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УВОДЗІНЫ 

 

Духоўны скарб не грошы і не мода. 

Ён, быццам сонца, ззяе для людзей. 

Выхоўваць на традыцыях народа 

Павінны змалку мы сваіх дзяцей. 

М. Грудзінскі 

 

Шосты школьны дзень дае найлепшую магчымасць для дапаўнення і 

развіцця адукацыйнага працэсу. Ключавымі з'яўляюцца мерапрыемствы па 

станаўленні і ўмацаванні фізічнага, псіхічнага, маральнага здароўя, 

інтэлектуальнага развіцця навучэнцаў, станаўленню іх актыўнай жыццёвай 

пазіцыі, удзелу ў грамадска значнай дзейнасці. Менш развітая ў параўнанні з 

горадам інфраструктура вёскі абмяжоўвае спектр дасугавай дзейнасці 

навучэнцаў і абумоўлівае спецыфіку выхаваўчай работы сельскай школы. 

Важна стварыць умовы для ўсебаковага развіцця навучэнцаў, карыснага 

баўлення часу. 

У сувязі з аб’яўленнем 2021 года Годам народнага адзінства ў нашай 

установе адукацыі прайшло апытанне сярод навучэнцаў, іх законных 

прадстаўнікоў, педагогаў праз якія мерапрыемствы мы можам акцэнтаваць 

увагу на тэму народнага адзінства, у чым яно заключаецца, што кожны з нас 

можа зрабіць, каб выхаваць у сабе пачуццё адзінства, народнай цэласнасці і з 

годнасцю ганарыцца тым, што мы – беларусы. Як паказалі вынікі анкетавання 

большасць апытаных (80%) лічаць, што найбольш адметнымі прыкметамі 

беларусаў з’яўляюцца наша мова, характар, традыцыі, і амаль кожны (95 %) 

адзначыў важнасць больш дасканалага вывучэння  сваёй гісторыка-культурнай 

спадчыны (Дадатак А). У студзені 2021 года на пасяджэнні  Савета школы, у 

склад якога ўваходзяць і настаўнікі і навучэнцы,  прынята рашэнне ўключыць у 

цыклаграму шостага школьнага дня (першая субота месяца) мерапрыемствы, 

прысвячаныя Году народнага адзінства. Быў дадзены пачатак распрацоўцы 

праекта “Мы беларусы” і вызачаны тэрмін яго рэалізацыі: студзень 2021 – 

снежань 2021 года. 
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АКТУАЛЬНАСЦЬ 

 

Месца, дзе нарадзіліся і раслі, падарыла нам адчуванне еднасці з роднай 

зямлёй і людзьмі, якія жывуць і працуюць тут, традыцыі і своеасаблівы 

жыццёвы свет, які нельга пераблытаць з іншым. Што здольна аб’яднаць народ? 

Нацыянальная ідэя! І яна ў нас ёсць. Яе складальнікі – слаўная шматвяковая 

гісторыя, самабытныя нацыянальныя традыцыі, мілагучная родная мова, 

найпрыгажэйшыя ў свеце краявіды і талерантны беларускі народ. 

Духоўным багаццем, якое мы атрымалі ў спадчыну ад продкаў і якім 

можна ганарыцца перад усім светам, з’яўляюцца народныя святы, абрады, 

звычаі, культурныя помнікі, і, канечне, наша родная мова.  І, каб захаваць нам, 

беларусам,  сваю самабытнасць у культурным асяроддзі, неабходна  гэта  

багацце  зберагчы і перадаць будучым пакаленням. 

Часта чуем, што беларускі край вельмі прыгожы. Чым жа так прываблівае 

беларуская зямля? Напэўна, не толькі сваёй сціплай і рамантычнай прыродай, 

мовай, казкамі і легендамі, але і людзьмі, якія жывуць тут. Гэта пра нашу 

беларускую зямлю напісаў Уладзімір Караткевіч: “Любіце гэтую сваю святую 

зямлю аддана і да канца. Іншай вам не дадзена, дый непатрэбна”. Кожны 

чалавек павінен ведаць, дзе яго карані, імкнуцца да вывучэння роднай краіны і 

пачынаць гэта рабіць патрэбна як мага раней [4]. 

Мэта праекта: стварыць умовы для фарміравання ў вучняў уяўлення аб 

беларускай нацыі, яе ўнікальнасці, раскрыцця адметных якасцей беларусаў. 

Задачы: 

стымуляваць цікавасць вучняў да вывучэння гістарычнага мінулага сваёй 

зямлі, дасягненняў землякоў, культурных помнікаў; 

садзейнічаць выхаванню павагі да роднай мовы, беларускіх традыцый, 

культурна-гістарычнай  спадчыны, пачуцця адказнасці за будучыню сваёй 

краіны; 

заахвочваць да згуртавання, узаемаразумення, сумеснай калектыўнай 

справы.  
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АСНОЎНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ ПРАЕКТА 

 

Тэрмін рэалізацыі праекта: студзень 2021– снежань 2021 года. 

Кіраўнік праекта: дырэктар установы адукацыі. 

Каардынатар праекта: намеснік дырэктара па вучэбна-выхаваўчай 

рабоце. 

Удзельнікі праекта: настаўнікі-прадметнікі, законныя прадстаўнікі,  

вучні 1-10 класаў. 

Матэрыяльна-тэхнічнае забесячэнне праекта: наяўнасць абсталяванага 

кабінета інфарматыкі, доступу да сеткі Інтэрнэт, мульціборда, даведнікаў. 

Рэсурснае забеспячэнне праекта: творчая група з ліку настаўнікаў 

установы адукацыі. 

Крытэрыі і паказчыкі эфектыўнасці праекта:  

дынаміка  развіцця зацікаўленасці ўдзельнікаў адукацыйнага працэсу да 

ўдзелу ў праекце; 

задаволенасць суб’ектаў адукацыйнага працэсу дасягнутымі вынікамі; 

павышэнне адказнасці ўсіх удзельнікаў праекта за свой асабісты рост; 

здольнасць навучэнцаў самастойна і адказна спраўляцца з заданнямі; 

пашырэнне ўяўлення навучэнцаў аб адметных якасцях беларускага 

народа; 

колькасць праведзеных мерапрыемстваў, экскурсій; 

колькасць падрыхтаваных буклетаў, малюнкаў, відэаролікаў, аформленых 

выстаў; 

 колькасць задзейнічаных навучэнцаў і іх законных прадстаўнікоў. 

Чакаемыя вынікі: 

развіццё творчага патэнцыялу асобы кожнага навучэнца праз 

самавызначэнне; 

павышэнне ўзроўню матывацыі, актыўнасці навучэнцаў у шосты 

школьны дзень; 

павышэнне ўзроўня выхаванасці навучэнцаў; 

павышэнне актыўнасці ўдзелу бацькоў у выхаваўчых мерапрыемствах у 

шосты школьны дзень, наладжванне больш цесных кантактаў школы і сям’і. 
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ЭТАПЫ РЭАЛІЗАЦЫІ ПРАЕКТА 

 

Этап Змест Тэрмін 

Падрыхтоўчы Распрацоўка структуры праекта,  

яго тэматычнай накіраванасці, 

тэрмінаў рэалізацыі, вызначэнне 

адказных 

Да 10 студзеня 

2021 года 

Асноўны Паэтапная рэалізацыя структурных 

блокаў праекта праз правядзенне 

круглых сталоў, сустрэч, адкрытых 

дыялогаў, пазнавальных гульняў, 

майстар-класаў, святаў, экскурсій. 

Маніторынг эфектыўнасці праекта 

Студзень –

снежань 2021 года 

Заключны Правядзенне фінальнай гульні “Мы 

беларусы”, якая будзе ўключаць 

пытанні з усіх 10 блокаў праекта 

(настольная гульня для вучняў 1-4 

класаў, камп’ютарная гульня для 

вучняў 5-8 класаў). 

Прэзентацыя  эсэ “Мы беларусы” 

для вучняў 9-10 класаў 

18 снежня  

2021 года 
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МЕХАНІЗМ РЭАЛІЗАЦЫІ ПРАЕКТА 

 

Праект “Мы беларусы” складаецца з 10 блокаў, кожны з якіх 

прадугледжвае падрыхтоўчы этап (планаванне, збор інфармацыі, размеркаванне 

абавязкаў, афармленне кабінета, падрыхтоўка мерапрыемства), этап рэалізацыі 

(правядзенне адкрытага мерапрыемства з выкарыстаннем прэзентацый,  

відэаматэрыялаў, майстар-класаў, правядзенне экскурсій), заключны этап 

(афармленне стэнда, выпуск буклета, стварэнне відэароліка, выпуск альбома 

дзіцячых малюнкаў). 

Блок “Нашы дасягненні” (студзень 2021 г.) прысвечаны дасягненням 

выпускнікоў і вучняў установы адукацыі. Мэта: акцэнтаваць увагу навучэнцаў 

на адукаванасць, як адметную рысу беларускага народа.  

Падрыхтоўчы этап: збор інфармацыі аб знакамітых выпускніках установы 

адукацыі, запрашэнне іх на мерапрыемства, афармленне выставы  даследчых 

работ, якія былі прадстаўлены на раённым конкурсе даследчых работ 

навучэнцамі ўстановы адукацыі.  

Этап рэалізацыі прадстаўлены ў форме адкрытага дыялогу і 

прымеркаваны да Дня беларускай навукі. Адбылася  сустрэча з выпускніцай 

школы Наталляй Вікенцьеўнай Паляшчук, дацэнтам, загадчыкам аддзела 

гісторыі беларускай мовы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і 

літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.  

      Наталля Вікенцьеўна – выпускніца Засульскай сярэдняй школы. 

Скончыла філалагічны факультэт БДУ і аспірантуру Інстытута мовазнаўства 

імя Я.Коласа НАН Беларусі. Прымала ўдзел у падрыхтоўцы да выдання 

Слуцкага Евангелля і працавала над перакладам на беларускую мову 

Перасопніцкага Евангелля. У 2008 годзе з'яўлялася лаўрэатам стыпендыі 

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь маладым вучоным. У 2014 годзе была 

ўзнагароджана медалём Прападобнай Еўфрасінні Полацкай і Граматай 

Патрыаршага Экзарха. 

       Падчас мерапрыемства Наталля Вікенцьеўна расказала пра Акадэмію 

навук Беларусі і яе структуру. Падрабязна спынілася на даследаваннях свайго 

аддзела, акцэнтавала ўвагу на іх важнасці. Вучні даведаліся пра тое, як пішуць 

свае даследаванні вучоныя. Гэта было вельмі карысна, бо штогод і малодшыя, і 

старэйшыя навучэнцы прымаюць удзел у даследчых работах розных 

накірункаў. 

        Вучням 8 і 9 класаў, якія стаяць перад выбарам прафесіі, было цікава 

паслухаць, як выбрала свой прафесійны шлях Наталля Вікенцьеўна. Яна 

пажадала старшакласнікам настойлівасці ў дасягненні мэты, выбраць прафесію 

па душы і не баяцца перашкод і цяжкасцей.  
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Платформа ZOOM дала магчымасць далучыцца да размовы выпускніку 

школы Зенько Сяргею Іванавічу, кандыдату педагагічных навук, дацэнту 

кафедры інфарматыкі і методыкі выкладання інфарматыкі Установы адукацыі 

“Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”. 

  Навучэнцам  была прадэманстравана  прэзентацыя распрацовак Сяргея 

Іванавіча, некаторыя практычныя матэрыялы, метадычня дапаможнікі. Падчас 

размовы старшакласнікаў цікавілі ўмовы паступлення ў БДПУ, перспектывы 

дыстанцыйнага навучання. 

        Ва ўрачыстай абстаноўцы была прадстаўлена каманда юных даследчыкаў, 

якія прынялі ўдзел у раённым конкурсе даследчых работ і прадэманстравалі 

выдатны вынік: “3D прынтары ў сучасным свеце і магчымасці іх 

выкарыстання” (1 месца, секцыя  “Інфарматыка”, 9 клас), ”Шкода і карысць 

пустазелля” (2 месца, секцыя “Біялогія”, 9 клас), “Эфектыўнасць выкарыстання 

тэхнікі хуткага лічэння” (3 месца, секцыя “Матэматыка”, 6 клас), “Адзінкі 

вымярэння даўжыні” (3 месца, секцыя “Фізіка”, 8 клас). Навучэнцы пачатковых 

класаў прадставілі даследчую работу “Падарожжа па вясёлцы. Зялёны колер”.  

Сустрэча прайшла цікава і прадуктыўна, дазволіла рабятам пазнаёміцца з 

вучонымі-землякамі і зразумець важнасць беларускай навукі ў сацыяльна-

эканамічным развіцці нашай дзяржавы. Безумоўна, сустрэча паслужыць для 

навучэнцаў штуршком для новых даследаванняў і цікавых ідэй  

     Заключны этап: афармленне стэнда “Нашы дасягненні” (Дадатак Б). 

Блок “Наша мова” (люты 2021 г.) накіраваны на ўсведамленне таго, што 

 мова – адзіная частка нашай культуры, якая аб’ядноўвае ўсіх жыхароў краіны. 

Таму, калі 2021 год аб’яўлены Годам народнага адзінства, то павінны менавіта 

мову зрабіць тым падмуркам, на якім гэтае адзінства будзе будавацца. Увага 

навучэнцаў была звернута на тое, што сёння ў свеце шмат цудоўных моў, адны 

з іх вабяць сваёй прыгажосцю і непаўторнасцю, другія – мілагучнасцю. Але ў 

кожнага чалавека ёсць толькі адна мова, якая завецца роднай. Родная мова – 

гэта тое, што нас яднае. Менавіта на гэтай мове ён размаўляе з роднымі, 

сябрамі, знаёмымі. І вельмі дрэнна, калі чалавек пачынае забывацца на сваю 

мову, не шануе яе [5]. 

Падрыхтоўчы этап: падрыхтоўка каманд сярод навучэнцаў 7-9 класаў, 

выбар назвы, дэвізу, эмблемы, афармленне кабінета. Малодшыя вучні разам з 

настаўнікамі рыхтавалі касцюмы, дэкарацыі для інсцэніроўкі казкі “Каласок”. 

Этап рэалізацыі – інтэлектуальная гульня “Гавары са мной па-беларуску” 

для вучняў 7-9 класаў. Вучні маглі глыбей спазнаць чароўны свет беларускай 

мовы, адчуць смак беларускіх слоў, паўдзельнічаць у інтэлектуальных 

конкурсах “Смак беларускіх слоў”, “Перакладаем сказы”, “Сціпласць – сястра 

таленту”, “Скажа як звяжа”, “Безэквівалентная лексіка”, “Музычны”. 

Асаблівую зацікаўленнасць выклікаў пераклад рускіх словазлучэнняў на 



10 
 

беларускую мову адным словам. Вучні малодшых класаў праінсцэніравалі  

беларускую казку. Родная мова ў творах вуснай народнай творчасці вабіла 

сваім мілагучным гучаннем, выклікала зацікаўленасць у дзяцей. Казкі даюць 

выдатную магчымасць для развіцця маўленчых навыкаў.  

Заключны этап: выпуск закладкі ветлівых беларускіх слоў “Роднай мовы 

ветлівыя словы”(Дадатак В). 

Блок “Нашы святы” (сакавік 2021 г.) прадугледжваў мэту дапамагчы 

дзецям адчуць каларыт беларускіх святаў, іх своеасаблівасць і непаўторнасць. 

Падрыхтоўчы этап: афармленне ілюстрацыі “Гадавое кола святаў 

беларусаў”, кніжнай выставы “Святы, абрады, звычаі беларусаў”;  перасоўнага 

стэнда “Масленіца ў жывапісе мастакоў: класіка і сучаснасць”, выставы 

дзіцячай творчасці “Масленіца ідзе, за сабой вясну вядзе”. Фотанацюрморты 

патрабавалі ад рабят не толькі цікава сфатаграфаваць работу, але і прыгатаваць 

бліны. І тут, безумоўна,  матулі і бабулі прыйшлі на дапамогу. І малодшыя 

рабяты пастараліся: намалявалі многа масленічных ілюстрацый, на большасці з 

якіх бліны – сімвал і асноўны пачастунак свята (Дадатак Г). 

Шмат папрацавалі і арганізатары свята – выхаванцы аб’яднання па 

інтарэсах “Жывое слова”. Каб скласці цікавы конкурсны сцэнарый, трэба было 

падрабязна пазнаёміцца з тым, як святкавалі нашы продкі Масленіцу, 

падабраць і развучыць масленічныя песні, падрыхтаваць абсталяванне да 

конкурсаў, прадугледзець касцюмы для вядучых. З кіраўніком аб’яднання па 

інтарэсах “Ноткі” рабяты развучвалі масленічныя песні. Настаўнік 

факультатыўных заняткаў “Асновы праваслаўнай культуры” запрасіла рабят на 

дыялог “Масленіца – паганскае ці праваслаўнае свята?”. З настаўнікам 

айчыннай і сусветнай мастацкай культуры, кіраўніком гуртка “Жывое слова” 

рабяты збіралі і вывучалі  матэрыял пра звычаі і традыцыі беларусаў у 

святкаванні Масленіцы, распрацоўвалі сцэнар [1].  

Этап рэалізацыі: сапраўднае свята сабрала дзяцей рознага ўзросту, іх 

бацькоў і педагогаў на школьным падворку, дзе ладзіліся масленічныя забавы і 

гульні,  абрадавыя дзеянні і  частаванне. Каманды з такімі смачнымі назвамі 

“Аладкі” і “Дранікі” спаборнічалі між сабою ў конкурсах “Бой мяшкамі” і 

“Запляці касу”, “Распілі бервяно” і “Птушачкі”, “Хто хутчэй на мятле” і 

“Перацягванне каната”. Удзельнікі так стараліся, што перамагчы адзін аднаго 

так і не змаглі: перамагло сяброўства і добры настрой. Задавалі тон у абрадах 

гукання вясны прыгажуні-дзяўчаты ў беларускіх нацыянальных касцюмах. 

Песнямі яны віталі надыход цёплых дзён і абуджэнне прыроды, правялі ў 

дачыненні хлопцаў абрадавае дзеянне навешвання калодак і абрад спальвання 

пудзіла Зімы.  Забавы забавамі, але ж галоўнае на Масленіцу – частаванне 

блінамі і іншымі прысмакамі.  Ахвочыя да бліноў мелі магчымасць паласавацца 

сімвалічнай масленічнай ежай пад захапляльныя песні выхаванцаў аб’яднання 
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па інтарэсах “Ноткі”. Добры вясновы настрой адчуваўся і ў дарослых, і ў дзяцей  

на школьным падворку, дзе ладзіліся масленічныя забавы (Дадатак Д).   

Заключны этап: стварэнне відэароліка “А у нас сёння Масленіца”, які ўключыў 

асноўныя моманты свята і быў прадстаўлены на агульнашкольным бацькоўскім 

сходзе https://disk.yandex.by/i/A-zMYEirOzYpew .  
Блок “Наш характар” (красавік 2021 г.) прадставіў навучэнцам 

магчымасць  пазнаёміцца  з асаблівасцямі характару беларусаў, іх адметнымі 

рысамі, паразважаць, што такое нацыянальны характар. 

Падрыхтоўчы этап: падрыхтоўка паведамленняў пра вядомых 

гістарычных асоб Беларусі. 

Этап рэалізацыі адбыўся ў форме круглага стала для навучэнцаў 

старэйшых класаў. Удзельнікі размовы засяродзілі ўвагу, што як сведчаць 

шматлікія гістарычныя факты, падзеі духоўна-культурнага жыцця беларусаў, іх 

багатая фальклорная спадчына, многія літаратурныя творы, да станоўчых рысаў 

беларускага нацыянальнага характару можна аднесці талерантнасць, 

добразычлівасць, гасціннасць, вынослівасць, працавітасць, таленавітасць, 

акуратнасць, захоўванне традыцый. Пра кожную з гэтых рыс характару  вучні 

разам з настаўнікамі паразважалі падрабязна, падрыхтавалі паведамленні пра 

вядомых гістарычных асоб, якія праславілі Беларусь. На прыкладзе подзвігу 

беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны вучні гаварылі пра 

патрыятычнасць і вынослівасць беларусаў. Аб працавітасці і акуратнасці 

расказалі на прыкладзе сваіх бацькоў, а таксама нагадалі працоўныя акцыі па 

добраўпарадкаванні тэрыторыі, у якіх вучні ўдзельнічалі самі. У 

мерапрыемстве прынялі ўдзел і вучні малодшых класаў, якія падрыхтавалі і 

прадэманстравалі  інсцэніроўку “Прыход гасцей”, у якой паказалі  гасціннасць і 

добразычлівасць беларусаў (Дадатак Е). Падводзячы вынікі размовы, 

навучэнцы прыйшлі да высновы, што ў беларускім нацыянальным характары 

існуюць розныя рысы. Беларуская душа надзвычай разнастайная, загадкавая і 

невычарпальная. У ёй заўсёды будуць існаваць глыбокія таямніцы.  

Заключны этап: складанне крыжаванкі на аснове слоў, якія 

адлюстроўваюць асноўныя рысы характару беларусаў з ключавым словам 

“беларусы” (Дадатак Ж ). 

Блок “Нашы таленты” (май 2021 г.) меў на мэце падкрэсліць, што 

Беларусь – краіна таленавітых людзей, у нашай нацыянальнай культуры 

заключаны каласальныя духоўныя багацці і мы, сучасныя беларусы, павінны 

зрабіць усё для таго, каб зберагчы і прымножыць культурную спадчыну, 

выхаваць на ёй новыя пакаленні, а таксама асэнсаваць, што ў краіне створаны 

неабходныя ўмовы для раскрыцця і рэалізацыі творчага патэнцыялу.  

Падрыхтоўчы этап: аналіз удзелу навучэнцаў школы ў розных конкурсах, 

падрыхтоўка грамат, падзяк. 

https://disk.yandex.by/i/A-zMYEirOzYpew
https://disk.yandex.by/i/A-zMYEirOzYpew
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Этап рэалізацыі – час падвядзення вынікаў удзелу навучэнцаў установы 

адукацыі ў шматлікіх творчых конкурсах, якія прайшлі на працягу 2020/2021 

навучальнага года. Ва ўрачыстай абстаноўцы былі ўручаны граматы, дыпломы, 

падзякі за перамогі навучэнцаў у алімпіядах па вучэбных прадметах і конкурсах 

работ даследчага характару, творчых конкурсах і спартыўных спаборніцтвах. 

(Дадатак З). 

Заключны этап: афармленне выставы конкурсных работ “Наша 

творчасць” (Дадатак І).  

Блок “Нашы культурныя помнікі” (чэрвень 2021 г.) акцэнтаваў увагу 

дзяцей на тое, што культура вызначае твар нацыі, яна гаворыць пра характар, 

самасвядомасць і надзеі народа больш за іншыя напрамкі дзейнасці чалавека.  

Падрыхтоўчы этап: праведзена гутарка-разважанне з выхаванцамі 

аздараўленчага лагера з дзённым знаходжаннем “Карусель”, што менавіта ад 

узроўню культуры, ад увагі да яе ў значнай ступені залежыць будучыня нацыі. 

Важна ведаць і шанаваць нашу культурную спадчыну. Выхаванцам былі 

прадстаўлены відэаролікі па славутых мясцінах Беларусі, а затым спланаваны 

свой экскурсійны маршрут.  

Этап рэалізацыі меў практычны характар. У чэрвеньскія суботы для 

дзяцей, бацькоў і педагогаў былі арганізаваны экскурсіі на радзіму Якуба 

Коласа, гісторыка-культурны комплекс “Лінія Сталіна”, установу “Беларускі 

дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны”, у ліпені навучэнцы 

наведалі фестываль “Вытокі. Крок да Алімпу” у г. Салігорск. 

Заключны этап: фотакалаж “Незабыўныя ўражанні” (Дадатак К).  

Блок “Наша народная мудрасць” (верасень 2021 г.) стварыў умовы для 

ўзбагачэння і насычанасці маўлення навучэнцаў праз шматлікія трапныя 

выразы, прыказкі, прымаўкі, фразеалагізмы, мудрыя народныя выказванні. 

Падрыхтоўчы этап: збор прыказак і прымавак праз гутарку з людзьмі 

старэйшага пакалення. 

Этап рэалізацыі – пазнавальная гульня “Залацінкі народнай мудрасці” для 

вучняў 5-7 класаў, якая садзейнічала паглыбленню ведаў навучэнцаў пра 

мудрасць, дасціпнасць, узважанасць, духоўную сілу, здагадлівасць 

стваральнікаў народных выслоўяў. Знаёмства з гісторыяй узнікнення некаторых 

фразеалагізмаў, выкананне практычных заданняў, пошук адказаў на пытанні, 

завучванне прыказак, прымавак, выкарыстанне тлумачальных слоўнікаў, 

знаходжанне трапных лаканічных выразаў навучальнага характару у творах 

вядомых пісьменнікаў – асноўныя моманты гульні. Вучні пачатковых класаў 

адлюстравалі вядомыя прыказкі ў малюнках (Дадатак Л). 

Заключны этап: афармленне альбома  дзіцячых малюнкаў “Мудрае слова 

– жыцця аснова”.  
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Блок “Нашы хрысціянскія традыцыі” будзе рэалізаваны у кастрычніку 

2021 года і прадугледжвае арганізацыю і правядзення свята, прысвечанага 

Пакрову Прасвятой Багародзіцы. Прыхажан царквы Нараджэння Іаана 

Прадцечы аг. Засулле чакаюць сувеніры, падрыхтаваныя вучнямі. На свята 

будуць запрошаны бацькі навучэнцаў. 

Блок “Нашы народныя майстры” запланаваны на лістапад 2021 года і 

будзе ўключаць знаёмства з рамёствамі народных майстроў, сустрэча з 

народнымі ўмельцамі Стаўбцоўскага раёна, афармленне выставы, удзел у 

майстар-класах. 

Блок “Наша гістарычная спадчына” будзе рэалізаваны ў снежні 2021 

года. Прадугледжана складанне сямейных радаводаў, падрыхтоўка матэрыялаў 

для відэафільма “Гісторыя Засулля: мінулае і сучаснасць”. 

Заключным этапам праекта ў снежні 2021 года стане аднайменная назве 

праекта інтэлектуальная гульня  “Мы беларусы”, якая будзе ўключаць пытанні і 

заданні кожнага з 10 блокаў. Над яе распрацоўкай  працуюць настаўнік 

інфарматыкі, настаўнік гісторыі, старшакласнікі. Навучэнцы 1-4 класаў 

прымуць удзел у настольнай гульні, а навучэнцам 5-8 класаў будзе прапанавана 

камп’ютарная гульня. Навучэнцы 9-10 класаў прэзентуюць эсэ “Мы беларусы”. 

Матэрыял будзе размешчаны на сайце ўстановы адукацыі ў рубрыцы “Шосты 

школьны дзень, праект “Мы беларусы”. 
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ЗАКЛЮЧЭННЕ 

Работа ў рамках праекта “Мы беларусы” дала навучэнцам магчымасць 

асэнсаваць адметнасць, талент, непаўторнасць беларусаў, садзейнічала 

выхаванню гонару за сваю краіну. 

Аналізуючы рэалізацыю праекта, педагагічны калектыў  прыйшоў  да 

высновы, што калі стварыць выхаваўчую прастору, у якой праз адукацыйную, 

творчую, краязнаўчую дзейнасць будуць раскрыты адметныя рысы беларусаў, 

іх унікальнасць і значнасць, будзе фарміравацца і развівацца асоба вучня, якая 

гатова да ўмацавання культурнай і гістарычнай ідэнтычнасці беларускага 

народа; забеспячэння захавання, развіцця, распаўсюджвання і папулярызацыі 

беларускай нацыянальнай гісторыі, культуры і мовы. Прамежкавы маніторынг 

паказаў, што навучэнцам падабаецца ўдзел у мерапрыемствах на дадзеную 

тэматыку, асаблівую зацікаўленасць выклікаюць сустрэчы са знакамітымі 

людзьмі, экскурсіі па цікавых мясцінах Беларусі, удзел у інтэрактыўных 

гульнях, арганізацыя і правядзення святаў сумесна з бацькамі. 

Праект прадставіў навучэнцам умовы для фарміравання ўяўлення аб 

беларускай нацыі, яе ўнікальнасці, для раскрыцця адметных якасцей беларусаў. 

Настаўнікі змаглі выклікаць цікавасць вучняў да вывучэння гістарычнага 

мінулага сваёй зямлі, дасягненняў землякоў, культурных помнікаў. Падчас 

мерапрыемстваў вучні дэманстравалі павагу да роднай мовы, беларускіх 

традыцый, культурна-гістарычнай  спадчыны, разумелі адказнасць за 

будучыню сваёй краіны. Сумесная праца вучыла згуртаванасці, 

ўзаемаразуменню і падтрымцы.  

Няхай наказам для ўсіх нас будуць словы беларускага паэта Віктара 

Шніпа: 

Збераглі нашы продкі Айчыну, 

Нашу мову для нас збераглі… 

Дык няўжо мы пустэчу пакінем 

На пакутнай курганнай зямлі? 
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Дадатак А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Што аб'ядноўвае народ?

мова

характар

традыцыі

іншае

Ці маеце жаданне вывучаць 
гісторыка-культурную спадчыну?

так 

не

не магу адказаць

Якія формы суботніх 
мерапрыемстваў вам больш 

падабаюцца?

гульня

экскурсія

свята

сустрэчы з цікавымі 
людзьмі

іншае
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Дадатак Б 

Паляшчук Н.В. на сустрэчы з вучнямі 

                                  Зенька С.І.  падчас анлайн-сустрэчы      

 

 

Стэнд “Нашы дасягненні” 

 

 

 

 

 

   

 

 

     

 

  

 

 

 

 

Каманда юных навукоўцаў 
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Дадатак В 

ІНТЭЛЕКТУАЛЬНАЯ ГУЛЬНЯ “ГАВАРЫ СА МНОЙ ПА-БЕЛАРУСКУ” 

Падрыхтавала: настаўнік беларускай мовы і літаратуры Логвін Г.Б. 

Удзельнікі: вучні 7-9 класаў. 

Мэты: 

• развіццё інтэлектуальнага патэнцыялу вучняў, павышэнне агульнага 

культурнага ўзроўню гаварэння, фарміраванне ў іх спецыяльных 

камунікатыўных уменняў і навыкаў, выяўленне здольных і лінгвістычна 

адораных дзяцей, папулярызацыя прафесіі настаўніка. 

Выкарыстаныя інтэрнэт-крыніцы: sgptksp.schools.by› ; 

school41.mogilev.by›…gulnya…sa-mnoj-pa-belarusku/ 

Ход гульні 

І тур “Смак беларускіх слоў”. 

У алфавітным парадку ўзгадайце назвы прадметаў па-беларуску. 

 Правільны адказ каманды – 2 балы, з падказкай – 1 бал 

А – альяс; 

Б – бурштын; 

В – вусень; 

Г – глог;   

Д – дыван; 

Е – ельнік; 

Ж – жырандоля; 

З – зязюля; 

І – імшара; 

К – кузурка; 

Л – лецішча; 

М – мурза; 

Н – Нёман; 

О – охра; 

П – пэндзаль; 

Р – рамонак; 

С – студня; 

Т – тарка; 

У – узвар; 

Ф – фіранкі; 

Х – хмызняк; 

Ц – Цётка; 

Ч – чаравікі; 

Ш – шалі; 

Ю – юла; 
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Я – язмін. 

ІІ тур “Перакладаем сказы”. 

1. Краснокнижный цветок Беларуси венерин башмачок пахнет конфетами. 

2. Укрытая мохнатым “мехом”, сон-трава не боится ночных морозов. 

3. Рядом с земляничником расцвели капельками кукушкины слезинки. 

Чырвонакніжная кветка Беларусі венерын чаравічак пахне цукеркамі. 

Прыкрытая пухкай футрай, сон-трава не баіцца начных марозаў. 

Побач з сунічнікам расцвілі кропелькамі зязюльчыны слёзкі. 

ІІІ тур “Сціпласць – сястра таленту” 

Перакласці рускамоўныя словазлучэнні на беларускую мову адным словам 

Падающая звезда– знічка. 

Доброй ночи – дабранач. 

Ботва картофеля – бульбоўнік. 

Икра лягушачья – жабурынне. 

Обеими руками – аберуч. 

Железная дорога – чыгунка. 

На босу ногу – басанож. 

Парное молоко – сырадой. 

Голыми руками – голаруч. 

ІV тур “Скажа, як звяжа” 

Працягніце беларускія прыказкі ў рыфму. 

Гусі нізка - ... 

Гусі нізка – зіма блізка. 

Чаго не ясі, таго… 

Чаго не ясі, таго ў рот не нясі. 

Няма смачнейшай вадзіцы, як … 

Няма смачнейшай вадзіцы, як з роднай крыніцы. 

V тур “Безэквівалентная лексіка” 

Выбраць правільны варыянт тлумачэння лексічнага значэння слова. 

Імжэць 

а) падаць, асядаць дробнымі кроплямі; 

б) награвацца, станавіцца дробным; 

в) мітусіцца, перашкаджаць. 

На вуліцы ўвесь дзень імжэла. 

Каляны 

а) упарты, няўломны; 

б) цвёрды навобмацак; 

в) рэдкі, нячасты. 

З калянай тканіны добрай сукенкі не пашыеш. 

Забрымець 
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а) грымець, стукаць; 

б) сапсавацца; 

в) зіхацець, пералівацца. 

“На Свіслачы забрымела медзь – чырвань неба ў ёй умывалася,” – чытаем у 

Я. Коласа. 

VI ТУР “Музычны” 

Пасля прыпынку працягніце словы песні, назавіце аўтараў слоў і музыкі. 

ТЭАТРАЛЬНАЯ ХВІЛІНКА. Інсцэніроўка беларускай народнай казкі 

“Каласок” у выкананні вучняў пачатковых класаў. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Падчас гульні “Гавары са мной па-беларуску” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закладка “Роднай мовы ветлівыя словы” 
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Дадатак Г 
 

Выстава дзіцячай творчасці “Масленіца ідзе, за сабой вясну вядзе” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Перасоўны стэнд 

“Масленіца ў жывапісе 

мастакоў: класіка і 

сучаснасць” 

 

 

 

 

 

Кніжная выстава 

“Святы, абрады,  

звычаі беларусаў” 
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Свята “Масленічныя забавы” 

Настаўнікі: Гарановіч Т.М. 

(настаўнік мастацтва (айчыннай і 

сусветнай мастацкай культуры), 

Кухарчык В.І. (настаўнік беларускай 

мовы і літаратуры). 

Удзельнікі: вучні 1-9 класаў. 

Мэты: садзейнічаць 

- раскрыццю адметнасці 

беларускіх святаў мінуўшчыны і 

сучаснасці; 

- развіццю цікавасці да эстэтыкі 

свята;  

-   выхаванню любові і павагі да  

нацыянальных традыцый 

беларускага народа. 

Выкарыстаныя інтэрнэт-крыніцы: 

n-asveta.by›dadatki/2019/sauchuk.pdf 

 
 Ход мерапрыемства  

1В. Гэй, весялей збірайцеся, людзі! 

Зараз свята да нас прыбудзе!  

2В. Ад усіх дзвярэй, ад усіх варот  

Збірайся хутчэй, спяшайся, народ!  

1В. Міласці просім  

Завітаць да нас у госці!  

2В. Будзем песні спяваць,  

Весяліцца ды гуляць!  

1В. Да нас вясна ідзе,  

Сонейка нясе!  

2В. Вясну сустракаем, Зіму 

адпраўляем! У нас сёння –  

Разам. Масленіца!  

Гучыць музыка. 

З’яўляюцца валачобнікі, якія 

нясуць пудзіла Масленіцы.  

 

Дадатак Д 

 

1В. Сустракаем нашых 

валачобнікаў.  

2В. Вітаем усіх, хто часіну знайшоў,  

На наша свята пагуляць прыйшоў!  

 
1 валачобнік. Прынеслі вам 

Масленіцу,  

Сустракаем ластавіцу!  

Наша Масленіца гадавая,  

Яна госцейка дарагая!  

2 валачобнік. Масленіца-

крывашыйка,  

Сустракаем цябе харашэнька:  

Сырам, маслам, і бліном,  

І румяным пірагом!  

3 валачобнік. Шырокая Масленіца,  

Мы табою хвалімся,  

На горках катаемся,  

Блінамі аб’ядаемся!  

4 валачобнік. А ў нас сёння 

Масленіца!  

Прыляцела ластавіца!  

Села-пала на калу,  

Кідала масла па каму.  

5 валачобнік. А мы Масленку 

чакалі –  

Усю нядзельку выглядалі.  

А мы думалі Масленка сем нядзелек,  

Ажно Масленка сем дзянёчкаў!  

6 валачобнік. Нас Масленка 

падманула,  

На сем нядзелек паста пасадзіла.  

Валачобнікі (разам)   
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Сырна вам! Маслена вам! Гучыць 

песня “А ў нас сёння Масленіца”.  

1В. Таццяна, ты толькі паглядзі, 

колькі народу сабралася! Мы свята 

пачынаем!  

2В. Чакаюць вас гульні вясёлыя і 

спаборніцтвы забаўныя!  

1В. На другіх паглядзіце і сябе 

пакажыце!  

2В. А закон у нас сёння такі: сумным 

і злым на свята праход забаронены! 

1В. Сярод вас няма такіх? Не?  

2В. Віка! Прыйшоў час конкурсы 

пачынаць! 

1В. Пакуль будзем гуляць, цеста 

будзе паспяваць. 

2В. Будзем сцюжу выганяць, вясну 

сустракаць,  

1В. Бліны будуць выпякаць, потым 

вас частаваць. 

Гучыць музыка.  

1В. Вітаем каманды-удзельніцы - 

каманда “Аладкі” і каманда 

“Дранікі”!  

2В. Вітаем журы! 

   

Конкурс “Бой мяшкамі” 

1В. Першы день Масленкі называлі 

“Сустрэчай” ці “Стрэчанне”. У гэты 

дзень Масленку сустракалі і 

велічалі. Давайце і мы з вамі зробім 

гэта.  

2В. Вам слова, каманды! Хто 

смялейшы? Пачынайце!   

Каманда “Дранікі”: 

Не карміце мяне кашай, не паіце 

малаком! 

Дайце дранік лепей смачны 

З каўбасой ці халадцом! 

Каманда “Аладкі”: 

З неба сонейка скацілася, 

На талерцы прыпынілася. 

А пабачыўшы аладкі, 

Ажно ляскала ў ладкі! 

1В.: Малайцы, каманды!  

2В. Прыйшла Баба Снегавуха, 

Мех набіла снежным пухам. 

1В. Бой мяшкамі пачынаецца! 

Хто смялейшы — не хаваецца! 

2В. Конкурс “Бой мяшкамі”.  

У руках вы трымаеце торбы з сенам. 

Трэба торбай збіць саперніка з лаўкі. 

Хто першы саб’е– той перамог.   

 
Конкурс “Запляці касу” 

1В. Другі дзень Масленіцы 

называўся “Зайгрышы” ці “Загвіны”. 

У гэты дзень каталіся з гор, каб рос 

доўгі лён. Вось і мы зараз вызначым, 

у якіх гаспадароў лепшы лён 

вырасце ў гэтым годзе.  

2В. Кожная каманда павінна 

заплесці як мага даўжэйшую касу.   

1В. Пакуль журы падводзіць вынікі, 

прапануем вам загадкі:  

2В. Што на двары – гарою, а ў хаце– 

вадою? (Снег.)  

1В. Лезе праз акно сівае сукно. Што 

гэта? (Мароз.)  

2В. Што зімою камлём угару расце? 

(Лядзяш.)  

1В. Усе яго любяць, а як паглядзяць 

– моршчацца. (Сонца.)  

2В. Хто двума бадаецца, чатырма 

ходзіць, адным мух ганяе? (Карова.)  

1В. Што расцілі, збіралі, тапталі, 

ткалі і на стол заслалі? (Льняны 

абрус.)  
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2В. Новая пасудзіна, а ўся ў дзірках. 

Што гэта? (Рэшата.)  

1В. Белая кабыла ўвесь лес з'ела. 

(Печ.)  

2В. Вадкае, а не вада, белае, а не 

снег. (Малако.)  

1В. Сівая карова праз дарогу 

пройдзе, а белая засядзе. 

(Сыроватка, цадзілка, тварог.)  

2В. Без кліноў, без капытоў, само 

падыходзіць. Ніхто яго не 

трывожыць. (Цеста.)  

 1В. Слова журы. 

 

Конкурс “Распілі бервяно” 

1В. Бліны – галоўны пачастунак на 

Масленіцу. У сераду на Масленіцу 

цешчы пяклі бліны і чакалі да сябе ў 

госці зяцёў, каб пачаставаць іх. І без 

дроў тут не абысціся.  

2В. Зараз каманды паспрабуюць 

рапілаваць бярвёны, каб было як 

цешчы бліны пячы.  

1В. Наступны конкурс - “Распілі 

бервяно”. Удзельнічае ўся каманда. 

Па чарзе вы будзеце распілоўваць 

бервяно. Пераможа тая каманда, 

якая першая справіцца з гэтай 

задачай.  

  

Конкурс “Хто далей” 

1В. Вось і надышоў чацвёрты дзень 

Масленіцы, які называўся “Дзень 

святога Уласа”. Лічылася, што ў 

гэты дзень павінен першы раз 

праспяваць жаваранак.  

2В. А яшчэ ўшаноўвалі маладых, 

якія ажаніліся ў гэтым годзе, і 

хадзілі ў лазню.  

1В. А зараз зноў гульня. Кожны з вас 

атрымлівае птушачак ( 

размаляваныя самалёцікі). Вам трэба 

адправіць сваіх птушачак як мага 

далей. Чыя даляціць далей, той і 

пераможца.  

Конкурс. 

 
2В. Слова журы. 

 

1В. Каманда-пераможца можа 

прайсці на месца, а вы, хлопцы, 

пакуль што застаньцеся. На 

Масленіцу быў такі звычай “Калодкі 

вешаць”. Вешалі звычайна калодкі 

тым хлопцам, якія яшчэ не 

ажаніліся. А мы вам калодкі вешаем 

за тое, што ў нашай гульні 

прайгралі. (На ўдзельнікаў вешаюць 

калодкі.)  

2В. Вы, хлопчыкі, можаце, канешне, 

адкупіцца, бо калі не адкупіцеся, то 

цягаць вам гэтыя калодкі да тае 

пары, пакуль вы не выйграеце ці не 

знойдзеце сабе нявесту. Зразумелі? 

А адкупіцца вы можаце прыпеўкамі.    

Прыпеўкі  

1. Не хадзіце, дзеўкі, у лазню,  

Не хадзіце парыцца.  

Ад гарачае прыпаркі  

Макіяж адваліцца.  

2. Я па беражку бягу –  

Бераг асыпаецца.   

Я бяззубую люблю –  

Яна не кусаецца.  

3. Напячы, кума, бліноў,  

Ды каб былі пышныя,  

Бо на Масленічны тыдзень  

Можна з’есці й лішняе!  
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Конкурс “Ланцужок” 

1В. Пакуль хлопцы рыхтуюцца, я 

прапаную жадаючым эстафету 

“Ланцужок”. Ланцужок будзе паціху 

апускацца. Пераможа той, хто 

апошнім пралезе пад ім і не парве 

яго. 

 

Узнагароджванне пераможцы. 

Прыпеўкі 

2В. Вернемся да хлопцаў і 

паслухаем, як яны спяваць умеюць!  

Хлопцы спяваюць.  

1В. Паглядзіце, дзяўчаты, якія ж 

малайцы! Апладысменты! Вызвалім 

нашых малайцоў? Не хадзіць жа ім з 

калодкамі ўсё жыццё.  

Хлопцам здымаюць калодкі.  

Конкурс “Хто хутчэй на мятле” 

1В. Прыйшоў пяты дзень 

Масленіцы, які называўся 

“Цешчыны вячоркі”. У гэты дзень 

зяці сваіх любімых цешчаў у госці 

запрашалі.  

2В. Хата ў зяця павінна быць, 

канешне, вельмі прыбранай. Раней 

пыласосаў не было, хаты прыбіралі 

мятлой. І я запрашаю каманды да 

ўдзелу ў эстафеце “Хто хутчэй на 

мятле”. 

1В. Трэба прабегчы вярхом на мятле 

змейкай і не збіць кеглі, пастаўленыя 

ланцужком. Пераможа тая каманда, 

у якой колькасць збітых кегляў 

будзе меншай.  

Эстафета. 

 
 

Конкурс “Перацягванне каната” 

1В. Мы з вамі добра весяліліся, аж 

дачакаліся шостага дня Масленіцы. 

У гэты дзень нявестка збірала да 

сябе ў госці ўсю мужаву радню. 

Вось цяпер мы і паглядзім, чыя 

радня мацнейшая! 

2В. Конкурс “Перацягванне каната”. 

Але члены каманды не 

ўдзельнічаюць. Кожны член 

каманды прыводзіць сабе замену - 

“радню” - з балельшчыкаў. 

Пераможца вызначаецца за тры 

разы.  

Конкурс. 

1В.Пакуль журы падводзіць вынікі, 

паслухайце песню. (“Біла мяне 

маці”) 

2В. Слова журы. 

1В. Апошні дзень Масленіцы ў 

народзе называўся “Прабачальная 

бяседа”. У гэты дзень усе родныя 

прасілі прабачэння адзін у аднаго. 

Звычайна казалі: “Прабач, калі 

саграшыў перад табой справай ці 

языком”. І аказвалі: “Прабачаю. 

Прабач і ты мяне”. 

2В. А цяпер, паколькі ў нас тут 

сабралася ўся сямейка, і сваты, і 
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браты, і кумы, прыйшла пара 

прасіць прабачэння адзін у аднаго. 

( Дзеючыя асобы просяць адзін у 

аднаго прабачэння) 

1В. і 2В. (Разам ) Прабачайце, 

даражэнькія, калі чым саграшылі 

перад вамі, справай ці языком. Можа 

каго засудзілі, ці выбачаеце вы 

нас? ( Адказы ўдзельнікаў.) 

1.Мы вясну чакаем, 

Мы вясну гукаем: 

— Прыходзь, вясна! 

2.3 ручайком бурлівым, 

3 рэчкай гаманлівай! 

Прыходзь, вясна! 

3. 3 песняй- вяснянкай, 

3 сонейкам уранку! 

Прыходзь, вясна! 

4.Гэй, збірайся, народ! 

Занясём гэта пудзіла на агарод! 

Каб урадлівы быў увесь год! 

 
Усе ідуць на стадыён, 

становяцца ў карагод вакол 

вогнішча і кажуць: 

1.Згары, Зіма, ты нядобрай была. 

2.Адыдзі, Зіма, ты мокрай была. 

3.Згінь, Зіма, ты нямой была. 

Разам: - Пусці Вясну на зямлю маю. 

Калі чучала згарыць, валачобнікі 

гукаюць вясну.  

1.Благаславі, Божа, вясну-красну. На 

ціхае лета, на буйное жыта.  

2. Каб наша жыта ў трубы павілося, 

У трубы павілося, на бок схілілася. 

3. На полі снапамі, а ў гумне 

тарпамі. На таку ўмалотна, у арудзе 

прысыпна.  

4. А ў млыне прывольна, а ў дзяжы 

падыходна,  

5.А ў пячы пячыста, а на стале 

краіста.  

6. Прыйдзі, вясна, прыйдзі, красна, 

да нас у таночак,  

7. Прынясі збожжа, прынясі красак, 

каб звіць вяночак. 

8. Прыйдзі, вясна, да нас з радасцю, 

з вялікай да нас міласцю!  

Усе. Прыйдзі, вясна, прыйдзі, 

красна, да нас у таночак, прынясі 

збожжа, прынясі красак, каб звіць 

вяночак.  

1.А цяпер усіх-усіх, хто не 

ленаваўся, 

2.Добрай справаю займаўся 

3.I не траціў марна час, — 

Разам: - Запрашаем мы да нас! 

4.Мы бліноў даўно не елі. 

5.Мы бліночкаў захацелі. 

6.Будзем есці з тварагом,  

7.Будзем есці з малаком, 

8.Будзем маслам паліваць, а 

смятанкай заядаць. 

Усе. Бывайце здаровы, з Богам 

жывіце. Масленку адгуляйце ды 

Вялікадня чакайце. 
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Дадатак Е 

 

у выкананнні вучняў пачатковых класаў 
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Дадатак Ж 

Крыжаванка "Наш характар" 
 

  

  Д  Б            Ь 

 Т   Е         Ь    

  Т  Л          Ь   

П    А       Ь      

 П   Р          Ь   

  А  У        Ь     

  Г  С        Ь     

   В Ы          Ь   

  Д О Б Р А З Ы Ч Л І В А С Ц Ь 

 Т А Л Е Н А В І Т А С Ц Ь    

  Т А Л Е Р А Н Т Н А С Ц Ь   

П Р А Ц А В І Т А С Ц Ь      

 П А Т Р Ы Я Т Ы Ч Н А С Ц Ь   

  А К У Р А Т Н А С Ц Ь     

  Г А С Ц І Н Н А С Ц Ь     

   В Ы Н О С Л І В А С Ц Ь   
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Дадатак З 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Пераможцы спартыўных конкурсаў 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пераможцы творчых конкурсаў 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пераможцы конкурсаў у 2020/2021 навучальным  годзе 
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Дадатак І 

Выстава “Наша творчасць” 
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Дадатак К 

Калаж “Нашы ўражанні” 

 

Экскурсіі па цікавых мясцінах 
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Дадатак Л 

        Малюнкі навучэнцаў пачатковых класаў 

             “Мудрае слова – жыцця аснова” 

 

Падчас  гульні “Залацінкі народнай мудрасці” 

 


