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Развіваем творчыя здольнасці
Дзяржаўная ўстанова адукацыі “Лошніцкая гімназія Барысаўскага раёна” –
адзіная сельская гімназія ў Мінскай вобласці.
Гімназія падтрымлівае і развівае вучняў, выхоўвае іх сваім непаўторным
стылем. Дзейнасць настаўнікаў накіравана на абуджэнне ў кожнага вучня
імкнення да ведаў, адкрыццяў, развіццё творчых здольнасцей.
У зборнік “Пралескі” ўключаны наступныя раздзелы: “Матуля адзіная ў
свеце”, “Мілы сэрцу край”, цыкл “Поры года”, дзе размешчаны лепшыя
творчыя работы вучняў, створаныя ў час праектнай дзейнасці. Вучні
шануюць родную мову, імкнуцца спасцігнуць яе таямніцы. Кожны твор
прасякнуты шчырасцю, пяшчотай, цеплынёй, напоўнены дзіцячай мудрасцю.
Сякацкая Алена Станіславаўна,
настаўнік беларускай мовы і літаратуры
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Матуля адзіная ў свеце

Маці – высокае званне!
Дзякуй табе за любоў,
За шчырасць душы і цярпенне,
За мудрасць, талент, натхненне.
Голуб Анжаліка
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Ты ў школу мяне пабудзіш,
Матуля родная мая.
Заўсёды ты побач будзеш.
У мяне ты адзіная.
Жылінская Марыя
Мама мая дарагая!
Выціраю слёзы з павек.
Я люблю цябе, родная,
Мой самы добры чалавек.
Тамілоўская Вольга
Мацi мне сяброўка,
З мацi добра мне.
У цяжкую хвiлiну
Дапаможа мне.
Казыра Ніна
Мама самая лепшая ў свеце
На нашай вялізнай планеце.
Разумная, шчырая, добрая,
Любімая, шчодрая, родная.
Балаболаў Ілья
Працуе мама цэлы дзень.
Я хаджу за ёй, як цень.
Яна варыць, мые, гладзіць,
Толькі ўвечары прысядзе.
Раманёк Уладзіслава
Мама лепшая за ўсіх.
Сняданак зварыць і абед,
Прывядзе ў парадак рэчы,
Нас з сястрой памірыць у спрэчцы,
Прыгалубіць і прылашчыць,
Калі трэба, нас пастрашыць.
На яе я пагляджу,
Больш за ўсіх яе люблю.
Лапуцька Назар
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Колькі зор на небе!
Усіх не палічыць.
Усе зоркі маме
Хачу я падарыць.
І аднойчы раніцай
Родная мая
Мама ўсміхнецца:
“Зорачка мая”.
Антонаў Сяргей
Сумны дзень.
Зямля пакрыта снегам,
нібы дываном.
Я сяджу, сумую, плачу.
Пустата кругом,
Мамачкі няма са мной,
Пяшчотнай, мілай, дарагой!
Каратаева Ангеліна
Мама мая мілая
І добразычлівая.
Свет увесь белы абысці –
Мамы лепшай не знайсці.
Кабак Вікторыя
Мамачка любімая,
Мілая мая.
Як цябе парадаваць,
Знаю толькі я:
Старанна вучыцца,
Ва ўсім дапамагаць.
Бабіцкая Ганна
Мая маці лепшая ў свеце!
Разумная, добрая, мілая.
Ведае ўсё на планеце.
Галубка мая шызакрылая!
Рабінін Захар
Мілая мама, вершык вось гэты,
Пішу я для цябе.
Як добра, што ты ёсць на свеце
Адзіная ты ў мяне!
Касцюковіч Юліі
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Лісточкі на дрэвах жоўтыя,
Жаўцеюць лугі і палеткі.
Дажджынкі ляцяць краплістыя,
Напояць апошнія кветкі.
Хмары ніжэй апускаюцца,
Вятры налятаюць нястомныя.
Да шыбаў маіх прыціскаюцца
Асеннія ночы цёмныя.
Каратаева Ангеліна
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Надыход восені
Надышла восень. Дрэвы пакрываюцца чырвонымі, жоўтымі, аранжавымі
лісточкамі, якія час ад часу ляцяць на халодны дол. На траве ляжыць
рознакаляровы дыван.
Раптам у парку з’явіўся вожык. На вострыя іголкі ён начапляў лісця. Так
ён рыхтуецца да зімовай спячкі.
Восень – гэта пара спакою, стрыманасці.
Тамілоўская Вольга
***
Непрыкметна скончылася лета. Дні, спужаўшыся змен, здаліся, саступілі
месца чарнабровым начам.
Сонца стамілася. Яму цяжка саграваць зямлю, як раней.
Сумныя дрэвы імкнуцца накрыць глебу. Яны засцілаюць наваколле
прыгожай рознакаляровай коўдрай. Лісце кружыцца, нібы цудоўныя
матылькі, заглядвае ў акно, прысеўшы на падаконнік.
Пацягнуліся ў вырай птушкі. Небу без іх халодна і адзінока. Яно часта
плача. Парывісты вецер разганяе цяжкія хмары, вырывае парасоны з рук
людзей.
Восень смялей і смялей уступае ў свае правы.
Жылінская Марыя
***
Восень – сумная пара года. Пакуль яшчэ цёплае сонейка ўсё часцей
закрываюць шэрыя хмары. І тады з неба сыплюцца халодныя кроплі. Яны
падаюць на зямлю, на лісце, на апошнія кветкі.
Не чуваць птушыных галасоў. Толькі зрэдку засенняй вышыні далятае
развітальнае курлыканне журавоў. Нібы сама прырода развітваецца з намі да
вясны.
Дубянкоў Ягор
***
Якая незвычайная восень была ў гэтым годзе!
Да самага канца верасня было цёпла. Дрэвы стаялі зялёныя. А потым неяк
раптам пахаладнела. І за тыдзень невядомы мастак яркімі фарбамі
ўпрыгожыў клёны, дубы, бярозы. Залацістыя, чырвоныя, ружовыя, жоўтазялёныя лісточкі. Куды ні зірнеш, усюды цябе сустракаюць фарбы восені.
І вось, нібы дачакаўшыся жаданага дазволу, вясёлы ветрык свавольным
шчанём накінуўся на ўсё гэта рознакаляровае хараство. Лісце пакацілася па
парку, лёгкім шапаценнем абвясціла пра тое, што ў наваколлі гаспадарыць
восень.
Бабіцкая Ганна
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***
З прыходам восені адбываецца шмат змен.
Дзень становіцца карацейшым. Па небе нізка ходзяць хмары. Зямля,
пакрытая апалым лісцем, абліваецца халодным асеннім дажджом.
З лесу ідуць задаволеныя грыбнікі, несучы поўныя кошыкі баравікоў,
падасінавікаў, лісічак.
На палях кіпіць праца. Калгаснікі збіраюць ураджай. Вялізныя трактары
ездзяць па раллі. Яны рыхтуюць зямлю да новага ўраджаю.
Рабкевіч Аляксей
***
Позняя восень. Лістапад. Нездарма гэты месяц атрымаў такую назву. Усё
лісце ляжыць на зямлі.
У садах яшчэ пахне яблыкамі. Сакавітыя, духмяныя, яны дзе-нідзе вісяць
на вершалінах, баючыся моцных парываў злога ветру. Некаторыя з гэтых
прыгажуноў дачакаюцца маразоў.
Як прыгожа навокал!
Каратаева Ангеліна

***
Лістапад – апошні месяц восені. Усё наваколле падрыхтавалася сустрэць
зіму.
Выходзіш раніцай на вуліцу і нібы трапляеш у казачную краіну. Усё
бліскуча-белае ад інею: галінкі дрэў і кустоў, трава, дахі дамоў. Рэдкія
лужынкі пакрыты лёдам, нібы шклом. У ім адлюстроўваюцца воблакі.
Восень – сапраўдная чараўніца.
Рабінін Захар
Закружыліся лісточкі,
Паляцелі да зямлі.
І асеннія слязінкі,
З воблачка закапалі.
Дзедзюль Аліна
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Эх, як хораша зімой!
Усё ахоплена красой.
На дварэ мароз трашчыць,
Снег ад сонца зіхаціць.
Кучынская Яна
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Зімовыя пейзажы
Увечары на далёкім гарызонце з’явілася шэрая хмара.
Яна хутка наблізілася, і ў паветры закружыліся лёгкія, нібы
пух, сняжынкі. Падняўся марозны вецер. Закалаціліся ад
холаду галінкі. Снег ішоў усю ноч.
Раніцай нельга было пазнаць наваколле. Зямля пакрылася белым
покрывам. Галіны дрэў сагнуліся ад снежнага цяжару. Толькі зрэдку
сарвецца белы камяк, паляціць уніз і рассыплецца ад удару на дробныя
кавалкі.
А вось сапраўдны цуд! Снегіры. Чырванагрудыя птушкі, нібы сакавітыя
яблыкі, адпачываюць на бялюткіх галінках. Іх цэлая сямейка. Прыляцелі
прывітаць першы снег.
А якія прыгожыя паркі, скверы! Быццам таленавіты мастак намаляваў
незвычайнае царства прыроды.
Мёрзлая зямля схавалася пад цёплую коўдру, каб перачакаць халодную
зіму.
Шчарбіна Ульяна
Птушкі зімой
Нялёгка жывецца птушкам у зімовы час. Снегам засыпана смачнае
насенне. Што рабіць? Як не памерці ад голаду?
Дробнае птаства горнецца да чалавека. Хто ж яшчэ дапаможа?
Вераб’ям лепш за ўсё ў вёсцы. Тут і не трэба шукаць корму. Цэлыя
стайкі сядзяць на высокіх дахах, чакаюць. Вось ідзе гаспадыня, склікае курэй
на абед. Верабейчыкі тут жа злятаюцца паласавацца смачнымі зярнятамі.
Корму на ўсіх хопіць. А вясной і летам птушкі знішчаюць шкодных
насякомых у садзе і агародзе. Гэта іх падзяка людзям.
Прылятаюць да людзей сініцы і снегіры. Для іх трэба зрабіць кармушкі.
Насыпаўшы хлебных крошак, прыемна назіраць за тым, з якой радасцю
збіраюць іх прыгожанькія птушачкі. Яны ціўкаюць, нібыта лічаць, колькі
крошак з’елі.
А калі такая кармушка прымацавана прама за акном, то бясконца можна
назіраць за працэсам харчавання, каб толькі асцярожныя птушачкі не
заўважылі, што побач з імі чалавек.
Хто наведаецца ў кармушку, той не забудзе сюды дарогу. Толькі не
трэба забывацца падсыпаць корм.
Прылятае часам бліжэй да людзей і дзяцел. Усюды можна знайсці дрэва,
якому неабходна аказаць “прафесійную” дапамогу, палячыць, калі шкодныя
насякомыя схаваліся пад карой. І тады зімовую цішыню парушае часты стук.
Самога дзятла вельмі складана ўгледзець. Толькі звонка стукае дзюба.
Птушкі прыносяць вялікую карысць. Давайце ж і мы будзем дапамагаць
ім у цяжкія часы!
Рабкевіч Аляксей
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Вожык
Аднойчы зімой мне давялося сустрэць вожыка.
Было гэта ўвечары. Зіма толькі пачалася, снегу яшчэ не было. Вожык
павольна рухаўся прама ўздоўж вуліцы. Калі я падышоў да яго, ён нават не
скруціўся ў клубочак. Спыніўся і неяк абыякава пазіраў. Я асцярожна ўзяў
звярка і панёс у хату. Ён сядзеў на рукаве майго паліто і нюхаў паветра.
Вельмі захацелася пашчупаць яго нос, і я паднёс да яго палец. У наступную
хвіліну я адчуў моцны боль, паказаліся кропелькі крыві. Ну і вожык! Яго
зубы можна было параўнаць з іголкамі.
Вожык нават не нахіліўся да прапанаванай ежы. Прыйшлося аднесці яго
да стажка саломы, дзе ён мог схавацца да вясны.
Чаму так несвоечасова прачнуўся вожык? Можа, ён захварэў? Ці ён
выбраў нязручнае месца для спячкі побач з людзьмі, і яго нехта патрывожыў?
Гэта засталося загадкай.
Балаболаў Ілья
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Вясна ідзе:
Пралеска цвіце,
Спяваюць шпакі,
Бягуць ручайкі.
Лапуцька Назар
Вясна наступіла,
Радасць падарыла.
Птушкі спяваюць.
Кветкі расцвітаюць.
Кабак Вікторыя
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Вясеннія змены
Вясна – цудоўная пара года. Усё наваколле прачынаецца ад доўгага сну.
Усміхаецца ласкавае сонейка, пасылае на зямлю свавольныя праменьчыкі.
Сагрэлася трава і пусціла светла-зялёныя парасткі. Наваколле пакрылася
цудоўным дываном. Убачылі маладзенькую травіцу дрэвы і паціху пачалі
апранаць сваё новае ўбранне.
Якая прыгожая вярба! Яна ўся пакрылася шэранькімі “коцікамі”. А каля
маладзенькай рабінкі пахне клейкімі пупышкамі.Паветра чыстае, свежае.
Пахне вясной.
Касцюкевіч Юлія
Нарэшце прыйшла вясна. Прыемна выйсці на двор і ўдыхнуць пах
свежага паветра. Асабліва прыемна дыхаецца пасля дожджыка.
Кропелькі вільгаці прагна п’е згаладнелая зямля. І тут жа, нібы нехта
невядомы махнуў чарадзейнай палачкай, шэры колер паступова пачынае
змяняцца на зялёны. Да веснавога сонца пацягнуліся травінкі. На дрэвах
набрынялі зеленаватыя пупышкі. Яшчэ дзень-два – і на галінках
затрапечуцца далікатныя лісточкі.
Вясной па-асабліваму свеціць сонца:неяк ярка, радасна і святочна.
Хочацца хадзіць па вуліцы і ўсміхацца ўсім сустрэчным. Гэта чароўнае
ўздзеянне вясны.
Каратаева Ангеліна
Буслы
Наступіла вясна. Птушкі прыляцелі з цёплых краін.
Вярнуліся і нашы буслы. Яны раней жылі ў буслянцы на старой бярозе.
Але што гэта? Ні гнязда, ні бярозы…
Яшчэ ўвосень нехта спілаваў дрэва. Каму яно магло перашкаджаць?
Буслы доўга кружыліся над вёскай. Напэўна, раздумвалі: “Што ж
рабіць? Паляцець адсюль або застацца на прывычным месцы?”
І вось рашэнне прынята. Буслы аблюбавалі месца на воданапорнай
вежы. Пачалася старанная праца. Неўзабаве на вежы з’явілася гняздо. Цяпер
можна паклапаціцца і пра патомства.
Буслы даравалі людзям крыўды.
Шэдка Міхаіл
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Міколкава бярозка
Побач з хатай узвышалася бярозка. Міколка ніколі не задумваўся,
адкуль яна тут узялася. Толькі калі вясной дзе-нідзе на бярозах з’явіліся
вёдры, хлопчык спытаўся ў бацькі:
- Тата, а чаму ты ніколі не прапускаеш сок на нашай
бярозе?
- Ды таму, сынок, што гэта можа загубіць дрэва.
Бярозка набірае вільгаці, каб напаіць кожную сваю галінку, кожную
пупышку. Многія людзі не разумеюць, што яны раняць дрэва, не даюць
набрацца сілы.
- А хто пасадзіў гэту бярозку?
Бацька ўсміхнуўся, з замілаваннем паглядзеў на бярозку і
адказаў:
- Я сам пасадзіў яе ў дзяцінстве. Мы амаль аднагодкі.
- Як жа ты гэта зрабіў? – здзівіўся Міколка. – Мне
таксама хачацца вырасціць сваё дрэва.
У выхадны дзень бацька рана пабудзіў сына. Яны адправіліся ў лес.
Лес звінеў ад птушыных галасоў. Недзе ў вершалінах стукаў дзяцел,
лячыў хворае дрэва.
- Бачыш, сынок, нават птушка клапоціцца пра дрэвы.
Маленькую бярозку знайшлі хутка. Яна вырасла на краі
лесу, размясцілася побач з асінкай.
А ўвечары каля Міколкавай хаты, нібы пільныя вартаўнікі, стаялі дзеці.
Наперабой яны сыпалі пытанні. Кожнаму хацелася знаць, як правільна трэба
садзіць дрэва. А Міколка з выглядам вопытнага чалавека даваў свае парады
сябрам. Душа хлопчыка была перапоўнена гонарам і шчасцем. А побач з
вялізнай бацькавай прыгажуняй расла цяпер яго, Міколкава, бярозка.
Тамілоўская Вольга
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Душу кранае жаваранка спеў,
Што з вышыні нябёсаў льецца.
Пра што ён расказаць хацеў?
Чаму ён пад аблокі рвецца?
Трывожна голас кнігаўкі гучыць.
Яна ўсё дажджу чакае.
Гады імкнецца адлічыць
Зязюлька мудрая і ў лес нас заклікае.
Каратаева Ангеліна
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Хітры кот
Летам мы з братам адпачывалі ў бабулі. У яе ёсць кот Лёва.
Аднойчы мой брат Стасік пайшоў вудзіць рыбу. Побач выкапаў ямку,
наліў вады, каб складваць улоў.
Спачатку рыба зусім не лавілася, а потым пачалі трапляцца невялікія
карасікі. Стасік кідаў іх у падрыхтаваную ямку. А калі сабраўся ісці дадому,
то ўбачыў, што ніводнай рыбіны няма. Куды ж яна падзелася?
Стасік укінуў у ямку апошнюю сваю рыбінку і стаў асцярожна назіраць.
Неўзабаве з-за кустоў выйшаў кот Лёва. Ён падкраўся, схапіў з вады рыбінку
і падаўся ў сваю схованку. Ну і хітрун!
Дамоў Стасік прыйшоў з пустымі рукамі.
Бабіцкая Ганна
Лета
Стракаты дыван з кветак пакрыў зямлю, якая на поўныя грудзі дыхае
жыццём. Луг звініць ад працавітых пчол. Яны збіраюць салодкі нектар і
нясуць яго ў вулей. На ўсе лады стракочуць конікі. Рознакаляровыя матылькі,
стракозы, чмялі. Каго тут толькі няма!
А высока ў бязвоблачным небе гучыць песня жаваранка. Самой
маленькай птушачкі нідзе не відаць, а галасок-званочак ні на хвіліну не
змаўкае, льецца чароўная мелодыя.
На крутым беразе бурлівай ракі пасяліліся ластаўкі. Выдзеўблі ямачкі і
зрабілі гняздзечкі. Цэлае паселішча. Яны нястомна ловяць мошак і кормяць
дзетак.
Усё наваколле жыве бурлівым жыццём.
Балаболаў Ілья
Летняй парой
Мне вельмі падабаецца лета, бо гэта самая цудоўная пара года. Навокал
незвычайная прыгажосць. Зямля апранае яркае адзенне.Сонейка сагравае ўсё
жывое.
Для дзяцей лета – гэта яшчэ і канікулы. Колькі цікавых заняткаў! Можна
купацца, вудзіць рыбу, загараць, гуляць.
А калі паспеюць суніцы, лес так і кліча да сябе. Чырвоныя духмяныя
ягадкі проста просяцца ў рот. Але яшчэ трэба напоўніць і слоік. Гэты цікавы
занятак становіцца больш прыемным ад лясных гукаў. Не спыняецца
зязюльчына кукаванне. Стукае дзяцел. На ўсе галасы спяваюць іншыя
птушкі.
“Прырода – гэта радасць, таямніца, адкрыццё”.
Касцюковіч Юлія
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Нечаканае здарэнне
Быў цёплы летні дзень. Сонейка пачало прыпякаць з самай раніцы.
Мы з сяброўкай Таняй пайшлі на рэчку. Там было многа дзяцей. Яны
плавалі, загаралі, гулялі ў розныя гульні. Мы доўга купаліся.
Таня толькі нядаўна навучылася плаваць, але ўсё ж вырашыла плысці
туды, дзе раслі лілеі. Мне не ўдалося адгаварыць яе.
Праз некалькі хвілін я заўважыла, што галава сяброўкізнікла пад вадой,
потым з’явілася і зноў знікла. Яна пачала тануць. Я падняла крык. Добра, што
побач аказаліся даволі вялікія хлопцы. Яны кінуліся на дапамогу Тані.
Маю сяброўку выратавалі. Мы атрымалі ўрок на ўсё жыццё. А яшчэ нам
перапала ад бацькоў бярозавай кашы.
Раманёк Уладзіслава
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Мая Радзіма Беларусь,
Край шчодры, край гасцінны.
Табой я шчыра ганаруся,
Блакітны край бусліны.
Бабіцкая Ганна
Люблю свой родны, мілы кут.
Яго зберагу ад нягод і пакут.
Радзіма мая прыгожая, дзіўная.
Бацькаўшчына светлая, шчырая.
Каратаева Ангеліна
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Беларусі
Радзіма, як маці, добрая.
Радзіма, як неба, чыстая.
Радзіма, як сонца, ясная,
Радзіма мая любімая.
Жылінская Марыя
Люблю свой край, старонку гэту.
Як маці родную, люблю.
Цябе, Радзіма дарагая,
Забыць ніколі не змагу.
Куды б ты, лёс, мяне не кінуў,
Куды б шляхі не завялі,
Я буду, мілая Айчына,
Любіць цябе і берагчы!
Тамілоўская Вольга
Я вельмі люблю сваю Радзіму. Яна самая цудоўная, самая прыгожая ў
свеце. Я люблю Беларусь за васільковыя палі, бурлівыя рэкі, празрыстыя
азёры.
Наша зямля ўзрасціла Францыска Скарыну, Сімяона Полацкага, Янку
Купалу, Якуба Коласа і многіх іншых сапраўдных патрыётаў, якія праславілі
нашу Беларусь на ўвесь свет.
Я ганаруся тым, што нарадзілася і жыву ў Беларусі.
Кучынская Яна
Беларусь называюць зямлёй пад белымі крыламі, таму што ў нашым
блакітным небе лунаюць прыгожыя буслы. Са сваіх буслянак яны нібыта
сочаць за тым, каб усе жылі ў міры.Кружаць птушкі над палямі, дзе каласіцца
залацістае жыта.
А яшчэ Беларусь называюць сінявокай.У блакітнае неба пазіраюць сінія
вочкі васількоў. А як прыгожа цвіце лён! Бязмежнае сіняе поле…
А колькі бурлівых рэк, паўнаводных азёр. Можна бясконца пералічваць
нашы багацці.
У Беларусі жывуць самыя добрыя, гасцінныя, шчырыя людзі. Я люблю
свой народ, сваю мову, сваю Радзіму.
Касцюковіч Юлія
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