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“Наша мова для нас святая, бо яна нам ад Бога даная”  

Ф. Багушэвіч 
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“Мова – не толькі сродак зносін. Яна – душа народа, аснова яе культуры. 

Пакуль жыве мова, жыве народ. Выбіраць мову зносін – права асобнага чалавека. 

Але такога права пазбаўлены народ, бо страта нацыянальнай мовы вядзе да 

знікнення яго як самабытнай этнакультурнай супольнасці. Кожная мова – гэта 

неацэнны скарб, які разам з тым належыць не толькі аднаму народу, а ўсяму 

чалавецтву, духоўна ўзбагачаючы яго”. (Беларуская мова: энцыклапедыя) 

Я - беларус, і я шчаслівы,  

Што маці мову мне дала,  

Што родных песень пералівы 

І зблізку чую, і здаля. (Н. Гілевіч) 

 
Толькі праз родную мову чалавек можа стаць беларусам, бо ў ёй хімія і 

фізіка, гісторыя і батаніка, эканоміка і культура таго, што называецца нацыяй, 

народам. (Я. Сіпакоў) 

 
Народ пранясе цябе, родная мова, 

Святлом незгасальным у сэрцы сваім. (М. Танк) 

 
Дзяды і бацькі нашу мову стваралі, 

Каб звонка звінела, была, як агонь. (П. Броўка) 

 
Не саромся, беларус, гаманіць па-свойму – на роднай мове бацькоў і дзядоў 

сваіх. Шануй сваю мову, шануй свае песні, свае казкі, звычаі і ўсё роднае – гэта 

спадчына дзядоў і вялікі нацыянальны скарб. Толькі тады цябе ўсе будуць 

шанаваць як чалавека, калі сам сябе будзеш шанаваць – ю  калі не адкінеш свайго 

нацыянальнага ўласнага багацця. 

 А першы скарб нацыянальны - гэта родная мова. (З. Бядуля) 

 
Хто не шануе родную мову, той не шануе сябе самога, ні свой род, ні сваіх 

дзядоў-бацькоў, якія той жа мовай гаварылі. (В. Ластоўскі) 

 



Юбілейныя даты 
 Калейдаскоп 
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10 кастрычніка 80 гадоў з дня нараджэння  

Канстанціна Тарасава 
 

 



Юбілейныя даты 
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19 кастрычніка 125 гадоў з дня нараджэння 

Сяргея Палуяна 

             
Максім Багдановіч прысвяціў свой адзіны прыжыццёвы зборнік "Вянок" 

памяці С. Палуяна. "Ты быў, як месяц, адзінокі: самотна жыў, самотна ўмёр", — 

напісаў Багдановіч у трыялеце. 

Беларускі літаратар Сяргей Палуян, які пражыў усяго 20 гадоў, лічыцца 

адным з заснавальнікаў нацыянальнай літаратурна-мастацкай крытыкі. 

Нарадзіўся ён 19 кастрычніка 1890 году ў мястэчку Брагін (цяпер раённы цэнтр) 

Рэчыцкага павету.  

Цікавасць да кніг на роднай мове, забароненых уладаю, прага да вывучэння 

краязнаўства і культуры роднай старонкі, першыя вершы на роднай мове — усё 

гэта, напэўна, было дадзена звыш. Бо бацька Сяргея Палуяна быў верным 

расейскім падданым, таму захапленне сына беларускай мовай ён не разумеў. 

Вучыўся Сяргей Палуян у Мазырскай прагімназіі. Ужо ў 15 гадоў хлопец 

быў самаадукаваны. Пасля паехаў вучыцца ў гімназію ў Мітаве (цяперашняя 

Елгава, Латвія).  

З-за канфлікту з бацькам, які адмоўна ставіўся да грамадска-палітычнай 

дзейнасці сына, кінуў вучобу і пераехаў у Кіеў. Па-сутнасці неразуменне бацькамі 

светагляду і пазіцый сына і прывяло да трагедыі. Сяргей Палуян надзвычай 

імкліва прамільгнуў на небасхіле беларускай літаратуры. 

20 красавіка 1910 году ён скончыў сваё жыццё самагубствам.   

Сяргей Палуян — аўтар празаічных твораў “Вёска”, вершаў у прозе 

“Хрыстос уваскрэс” і іншых. Рабіў допісы ў “Нашу ніву”. У сваіх “Лістах з 

Украіны” зрабіў сістэматызаваны агляд культурна-гістарычнага жыцця 

ўкраінскага народу і беларуска-ўкраінскіх літаратурных сувязяў пачатку ХХ 

стагоддзя. Аўтар артыкулу “Аб нацыянальнай школе ў Беларусі”, рэцэнзіі на кнігу 

“Другое чытанне для дзетак беларусаў” Якуба Коласа. Сам складаў літаратурную 

хрэстаматыю для дзяцей. Сяргей Палуян актыўна выступаў за развіццё беларускай 

мовы і культуры. 



Папулярызацыя беларускай мовы 
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Ніхто не забыты 

 

У рамках мерапрыемстваў па папулярызацыі беларускай мовы і пашырэнні 

сферы яе выкарыстання 15 кастрычніка вучні 10, 11 класаў наведалі музейны 

пакой Ганаровага паста памяці г. Магілева. Школьнікі даведаліся аб 

гістарычных старонках баявога мінулага нашага горада, убачылі цікавыя 

экспанаты, якія напамінаюць нам аб Вялікай Айчыннай вайне, а таксама для іх 

была праведзена экскурсія па плошчы Славы. Такія мерапрыемствы спрыяюць 

ідэалагічнаму выхаванню падлеткаў. 

 

Настаўнік беларускай мовы і літаратуры Пышнюк А. А. 
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Па старонках мінулага 

 

Для вучняў 9-ых класаў у рамках папулярызацыі беларускай мовы па 

чацвяргах была праведзена 22 кастрычніка  віктарына “Славутыя беларусы”. 

Гэта мерапрыемства стала абагульняльным пасля знаёмства на ўроку беларускай 

літаратуры з асобамі славутых продкаў: Е.Полацкай, Ф.Скарыны, М.Гусоўскага. 

 

Настаўнік беларускай мовы і літаратуры Пышнюк А. А. 

 

 

 

 

 

 



Народныя традыцыі 
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КАСТРЫЧНІК ходзіць па краю і гоніць птушак з гаю. 
 

Этымалогія назвы 

Беларуская назва месяца паходзіць ад слова "кастрыца" (кастра): у гэты 

час сяляне часалі, трапалі лён і каноплі, з якіх ападала шмат кастры. 

 

Народныя прыкметы месяца 

У кастрычніку і хата з дрывамі, і мужык з лапцямі.  

Кастрычнік ходзіць па краю і гоніць птушак з гаю.  

Кастрычнік ні калёс, ні палоз не любіць. Кастрычнік зямлю беліць, а лес 

дык залоціць. 

 

Беларускія каляндарныя святы 

7-14 – «бабіна лета» 14 – Пакроў 

14-21 – «дзявоцкае лета» 

25 – Дзяды (Змітраўка) 
 

 



Літаратурная старонка 
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Кастрычнік 

Лісцё ў кастрычніку ляціць 

На мокрую траву. 

Ля весніц клён стары стаіць, 

Схіліўшы галаву. 

Пяюць вятры, нясуць яны 

Халодны змрок і сум. 

І сцелюць лісцяў дываны 

Асеннюю красу. 

Цябе любіў я і люблю, 

Мой звонкі лістапад. 

Бы ў грудзі, грукае ў зямлю 

Антонаўскі апад. 

На ўзлёце крылле распусціў 

Знясілены вятрак. 

Ён жорны цэлы век круціў, 

Стаміўся, небарак. 

Калючы дождж яго дзяўбе, 

А ён з-пад самых зор 

Глядзіць, паставіўшы сябе 

Вятрам наперакор. 

(М. Хведаровіч) 
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 МУЗЫКА ПРЫРОДЫ 

 

Як зачаруюць птушак галасы, 

Ў душы зусiм не застаецца прозы, 

Прыемна луг адведаць i лясы, 

Паслухаць шэпт травы i плач бярозы. 

 

Там музыка прыродная гучыць 

I асалодай сэрца напаўняе, 

Душы цудоўна: слухае, маўчыць 

Або у такт чароўна падпявае. 

 

Хоць музыка, стварыў што чалавек, 

Гарачыя пачуццi выклiкае, 

Ды лепей тая, што гучыць павек, 

Яна зусiм нiколi не змаўкае. 

 

Калi павее ветрык-музыкант, 

Ў аркестр сальюцца разам моцна гукi, 

I чутны бас, альт, тэнар i дыскант, 

Чароўны вецер майстар на ўсе рукi. 

 

Дае прыроды музыка цяпло, 

Халодная душа ад нот адтае, 

Тугi i суму – нiбы не было, 

Ад музыкi такой душа лятае. 

 

Анатолій Балуценка 

 



Цікава ведаць 
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Пакроў, Пакровы, Пакравы, межавая дата ў народным і працоўным 

календары беларускага і іншых народаў. Свята сфармавалася ў сувязі з 

заканчэннем восеньскага цыкла гаспадарчых клопатаў, завяршэннем пары збору 

ўраджаю, перамяшчэннем плёну, усяго багацця дзейнай сферы з адкрытай 

прыродна-ландшафтнай у абмежаваную, фіксаваннем пераломнага моманту ў 

сезонных рытмах. Адзначаецца 14 кастрычніка. 

У грамадскам жыцці пачыналася пара вяселляў. У рэлігійнай практыцы 

гэтая дата адзначаецца ў поўнай назве як Пакроў Прасвятой Багародзіцы. 

Багародзіца пакрыла вернікаў белым пакрывалам і малілася за выратаванне свету 

ад нягод і пакут. 

У Дзень Пакрова Божай Маці вернікі-людзі моляць аб заступніцтве, абароне 

ад усякіх бедстваў, аб пасланні мілаты (благадаці). У побыце просты народ 

увязвае дзень Пакрова Найсвяцейшай Багародзіцы са снежным пакровам зямлі, 

канчаткам сельскіх прац, зборам апошніх пладоў. Пакрова – гэта прадзімак, 

магчымы наступ халадоў, замаразак, снегапада; па народных прыметах, адлёт 

жураўлёў да Пакровы – да ранняй і халоднай зімы; на Пакрову вецер з усходу – 

зіма халодная; з поўдня – да цёплай зімы, заходні – да снежнай. 

З Пакровы руплівыя гаспадары пачынаюць уцяпляць хату на зіму, 

'заганяюць цеплыню' - прысыпаюць прызбы, канапацяць пазы мохам або 

пакуллем, прамазваюць рамы. Казалі: «Захапі цеплыні да Пакровы». 

Гаспадыні, падпальваючы печ у святліцы, прыгаварваюць адмысловыя 

словы: «Бацюшка-Пакроў, напалі нашу хату без дроў». 

Лічылі, што калі на Пакрову вытапіць печ яблыняй, то ў хаце ўсю зіму будзе 

цеплыня. 

Да Пакрова ў хаце мылі, чысцілі, прыбіралі, наводзячы парадак. Рыхтаваліся 

пачастункі з пладоў новага ўраджая, варылі мёд, брагу. 

Пакроў – апошні дзень збору пладоў і грыбоў: груздоў і рыжакоў. 

Каб зберагчы дзяцей ад прастуды, перад Пакровам іх аблівалі на парозе 

хаты вадою скрозь рэшата. 

З спрадвечных часоў увайшло ў звычай дамаўляцца аб тэрмінах прац і 

найманняў 'ад Пакровы' і да Пакровы'. Да гэтага часу сканчаліся ўсе асноўныя 

сельскагаспадарчыя работы і высвятляліся віды на падыходзячую доўгую зіму. 

Тэрмін усталёўвалі ад Пакровы да Еўдакіі (14 сакавіка, 1 сакавіка па старым 

стылі), ад Пакровы да Юр’я, ад Пакровы да Вадохрышча. 

На Пакрову у шматлікіх месцах пачыналіся Пакроўскія кірмашы, гандаль. 
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      Рэдкалегія:  Аліева  Анастасія (8в), 

 Кузьміна Кацярына  (8в), Прасаловіч Юлія (8в),  

Сарокіна Вікторыя (8в), Федарэнка Вікторыя(8в).                                  

      Рэдактар Юрчанка С. А. 
 

 

 


