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ЖУРАВСКАЯ  АНАСТАСИЯ    7 «Б» класс 

Осень 

Осень пришла- 

Золотая пора! 

Снова в школу учиться 

Спешит детвора. 

 

Ветерок подует- 

Кружится листва. 

Эта пора года 

Радует меня. 

 

Листьями цветными 

Устлана земля, 

Птицы улетают  

В тѐплые края. 

 

Солнце меньше греет, 

Часто дождик льѐт, 

А я иду по улице, 

И душа поѐт! 

 

В золото одеты 

Деревья и кусты. 

И сердце замирает 

От этой красоты! 
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Лес 

 

Звонкий лес шумит, играет, 

Песни соловей поѐт, 

Воробьи кругом летают, 

Дождик мелкий льѐт и льѐт. 

 

По сосѐнкам скачет белка, 

Дятел дерево долбит, 

А кукушка всѐ кукует 

И о чѐм-то говорит. 

 

Я об этом не соврала, 

Я всѐ это увидала! 

 

Утром села у окошка 

И подумала немножко, 

Что красивым для меня 

Был тот  лес, где я была. 

 

Мой президент 

Государством нашим правит 

Лукашенко-президент. 

Я хочу открыть секрет, 

Президента лучше нет. 
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Добрый, умный, справедливый 

И с большою хваткою. 

Борется с коррупцией, 

Хоть не всѐ и гладко. 

 

Для народа он хорош, 

Хоть не всем и нравится. 

Конечно, недостатки есть, 

Но, в основном, он славится. 

 

Города и сѐла 

Расцвели все в краске. 

Учись, трудись и не ленись, 

И будет всѐ, как в сказке. 

 

На дорогах наших тихо, 

Спать спокойно можем мы. 

От врагов внутри страны 

Надѐжно мы защищены. 

 

Много строит для досуга, 

Для здоровья нации. 

Сам играет он в хоккей 

Без всякой имитации. 
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Пожелать ему хочу я 

Крепкого здоровья. 

И, чтоб много лет подряд 

Правил он страною. 

 

Мой прэзідэнт 

На пасадзе прэзідэнта 

Ён ужо не першы год. 

Яго вельмі паважае 

Беларускі наш народ. 

 

Ён з народа выйшаў родам, 

У калгасе працаваў, 

Вылучаўся інтэлектам, 

Таму і прэзідэнтам стаў. 

 

Умела ѐн краінаю кіруе: 

Палацы лядовыя, бібліятэкі будуе. 

Для развіцця беларускай нацыі 

Узводзіць новыя камунікацыі. 

 

З кожным годам прыгажэе 

Беларуская зямля. 

Гэта – заслуга прэзідэнта 

У Беларусі мір, спакой і чысціня. 
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У руля краіны 

Надзейна ѐн стаіць. 

Таму ў роднай Беларусі 

Мы спакойна можам жыць. 

 

Працавіты свой народ 

Ён не забывае. 

Калі  з’яўляецца  магчымасць, 

Зарплату падымае. 

 

Ён і ў хакей гуляе, 

І на баяне ўмее граць. 

Такога прэзідэнта 

Трэба шанаваць 

 

Мой город – Старые Дороги 

 

Сюда ведут пути-дороги, 

Давно протоптанный маршрут. 

Здесь город – Старые Дороги, 

В нѐм люди счастливо живут. 

 

Сияет город тысячью огней, 

Сверкают всюду лица и улыбки. 

Здесь много верных мне друзей, 

Надеюсь, в этом нет ошибки. 
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С каждым годом мой город всѐ краше, 

Чистота и порядок везде. 

Это всѐ – достояние наше 

На родной белорусской земле. 

 

Когда возвращаюсь из дальней дороги, 

Я вижу свой город и с радостью мчусь. 

Не зная усталости, несут меня ноги 

Ведь это – мой город , и я им горжусь. 

 

Очень часто во сне замечаю, 

Как иду босиком по росе. 

С чувством восторга рассвет я встречаю 

На родной моему сердцу земле. 

 

Проходят дни, часы, недели, 

Сутки, месяцы, года. 

Город Старые Дороги 

Буду помнить я всегда. 
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                          *** 

Шчасце — жыць у мірнай краіне, 

На роднай, любімай Радзіме. 

Не ведаем гора, бяды 

На нашай прыгожай зямлі. 

 

Беларусь — краіна наша, 

Мы ўсе тут у міры жывѐм. 

І жыць у Беларусі — шчасце, 

Горда гімн свой Дзяржаўны пяѐм. 

 

Краіна пад белымі крыламі — 

Родная наша зямля. 

Шмат іншых краін ѐсць у свеце, 

А Бацькаўшчына — адна! 

 

Нарадзіліся мы ў Беларусі, 

І яе мы павінны любіць. 

Бо Беларусь — Радзіма наша, 

І шчасце для нас у ѐй жыць! 
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ТИХОН  ЕКАТЕРИНА     7 “Б” класс 

 

                            Моя Беларусь 

    

 Беларусь моя родная, 

 Хоть она и небольшая, 

 Но при этом хороша, 

  Красотой своей полна. 

 

     

 Над лесами, над полями 

 Аист белый здесь кружит. 

 Мир и счастье обещает 

 И покой наш сторожит. 

 

 Люди здесь у нас красивы 

 И умны и хороши, 

 И работают усердно, 

 Отдыхают от души. 

 

 А картошка просто класс, 

 Любят все еѐ у нас, 

 Жарят, варят и едят, 

 И другого не хотят. 
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Зима 

Я проснулась утром рано и смотрю в окно. 

Во дворе сугробов ночью много намело. 

Белые дороги, белые дома, 

Белые заборы, белая земля. 

 

И под шапкой белою деревья тихо спят. 

Так зима решила порадовать ребят! 

Мы с подружкой Дашей слепим снеговик! 

Будет он красавец, хоть и не велик. 

 

Два комка – для тела, третий – голова. 

Мы его поставим посреди двора. 

Ведро – вместо шапки, глазки – угольки. 

Ну, а нос – морковка, палки, две руки. 

 

Братик мой Максимка 

Будет помогать. 

То снежком кидаться, 

То ведро снимать. 
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ПАРХІМОВІЧ  АНАСТАСІЯ       9 “Б” клас 

 

                        Шчасце 

Што такое шчасце? 

Дзе знайсці яго? 

Можа, яно ўжо 

Не існуе даўно? 

 

Шчасце – гэта дзеці, 

Шчасце – гэта я,  

Шчасце – гэта ўся 

Мая здаровая сям’я. 

 

Шчасце – гэта сонца,  

Шчасце – гэта дождж, 

Бо без шчасця нават  

Не пражыве і морж. 

 

Што такое шчасце, 

Не ведае ніхто. 

Шукайце, людзі, шчасце, 

Пазнайце вы яго! 
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Мой край 

 

У Мінскай вобласці жыву 

На зямлі прыгожай. 

Старадарожчынай заву 

Краіну мілай, гожай. 

 

 Ёсць у нас лясы, палі, 

 Рэчкі, поўныя вады,  

 І азѐры ўдалі -      

 Усѐ прыгожа, сапраўды. 

 

 Лес наш шчодры на грыбы, 

 У ім  суніц багата. 

 А лясныя жыхары 

 Жывуць там, як у хатах. 

 

  Старадарожчына мая -  

  Дарагая спадчына! 

  Лепшай за цябе няма – 

  Ты мне ласкай матчынай! 
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 ПІНЧУК ПАЛІНА        8”Б” клас 

                      

Мой край 

 

Шчасце жыць у мірным краі, 

Дзе заўсѐды мір і лад. 

Мой край – бялюткія бярозы 

Абапал сіняе ракі. 

 

Мой край – лугі і пералескі,  

Шчаслівае дзяцінства, матуліны ўсмешкі. 

Мой край – блакітныя пралескі 

На сцежках ранняе вясны. 

 

Мой край – у небе бусел кружыць,  

Ляціць за сіні небакрай. 

Не забывай ніколі, дружа,  

Сваю зямлю, свой родны край! 
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КУРЦЮГОВА ДАР’Я       9”А” клас 

 

                               *** 

А я чакаў цябе, каханая мая, 

Вось ты прыйшла і сэрца расчыніла, 

Мне гаварылі, што ў свеце многа зла, 

Але каханне – гэта сіла. 

А ў сэрцы шчасця,бачна,у цябе спаўна, 

Каб мы сустрэліся, у Бога ты прасіла… 

У каханні нашым ѐсць сумненне, 

Але яму перашкаджае захапленне. 

                               

 

                               *** 

Я вельмі люблю назіраць, як ноччу 

Гараць і свецяць у небе зоркі. 

Нічога не бачаць, акрамя іх, вочы, 

Нават не звяртаюць увагі на снежныя горкі. 

Ледзь чутна, як тупаюць людзі ў цішы, 

Спяшаюцца пасля работы. 

Добра, калі свецяць зоркі ўначы, 

Далѐка адыходзяць іх турботы. 

 

 

 



14 

 

 

ЕПІХАВА БАЖЭНА  9 “А” клас 

 

                             *** 

Зіма – цудоўны час загадак, 

Калі мароз малюе на акне 

Прыгожыя ўзоры для мяне. 

Зіма – цудоўны час загадак, 

Вяселле, радасць тут для ўсіх, 

Цікавы гульняў час для дзетак… 

Зіма – цудоўны час загадак, 

Калі мароз малюе на акне. 

 

                               *** 

У кожнага ѐсць свая любімая пара, 

Калі ты адчуваеш у душы радасць, 

І кожны дзень табе здаецца цудоўным, 

Што пачынаеш разумець, як добра жыць. 

Напрыклад, для мяне – гэта вясна, 

Тая пара, калі прырода  

Толькі-толькі пачынае абуджацца, 

Нібы сцвярджае нам 

Цаніць жыццѐ – галоўнае багацце, 

Не азірацца назад, ісці далей 

І перад цяжкасцямі не спыняцца! 
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ШАЎКУНОЎ АЛЯКСЕЙ   9 “А” клас 

 

                  *** 

Светлыя яркія кветкі 

На лузе растуць у цішы. 

Ззяюць прыгожа рамонкі, 

Светлыя яркія кветкі. 

Пяшчотныя знакі любві 

Жывуць у кожнай душы. 

Светлыя яркія кветкі 

На лузе растуць у цішы. 

 

                   *** 

Жыццѐ ўмелаю рукой 

Дае нам права адчування 

Усяго, што светлай барацьбой 

Магчымасць дорыць існавання: 

Пах дыму цішыні начной 

Ці дождж вясновага кахання… 

Пачуццяў – шмат, жыццѐ адно – тваѐ, 

І здольнасць маеш ты на ўсѐ. 
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РЫЖАНКОВА  АЛІНА    9 “А” клас 

        

                                     *** 

За дарогай у кустах 

Жыве салавей. 

Часта ѐн па начах 

Спявае песні свае. 

Галасісты мой птах, 

Сваю песню мне заспявай, 

У садок да нас прыляці 

І лета нам з сабой прынясі. 

 

 

ПАРХІМОВІЧ ЯЎГЕН     9 “А” клас 

              

                                       *** 

Я не люблю асенні сум, 

На сэрцы мне і так тужліва,  

А дні ляцяць, ляцяць імкліва. 

Я не люблю асенні сум. 

Глядзіш на сонца, як на дзіва, 

У душы пануе шэраг розных дум. 

Я не люблю асенні сум, 

На сэрцы мне і так тужліва. 
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ШЭШКА АЛЯКСАНДРА     9 “А” клас 

              

                                       *** 

Ноччу свет людзей замірае, 

Згасаюць вокны дамоў, 

Месяц на небе ўсплывае 

Разам са зграяй жукоў. 

Горад павольна ўздыхае, 

Сыходзіць у даліну сноў. 

Цемрай нас ноч сустракае, 

Думкі плывуць зноў і зноў.     

 

 

ФАДЗЕЕВА ВІКТОРЫЯ    9 “А” клас 

              

*** 

Вясна – цудоўная пара! 

Вясной усѐ прыемна, люба, 

Вясной вакол прыгожа, шмат цяпла, 

Вясной расце трава пад дубам. 

Вясну такую любіць дзетвара, 

Цяпло яе ніколі не забудзе. 

Калі прыходзіць да нас вясна, 

Вялікім шчасцем жывуць людзі! 
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САВІЦКІ МІКІТА       9 “А” клас 

                       

                    *** 

Звонкі ручаѐк паміж лясных праталін 

Песню мне спявае пра вясну. 

Мы глядзім у нязведаныя далі… 

Звонкі ручаѐк паміж лясных праталін… 

Усе лясныя жыхары вясну гукалі, 

Дрэвы прачыналіся ад сну… 

Звонкі ручаѐк паміж лясных праталін 

Песню мне спявае пра вясну. 
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ДОЎНАР  ВІКТОРЫЯ    10 “Б” клас 

                     

*** 

Жыву ў Беларусі – і тым ганаруся, 

Мовай сваѐй даражу. 

Люблю яе кожнае слова –  

І гэта я вам дакажу. 

 

Мова мая, беларуская мова, -  

Гэта мелодыя нашай душы. 

На ѐй размаўлялі Купала і Колас, 

З ѐй нашы продкі жылі. 

 

Мова мая, як птушыныя спевы,  

Як гул ручайка раніцой. 

Гэта ў дзяцінстве матуліны спевы, 

Якія люблю ўсѐй душой. 

 

З мовай сваѐй па жыцці буду крочыць, 

Яе буду помніць заўжды. 

Ніхто пачуцця  мне не зможа азмрочыць, 

Яго пранясу праз гады. 
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          *** 

Беларусь – мая старонка! 

Радзімай я цябе заву. 

Спяваюць птушкі звонка-звонка, 

І нехта грае ў дуду. 

 

Жыву ў краіне добра, самай лепшай, 

Радзіма, адчуваю ласку я паўсюль тваю. 

Спытай мяне –  адкажу адразу я першай: 

―Люблю я  моцна Беларусь сваю!‖ 

 

Мне лепей за луг, за крынічку між гаю 

Нічога ў свеце няма. 

Пачуццяў такіх я ўсім вам жадаю, 

Якія ў душы адчуваю сама. 

 

Удзячна Радзіме  за мірнае неба, 

За крык журавоў у вышыні. 

І мару я тут аб усім, што мне трэба… 

Шчасце, што жыву ў такой дабрыні! 

 

                Радзіма мая! Беларусь дарагая! 

                Табой ганаруся заўжды! 

                Люблю я цябе ад краю да краю. 

                Не ведай ніколі бяды! 



21 

 

 

Першы снег 

Скаваў мароз і рэчак бег. 

Заўжды працуе ѐн старанна. 

Ляжыць у полі мяккі белы снег – 

Зіма прыйшла на дзіва рана. 

 

Пакрыла інеем галлѐ, 

І ціха-ціха стала ў лесе. 

Прыйшлі спакой і забыццѐ, 

І радуюцца зіме дзеці. 
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ПУШКОВА УЛЬЯНА     10 «Б» клас 

 

 Шчасце – жыць у мірнай краіне! 

 

Свет без вайны – вось пра што я мару! 

Не хачу я чуць горкі плач дзяцей. 

Але часам чутны гучныя ўдары, 

Бомба ўпала – і стала ўсѐ змрачней. 

 

Шчасце – жыць у мірнай краіне ўсім нам, 

Дзе няма вайны, дзе гучыць дзіцячы смех. 

І за гэта скажам мы: ―Дзякуй!‖ ветэранам, 

Што сваѐй крывѐй шчасце для нас здабылі. 

 

Як прыемна глянуць на лясы і поле, 

Дзе красуюць кветкі і жыты растуць. 

Сінявокі край, нашае раздолле, 

Мне да свайго сэрца люба прыгарнуць. 

 

Што мілей у свеце ѐсць за край наш дзіўны, 

Прыгажэйшых дзяўчат няма больш анідзе. 

Шчыра ганаруся моцаю краіны, 

І што вораг люты да нас не ідзе. 
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Страшную вайну людзі між сабою пачынаюць, 

А навошта ім бессэнсоўнасць гэту пачынаць? 

А колькі людзі на вайне родных губляюць? 

Дык няўжо ўсѐ нельга мірна абмеркаваць?  

 

Свет без вайны – вось пра што я мару! 

Не хачу, каб гора прыйшло да дзяцей. 

Але зноў ляціць снарад за снарадам, 

Забірае жыцці тысячы людзей. 

 

       

Мама 

Мама! 

Няма чалавека бліжэйшага ў свеце! 

Мама! 

Гэта слова, якое вымаўляюць дзеці! 

Мая матуля мяне падтрымае 

І будзе любіць і галубіць, я знаю. 

А рукі матулі такія ласкавыя, 

Такія мяккія, такія пяшчотныя. 

Не на чые ў жыцці не падобныя. 

Прашу прабачэння за ўсѐ ў матулі. 
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БАХАНОВИЧ  МАРГАРИТА        9 «Б» класс 

 

                      Лондон 

Осенний Лондон прячется в туман, 

И дождь тихонько моросит в округе, 

И кажется, ему немного жаль 

О том, что будут мокнуть люди. 

  

И тучи серые скользят над головой, 

И будто шепчет небо: «Поспешите! 

Держите зонтик твердо под рукой, 

Коль прогуляться в городе решите». 

 

А Лондон тихо говорит тебе 

Шумом машин, дождя и слабым ветром. 

А Лондон тихо говорит в тебе, 

Ведь ты влюблен в него, в один на свете.  

 


