
 

 

  

 

 

  

 

«Свет без сілы трэння» 

 фізічныя казкі і не толькі ад навучэнцаў 7 класа  

ДУА «Ільянская сярэдняя школа імя А.А.Грымаця» 

 

 

Мастацкая апрацоўка Судніковіч Ж.С. і 

Міхалёнак А.М. 



 

 

Ілья Вараўка 

Нам Елена Николаевна 
Сегодня  объяснила,  

Что сила трения «крутяк», 
Без нее всѐ было бы не так, 

 Сила тренья  есть везде, 
Обозначается  Fтэ, 

Еѐ никто не видит, 
Но без неѐ не ходят. 

Не ходят и не ездят,  
А только все скользят. 

Сила тренья -  это классно, 
С нею так нам всем прекрасно, 

 Мир без силы трения, 
Как булка без варенья. 

Владыка Іван 

Жизнь без трения ужасна, 

Потому что мы не сможем 

Прыгать, бегать и ходить. 

Жизнь без тренья невозможна, 

Ведь без тренья никуда! 

Тренье нам везде поможет,  

И согреет нас всегда. 

Жизнь без тренья невозможна 

На Земле и в космосе! 
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Сяляўка Яўген 

Аднойчы я прыйшоў да хаты з “калом” па фізіцы і 

сказаў: “Каб прапала гэта сіла трэння, з-за якой я 

атрымаў дрэнную адзнаку!”. Я сабраўся ісці да ложка, 

але толькі зрабіў крок, як паваліўся. Я пачаў 

падымацца, але рукі слізгалі па падлозе, і я зноў 

паваліўся. І я зразумеў, што сіла трэння патрэбна 

ўсім. 

 

 

Барташэвіч Максім 

Сіла трэння - неад’емная частка жыцця. Без яе нічога 

не можа рухацца, усѐ падае, ламаецца, абвальваецца і 

разбураецца. Цвікі і вінты выкручваюцца. Машыны не 

могуць ехаць, а мы не можам хадзіць і рабіць хоць 

што-небудзь. Дамы пачынаюць ламацца, механізмы 

не працуюць. Таму сіла трэння была, ѐсць і будзе. 
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Вярбіцкі Іван 

Сіла трэння вельмі патрэбная ў паўсядзѐнным жыцці. 

Негледзячы на тое, што вельмі часта яна нам 

перашкаджае, і нам прыходзіцца траціць больш 

энергіі, без яе немагчыма амаль нічога. Мы б не змаглі 

хадзіць, машыны не маглі пачаць або спыніць свой рух. 

Гайкі і балты выкручываліся б самі па сабе. У свеце 

без трэння, катаючыся на лыжах або санках, мы не 

змаглі б спыніцца. 

 

Рудніцкі Вадзім  

Аднойчы ў горадзе N знікла сіла трэння. Машыны 
пачалі сутыкацца паміж сабой,  таму што яны 
слізгалі  па дарозе. Людзі быццам увесь час былі на 
лѐдзе - падалі і біліся. А падняцца ўгару або па лесвіцы 
было зусім не магчыма.  Праз некалькі гадзін амаль 
усе зышлі з гэтага горада, бо жыць ў ім было ўжо 
невыносна. Нават жывѐлы і птушкі, якія жылі ў лесе 
каля гораду, зрабілі гэдак жа. Але праз 2 тыдні ўсѐ 
зрабілася так як і было да знікнення сілы трэння. 
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Акуліч Яна 

У нашым свеце вельмі многае трымаецца на 

раўнавазе. І сіла трэння, а менавіта сіла трэння 

спакою, з’яуляецца той сілай, якая патрымлівае гэту 

раўнавагу ў прыродзе. Сіла трэння спакою 

перашкаджае разбурэнню гэтак жа, як сіла рэакцыі 

апоры. Я лічу, калі б не было сілы трэння, наш сусвет 

быў бы зусім іншым. Змяніліся б прыродныя працэсы: 

фарміраванне клімату і мацерыкоў. Магчыма ў 

чалавека былі б іншыя прыстасаванні для 

перамяшчэння. Нельга было б карыстацца машынамі 

і веласіпедамі. Цвікі не трымаліся б у сценах, а 

значыць не было б дамоў. Таму мы можам радавацца, 

што сіла трэння ўсѐ ж існуе, а мы можам усім гэтым 

карыстацца. 

Усціновіч Іван 

Сіла трэння раптам знікла з белага свету. Машыны, 

людзі, ды і ўсѐ іншае, што рухаецца, не могуць 

спыніцца, бо спыніць іх было няма каму. Пачаць свой 

рух прадметы таксама не змаглі. Цеперь мы ведаем, 

што калі сіла трэння знікне, то мы без яе доўга ня 

працягнем. 
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Кулеш Іван 

Аднойчы, раніцай я хацеў устаць з ложка, каб 

адправіцца ў школу, але я з яго з'ехаў. Устаць у мяне 

таксама не атрымлівалася. Неяк я дабраўся да 

школьнага партфеля, знайшоў там падручнік па 

фізіцы, адкрыў параграф 27 і прачытаў азначэнне. 

Сіла трэння слізгання - сіла, якая ўзнікае пры руху 

аднаго цела на паверхні іншага і накіравана ў 

процілеглы бок. І тут я зразумеў, сілы трэння больш 

няма, але ў школу ісці трэба, так што я паслізгаў за 

адзеннем, яно было вельмі нязвыклае і дрэнна 

трымалася на мне. З кухні гучалі гукі, як б'ецца посуд, 

таму я выкаціўся з уваходных дзвярэй у бок лесвіцы. 

Калі я выйшаў на вуліцу, то ўбачыў як машыны 

слізгаюць па асфальце. Жывѐлы не могуць устаяць на 

месцы, а людзі не могуць хадзіць. Усѐ як быццам 

ператварылася ў велізарны ледзяны каток. Да школы 

я б не дабраўся. Але раптам усѐ стала на свае месцы. 

Адзенне зноў добра трымаецца на мне. Жывѐлы і людзі 

зноў могуць хадзіць, а машыны ездзіць.  
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Альшэўскі Мікалай  

Аднойчы Сяляўка атрымаў двойку па фізіцы. Яны 
якраз праходзілі тэму "Сіла трэння". Прыйшоўшы 
дадому, закінуўшы падручнік па фізіцы ў далѐкі кут, ѐн 
з нянавісцю падумаў: “Прападзі ты пропадам, сіла 
трэння". І раптам ѐн паслізнуўся і ўпаў на роўным 
месцы. Сяляўка паспрабаваў устаць, ухапіўшыся за 
ножку крэсла. Крэсла з лѐгкасцю выскачыла з яго рук і, 
адляцеўшы ў бок, перакуліла этажэрку з кнігамі. У 
пакоі пачаўся вэрхал. Прадметы зляталі са сваіх 
месцаў і, кружачыся па пакоі, сутыкаліся і 
разляталіся ў розныя бакі. З далѐкага кута, 
размахваючы старонкамі, вылецеў падручнік фізікі. 
Пакой быў падобны на касмічны карабель, які 
знаходзіцца ў бязважкасці. Сяляўка, сабраўшыся з 
сіламі, паспрабаваў злавіць падручнік. Раптам яго 
ахінула: па яго жаданні знікла сіла трэння. Сяляўка 
лѐтаў па пакоі і даганяў падручнік. Нарэшце ѐн ухапіў 
яго, на ляту адкрыў зададзеную старонку і прачытаў 
параграф і зразумеў, якое велізарнае значэнне мае сіла 
трэння ў жыцці. Дзякуючы сіле трэння па вуліцах 
ездзяць аўтобусы, ходзяць людзі і жывѐлы, лыжнікі 
слізгаюць па снезе, фігурысты катаюцца па лѐдзе, 
прадметы стаяць на сваіх месцах. 
Раптам у пакоі ўсѐ стала на свае месцы. Сіла трэння 
аднавіла сваѐ дзеянне. Сяляўка з палѐгкай уздыхнуў. З 
гэтага дня ѐн стаў сур'ѐзна займацца фізікай. 
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Аляксандра Краўчонак 

Аднойчы ў адзін день хімік Рычард праводзіў дослед. 

Выпадкова ѐн зрабіў так, што сіла трэння знікла. Ён 

зірнуў у акно і ўбачыў: птушкі перасталі 

спяваць,дрэвы зваліліся, машыны пачалі вельмі хутка 

рухацца. Рычард хацеў падыйсці да свайго стала з 

доследам, але яго ногі пачалі раз'язджацца. Ён пачаў 

адштурхоўвацца ад рознай мэблі. Калі ѐн, нарэшце, 

змог дабрацца да доследу, Рычард усѐ выправіў. У свеце 

зноў стала як раней, а людзі вырашылі ўсѐ гэта 

забыць,як страшны сон. 

Нікалаеў Яўген 

Я думаю, што калі б не было сілы трэння, наш свет 

быў зусім іншым. Па-першае, немагчыма было б 

пазбегнуць змянення многіх прыродных з’яў: змяніўся 

б клімат, мацерыкі і акіяны змянілі сваю форму. 

Магчыма, і ўвесь жывельны свет стаў другім: рыбам і 

птушакам не патрэбна абцякаемая форма,  а жыць на 

дрэвах стала б немагчыма. Чалавечы арганізм вельмі 

моцна адрозніваўся б ад нашага. Хутчэй за ўсе мы мелі 

б другі шкілет, а таксама іншыя прыстасаванні для 

руху па слізкай Зямлі. 
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Лушчык Дар’я 

Калі б знікла сіла трэння, то ўсѐ пачало б слізгаць, 

падаць і круціцца. І доўжылася б гэта да таго часу, 

пакуль цела не сутыкнулася б з перашкодай. Пры 

гэтым гук у памяшканнях ніколі б не сціхаў, а вятры 

ніколі не спыняліся на вуліцы. Цягнікі і аўтобусы 

будуць ехаць без прыпынкаў, а хадзіць па падлозе 

проста не магчыма. Тканіны пачнуць распаўзацца, 

таму што валокны ў іх таксама трымаюцца 

трэннем. Без трэння наша Зямля стане вялікім 

ледзяным катком! 

Дуровіч Мікіта 

Жыў-быў на свеце чалавек, які вельмі любіў 

жартаваць. І вось адным такім жартам ѐн вырашыў 

выключыць дзеянне сілы трэння. Усе прадметы 

раптам пачалі скочвацца ўніз. А людзі, якія ехалі на 

веласіпедах, не маглі спыніцца. Замест хадзьбы людзі і 

жывѐлы слізгалі па паверхні як па лѐдзе. 
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Вашынка Даніла 

Жыў-быў маленькі хлапчук Віталік, і ў яго была 

машына “Жыгулі” 8 мадэлі. Аднойчы ѐн вырашыў 

пайсці пагуляць з машынай па лѐдзе. Паставіў ѐн свае 

“Жыгулі” на лѐд і паехаў уперад, але перад машынай 

раптам з’явілася дзяўчынка. Убачыўшы яе, Віталік 

захацеў рэзка затармазіць, але, на жаль, не 

атрымалася. Збіў ѐн дзяўчынку з ног, яна павалілася і 

заплакала. А хлопчык спужаўся і пабег куды вочы 

глядзелі. Не паспеў ѐн далѐка адбегчыся, як заўважыў, 

што ўсе аўтамабілі перасталі тармазіць, птушкі 

спяваць, людзі хадзіць. І Віталік зразумеў, што ѐн на 

машыне збіў з ног тую самую Сілу Трэння. 

Пакрыўдзілася яна на хлопца, на ўсю Зямлю і пайшла 

залечваць свае сінякі. 

Дайшло да хлопчыка, якую бяду ѐн зрабіў, і вырашыў 

знайсці Сілу Трэння і папрасіць у яе прабачэння. 

Захацеў ѐн вярнуцца на тое месца, дзе адбылося 

здарэнне, але ногі раз’ехаліся, і Віталік зваліўся на лѐд. 

Праўда не разгубіўся, адштурхнуўся з усѐй сілы ад 

старога дуба, што рос недалѐка, і праз хвілінку 

апынуўся на месцы здарэння. Але дзяўчынкі там не 

было, скрозь слѐзы хлопец закрычаў: “Сіла Трэння, 

прабач мяне, калі ласка, я больш ніколі так не буду 
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рабіць!” І ўбачыў ѐн дзяўчынку, якая выцерла яму 

слѐзы з твару і прамовіла: “Вельмі спадзяюся, што 

так і будзе!” З гэтымі словамі яна спакойна пайшла 

прэч, а Віталік адразу ж заўважыў, што птушкі зноў 

заспявалі і машыны могуць тармазіць. Потым ѐн 

часта хадзіў гуляць з машынай на лѐд, але так моцна 

больш не разганяўся і быў вельмі ўважлівы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


