
  "Быць патрыётам... 

 Што ж гэта значыць?» 

 



Як звяры, што блукаюць у 
пушчы,ад нараджэння 

ведаюць сховы свае, як 
птушкі, што лётаюць у 

паветры, помняць гнёзды 
свае, як рыбы, што плаваюць 
у моры і ў рэках, чуюць віры 

свае і як пчолы бароняць 
вуллі свае - гэтак і людзі да 

месца, дзе нарадзіліся і 
ўзгадаваны ў Бозе, вялікую 

ласку маюць. 





Дзяржаўны 
герб 

    

Дзяржаўны 
сцяг 



 Патрыёт. Хто ён? 
• 1. Кожны, хто любіць тое месца, дзе нарадзіўся і 

вырас. 

• 2. Той, хто любіць і не забывае свой дом. 

• 3. Хто з гонарам ўсведамляе, што няма краіны ў свеце 
лепш за нашу. 

• 4. Хто гатовы штодня сваёй працай праслаўляць родны 
край. 

• 5. Гатовы стаць на абарону Айчыны. 

• 6. Ведае гісторыю сваёй краіны, ганарыцца подзвігамі 
сваіх землякоў. 

• 7. Ведае дзяржаўную сімволіку, родную мову 

• 8. Шануе культурную спадчыну сваей дзяржавы. 

• 9. Той, хто адстойвае гонар сваёй краіны. 

• 10. Будуе сваю будучыню, звязваючы яе толькі са 
сваёй Радзімай. 

 
 



Патрыёт, патрыёта, муж. (грэч. 
patriotes-зямляк). Чалавек, 
адданы свайму народу, які 
любіць сваю Айчыну, гатовы на 
ахвяры і здзяйсняе подзвігі ў 
імя інтарэсаў сваёй Радзімы.  

 
Патрыёт запазычана з франц. 
Слова  pater - "бацька", які мае 
значэнне заступнік, абаронца". 
 
 



"Інфармацыйна-дыскусійны батл» 
 
• Вучань 1. « Патрыёт у маім разуменні – абаронца 

Радзімы, які гатовы змагацца да апошняй кроплі 
крыві і памерці за свой народ». 

• Вучань 2. "Патрыёт– гэта чалавек, які любіць сваю 
Радзіму, гатовы яе абараняць, але зусім не 
абавязкова  са зброяй  у руках. Ведаць гісторыю 
сваёй краіны, як бы пра яе не казалі – гэта важна, і 
асабліва сёння». 

• Вучань 3. «Сапраўдны патрыёт, на мой погляд, павінен 
ведаць гісторыю сваёй краіны. І ён не стане крычаць на 

кожным куце пра сваю любоў да Айчыны. Штодня будзе 

моўчкі працаваць, і так рэальна дапамагаць Радзіме». 

 



Янка Купала 

Беларускі паэт. Аўтар 
вядомага верша пра 
Радізму "Спадчына". 



Дар'я Домрачава 

Беларуская 
біятланістка, 
чатырохразовая 
алімпійская 
чэмпіёнка, 
двухразовая 
чэмпіёнка свету. 



Уладзімір Мулявін 

Стваральнік 
легендарнага 
ансамбля "Песняры", 
яркі выканаўца, 
кампазітар . 

 

http://www.belarus.by/by/press-center/photo/uladzmr-muljavn--legendarnyja-pesnjary_ti_396_0000004851.html
http://www.belarus.by/by/press-center/photo/uladzmr-muljavn--legendarnyja-pesnjary_ti_396_0000004851.html
http://www.belarus.by/by/press-center/photo/uladzmr-muljavn--legendarnyja-pesnjary_ti_396_0000004851.html


Пётр Машэраў 

Герой Савецкага 
Саюза, пад яго 
кіраўніцтвам Беларусь 
дасягнула значных 
поспехаў ва ўсіх 
галінах эканомікі, 
стаўшы адной з 
вядучых рэспублік 
Савецкага Саюза. 



Пётр Клімук 

Савецкі і 
беларускі 
касманаўт, 
двойчы Герой 
Савецкага Саюза 



Алена Аляксеевіч 

Беларуская 
пісьменніца і 
журналіст, лаўрэат 
Нобелеўскай прэміі 
па літаратуры. 

 


