
Тыдзень беларускай мовы і літаратуры ў школе 

                                                                                         Ці плачу я, ці пяю, 

Ці размаўляю з матуляю -  

                                                                               Песню сваю,мову сваю 

Я да грудзей прытульваю. 

Пімен Панчанка 

З 17 па 23 лютага ў школе традыцыйна праходзіў тыдзень беларускай 

мовы і літаратуры. У гэты час кожны вучань мог паўдзельнічаць у 

разнастайных пазакласных мерапрыемствах і акцыях, праявіць свае веды і 

нават талент.  

Пачаўся прадметны тыдзень з наведвання прадстаўлення ценявой 

батлейкі ў выставачнай зале імя Нікадзіма Сілівановіча. Вучні з 

задавальненнем паглядзелі прадстаўленне “Легенда пра Вільяну”, даведаліся 

больш аб асаблівасцях батлейкі ўвогуле, аб прафесіі батлейшчыка.  

    

   
Далей на працягу тыдня вучні школы маглі праявіць сваю кемлівасць і 

прыняць ўдзел у конкурсе красвордаў. Самымі актыўнымі ў гэтай справе 

аказаліся сямікласнікі - Норка Карына і Кароль Віялета. Дзяўчаты самі 

падрыхтавалі цікавыя крыжаванкі і разгадалі крыжаванкі, прадстаўленыя на 

конкурсе.  Увесь тыдзень дзейнічала выстава малюнкаў па творах беларускіх 

аўтараў, дзе вучні з захапленнем разглядалі лепшыя ілюстрацыі і знаходзілі 

ўласныя работы. Прыемна было назіраць, як вучні пазнавалі, з якога твор 

літаратурны герой, як яго завуць, хто аўтар твора.  

     



Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры запрасілі сваіх вучняў на 

займальныя і пазнавальныя мерапрыемствы. Напрыклад, Марына Іванаўна 

Кажура правяла для вучняў 6 “В” класа квест “Гавары па-беларуску”, 

Таццяна Анатольеўна Крэпская прапанавала вучням 5 “В” класа  

паўдзельнічаць у літаратурныя брэйн-рынгу, а вучням 7 “В” класа – у 

віктарыне “Знаўцы роднай мовы”. 

 

   

Церах Алена Віктараўна падрыхтавала для вучняў 5 “Б” класа 

літаратурную віктарыну, а з вучнямі 6 “А” і “Б” класаў правяла гульню 

“Падарожжа па краіне Мовазнавіі”. 

 

          
   

   
 

21 лютага, у Міжнародны дзень роднай мовы, Бруева Таццяна 

Аляксееўна разам з вучнямі 5-10 класаў правяла акцыю “Адкрыты 

мікрафон”, у ходзе якой кожны жадаючы мог прачытаць на памяць любімы 

верш беларускага аўтара. Вучні вельмі актыўна прынялі ўдзел у гэтай акцыі, 

яна выклікала цікавасць нават у вучняў пачатковых класаў, якія далучыліся 

на старшакласнікаў. А вучань 9 “А” класа Зубель Аляксей выканаў пад гітару  

песню “Дзе мой край?” на словы Уладзіміра Караткевіча. 



     

 

 

 

У гэты ж дзень вучні школы актыўна прынялі ўдзел у рэспубліканскім 

конкурсе па беларускай мове і літаратуры “Буслік”. 



Акрамя таго, 21 лютага, вучні 9 “А” класа Бобрык Анастасія, Качан 

Вікторыя і Зубель Аляксей прынялі ўдзел у незвычайным конкурсе, які 

праводзіўся па ініцыятыве БРСМ “Зрабі сэлфі з любімай кнігай”, Вучні не 

проста сфатаграфаваліся і выставілі сваё сэлфі ў ВК, але і прарэкламавалі 

сваю любімую кнігу так, каб астатнім захацелася яе прачытаць. 

     

22 лютага Бруева Таццяна Аляксееўна для вучняў і дарослых правяла 

яшчэ адну акцыю: “Маё любімае беларускае слова”. На працягу дня ўсе, хто 

жадаў, падыходзілі да дошкі на першым паверсе і пісалі такое беларускае 

слова, якое, на погляд удзельнікаў акцыі, самае цікавае і незвычайнае.  

 

Шосты школьны дзень таксама быў насычаны цікавымі 

мерапрыемствамі: Томкавіч Уладзімір Казіміравіч для вучняў 8 “В” класа 

правёў мерапрыемства ”Свая гульня. Пісьменнікі на вайне”, Церах Алена 

Віктараўна і Крэпская Таццяна Анатольеўна прапанавалі вучням 10-11 

класаў прагляд і абмеркаванне мастацкага фільма па аповесці Уладзіміра 

Караткевіча “Дзікае паляванне караля Стаха”. 

    



У завяршэнне прадметнага тыдня вучні 9 “А” і “Б” класаў, а таксама 5 

“А” і 7 “А” прынялі ўдзел у інтэлектуальным марафоне па беларускай мове і 

літаратуры, які падрыхтавала для іх Бруева Таццяна Аляксееўна. Перамогу 

атрымала каманда дзяўчат  “Васілінкі” з 9 “А” класа. Дамамагалі праводзіць 

мерапрыемства вучні-алімпіяднікі:Клімовіч Яраслава, Томкавіч Аляксей, 

Качан Вікторыя. Дзевяцікласнікі на працягу гадзіны спаборнічалі практычна 

з роўным лікам, што сведчыць пра высокі ўзровень ведаў тых, хто прымаў 

удзел у марафоне.  

   

  

Хочацца выказаць словы ўдзячнасці ўсім удзельнікам і арганізатарам 

прадметнага тыдня, пажадаць далейшых поспехаў на ніве роднай мовы. Да 

новых вяршынь! 

Падрыхтавала матэрыял Бруева Т.А., настаўніца беларускай мовы і 

літаратуры 


