
 

 

Да Дня Канстытуцыі 
  

Манько Дзяніс, вучань 10 класа 
  

Наш сцяг 
 

Сцяг Беларусі- 

Сімвал Айчыны, 

Ты непаўторны, 

Такі ты адзіны. 

 

Колер чырвоны, 

Колер зялѐны, 

Збоку арнамент 

На сцяг нанясѐны. 

 

Колер чырвоны- 

Цѐплы, як сонца, 

Колер надзеі 

І шчасця бясконцага. 

 

Колер зялѐны 

Здаўна ў народа 

Сімвалам быў 

Прабуджэння прыроды. 

 

Колер лугоў, 

Лясоў і балот,  

Колер, які 

Напявае чарот. 

 

Чырвоны арнамент 

На фоне белым 

Значыць свабодны 

 Народ наш умелы. 

 

Сцяг Беларусі- 

Радзімы часціца, 

Ты для народа 

Натхнення крыніца. 

 
 



 

 

Ракавец Роза 

 
Беларусь мая чыстая! 

Сінявокая, як вада, празрыстая. 

Беларусь мая мілая 

Завецца Радзімаю. 

 

Жыву тут я, тут мая хата 

І зямля бульбаю багата. 

А над лесам бусел— 

Сімвал роднай Беларусі. 

 

Люблю краіну дарагую, 

Азѐры, рэчкі і лясы. 

Усѐ жыццѐ шанаваць буду 

Цудоўны від гэтай красы. 

 
Саланец І.М. 

 

З народа пачынаецца Радзіма, 

Гербам вызначаецца дзяржава, 

Гімн гучыць, як сімвал, слава 

Зямлі нашай роднай, адзінай. 

 

Лунае сцяг над роднаю зямлѐю, 

Палошчацца ў сонечных праменнях. 

Лятае ў мірным небе бусел нада мною, 

Нясе вітанне новым пакаленням. 

 

Зялѐны лес, і луг, і ўвесну поле… 

Зямля ўродзіць  жыта й бульбу. 

Народ наш працавіты ў добрай долі 

Пасее лѐн—адзеты будзе. 

 

Пра краіну нашу ведаюць у свеце, 

Бо неба мірнае над намі, 

Спявае жаваранак у цѐплым леце 

Над калгаснымі жытнѐвымі палямі. 

 

  З народа пачынаецца Радзіма, 

Гербам вызначаецца дзяржава, 

Гімн гучыць, як сімвал, слава 

Зямлі нашай роднай, адзінай. 
 



 

 

 

Ціхаміраў Расціслаў 
 

 

 

Зямля Беларусі, зялѐныя долы, 

Якая ж прыгажосць вакол! 

Няма табе роўнай, 

Бо ты непаўторна, 

Як маці, адзіная 

І намі любімая, 

Як бацька, ты моцная, 

Як дзед і бабуля, ласкавая. 

 
 

 

 

 

 

 

Змітровіч Яніна, выпускніца 2012г. 

Край мой родны, дарагі,                                                                                                                                                                                                                                               

Самы лепшы на зямлі. 

Усіх у госці запрашаем… 

Вось, напрыклад, возьмем лес. 

Колькі там грыбочкаў! 

Нам ніколі не злічыць 

Дрэў, раслін, лісточкаў. 

На палях квітнеюць кветкі, 

Вырастаюць васількі. 

Колькі там багаццяў свету 

На нашай зямлі! 

Беларускі край багаты 

На азѐры і палі. 

Гэты цуд наш незлічоны 

Трэба вельмі берагчы! 

Мілы край, ты самы лепшы, 

Ганаруся табой я: 

На ўсѐй зямной планеце 

Даражэй, чым ты, няма. 
 


