
 

 

Я вам песню спяваю аб роднай старонцы… 
 

 

 

 

 
 

 

Алесь Падаляк, былы настаўнік школы 
 

 

Я вам песню спяваю аб роднай старонцы, 

Аб бяскрайніх прасторах і людзях яе. 

Водгук песні маѐй пакупаецца ў сонцы 

Дый у хату да маці зайсці не міне. 

 

Калі ж сябра дагоніць у цяжкай дарозе, 

То і сябру паклон перадасць ад мяне, 

Калі ж гора якое ў вас на парозе, 

Я ўпэўнен, што песня і вас не міне. 

 

Гэту песню пяюць, адлятаючы, гусі, 

Прылятаючы, песню нясуць жураўлі. 

Гэта песня аб маці маѐй, Беларусі, 

Гэта песня пра мір і жыццѐ на зямлі. 

 

Мая песня ад сэрца да сэрца прарвецца, 

Апалошча сабой паплавы і лугі. 

Калі ж песня мая не ад сэрца пяецца, 

Грош цана гэтай песні, павер, дарагі. 

 

 

 



 

 

 

 

Уладзімір Сітнік, былы намеснік дырэктара, 

настаўнік школы 

Прызнанне 

Мне, ей-богу, нічога не трэба, 

Вам прызнаюся шчыра я, 

Толькі бездань блакітнага неба, 

Клѐкат бусла і звон ручая, 

Бохан роднага смачнага хлеба, 

І ўсмешка, як сонца, твая, 

Шэпат лесу гаюча нястрымны 

І прасторы палѐў неабдымных— 

Усѐ што клічам мы любай Радзімай. 
 

 

 

 
 

Манько  Святлана Сяргееўна, настаўніца 

замежнай мовы 

 

Мая Беларусь 

 

 Я люблю сваю Радзіму, 

Поле, лес і пералескі, 

Першы снег, і спеў птушыны, 

І блакітныя пралескі. 

 

 Беластвольныя бярозкі, 

 Нібы стройныя дзяўчаты,  

 Куст шыпшыны ля дарогі 

 І рамонкі каля хаты. 

 

 Я люблю сваю Радзіму, 

 Подых ветру, сонца ласкі, 

Даўніны сівой паданні,                                                   

 Песні маці, яе казкі. 

 

 Я люблю сваю Радзіму, 

Беларускі наш народ. 

 Хай жыве шчасліва, у згодзе 

 І ў здабытку з году ў год 



 

 

 

 

Юрэвіч Святлана,  

выпускніца 2007 г. 
  

 

Сярод палѐў, лясоў і пералескаў  

Ёсць край, які завецца Беларусь. 

Тут вока радуе бярозка на ўзлеску, 

І куст, і рэчка, і зялѐны луг ... 

Тут шмат прыгожых маляўнічых месцаў, 

І радасць мне прыносіць кожны дзень. 

І Беларусь мая не проста так завецца  

Блакітнаю Радзімаю маѐй. 
 

 

 

 

 

 

Жук Хрысціна,  

выпускніца 2009г. 
 

 

 
Я помню з дзяцінства 

Мне маці казала: 

-Радзіма твая – Беларусь ! 

Блакітнае неба, 

Лясы, пералескі – 

Вось гэтым я век ганаруся ! 

Мінулі гады – 

І маці не стала... 

Наказ яе ў сэрцы нашу. 

 

 

 

 

Люблю Беларусь я, 

І бульбу, і сала, 

Люблю і любіць не баюся. 

Тут лѐгка пяецца пра долю 

людскую, 

І працу, пра лѐгкі настрой. 

І чутна, як недзе калоссе смяецца 

І промні блішчаць над вадой. 

Усе словы і думкі табе  прысвячаю, 

Жыву я ў марах з табой. 

Усе шчырыя песні для роднага 

краю, 

Для краю з вялікай сям’ѐй. 



 

 

 

 

 

 

 

Каролька Анастасія,  

выпускніца 2012г. 
 

Беларусь, мая Радзіма, 

Я цябе вельмі люблю! 

І ў чыстым полі кветкі 

Я ўсе табе дару. 

 

І вясѐлку, што на небе 

Ярка свеціць ля ракі, 

Жаўранка таксама дам я, 

Каб спяваў табе заўжды! 

 

Жыві пад сонейкам у небе, 

Жытнѐвы колас у руцэ трымай. 

Жыццѐ і здароўе будзе ў хлебе, 

А ты красуй і расцвітай! 

 

 

Дамарад Павел, 

 выпускнік 2015г. 
 

Я грамадзянін Беларусі 

І гэтым вельмі ганаруся. 

Што Беларусь найлепшая ў свеце, 

Упэўнены дарослыя і дзеці. 

У Беларусі шмат лясоў, 

А там многа ягад і грыбоў. 

У нас няма вялікіх мораў, 

Затое многа  рэк,  азѐраў. 



 

 

 

 

 

 

Калач Дзіяна,  

выпускніца 2016 г. 
 

Наш родны край… 

Які прыгожы! 

Усяму вядомы свету. 

Народ руплівы тут  здавѐн 

На сонечных палетках 

Сеяў бульбу, жыта, лѐн. 

Раскідаліся  вѐскі, 

Радасць перапаўняе грудзі, 

Стаяць хаты, таполі, бярозкі-- 

Усюды працавітыя людзі. 

Край мой родны, 

Столькі ты вынес нядолі! 

І быў ты заўсѐды свабодны 

Ды працаваў на сваім полі. 

 

 

 

Арцімовіч Паліна,  

вучаніца 8 класа 
 

Радзіма 

Мая Радзіма—жытні колас, 

Край ячменю, мурагу. 

І хлапчыны моцны голас 

Будзіць неба і зямлю. 

Ты шануй усѐ жывое, 

Усѐ, што бачыш, беражы! 

І цані ўсѐ людское 

Ды зямлі сваѐй служы. 

Паважай людзей старанні, 

Дапамагай прыродзе жыць! 

Бо радней Радзімы нашай 

Нікога ў нас не можа быць! 



 

 

 
 

 

 

Емяльянава Анжаліка, 

 вучаніца 7 класа 
 

Мой родны кут, 

Прырода ўсіх палеткаў 

І ззяе сонейка над пералескам. 

Мы нарадзіліся  і жывѐм тут, 

Мой мілы і прыгожы родны кут. 

 
 

 

Баратаў Уладзіслаў, выпускнік 2007г. 

 
Прырода радзімага краю, 

Я ў песнях цябе ўслаўляю 

За веліч тваю векавую, 

За прыгажосць незямную. 

Да сэрца мне любы 

Лугі, пералескі, 

Дубровы, гаі, 

І бяроз пераблескі, 

І спеў жаўрукоў, 

Як напеў маѐй маці, 

Заўсѐды гучыць, 

Каб жыў я ў згодзе і шчасці. 
 

 

 

 

 



 

 

Змітровіч Анастасія, 

 выпускніца 2012г.  
 

 

Любоў у словах 
 

Беларусь – мая Радзіма, 

У ѐй нарадзіўся і жыву, 

Патрыѐт сваѐй краіны 

Званне з гонарам нашу. 

Кожны дзень я светлым ранкам 

У поле чыстае іду, 

Там збіраю з траў расу 

І да сонейка нясу. 

Беларусь мая багата 

На азѐры і лясы. 

Таямніцу скарбаў гэтых 

Трэба вельмі берагчы. 

Колькі цудаў незлічоных 

Мае наш вясѐлы край! 

Песень, казак і паданняў – 

У душу дзверы адчыняй. 

Беларусь – мая Радзіма, 

У ѐй нарадзіўся і жыву. 

Ведай, мілая краіна, 

Вельмі я цябе люблю! 


