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Бібліятэка сямейнага чытання ―Верасок‖ штогод праводзіць злѐт 

юных талентаў Маладзечаншчыны. Гэта своеасаблівы раѐнны 

конкурс, які ладзіцца сумесна з аддзелам ідэалогіі, культуры і па справах 

моладзі Маладзечанскага райвыканкама і аддзела адукацыі, спорту і 

турызму Маладзечанскага райвыканкама. 

Сѐлетні злѐт “Сусвет адзіны для ўсіх” прысвечаны Году 

культурыў Беларусі. Гэтаму святу папярэднічала вялікая арганізацыйная 

работа. На конкурс былі прадстаўлены вершаваныя і празаічныя творы, 

малюнкі. 

Члены журы, у склад якога ўваходзілі пісьменнікі, паэты, мастакі 

вызначылі пераможцаў у намінацыях: 

 лепшы вершаваны твор (верш, балада, байка, паэма і г.д.);  

 лепшы празаічны твор (апавяданне, аповесць, казка, нарыс, 

замалеўка); 
 лепшы малюнак. 

Работы пераможцаў  прадстаўлены ў нашым інфармацыйным 

выданні. 
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НАМІНАЦЫЯ “ПРОЗА” 

 

І месца 

Адкрыты ліст сябру 

 

Мілы дружа! Нават не ведаю, з чаго пачаць... Столькі ўражанняў! 

Прайшло літаральна пару дзѐн, як я вярнулася з экскурсіі ў Полацк. 

Думкі наскокваюць адна на адну, нібы спяшаюцца пра ўсѐ расказаць... 

Мабыць, яны ўпэўнены, што я чагосьці не нагадаю, калі буду пісаць 

табе... 

Памятаеш, мы тут з табою неяк паспрачаліся, ці ѐсць межы ў 

вечнага? Цяпер смешна нават думаць пра гэта! Калі гэта было? Напэўна, 

у сѐмым класе... Такое ўражанне, што сто год таму... А сѐння... Колькі 

думак! Колькі думак! Збілі ўсіх напавал (у тым ліку і мяне) словы 

экскурсавода: "Бацькі Пушкіна планавалі аддаць будучага паэта для 

навучання ў Полацкую семінарыю, таму што аднымі з лепшых у тыя 

часы былі выкладчыкі менавіта там. Толькі адкрыццѐ Царскасельскага 

ліцэя парушыла гэтыя планы...". Гісторыя ў Полацку дакранаецца да 

цябе кожны момант, толькі заплюшчы вочы... Іван Грозны, Пѐтр 

Першы... Кірха, касцѐл, Сафійскі сабор... Усяслаў Чарадзей, Ефрасіння 

Полацкая... Святыя сцены манастыра, дзе час ідзе зусім па-іншаму, дзе 

хочацца прысесці на прыступкі храма і падумаць пра нешта цудоўнае, 

прыгожае, сваѐ, такое роднае і асабістае, самае першае, што прыйдзе ў 

галаву... А ведаеш, што прыйшло ў маю галаву, калі я адпачывала на 

гэтых намоленых прыступках? 

Мне мудрасці кніжнай не даў бог пазнаці: 

Мой бацька не мог даць раскошаў такіх. 

Наўчыўся я дум беларускіх ад маці 

I слоў беларускіх без школы і кніг. 
 

Напэўна, менавіта для мяне пісаў Купала...А можа, для тых, хто 

яшчэ не рассмакаваў прыгажосці і мілагучнасці нашай мовы, нашай 

гістарычнай праўды, веры і подзвігаў нашых продкаў? Ведаеш, мілы 

дружа, мой дзядзька многа гадоў таму пераехаў жыць у Вільню. Цяпер 

гэта ўжо другая краіна, але нацыянальныя і культурныя традыцыі не 

ведаюць межаў. Неяк яшчэ ў мінулым годзе ѐн спытаў: "Ёсць у вас у 

хаце "Новая зямля" Коласа?" На мой адмоўны адказ прагаварыў: "Добра, 

прывязу вам экзэмпляр. Гэта мая любімая, нават настольная кніга. Калі-

нікалі перачытваю і часам ад душы смяюся". Не так даўно мы вывучалі 
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гэты твор, і дзядзькаў шэранькі томік мне вельмі спатрэбіўся... 

На ўроках і дома зачытвалася вершамі Багдановіча... Учора на 

кухні нават напявала: "Iтчэ, забыўшыся, рука..." Уражвае, проста ставіць 

у ступар думка, што гэтыя "нотныя" радкі напісаў зусім малады чалавек, 

які нават не жыў з маленства ў Беларусі, які адкрыў родную мову з 

вуснаў маці, як пісаў Купала, вывучыў проста таму, што яна прыгожая, 

родная, свая... Дарэчы, дружа, напомню: у гэтым годзе 

стапяцідзесяцігоддзе з дня нараджэння Максіма Багдановіча. I, паміж 

іншым, так або інакш ѐн наш зямляк, таму што хоць некалькі месяцаў са 

свайго кароткага жыцця правѐў у Ракуцѐўшчыне, што побач з нашым 

родным горадам. 

Як раней, хочацца напяваць: "Родны мой горад - любоў мая..." I 

гэта праўда! Дзе, як ні на Маладзечаншчыне, маглі б сысціся Купала і 

Багдановіч з іх вершамі і бессмяротны Агінскі з яго імкненнем да 

свабоды і настальгічна-вечным "Паланэзам"? Сапраўды, культура - тая 

крыніца, якой не знаѐмыя межы і рубяжы. А іначай, як можна 

растлумачьіць, чаму Уладзімір Мулявін, чалавек, які нарадзіўся ў Расіі, 

мог так сардэчна і яскрава са сцэн Беларусі, Расіі, далѐкага і бліжняга 

замежжа, Злучаных Штатаў Амерыкі даносіць "Марыся, Марыся..." ці 

"Ой, Калядачкі"! Канечне, ні пра якія межы мы не можам гаварыць, калі 

чытаем яшчэ і творы Адама Міцкевіча! I сапраўды, чый гэта паэт? 

Беларусы і палякі аднолькава лічаць яго сваім, як і Агінскага. Беларусы, 

французы і яўрэі аднолькава лічаць сваімі Шагала і Малевіча. Сапраўды, 

для мастацтва і культуры няма межаў. Нікому іх не пабудаваць, як 

нікому не пабудаваць межаў для вятроў, дажджу, Нѐмана, Прыпяці і 

Дняпра? Памятаеце: "Редкая птнца долетпт до середнны Днепра"? А 

коласаўскае: "Лагодна і павольна, нібы ў зачараваным сне, нясе Прыпяць 

сухадоламу Дняпру сваю багатую даніну. Не спяшаецца яна вынесці 

дабро палескіх балот, а яго так многа, што ўсѐ роўна, спяшайся, не 

спяшайся, а гэтай работы ѐй хопіць на доўгія гады..." Так вось сядзіш на 

прыступках Спаса-Ефрасіннеўскага манастыра ці праводзіш вачыма 

плынь Заходняй Дзвіны, гладзячы рукой сагрэты майскім сонцам 

Барыса-Глебскі камень, і марыш пра тое, каб не толькі ў інтэрнэце, 

музыцы, мастацтве не было межаў, але і ў жыцці. Хочацца, каб не было 

цяперашніх падзей у Сірыі, каб ніколі не было Хатыні і Асвенцыма, каб 

не было Хірасімы і Чарнобыля, каб усе народы жылі так мірна і 

надзейна, як жывѐм мы ў нашай ціхай і спакойнай краіне з багатым 

гістарычным мінулым і, спадзяюся, не менш багатым будучым. Напэўна, 



5 
 

нехта вельмі мудры назваў яе такім цудоўным светлым іменем - Белая 

Русь! Краіна, якая заўсѐды падтрымае лепшае, добрае, якая прыме гасцей 

хлебам-соллю, прапануе начлег таму, каму няма дзе прытуліцца, бо для 

дабрыні, прыгажосці і хрысціянскіх каштоўнасцяў няма і не можа быць 

ніякіх межаў. Ты згодны са мной, мой дружа? 

Чаркас Ірына, 9, “А” кл. 

ДУА “Маладзечанская  

сярэдняя школа №1 імя Я. Купалы” 

 

ІІ месца 

“Сусвет адзіны для ўсіх”  

Казка  

 

Аднойчы дзед Іван разам са сваѐй дзесяцігадовай унучкай 

Васілінкай пайшлі ў лес. Была ціхая летняя раніца. Яшчэ не паспела 

забрацца высока сонца. Яно пералівалася мільѐнамі агеньчыкаў у роснай 

мураве, на палянах, паблісквала на вільготных лісціках бяроз, 

рассыпалася залацістымі плямамі праз лапкі ялін, праз купчастыя 

верхавіны хвой.Васілінка любавалася, як сонца трапляла на спелыя 

чырвоныя ягады і яны гарэлі, як камяні-самацветы. І пах ад іх 

ішоўдалѐка-далѐка. Ягады пахлі  летам, сонцам, зялѐнаю муравою палян. 

А колькі было птушак у лесе! Іх галасы злівася ў цудоўную песню. Дзед 

Іван з Васілінкай зачараваныя прыселі на зламанае дрэва.  

– Спакойна і добра ў лесе, можна сядзець цэлы дзень і любавацца 

прыгажосцю прыроды. Як хораша жыць на свеце! – сказала дзяўчынка. 

– Проста цудоўна, але так было не заўсѐды, – адказаў дзядуля і 

расказаў Васілінцы такую гісторыю. 

Было гэта даўным даўно.На трон узышла злая царыца, якую звалі 

Вайна. Прырода не ўзнагародзіла яе ні прыгажосцю, ні розумам, не было 

на Зямлі такой адмоўнай якасці, якой бы не валодала царыца. Царыца 

Вайна была вельмі  хітрая, любіла толькі сябе, не ведала ва ўсім свеце 

сабе роўных. Усіх заваявала, падпарадкавала сабе. Не адну вайну 

перанѐс народ, пакуль яна не стала адзінай гаспадыняйусяго. Усе беднякі 

працавалі толькі на яе, а атрымлівалі за сваю працу кавалак хлеба ды 

шклянку вады. Людзі гінулі сотнямі, тысячамі. Але царыца не 

турбавалася, яна ведала, што гэтага люду ў яе было шмат. Кожны вечар 

царыца садзілася ля чароўнага каміна і пыталася: ―Ці праўда, я ўсіх 

мацней на свеце?‖   
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―Так, спадарыня!‖ – адказваў агонь.  

Каб неяк пракарміцца, беднякі бралі на працу ў поле нават малых 

дзяцей.Гаравала сям’я бедняка Міколы. Хаця яны жылі з жонкай у 

згодзе, але галадаліяк і ўсе. І галоўная іх трагедыя заключалася ў тым, 

што не было ў іх дзяцей, не было каму ім дапамагчы. З раніцы да позняга 

вечара працавалі яны з жонкай у полі. А атрымлівалі столькі, колькі 

хапала, каб не памерці з голаду. Але вось ясны месяц падараваў ім дачку. 

Не маглі нарадавацца на сваѐ дзіця беднякі. Цяпло вачэй дачкі сагравала 

сэрцыстарых, дарыла ім шчасце. 

–  Як жа назваць цябе, дзіцятка маѐ? – пыталася маці.  

– Так хочацца, каб ты жыла ў міры, радасці і ў шчасці, – гаварыў 

бацька. Вырашылі беднякі назваць дачку Мірай.А расла Міра не па днях, 

а па гадзінах. І ператварылася ў такуюпрыгажуню, што ні ў казцы 

сказаць, ні пяром апісаць. Калі бацькі выходзілі з ѐй на працу ў поле, 

Міра апошні кавалак аддавала беднякам, а зборам траў лячыла хворых. 

Усе людзі палюбілі маладую Міру. Але з кожным днѐм голад прыносіў 

усѐ больш і больш смярцей. Міра стала шукаць спосаб дапамагчы 

людзям.  

―Як так, – думала Міра, – чаму і вада, і зямля, і людзі належаць 

царыцы Вайне?‖ 

 Аднойчы раніцай ўстала Міра і пайшла ў поле:  

– Поле, прашу цябе, дай мне крыху зямлі, мне трэба дапамагчы 

людзям! 

– Не магу, я належу царыцы Вайне. 

Але не паслухалася Міра і ўзяла жменю зямлі, прынесла дадому і 

высыпала каля парога.  

Затым пайшла Міра да пшаніцы: 

– Пшаніца, прашу цябе, дай крыху каласоў, мне трэба людзям 

дапамагчы, бо колькі яны аб табе клапаціліся! 

– Што ты, што ты! – замахала каласамі пшаніца.  

Але не паслухалася Міра і сарвала некалькі каласоў, аднесла іх да 

сваѐй хаты і пасеяла пшаніцу. Затым дзяўчына пайшла да ракі і 

папрасіла: 

 – Дай мне крыху вады. 

 – Што ты, што ты, я не магу, ты ж ведаеш, што я належу толькі 

царыцы Вайне. 

Але не паслухалася Міра і набрала крыху вады, панесла дадому і 

паліла свой пасеў. А вечарам выйшла да свайго пасеву, стала на калені і 
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заплакала. 

– Прашу, няхай здарыцца цуд, – звярнулася яна да ўсяго Сусвету, – 

дапамажы вырасціць ураджай, накарміць народ, выратаваць ад голаду! 

І цуд адбыўся! Раніцай ўстала Міра і вачам не паверыла, яна не 

пазнала сваю даліну, дзе зелянелі сады і палі. Міра сабрала народ і 

сказала ім: 

– Збярыце гэтую пшаніцу, яна ваша! 

Не поверыў народ ѐй, але Міра стала раздаваць зерне людзям, яны 

хутка хавалі яго, плакалі ад радасці. У іх з’явілася надзея, што яны 

выратуюцца ад голаду. 

– Перадайце ўсім беднякам, – сказала Міра, – каб яны назаўтра 

прыйшлі апрацоўваць сваю зямлю, сталі працаваць для сябе і ўсіх 

людзей! 

А тым часам вечарам царыца Вайна села каля свайго каміну і 

спытала: 

 – Ці праўда, я ўсіх мацней на свеце? 

– Не, спадарыня, – адказаў агонь, – мацней за ўсіх Міра. 

– Хто такая? – спытала Вайна. 

 – Гэта спадарыня народа, – адказаў агонь. 

 – Як! – закрычала Вайна. – Слугі, сюды, хутчэй !!! 

Але ніхто не прыйшоў на яе кліч. 

Месяц асвяціў даліну, і царыца Вайна ўбачыла людзей, якія з 

песняй апрацоўвалі зямлю. Як ні крычала Вайна, як ні злавалася, ні адзін 

бядняк не павярнуў галаву ў яе бок.  

А што яна без людзей?  

Прайшоў час, і не пазнаць было тую зямлю, дзе калісьці жыла 

царыца Вайна, дзе панавалі міжусобіцы, войны, голад і смерць. Кругом 

шапацела пшаніца, свабодна цяклі рэкі, працавалі, спявалі і смяяліся 

людзі. Усе жылі ў міры. Вясѐлыя і шчаслівыя дзеці бегалі і гуляліся на 

радасць бацькам …  

Якая цікавая гісторыя, дзядуля, – сказала Васілінка. – Цяпер я 

ведаю, што ўсѐ , што ѐсць вакол нас трэба берагчы. Людзі павінны жыць 

у міры, клапаціцца аб сабе, сваіх дзецях, аб прыродзе і жывелах.  
 

Гвай Вераніка, 7 клас, ДУА “Гарадоцкі 

вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад-  

базавая школа Маладзечанскага раѐна” 
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ІІІ месца 

 

Жизнь – вот настоящее  сокровище 

 

…Теплый летний вечер, издалека слышен шелест листьев. Языки 

пламени обнимают сухую траву, отражаясь в глазах шестерых ребят, что 

собрались около костра. Шепот их голосов еле различим в тишине, 

сливается со стрекотанием сверчков.  

Один из парней, что сидел подальше, вслушивался в разговоры 

друзей. Ему было скучно. Он хотел чего-то нового, интересного, ведь 

именно за этим подросток приехал сюда, в деревню. И обрадовался, 

когда со своей компанией встретил местного мальчика. 

- Андрей, ты чего туда сел? – поинтересовался его друг, который и 

решил познакомиться с деревенским мальчуганом. 

- Если честно, я надеялся провести это время с удовольствием, а не 

сидя под деревом всю ночь, - вздохнул парень. 

Новенький в их компании, Леша, как раз тот самый деревенский 

паренек, оказался довольно общительным и веселым. Посмотрев с 

минуту на Андрея, он вымолвил: 

- Я знаю довольно много историй и легенд, если тебя это 

заинтересует, я мог  бы… 

- Заинтересует, - оборвал того Андрей, - рассказывай! 

Парень подошел к костру и, присев на корточки, стал греть руки и 

ожидающе глядеть на Лешу. 

- Историю эту в нашей местности знают уже очень давно. Когда-то, 

во времена русско-французской войны, через нашу деревню проходили 

вражеские войска, - все ребята как-то недовольно переглянулись, однако 

рассказчик заметил это и только улыбнулся. – Нет, не думайте, что будет 

скучно. Я продолжу. Русские солдаты гнали противников по этой 

территории, однако те надеялись, что они еще сюда вернутся, и спрятали 

здесь награбленные драгоценности.  Но этого не произошло, и 

сокровища так и остались где-то здесь. Ходят слухи, что богатства 

можно найти на дне озера, возле старой мельницы. Как раз сегодня 

ночью лунный свет обозначает то место, где, по легенде, находятся 

драгоценности.  

Широко раскрытыми глазами Андрей вглядывался в глухую 

темноту, представляя перед собой древние монеты и прекрасные 
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украшения. Через некоторое время парень поднялся и, никому ничего не 

говоря, направился в сторону мельницы.  
 

*** 

Похолодало. Размеренным шагом Андрей подошѐл к краю озера и 

посмотрел на отражение луны в мутноватой воде. На берегу юноша снял 

рубашку и шагнул в прохладную воду. Холодок пронизывал тело, но 

жажда найти сокровища давала силы и неприятные ощущения 

потихоньку пропадали. Ветер стих, и шумные шаги парня казались 

единственным, что тревожит ночную тишину. Илистое дно затягивало 

ноги вглубь. Оно казалось ровным, но вскоре Андрей обнаружил у себя 

под ногами впадину, и ему пришлось поплыть. Оказавшись прямо под 

серебристым светом луны, парень понял, что пора нырять. Резко 

захватив ртом большой глоток воздуха, он погрузился под воду. 

Запутавшись в водорослях, юноша выплыл и осознал, что первый заход 

оказался неудачным. Второй раз он нырнул намного глубже. Старался 

нащупать что-то руками, разлепить глаза, но все попытки оказались 

тщетными. Юноша понял, что ему уже не хватает воздуха. Конечности 

онемели, сердце закололо и заболело. Сквозь толщу воды лунный диск 

становился все мутнее, мутнее… 
 

*** 

В палате слышно шумное дыхание Андрея и всхлипывания его 

мамы, сидящей на кушетке. С трудом открыв глаза, парень сделал 

глубокий вздох и посмотрел на маму. Она утирала слѐзы. Заметив, что 

сын очнулся, она  схватила его за руку и промолвила дрожащим голосом: 

- Я так за тебя переживала, Андрюша!  

- Ммм… что случилось? – юноша тяжело приподнялся на руках. 

- А ты что, ничего не помнишь? Поздно ночью ты  пошел купаться 

на озеро и чуть не утонул! Тебя спас местный паренек Алексей. Он  

сейчас сидит в коридоре, все ждет, когда ты очнешься. Это он мне все 

рассказал: когда ты исчез, Лѐша догадался, что ты пошѐл к озеру. 

Хорошо, что он  подоспел  вовремя и вытянул тебя. Я ему так 

благодарна!  

Пятрова Юлія, «Маладзечанскі цэнтр  

торчасці дзяцей і моладзі «Маладзік», 

 навучэнка аб’яднання па інтарэсах  

«Школа журналістыкі» 
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ЗААХВОЧВАЛЬНЫЯ ПРЭМІІ 

Сусвет адзіны для ўсіх: 

гутарка з малодшым братам 

 

Аднойчы мой малодшы брат спытаў у мяне: 

─ Чаму мы ўсе жывѐм на адной планеце? Чаму Сусвет адзіны для 

ўсіх? 

Я падумала і сказала: 

─ Ведаеш, на нашай Зямлібыло шмат войнаў, здарэнняў, 

прыродных катаклізмаў. Усѐ гэта людзі перажылі. А самае галоўнае тое, 

што людзі навучыліся сябраваць. Дапамагло ім у гэтым 

мастацтва:музыка, жывапіс, архітэктура.Клім, што ты ўяўляеш, калі 

чуеш слова ―культура‖?  Я ўзгадваю адразу наш горад Маладзечна.Ты 

чуў ужо, што ў гэтым годзе наш родны горад названы культурнай 

сталіцай Беларусі.І гэта нездарма. З 1993 года ў нас праходзіць 

Нацыянальны фестываль песні і паэзіі. Маладзечанцы маюць 

магчымасць сустрэцца з пісьменнікамі і паэтамі, паслухаць выступленні 

вядомых і маладых спевакоў. Калі мы з мамай і татам гуляем па горадзе, 

абавязкова спыняемся каля помніка Міхалу Клеафасу Агінскаму, што 

стаіць ля музычнага каледжа,які носіць імя сусветна вядомага 

кампазітара. Гэта ѐн напісаў паланез ―Развітанне з Радзімай‖, што 

асабліва любіць слухаць наша бабуля Ірына. У Палацы культуры круглы 

год выступаюць знакамітыя артысты і спевакі і з Беларусі, і з Украіны, і з 

Расіі. У нашым горадзе працуе Мінскі абласны драматычны тэатр. 

Лялечны тэатр ―Батлейка‖- любімае месца адпачынку малых дзяцей. Дзе 

ж яшчэ можна трапіць у казку?! Мы з табой таксама часта наведваем 

спектаклі ―Батлейкі‖. 

Ты падрос, хутка пойдзеш у школу. Ведай, што для дзяцей ѐсць 

яшчэ Дзіцячая школа мастацтваў, дзе можна навучыцца іграць на розных 

музычных інструментах і прыгожа спяваць. Хор гэтай школы неаднойчы 

наведваў розныя краіны светуі вяртаўся дадому з прызамі. Дзеці спявалі 

песні на роднай беларускай мове, і іх разумелі, таму што мастацтва 

аб’ядноўвае людзей. 

Дзеці, якія любяць маляваць, вучацца ў мастацкай школе.У 

нашым горадзе шмат мастакоў. 

Кожны жыхар горада можа выбраць сабе занятак у вольны час па 

душы. Нехта наведвае танцавальныя гурткі, іншыя вучацца плесці з лазы 
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розныя  вырабы, трэція - аматары вышыванак або вязання, чацвѐртыя 

захоплены вырабамі са скуры. Пералічыць усе захапленні цяжка. Скажу 

адно: Сусвет адзіны для ўсіх. Нягледзячы на тое, што ў горадзе жывуць 

людзі розных нацыянальнасцей, усе яны добра разумеюць адзін аднаго 

дзякуючы мастацтву. Мастацкая культура – гэта наша другая маці, маці 

ўсяго добрага, прыгожага. 

А цяпер уяві, што было б, калі б людзі не ведалі  слоў ―культура‖, 

―мастацтва‖? 

─ Што?- усклікнуў брат. 

        ─ Яны былі б панурыя і злыя, не імкнуліся б да прыгажосці. На 

душы ў іх была б пустата. Усѐ вакол было б шэрым і брудным. 

─Я зразумеў!- усклікнуў Клім. – Каб людзі былі добрымі, патрэбна 

мастацтва, а яно яднае ўсіх. Таму Сусвет адзіны для ўсіх. 

 Райская Ксенія, 6 “Б” клас , ДУА 

“Сярэдняя школа №14 г.Маладзечна” 

 

Дзве чараўніцы 

Казка 

Можа, нехта не верыць, што чараўніцы існуюць. Але яны ѐсць, 

толькі непрыкметныя. 

У адной краіне жылі-былі дзве чараўніцы. Светлая і цѐмная. 

Светлая была вельмі добрая, а цѐмная, наадварот, злая. Гэтыя чараўніцы 

жылі ў сэрцах людзей і падказвалі ўсім, як дзейнічаць у тым ці іншым 

выпадку. 

Аднойчы, вяртаючыся дадому, светлая чараўніца, якая здзейсніла 

шмат добрых спраў, сустрэла цѐмную чараўніцу. Яна таксама ляцела да 

сябе і была вельмі задаволена сваімі злымі ўчынкамі. Цѐмная чараўніца 

заўсѐды перадражнівала добрую. Ляцелі яны далей разам, і тут цѐмная 

чараўніца кажа: 

— А ведаеш: лепшай за нашу краіну няма ва ўсім свеце. Наша 

самая вялікая, самая прыгожая, самая багатая, яна нічым не нагадвае 

іншыя і непадобная да іх. Адным словам, яна самая-самая. 

—Ты памыляешся, – запярэчыла светлая чараўніца. – Увесь Сусвет 

адзін для ўсіх, і мы  таксама яго жыхары. Нашу і другія краіны яднае 

музыка, культура, агульныя захапленні, інтарэсы, выпадкі. Дзякуючы 

гэтаму, мы становімся актыўнымі, збліжаемся з іншымі. Напрыклад, 

музыка кампазітара Міхала Клеафаса Агінскага, 250-годдзе якога 

адзначалі ў 2.015 годзе ва ўсім свеце, зблізіла і беларусаў, і італьянцаў, і 
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рускіх, і французаў, і палякаў, менавіта яго паланез ―Развітанне з 

Радзімай‖. Для Зямлі мы ўсе аднолькавыя. Яна любіць усіх, як маці сваіх 

дзяцей. Калі параўнаць афрыканку і беларуску, то колерам скуры яны 

адрозніваюцца. А калі яны ўдзельнічаюць у Міжнародным конкурсе 

прыгажосці, то іх аб’ядноўвае імкненне да прыгажосці, да пазнання сябе 

і свету. Ці возьмем амерыканку і рускую. Яны, напрыклад, слухаюць 

адну музыку, вывучаюць культуру кожнай краіны і з дапамогай  

аднолькавых інтарэсаў збліжаюцца. Краіны розныя, а Сусвет адзіны для 

ўсіх. Пойдзеш ты на канцэрт, а побач з табой сядзіць англічанка. І вы 

разам спяваеце песні, а потым пачынаеце размаўляць, знаѐміцеся бліжэй, 

пачынаеце сябраваць. І гэта дзякуючы музыцы. 

Як толькі светлая чараўніца замаўчала, пачуліся апладысменты. 

Аказваецца, яе расказ слухалі ўсе чараўнікі. Светлая чараўніца 

засмуцілася і стала клікаць цѐмную чараўніцу, але той не было. На яе 

месцы стаяла вельмі прыгожая дзяўчына. Калі яна загаварыла, усе 

пазналі  былую цѐмную чараўніцу. Аказваецца, яе даўным-даўно 

зачаравалі і зрабілі злой. Дзякуючы разважанням светлай чараўніцы, 

чары зніклі. Як узрадаваліся дзве прыгажуні! Яны сталі найлепшымі 

сяброўкамі, а ў чароўнай краіне ды і ва ўсім Сусвеце не было больш зла. 

Кажуць, гэтую казку прыдумалі вельмі даўно, але і зараз яе 

помняць і расказваюць. 

Гайдуковіч Таццяна, 6 “Б” клас, 

ДУА “Сярэдняя школа  

№14 г.Маладзечна”, 

 

 

 

Свет аднолькавы для ўсіх 

Тысячы людзей з парасонамі стараліся падысці бліжэй да сцэны. 

Ішоў дождж. Але іх, відаць, не палохала непагадзь. Людзі вучыліся жыць 

без наракання і ў любых абставінах заставацца шчаслівымі. 

...А на сцэне - здавалася б, невялікі чалавечак, якому Бог чамусьці 

даў менш, чым усім. Ён не даў яму ... рук і ног. Але перад тысячнай 

аўдыторыяй стаяла асоба, якая насуперак усяму жыве, бязмежна 

цешыцца і за ўсѐ дзякуе Богу. Гэта была сустрэча з Нікам Вуйчычам. 

Аднойчы, калі выйшла на дзіцячую пляцоўку, я ўбачыла хлопчыка. 

Знешне ѐн адрозніваўся ад астатніх дзяцей. Малы гуляў са сваѐй 

сястрычкай, весела смяяўся. Але чамусьці бацькі другіх дзяцей стараліся 
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адвесці сваѐ чада далей ад гэтага хлопчыка. Мая мама мне растлумачыла, 

што гэтае дзіця з сіндромам Даўна. Такіх дзяцей называюць "сонейка". Я 

задумалася: "Чаму?" Можа, таму што яны павінны смяяцца і радавацца 

жыццю, як усе дзеці ў свеце. 

Часта мы не заўважаем побач з намі людзей з асаблівасцямі. 

Многія глядзяць на іх як на дзіва, а яны хочуць жыць як усе. Яны 

дыхаюць адным паветрам з намі. Гэтыя людзі маюць права на вясѐлае і 

паўнавартаснае жыццѐ. Яны хочуць вучыцца з намі, працаваць, 

адпачываць, вандраваць, займацца спортам. Многія з іх дасягаюць 

значных поспехаў у розных напрамках дзейнасці. Жывы прыклад гэтаму 

Нік Вуйчыч. 
Наша грамадства павінна, нарэшце, звярнуць увагу на людзей з 

асаблівасцямі. Не зневажаць іх падачкамі, а ствараць умовы для таго, каб 

яны маглі развіць свае здольнасці і быць карыснымі сваѐй Радзіме. 
 

Пятроўская Вольга, 5 “В” клас, 

ДУА “Гімназія №10 г. Маладзечна” 
 

Хачу быць аўтарам свайго жыцця! 

 

Лічу, што поспех любой справы заключаецца ў простай ісціне: 

пасля дасягнення пастаўленай мэты не спыняйся, а ідзі далей. У маім 

жыцці ѐсць адна самая галоўная мэта, і да яе я іду, хоць і павольна, затое 

дакладна! Я не з тых, хто любіць даказваць тэарэмы па геаметрыі або 

вылічваць па хімічнай формуле колькасць рэчыва. Дакладна ведаю, што 

хачу звязаць сваѐ жыццѐ з мастацтвам. Я рада, што маю магчымасць 

займацца тым, што мне падабаецца і такім чынам шукаць сябе. 

 

«Фотаздымак - як злоўленае ў пастку імгненне»  

(Павел Корнеў «Без гневу і прыхільнасці») 

Я захапляюся фатаграфіяй і не магу ўявіць сваѐ жыццѐ без гэтага. 

Узяць у рукі фотаапарат і адправіцца ў новае падарожжа - што можа 

быць лепш! Захаваць самыя шчаслівыя моманты, а затым пераглядаць, 

успамінаць, колькі ўсяго было ў жыцці, і, марыць, колькі ўсяго яшчэ 

будзе! А яшчэ люблю апынуцца па той бок камеры, спрабую сябе ў 

якасці мадэлі. Мне падабаецца ствараць вобразы, абдумваць дэталі 

фотаздымкі, а пасля атрымліваць асалоду ад вынікаў працы. 

   Час дарма вы не губляйце – 

Усё на камеру здымайце! 
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«Ад фатаграфіі да відэа - адзін крок», - аднойчы падумала я. 

Упершыню ўзяла камеру ў рукі з думкай, што мне трэба распавесці 

камусьці пра сваѐ жыццѐ. Спачатку рабіла рэпартажы пра свае 

фотаздымкі, аб тым, як ствараецца вобраз. Затым у аб'ектыў камеры ўсѐ 

часцей сталі трапляць аднакласнікі і школьная мітусня. Першымі 

гледачамі майго «міні-кіно пра жыццѐ» былі бацькі і сябры. Безумоўна, 

з'яўлялася думка падзяліцца сваімі ролікамі з астатнім светам. Паказаць 

ім сваѐ жыццѐ, жыццѐ самай звычайнай школьніцы з невялікага горада, 

перадаць ім усе свае эмоцыі. Але тады я баялася, што мяне не 

зразумеюць, і відэа так і засталося ў хатнім архіве. Да лета 2015 года. У 

летніку я, як звычайна, не выпускала камеру з рук. Усе вакол пастаянна 

цікавіліся, дзе можна пабачыць мае работы? Тады я і зразумела, што маѐ 

відэа цікава астатнім і вырашылася завесці канал на YouTube. 

Відеаблогерам назваць сябе не магу, я проста люблю здымаць ролікі і 

дзяліцца імі. 
 

 

 

«Пісаць - значыць чытаць сябе самога»  

(Макс Фрыш) 

У 7 гадоў я напісала свай першы «верш» (у двукоссі, бо назваць 

гэта вершам нельга). А вось і ѐн: «Почему дождь, почему гроза, так 

природа создала». Твор вельмі кароткі і просты, затое ѐсць рыфма і сэнс. 

Праз 4 гады пачала пісаць апавяданні і адпраўляць іх у часопісы, якія 

чытала. Спачатку іх не публікавалі, але я не здавалася, і ўжо праз год 

маю першую нататку надрукавалі ў часопісе «Страказа». І зараз на 

старонках маладзѐжных выданняў можна сустрэць мае работы. 
 

 

«Справа зусім не ў тым, выйграеш ты ці прайграеш. Справа ў 

тым, як ты гуляеш».  

                 (Хэнк Мудзі, галоўны герой серыяла «Californication») 

Кожны раз, калі я чую пра які-небудзь творчы конкурс, мне 

адразу ж хочацца прыняць у ім удзел. І не для таго, каб абавязкова 

выйграць. Мне цікава паглядзець, на што я здольная. Сам творчы працэс, 

падрыхтоўка да мерапрыемства займаюць велізарнаю колькасць часу, 

але затым я разумею, што ўсѐ было зроблена не дарма. А выходзячы на 

сцэну, усведамляю, што ўсѐ тое, што я раблю, мне сапраўды падабаецца. 

І няхай спачатку дрыжыкі па ўсім целе, сэрца шалѐна стукае ў грудзях, 

але першыя крокі па сцэне, першыя словы... і я адтуль ужо не хачу 

сыходзіць. А пасля выступлення прыемна чуць пра тое, што мае нумары 
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кагосьці прымусілі плакаць ці, наадварот, смяяцца. Любоў публікі - вось 

самы галоўны прыз для артыста. 
 

 

 

«Музыка - універсальная мова чалавецтва»  

(Генры Уодсварт Лангфелла) 

Калі вы скажаце, што не любіце музыку, то я вам не паверу. Я 

даволі часта слухаю розныя музычныя творы, і яны мяне натхняюць. 

Калі я чую любімую мелодыю, то не магу ўседзіць на месцы, таму 

пачынаю танцаваць. А праз танец я выказваю свае эмоцыі. Музыка - вось 

што дапамагае мне ствараць новыя творы: пісаць вершы і апавяданні, 

рабіць фотаздымкі і відэа. Менавіта музыка кіруе мной. У цяжкія хвіліны 

падтрымае, а самыя вясѐлыя моманты напаўняе шчасцем. 

Дэвіз, з якім я іду па жыцці, гучыць так: «Лепш зрабіць і 

шкадаваць аб гэтым, чым не зрабіць і ўсѐ адно шкадаваць». Кожны раз, 

калі я збіраюся зрабіць нешта важнае, што можа змяніць ход падзей, я 

ўспамінаю гэтую фразу і дзейнічаю. Калі ты сапраўды хочаш чаго-

небудзь дабіцца, адкінь ўсе свае страхі і смела ідзі наперад. Будзь 

аўтарам свайго жыцця! 

Кіслая Святлана,навучэнка гуртка “Школа 

журналістыкі”“Маладзечанскага цэнтра 

творчасці дзяцей і моладзі “Маладзік” 

 

Беларусь – наш дом 

Цішыня… Урок беларускай мовы. Вучань каля дошкі спрагае 

дзеяслоў бегчы. ―Я бягу… Ён бяжыць… Яны бягуць…‖ 

-І куды яны ўсе бягуць? – пажартаваў хлопчык з апошняй парты. 

-Мабыць, трэніруюцца, –  азваўся лепшы спартсмен класа Шыман. 

-Яны ад турбот, ад бед, ад вайны бягуць, – сумна прамовіў Сяргей. 

-Адкуль ты ведаеш? 

-Мне бацькі расказвалі. Калі я быў малы, яны пераехалі ў Беларусь. 

Там, дзе яны раней жылі, ішла вайна. Знаходзіцца там было небяспечна. 

Вельмі цяжка было нам прывыкнуць да новай мясцовасці, новых людзей. 

Цяпер такіх, як мы, называюць бежанцамі. 

Увесь клас засмяяўся. 

-Бежанец, бежанец, – хорам крычалі вучні. 

-Ціха, дзеці,- сказала настаўніца,  – супакойцеся. 
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І тут празвінеў званок. Паколькі гэта быў апошні ўрок, усе вучні 

разбегліся па дамах. 

На наступны дзень Сяргея не было ў школе. Першым урокам у 6 

класа была этычная граматыка. Класны кіраўнік Міронія Іванаўна, 

строгая, але справядлівая настаўніца, пачала размову. 

-Дзеці, чаму вы ўчора пакрыўдзілі Сяргея? Ён такі ж, як і вы, толькі 

нарадзіўся ў другой краіне. А цяпер яго сям’я вымушана жыць далѐка ад 

сваѐй Радзімы. Я спадзяюся, што наша краіна стане для іх другім домам. 

І вы, дзеці, дапамажыце Сяргейку знайсці добрых таварышаў. 

Увесь астатні дзень шасцікласнікі правялі як звычайна. Калі і на 

наступны дзень Сяргей не з’явіўся ў школу, вучні вырашылі схадзіць да 

яго дамоў. На парозе дэлегацыю сустрэла маці Сяргея. 

-Наталля Сямѐнаўна, што здарылася з Сяргеем? Чаму ѐн не ходзіць 

у школу? –  хорам загаманілі дзеці. 

-Ды ѐн прастудзіўся. 

-А можна мы з ім пагаворым? 

-Толькі нядоўга, а то яшчэ самі захварэеце. Праходзьце далей. Вось 

Сярожка здзівіцца! 

Хворы ляжаў на канапе і глядзеў тэлевізар. Першай загаварыла 

стараста Вера. 

-Прабач, Сяргей, мы не хацелі цябе пакрыўдзіць. Мы не ведалі, як 

табе цяжка. 

-Дзякуй, што прыйшлі. Мне вельмі прыемна. 

-Цяпер мы ўсе – лепшыя сябры. Калі што патрэбна, звяртайся, мы 

дапаможам,–  на развітанне сказалі дзеці. 

З таго часу не было больш дружнага класа, чым 6 ―А‖. 

Бежанцы… Куды яны бягуць, ад каго? Мабыць, не проста так ім 

прыходзіцца пакідаць свае родныя мясціны і адпраўляцца ў белы свет 

шукаць прытулак. Іх гоніць голад, вайна, няшчасце. Як гэта цяжка! Але 

як цудоўна, што ѐсць на свеце наша Беларусь, якая становіцца родным 

домам для многіх людзей. Яна прымае іх пад свае ―белыя крылы‖, дае 

свабоду і шчасце. Няхай дружаць усе людзі на планеце! Няхай на вуснах 

дзяцей заўсѐды будуць усмешкі! 

Гулецкая Лізавета, 7 клас 

ДУА “Турэц-Баярская сярэдняя  

школа Маладзечанскага раѐна” 
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Аповед Бусла 

Казка 

Жыў-быў Бусел. Калі канчалася лета, ѐн разам з сям’ѐй вымушаны 

быў пакідаць родную зямлю і ляцець у цѐплыя краі. Калі ж патыхала 

вясной, ѐн кіраваўся дадому, у дзіўную старонку, назва якой - Беларусь. 

Яе называюць зямлѐй ―пад белымі крыламі‖. Кажуць, што гэта менавіта 

з-за буслоў, якія вясной планіруюць ―над усѐй нашай краінай, 

наставіўшы белыя ветразі крылаў‖. 

Дык вось наш Бусел і на гэты раз адправіўся ў далѐкі палѐт. Ён 

пралятаў над блакітнымі азѐрамі, шырокімі рэкамі, вялікімі і густымі 

лясамі, шматлікімі гарадамі і вѐскамі. Ён дзівіўся з прыгажосці ўсяго, 

што бачыў, але ўсім сэрцам імкнуўся як мага хутчэй даляцець у 

невялікую вѐсачку Рагазы на Маладзечаншчыне, дзе чакала яго родная 

буслянка. 

Нарэшце прыгожая птушка апусцілася ў сваѐ гняздо. Бусел 

залапатаў крыламі. Вяскоўцы, асабліва дзеці, узрадаваліся яго прылѐту, 

сабраліся пад дрэвам, з замілаваннем слухалі бусліны клѐкат. Хлопчык 

гадоў сямі ўсклікнуў: ― Паслухайце, Бусел гаворыць!‖ Людзі прымоўклі і 

сапраўды пачулі расказ:―Я многа мясцін наведаў, многае бачыў.  Сусвет 

адзіны для ўсіх жыхароў планеты Зямля. На ѐй павінны жыць усе 

дружна. Прырода вельмі прыгожая. Беражыце яе: не рвіце кветкі, не 

тапчыце травы, не ламайце дрэвы, не крыўдзіце ні птушак, ні насякомых, 

ні жывѐл. Сусвет дарыць нам цѐплае сонейка, чыстае блакітнае неба з 

пушыстымі аблокамі, дзіўныя кветкі і краскі.Як можна не любіць і не 

цаніць гэта?!  У свеце існуе і зло, і зайздрасць. Некаторыя людзі не 

абараняюць прыроду, а толькі крыўдзяць…‖ 

Доўга яшчэ бусел расказваў пра добрыя і злыя ўчынкі людзей, пра 

чароўную прыроду, пра сваю радасць вяртання на радзіму.  

Хачу дадаць,што ўсе, хто слухаў вясной расказ Бусла, 

станавілісялепшымі: паважалі адзін аднаго, дапамагалі жывѐлам,бераглі 

прыроду.І сягоння, калі непадалѐку пралятае Бусел, то абавязкова людзі 
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павітаюцца з ім,  бо ѐн навучыў іх, што Сусвет адзін для ўсіх і яго трэба 

захаваць для нашчадкаў.  

 

Сарока Надзея, 6 “А” клас, 

ДУА “Сярэдняя школа №14  

г.Маладзечна” 

 

Сусвет адзіны для ўсіх. 

Кожны чалавек, жывучы на планеце Зямля, нават не задумваецца 

пра яе. Ён не думае, што жыве тут не адзін, што такіх, як ѐн, сем 

мільярдаў… Людзі ведаюць: планета ў бяспецы, але гэта хвалюе нямногіх 

…А калі кожны будзе у адказе за сваю планету, мір ва ўсім свеце, адкуль 

возьмуцца праблемы? Правільна, іх не будзе. 

Усім людзям вядома правіла: малым трэба саступаць, старым трэба 

дапамагаць. Нашай планеце некалькі мільярдаў гадоў. Няўжо яна 

недастаткова старая і не заслугоўвае дапамогі? Задумайцеся, людзі, 

цяпер, а не заўтра. Заўтра можа быць занадта позна… 

Кажуць, што чалавек − самая разумная істота на планеце.Але чаму 

тады чалавек не можа прыдумаць хоць што-небудзь супраць вайны, 

супраць слѐз і няшчасцяў, супраць сваѐй жа жорсткасці? Цяпер я задаю 

пытанне, ці сапраўды чалавек такі разумны, якім ѐн сябе лічыць? Я нават 

думаю, што жывѐлы разумнейшыя за нас, людзей. Вы паглядзіце на 

свайго ката (сабаку), ѐн жа ні з кім не сварыцца. Ён разумее, што можа 

зрабіць балюча. Прыйдзецца браць прыклад з жывѐл, але я не лічу гэта 

ганебным, а, наадварот, разумным рашэннем. Жывѐлы ўмеюць чакаць, 

любіць, верыць…Калі людзі будуць паводзіць сябе, як хатнія любімцы, то 

ў свеце ўсѐ наладзіцца. 

Думаеце, як такое можа быць? Уявіце сабе: вы выходзіце з дома і 

бачыце вакол сябе шмат шчаслівых людзей. Ніхто не спяшаецца, усе 

атрымліваюць асалоду ад жыцця. Хочацца ісці на працу, хочацца жыць, 

радавацца таму, што адбываецца. Тады ў адно імгненне спыняцца войны. 

Людзі будуць жыць шчаслівымі, моцнымі сем’ямі. 

Я думаю, вы зразумелі, з каго трэба браць прыклад. Не з любімых 

спевакоў і акцѐраў, а з братоў нашых меншых. Тады і планета пражыве 

яшчэ не адно стагоддзе, тады мы захаваем расліны і жывѐл. А нашы дзеці 



19 
 

і ўнукі будуць ведаць, якая ж прыгожая наша планета Зямля і што Сусвет 

адзіны для ўсіх. 
Башкевіч Дар’я , 6 “Б” клас, 

ДУА “Сярэдняя школа №14 

г.Маладзечна” 

 

НАМІНАЦЫЯ “ВЕРШАВАНЫ ТВОР”. 

І месца 

Сонца для ўсіх 

Я вельмі хачу, каб на свеце 

Ніколі не плакалі дзеці: 

Ні ад бед, ні ад гора і голаду, 

Ні ад войнаў і лютага холаду. 

Розныя дзеці жывуць на планеце, 

Розныя лѐсы ў іх. 

Але ўсім сонца аднолькава свеціць, 

Роўнае неба для ўсіх. 

Розныя дзеці – аднолькавы смех 

Чуецца ў кожнай краіне. 

Вось бы зрабіць, каб ніхто з дзяцей 

Ад жудасных войнаў не гінуў. 

Каб жылі яны мірна на Радзіме сваѐй, 

Каб у школу хадзілі і ў футбол гулялі, 

Каб толькі радасць была ў вачах,  

Каб вясѐлыя песні спявалі. 

Хай ззяе сонца для ўсіх нас ярчэй, 

Каб пад ясным блакітам шчасліва раслі мы. 

Хай будзе светлым жыццѐ ў дзяцей 

На сваѐй любімай, дарагой Радзіме! 

 

Гулецкая Лізавета,7 клас 

ДУА “Турэц-Баярская сярэдняя школа 

Маладзечанскага раѐна” 
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ІІ месца 

Хай будзе мір! 

Хай будзе мір заўсѐды на зямлі, 

Хай будзе мір у кожнага у хаце 

І дабрабыт для кожнае сям’і. 

Хай людзі ўсѐй зямлі жывуць у шчасці. 

 

Наш жорсткі час: тэракты, войны, смерці 

Мы бачым кожны дзень. І кожны раз 

Мы чуем, як ад страху плачуць дзеці. 

А што чакае заўтра ўсіх нас? 

 

Чаго чакаць? У душы ўжо набалела:  

Няўжо не будзе міру на Зямлі? 

Няўжо вам, людзі, йшчэ не надаела 

Жыць у прадчуванні страху і бяды? 

 

Давайце спынім усе войны, смерці, 

Так страшна бачыць іх. Лепш кожны раз 

Мы будзем слухаць, як смяюцца дзеці, - 

І заўтра светлае чакае нас. 

 

Радасці й сонца вам, людзі планеты,  

Чыстага неба і сонца ў душы! 

Хай будзе мір заўсѐды ў свеце, 

Хай будзе шчасце на гэтай зямлі! 

 

Сапач Яраслава,10 клас 

ДУА «Турэц-Баярская сярэдняя школа». 

 

ІІІ месца 

Одинокий дом 

 

Одинокий дом  

Стоит в саду густом  
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И вспоминают о былом,  

Когда жило веселье в нѐм... 

Когда хозяин дома жил,  

Он дом свой и семью любил,  

Порядок везде наводил:  

Траву косил, 

Дрова рубил. 

В саду деревья он сажал...  

В работе устали не знал. 

Звенели голоса детей – 

Дружнее не было семей:  

Вместе в работе, за столом...  

Счастливый был красивый дом. 

 

Но что поделаешь теперь?  

Хозяева в земле лежат,  

Дети в домах своих живут,  

Отцовский дом не берегут.  

И дом давно стоит один,  

Один, как старый господин.  

Трава достала до окон.  

Кустарником весь окружѐн.  

Труба на крыше покривилась,  

И сама крыша прохудилась... 

Забор поваленный лежит...  

Никто за домом не глядит. 

 

Осиротевший дом страдает,  

Он о хозяине мечтает,  

Может, найдѐтся кто в округе,  

Не даст погибнуть от недугов. 

 

Давыдзенка Марыя, 7 клас, ДУА “Заскавічскі 

вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад – 

базавая школа Маладзечанскага раѐна” 
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ЗААХВОЧВАЛЬНЫЯ ПРЭМІІ 

 

Сусвет адзіны для ўсіх 
 

Сусвет адзіны для ўсіх, 

І гэтага не памяняць. 

Тут былі народжаны бацькі, 

Прапрадзеды і дзеды. 
 

У кожнага ѐсць месца, 

Дзе нарадзіўся, вырас, памужнеў, 

Дзе суждана памерці. 

І ў гэтую зямлю ўносіў уклад, 

Любы, хто на ѐй жыве, 

Хто жыць тут вельмі рад. 
 

Захоўваць мы павінны сад, лясы, лугі,  

Таму, што не пражыць без іх. 

Павінны мы дружыць, любіць.  

Нам трэба мірна жыць 

І помніць, што Сусвет адзіны для ўсіх. 
 

 

Герчыкава Маргарыта, 8 «В»,  

ДУА “Сярэдняя школа №14 г.Маладзечна” 

 

Чем пахнет снег? 

Снег в оттепель пахнет водой. 

На дубе - мокрой корой. 

У елки - зелѐной хвоей. 

Под берѐзкою - прелой листвой. 

 

На полянке - подснежником первым. 

И мохом зелѐным и белым. 

 



23 
 

Утром пахнет зарѐй золотой. 

И долгожданной весной. 

 

УсціновічВікторыя, 7 клас, ДУА 

“Заскавічскі вучэбна- педагагічны 

комплекс дзіцячы сад – базавая школа 

Маладзечанскага раѐна” 

 

 

Сусвет адзіны для ўсіх 
 

Добра жывецца нам на зямлі, 

Сонейка, неба, прырода. 

Ластаўкі у небе нібы агні, 

Радуюць нашае вока. 
 

Многа народаў жыве на зямлі, 

Грэкі, палякі, бельгійцы. 

Разам працуюць яны як сябры, 

Кожны сваім ганарыцца. 
 

Розныя твары, гаворкі і звычкі, 

Святы, прыкметы, адзенне. 

Розныя людзі, а ѐсць што адзінае? 

Неба…Каханне…І наша Планета. 

 

Ерашэнка Мілана, 8 «В», ДУА “Сярэдняя 

школа №14 г. Маладзечна” 
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ЗААХВОЧВАЛЬНАЯ ПРЭМІЯ. МАЛЮНАК. 
 

 

Кулеўніч Васіліса, ДУА ―Гімназія-

каледж мастацтваў г. Маладзечна‖ 

 
 

 
 

 Сенажацкая Марыя,  

ДУА ―Радашковіцкая сярэдняя школа‖ 

 
 

 
 

Цярэнцьева Кацярына, 
ДУА ―Радашковіцкая сярэдняя школа‖ 
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НАМІНАЦЫЯ: МАЛЮНАК 

І МЕСЦА 

 
 

Вайцяховіч Паліна,  

ДУА ―Гімназія-каледж мастацтваў г. Маладзечна‖ 
 

ІІ МЕСЦА 

 
 

Залесская Анастасія,  
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ДУА ―Гімназія №10 г. Маладзечна‖ 

ІІІ МЕСЦА 
 

 
 

Троцкая Кацярына,  

ДУА ―СШ  № 9 г. Маладзечна‖ 

 

ЗААХВОЧВАЛЬНАЯ ПРЭМІЯ. МАЛЮНАК. 
 

 

 

 

 Луцкая Надзея,  

ДУА ―Гімназія-каледж 

мастацтваў г. Маладзечна‖ 

 

      
 Бялько Анастасія,  

      ДУА ― СШ№ 14г. Маладзечна‖ 
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ЗААХВОЧВАЛЬНАЯ ПРЭМІЯ. МАЛЮНАК. 
 

 

 
 

Гарбарчук Кацярына, 

ДУА ―Гімназія-каледж мастацтваў  

г. Маладзечна‖ 

 

Сталбова Аліна, 

ДУА ―Гімназія-каледж мастацтваў  

г. Маладзечна‖ 

 


