы ў адносінах да 
рускай мовы і пазнаѐміла з прыкладамі яе выкарастання ў сваѐй кніжцы для дзяцей  «Паляцелі 
птушкі ў вырай». 
 
З не меншай цікавасцю вучні трэцяй скідзельскай школы ўспрынялі ўрокі кіраўніка літаратурна-
краязнаўчага музея вѐскі Мількаўшчына Таццяны Савянковай. Яна расказала аб славутасцях 
малой радзімы і ў захапляльна-гульнѐвай форме правяла прэзентацыю кнігі «Зельнік Элізы 
Ажэшкі».  
 
Акрамя таго ўвесь тыдзень ў СШ № 3 г. Скідзеля працавалі дзве выставы. Адна з іх  – кніжная 
пад назвай «Пісьменнікі-юбіляры 2021 года»,  другая – «Зорны россып творчасці» з дзіцячымі 
малюнкамі да твораў  беларускіх класікаў.   
 

 
падчас прымеркаванай да Міжнароднага дня роднай мовы літаратурнай сустрэчы ў СШ № 3 г. 

Скідзеля.  
 
 
 

 
Урок вядзе паэтэса Тамара МАЗУР 



 
Вучні перакладаюць вершы з «Літарынкі» на рускую мову 
 

 
Краязнаўца Таццяна Савянкова паказвае старыя фотаздымкі славутых землякоў 



 
Паэтэса, філолаг Галіна Самойла з юнымі прыхільнікамі паэзіі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


