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Перад выкладчыкам беларускай мовы і літаратуры стаіць важная задача: 

прывіць любоў і пашану да роднай мовы.  Менавіта пазакласная работа 

дапамагае выкладчыку ўдасканаліць падрыхтоўку навучэнцаў, павысіць іх 

агульны культурны ўзровень, выклікаць ўстойлівы інтарэс да прадмета, 

выпрацаваць мастацкі густ. 

Пазакласная работа  па дысцыплінах праводзіцца для таго, каб замацаваць і 

паглыбіць той аб’ём ведаў, які вызначаны праграмай, а таксама дапоўніць 

цікавым, змястоўным матэрыялам, што пашырае ўяўленне навучэнцаў пра мову і 

літаратуру.   

Прасочым, як пазакласная работа дапамагае абудзіць эмоцыі радасці і 

здзіўлення ў працэсе дзейнасці, атрымаць задавальненне і ад працэсу, і ад 

атрыманых вынікаў работы, развівае творчыя здольнасці, падтрымлівае 

цікавасць да мовы і літаратуры як да вучэбных прадметаў і як да духоўнага 

здабытку народа, вядзе  да актывізацыі мысліцельнай дзейнасці навучэнцаў на 

прыкладзе мерапрыемстваў, праведзеных у апошнія гады. 

Па традыцыі, кожны навучальны год мы пачынаем з мерапрыемства, 

прыўрочанага  да Дня бібліятэк Беларусі (15.09). Мэта − пашырыць веды 

навучэнцаў пра бібліятэкі як пра сховішча культурнай спадчыны чалавецтва; 

пазнаёміць з бібліятэкай БДПК, бібліятэчным фондам, правіламі карыстання 

кнігамі; прывіваць беражлівыя адносіны да кнігі як крыніцы ведаў.  І нягледзячы 

на тое, што гэта ўсяго толькі другі тыдзень вучобы ў каледжы, навучэнцы 

актыўна ўключаюцца ў работу: рыхтуюць паведамленні, прэзентацыі, 

праводзяць віртуальныя экскурсіі па бібліятэках свету і Нацыянальнай 

бібліятэцы Беларусі. А таксама прыносяць кнігі з дамашняй бібліятэкі, якія 

чымсьці адметныя: сваёй гісторыяй, часам выдання,  памерамі, ілюстрацыямі, 

маюць аўтографы і прэзентуюць іх. Кульмінацыяй гэтага мерапрыемства можна 

лічыць экскурсію ў фондасховішча нашай бібліятэкі, якое можна наведаць толькі 

ў гэты дзень. Навучэнцы спачатку здзіўляюцца, навошта туды трэба ісці, бо не 

аднойчы бывалі ў школьных бібліятэках. Але ў нашай бібліятэцы ёсць 

унікальныя экспанаты, якія здзіўляюць і выклікаюць пазнавальны інтарэс 

навучэнцаў, і ,трапіўшы туды, яны пачынаюць актыўна фатаграфавацца і 

выкладваць фотаздымкі ў сацыяльныя сеткі . 

 Маштабны міжнародны праект “Літаратура краін Паўночнай Еўропы” 

рэалізуецца ў краінах Балтыі з лістапада 1999 года (спачатку меў назву “Тыдзень 

бібліятэк  Краін Поўначы”), Беларусь далучылася да яго ў 2015 годзе. Мэта 

праекту – папулярызацыя культуры чытання ўслых на роднай мове твораў 



скандынаўскіх аўтараў.  БДПК ідзе ў нагу з актуальным літаратурным рухам, 

штогод  бярэ ўдзел у ім з 2016 года. У 2020 годзе для ўдзелу ў Тыдні 

зарэгістраваліся больш за 60 устаноў і арганізацый РБ, у тым ліку, 5 - з Барысава. 

 Тыдзень літаратуры краін Паўночнай Еўропы 2019 

Тэмай гэтага года стала “Нардычнае баляванне”  з нагоды стагоддзя 

Канфедэрацыі паўночнаеўрапейскіх краін, таму арганізатары праекту абралі для 

чытання ўрыўкі з трох твораў, прысвечаных  тэме святкавання. 12 і 14 лістапада  

ўдзельнікам мерапрыемства быў прачытаны ўрывак на шведскай  і на беларускай  

мове, а затым у выкананні навучэнцаў групы Э165 была прадстаўлена на 

беларускай мове інсцэніроўка фрагмента з аповесці Астрыд Ліндгрэн  “Піпі 

Доўгаяпанчоха” ( ч.”Дзень народзінаў Піпі”), а навучэнцы групы П158 зрабілі  

інсцэніроўку “Пеппи Длинныйчулок” на рускай мове.  

Падчас мерапрыемства выкладчыкі і навучэнцы каледжа  чыталі ўслых урыўкі з 

рамана пра  гісторыю філасофіі нарвежскага пісьменніка Ю.Гордэра “Сафіін 

свет” і з рамана дацкай пісьменніцы К.Бліксэн “Пір Бабеты” ( многія чыталі  

ўпершыню перад такой вялікай аўдыторыяй, некаторыя чыталі загадзя не 

рыхтуючыся); таксама аўдыторыі былі прадстаўлены кінафрагменты з названых 

твораў, відэапрэзентацыі біяграфіі і творчасці аўтараў. 

Водгукі навучэнцаў аб мерапрыемстве сведчаць, што іх захапіла, зацікавіла 

свята кнігі, дала магчымасць адчуць асалоду чытання ўслых, выйсці са стану 

паўсядзённасці,   кожнаму пабыць навідавоку, адкрыла прастору для творчага 

самавыяўлення, расшырыла іх кругагляд,  дапамагло адчуць сябе значнай 

часткай новага  калектыву, згуртавала. 

“Мне вельмі спадабалася арганізацыя мерапрыемства. Маленькі столік з 

сінім абрусам, прыгожыя свечы, рознакаляровыя шарыкі, кветкі, прыглушанае 

святло, якое праходзіла скрозь шторы,шведскае  імбірнае печыва, якім 

”сапраўдная” рыжавалосая  Піпі (вельмі знешне падобная да гераіні) нечакана  

пачаставала ўсіх  прысутных, - усё стварала ўтульную атмасферу, рабіла 

святочным настрой. Ролі Піпі і Анікі давялося выконваць і  хлопцам, але яны  

былі такімі харызматычнымі і выдатна справіліся з ролямі, нечакана раскрылі 

свой артыстычны талент.  А яшчэ мы з задавальненнем фатаграфаваліся, 

удзельнічалі ў віктарыне і атрымалі кучу пазітыўных эмоцый.” (Фрагмент з 

водгука навучэнца гр.П158). 

Навучэнцы каледжа прынялі ўдзел у фотаконкурсе, але ўзнагагод, на жаль, 

не атрымалі.                     

Тыдзень літаратуры краін Паўночнай Еўропы 2020 не быў такім 

маштабным па зразумелых прычынах. Тэмай года стала “ Краіны Паўночнай 

Еўропы ў свеце”. Для чытання ўслых былі абраныя ўрыўкі з кніжных хітоў 

Скандынавіі: 

Яна Вегеліуса “Малпа забойцы”, Ойдур Ава Олафсдоттыр “Шнар”(чыталі 

фрагменты з твораў) і 



Крыстын Рушыфтэ “Усе лічацца” (навучэнцы слухалі кнігу  ў запісе, чыталі самі, 

дапісвалі, рабілі малюнкі, удзельнічалі ў віктарыне).  

Пасля правядзення Тыдня навучэнцы атрымліваюць заданне падрыхтаваць 

прэзентацыю твора беларускага пісьменніка для “чытання” за мяжой, затым  

лепшыя прэзентацыі  прадстаўляюць на Дні роднай мовы (21лютага). 

Наступнай “разыначкай” у нашай работе можна назваць сустрэчы з 

пісьменнікамі. Навучэнцаў нашага каледжа заўсёды рады бачыць на творчых 

вечарынах у гарадскім  Палацы культуры і Барысаўскай цэнтральнай раённай 

бібліятэцы імя І.Х.Каладзеева. За апошнія два гады мы пабывалі на  творчых 

сустрэчах з пісьменнікамі Людмілай Рублеўскай, Кірылам Стаселькам, Дзмітрыем 

Скварчэўскім, Андрэем Ніканчыкам (дарэчы, выпускніком нашага каледжа). 

Радуе тое, што нашы навучэнцы з’яўляюцца не пасіўнымі слухачамі, а актыўнымі 

ўдзельнікамі гэтых мерапрыемстваў: задаюць пытанні, бяруць аўтографы, 

фатаграфуюцца, а пасля на ўроках літаратуры дзеляцца ўражаннямі. У сваіх 

водгуках навучэнцы адзначаюць, што праца пісьменніка – гэта не толькі 

“валоданне словам”, але і шырокі кругагляд, і разнастайныя веды з самых розных 

галінаў: гісторыя, геаграфія, мастацтва, музыка. Актыўнасць навучэнцаў каледжа 

і іх пастаянны ўдзел у мерапрыемствах не аднойчы была адзначана ў раённым 

друку, “трапілі” мы і ў камеру мясцовага тэлебачання. А самымі цікавымі і 

запамінальнымі для ўсіх  нас з’яўляюцца сустрэчы з  барысаўскай пісьменніцай 

Лёляй Багдановіч. Гэта абаяльная жанчына заўсёды адгукаецца на наша 

запрашэнне, нягледзячы на тое, што ўжо некалькі год жыве ў Асіповічах. З 

першых хвілін  яна захапляе навучэнцаў сваёй адкрытасцю, энергіяй, шчырымі 

вершамі на розныя тэмы, выкананнем сваіх песень.  Лёля Уладзіміраўна заўсёды 

стараецца дапамагчы пачынаючым паэтам, даць добрую параду. І пасля, пры 

вывучэнні тэмы “Сучасная беларуская паэзія”, навучэнцы выбіраюць яе 

кранальныя вершы для завучвання на памяць ( “Галубка”, “Маці”). А з водгукаў 

навучэнцаў на сустрэчы супрацоўнікі бібліятэкі склалі буклет “Кошык для Лёлі”. 

У маі 2020 года, калі выйшаў яе першы паэтычны зборнік, навучэнцы сардэчна 

віншавалі яе праз сацыяльныя сеткі. 

Неад’емнай часткай нашай работы з’яўляюцца паэтычныя чытанні. 

Навучэнцы заўсёды з задавальненнем рыхтуюцца да іх, самі падбіраюць вершы 

на пэўную тэму, прадумваюць іх падачу: малюнкі, прэзентацыі, відэаролікі. У 

мінулым навучальным годзе мы правялі чытанні на тэмы “Поры года”, “Дзень 

паэзіі”, і  нават у анлайн фармаце “Дзень Перамогі”.  

А літаратурныя чытанні, прыўрочаныя да Года малой радзімы, перараслі ў 

конкурс чытальнікаў “Мая малая радзіма”, які праводзіўся сярод навучэнцаў 

груп 1 і 2 курса ў актавай зале каледжа з музычным суправаджэннем  і 

відэаролікам краявідаў Беларусі. 



Цікава праходзяць чытанні з нагоды юбілеяў пісьменнікаў. У іх прымаюць 

удзел не толькі навучэнцы, але і выкладчыкі каледжа, якія  з задавальненнем, 

эмацыянальна чытаюць вершы слынных беларускіх паэтаў на розных мовах. 

Гэта, несумненна, выклікае захапленне і зацікаўленасць навучэнцаў, стварае 

творчую атмасферу.  Двойчы ў нас быў пачэсным госцем на юбілейных 

Каласавінах  паэт, былы выкладчык беларускай  мовы і літаратуры, супрацоўнік 

газеты “Гоман Барысаўшчыны” Іван Юр’евіч Белы, унучаты пляменнік Якуба 

Коласа. Разам з І.Ю. Белым мы ездзілі на экскурсію па коласаўскіх мясцінах. 

Нам пашанцавала, што экскурсію праводзіў унук Юзіка Міцкевіча, брата 

Я.Коласа.  

Нягледзячы на  неспрыяльную эпідэміялагічную абстаноўку ў гэтым  

навучальным годзе, у малым формаце, мы правялі літаратурную вечарыну да 

90-годдзя Уладзіміра Караткевіча “Рамантык беларускай гісторыі”. Вядучыя 

расказалі прысутным  цікавыя звесткі пра жыццё і творчасць пісьменніка, 

падрыхтавалі прэзентацыю, а нашы бібліятэкары падрыхтавалі і правялі 

літаратурную віктарыну. Да 100-годдзя Андрэя Макаёнка навучэнцы, 

падрыхтавалі чытанне па ролях  і інсцэніроўку ўрыўкаў з п’ес “Зацюканы 

апостал”, “Трыбунал”. Але навучэнцы  займаліся  некалькі тыдняў on line, таму 

мерапрыемства перанесена  на 2 семестр. 

З цікавасцю займаюцца навучэнцы краязнаўчай работай. Тэматыка 

літаратурна-краязнаўчых праектаў разнастайная. Яна ахоплівае гісторыю краю і 

яго прыродныя асаблівасці, жыццё, культуру і побыт насельніцтва ў мінулым і ў 

нашы дні. Тэматыка рэалізаваных праектаў: «Літаратурная Барысаўшчына», 

«Назвы роднай зямлі», «Барысаў і барысаўчане», «Горад, у якім мы жывем», 

«Прырода роднага краю ў творчасці мастакоў г. Барысаў». Абарона праектаў 

адбываецца спачатку ў групе, а лепшыя работы прэзентуюцца на навуковых 

канферэнцыях. Нашы навучэнцы са сваімі краязнаўчымі работамі прымалі ўдзел 

у міжнародных моладзевых чытаннях “ Я тут нарадзіўся і жыву” , якія 

праводзіліся 27.05.2019 г. у рамках фестываля  “ Творчая мазаіка навуковых і 

творчых інтарэсаў моладзі”. Выкарыстанне на ўроках мовы мясцовага моўнага 

краязнаўчага  матэрыялу не толькі павышае цікавасць да прадмета,  але і развівае 

і ўзбагачае інтэлект навучэнцаў, пашырае  іх кругагляд, садзейнічае 

паглыбленаму засваенню ведаў  па геаграфіі, гісторыі, лінгвістыцы.  

Такія формы масавай пазакласнай работы захапляюць не толькі навучэнцаў, але і 

нас, выкладчыкаў: вельмі часта навучэнцы знаходзяць цікавыя звескі пра наш 

край, нашых землякоў, пра якіх мы нават і не чулі. Такім чынам адбываецца, што 

і мы пазнаём новае ад нашых навучэнцаў. 

Нельга сказаць, што ўсё адразу ідзе так, як бы нам хацелася. Бывае, што 

прыходзіцца знаходзіць аргументы, каб пераканаць навучэнцаў выступаць перад 

аўдыторыяй. Але пасля, менавіта самыя сарамлівыя, просяцца ўдзельнічаць у 



наступны раз. І, прайшоўшы “выпрабаванні” першага курса,  гэтыя навучэнцы 

прымаюць актыўны удзел у навуковых канферэнцыях на розных узроўнях. 

 Кола інтарэсаў чалавека шматграннае, але з усёй жыццёвай гамы ён 

выбірае тое, што для яго здаецца найбольш важным. Пазнавальная цікавасць 

з’яўляецца найважнейшым матывам дзейнасці, які пакладзены ў аснову 

станоўчых адносін да ведаў увогуле і беларускай мовы ў прыватнасці. Як 

абудзіць звычайную  цікавасць (а цікава – значыць не цяжка), пераадолець 

раўнадушныя адносіны да вывучэння беларускай мовы, а пасля (за адзін 

навучальны год!) сфарміраваць актыўны інтарэс да прадмета? Вядома, што 

цікавае абвастрае зрок, актывізуе думку, абуджае творчасць.   

Заўсёды выкарыстоўваюцца ў вучэбнай дзейнасці “цікавінкі” - творчыя 

заданні, якія не толькі развіваюць пазнавальную актыўнасць, але спрыяюць 

развіццю мыслення навучэнцаў, узбагачаюць іх слоўнікавы запас і служаць 

сродкам фарміравання ведаў, уменняў, навыкаў. 

Выклікаюць  цікавасць навучэнцаў пры вывучэнні тэмаў “Арфаэпічныя 

нормы”, “Акцэнталагічныя нормы”,“Публіцыстычны стыль” такія заданні: 

-падрыхтаваць выступленне ў якасці дыктара тэлебачання на тэлеканале 

“Навіны Барысаўшчыны” (матэрыял для выступлення падбіраюць самастойна, 

часцей за ўсё ствараюць творчыя групы па 2-3 чалавекі, робяць рэпартаж 

(”Дажынкі ў Барысаве”, ,Рэканструкцыя падзей 1812 года на Брылёўскім полі), 

бяруць інтэрв’ю (з футбалістамі “БАТЭ”). Навучэнцы -“гледачы” даюць ацэнку 

выступленняў, робяць заўвагі і самааналіз; 

- правесці фрагмент урока па бел мове (прафлексіка) у якасці выкладчыка 

спецдысцыпліны;(паспяхова і з задавальненнем праводзяць такія лекцыя 

навучэнцы прыборабудаўнічага аддзялення, якім чытае лекцыі па 

спецдысцыплінах на  беларускай  мове Мацельскі М.А.); 

 -зрабіць агляд газет “Наш каледж” (такім чынам знаёмяцца з гісторыяй 

каледжа, цікавымі і значнымі падзеямі, далучаюцца да яго традыцый, вучацца 

пераказваць, пісаць артыкулы ў газету), “Гоман Барысаўшчыны”, у якой багата 

змешчана  краязнаўчых матэрыялаў (выкарыстоўваліся навучэнцамі і ў 

пазакласнай рабоце,і пры падрыхтоўцы праектаў “Назвы роднай зямлі” , 

“Літаратурная Барысаўшчына”, і для выступленняў на ўроку ў якасці “дыктара”),  

разгадаць крыжаванку па матэрыялах гэтай газеты; напісаць верш, водгук, 

артыкул у газету аб сваіх захапленнях, вандроўках, падрыхтаваць пытанні для 

інтэрв’ю (гл. падборку матэрыялаў “Наш каледж”). 

 Практыка паказвае, што цікавасць да слова, яго значэння залежыць ад 

цікавасці да тэксту, яго змястоўнага плану. Навучэнцам прапаноўваюцца заданні 

на  выпрацоўку ўменняў аналізаваць, узнаўляць, ствараць і ўдасканальваць 



тэксты,  састаўляць план, пытанні, рабіць канспект,падрыхтаваць  свае тэксты 

для работы на ўроку.   

Значнае месца на ўроках адводзіцца творчай самастойнай рабоце. У 

творчых пісьмовых работах праяўляюцца індывідуальныя якасці навучэнцаў і 

асаблівасці іх мовы. Для гэтага прапаноўваюцца навучэнцам наступныя заданні: 

складанне міні-тэксту з выкарыстаннем вывучаных слоў (на вывучаныя 

арфаграмы); заданні на ўменне падабраць словы або выбраць з прапанаваных 

для завяршэння сказаў,   складанне сказаў з фразеалагізмамі; пераказ з працягам, 

дыктанты з працягам, вольны дыктант; самадыктант; цікавасць да чытання 

беларускіх твораў можа нават (з’явіцца)  узрасці і праз пунктуацыю: раман з 7 

сказаў (у адным сказе 500-600 знакаў прыпынку!) пісьменніка з Барысава 

Ю.Станкевіча “Кахаць ноч-права пацукоў”.  

         Мова – частка чалавечай культуры, гістарычнай спадчыны.   Да 

міжнароднага дня роднай мовы  ў каледжы традыцыйна праводзіцца  Свята 

роднага слова. Так, 21 лютага мінулага года  быў праведзены дыктант “Родная 

мова”,  які пісалі навучэнцы, выкладчыкі і супрацоўнікі каледжа  ( аркушы былі 

з  выказваннямі беларускіх пісьменнікаў аб мове). Навучэнцы груп Г-290 і Г-291 

пісалі «геадэзічны» дыктант “Метр”, бо менавіта ў гэты дзень у Беларусі 

адзначаеца Дзень работнікаў землеўпарадкавальнай і картографа-геадэзічнай 

службы. 

Таксама ў гэты дзень былі праведзены: мультымедыйная прэзентацыя “Не 

маўчы па - беларуску”, літаратурныя чытанні ўрыўкаў з рамана Я. Коласа “На 

ростанях ”(у кабінеце беларускай мовы і літаратуры захоўваецца перапісаная ад 

рукі выпускніком каледжа - ён такім чынам вучыўся пісаць граматна ў  Я.Коласа - 

першая частка рамана “У палескай глушы” – 180 старонак!!!), Р. Барадуліна 

“Вушацкі словазбор”, рамана-антыўтопіі В. Марціновіча “Мова”, флэшмоб 

“Скорагаварун скорагаварыў, што ….” ( у ім удзельнічалі навучэнцы, выкладчыкі 

і супрацоўнікі каледжа). Скорагаворкі не толькі павышаюць настрой і 

пазбаўляюць “кашы ў роце”. Валоданне сваім голасам і маўленнем дапамагае 

раскрыць у чалавеку яго ўнутраную ўнікальнасць. Скорагаворкі 

выкарыстоўваюцца і на ўроках мовы (тэма “Арфаэпічныя нормы”),  бо гэта і 

выдатны трэнажор для выпрацоўкі чыстай мовы, і сродак узбагачэння 

слоўнікавага запасу, развіцця моўнага слыху.   

Для навучэнцаў першага курса быў праведзены лінгвістычны конкурс, 

мэтай якога было зацікавіць заданнямі па мове, абудзіць пазнавальную 

актыўнасць. Выклікаў цікавасць навучэнцаў пераклад выказванняў аб мове з 

англійскай мовы на беларускую і з беларускай мовы на англійскую. З 

задавальненнем навучэнцы дапісвалі верш М.Танка «Голас», пасля чыталі яго 

ўслых, размяшчалі на плакаце ”Я. Мова. Беларусь” свае выказванні аб мове, 

стыкеры, сэрцы, якімі адзначалі сваю малую радзіму. 



Для ўдзельнікаў абласнога метадычнага аб’яднання  падрыхтавана святочная 

прэзентацыя ўрыўка з рамана Ніла Гілевіча “Родныя дзеці” (чытае Емільянаў 

Іван, навучэнец гр.П258, пераможца  барысаўскіх паэтычных конкурсаў).  А зараз 

мы запрашаем вас на віртуальны чай. Для вас, шаноўныя калегі,намі 

падрыхтаваны нацыянальны  чай “Калі ласка”  з беларускімі травамі і  з 

вершаваным суправаджэннем  - вершы беларускіх паэтаў, падабраныя і 

перапісаныя навучэнцамі,складзеныя гармонікам, прымацаваны да пакецікаў з 

чаем  і … верш “Калі ласка”,  спецыяльна да гэтага мерапрыемства напісаны 

Лёляй Багдановіч па  просьбе выкладчыка беларускай мовы і літаратуры  

В.У.Башылавай. Верш  чытае аўтар. 

Галоўны вынік на сённяшні дзень – гэта павышэнне пазнавальнай 

актыўнасці навучэнцаў да вывучэння роднай мовы, фарміраванне ўстойлівай 

цікавасці да прадмета. Навучэнцы, натхнёныя вынікамі сваёй працы, яшчэ больш 

стараюцца, бо адчуваюць задавальненне ад сваёй працы, пачынаюць цаніць 

працэс работы (адбываецца працэс асобаснага развіцця чалавека), яны з 

задавальненнем ідуць на ўрокі роднай мовы і літаратуры. Старшакурснікі 

заўсёды цікавяцца, а як вучацца першакурснікі, ці чытаюць яны столькі, як яны, 

робяць відэазапіс выступленяў, лепшыя чытальнікі на памяць выступаюць з 

чытаннем вершаў перад навучэнцамі 1 курса. 

Такім чынам, можна зрабіць вывад, што дзякуючы мэтанакіраванай пазакласнай 

рабоце: 

- выклікаюцца пазітыўныя эмоцыі ў дачыненні роднай мовы, жаданне размаўляць 

на ёй, што стымулюе нацыянальную самасвядомасць навучэнцаў; 

- удасканальваюцца,становяцца больш устойлівымі веды, атрыманыя на ўроках 

мовы, што павышае выніковасць вучэбнай дзейнасці; 

- пашыраюцца магчымасці развіцця звязнага вуснага і пісьмовага маўлення, 

патрэбы выказаваць уласныя думкі на роднай мове, што аптымізуе працэс 

сацыялізацыі навучэнцаў. 

Праведзеныя мерапрыемствы сведчаць, што яны спрыяюць пазітыўнаму 

ўспрыняццю абранай навучальнай установы - (БДПК),  служаць элементам 

аб’яднання навучэнцаў; выклікаюць у іх зацікаўленасць у працэсе падрыхтоўкі і 

іх правядзенні; мова абуджае цікавасць да пазнання свету, выхоўвае пашану да 

роднага слова, жаданне карыстацца ім у паўсядзённым жыцці.  


