
 

Моя струна 

 
Там, де тихо клопочуться хмари, 

Де сріблиться ріка голосна, 

Де тихенько шепочуться трави, 

Там далеко бринить струна. 

Тиху пісню співають верби 

Про казковий омріяний край, 

Про земні пречудові весни, 

Про квітучий чарівний гай. 

І бринить та струна повільно, 

Линуть стиха тендітні слова, 

Хвилі грають на сонці, від вітру 

Вільно стелиться в полі трава. 

Хочу я, щоб струна ця віща 

Цілу вічність бриніла в мені, 

Щоб ніколи не стих той вітер, 

Що приносить думки неземні. 

Там, де тихо клопочуться хмари, 

Де сріблиться ріка голосна, 

Де тихенько шепочуться трави, 

Там бринить моя вільна струна… 

 

Давиденко Роман 

8 клас 
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Біле латаття 

 
Звеселяється буйне літо, 

Увібравшись в зелене плаття, 

І всміхається річка привітно, 

Бо заквітло біле латаття. 

Де лягли скрізь зелені долоні – 

Там замріяні квіти живуть 

І гойдаються в хвилях поволі, 

Та у далеч вони не пливуть. 

 

Давиденко Роман 

8 клас 
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Осінній настрій 

 
Молочним інеєм укрились 

Трава й сумне пожовкле листя, 

А в небі промайнули крила. 

Птахи летять… і даль іскриться… 

Летять туди, де сонце гріє, 

Де все цвіте в теплі завжди, 

Де осінь зникла, дощ не сіє 

Самотні хмурі холоди. 

В сталевих крихітних озерцях 

Кленові плинуть кораблі, 

І завмирає в грудях серце: 

Осінні дні такі малі… 

 

 

Давиденко Роман 

8 клас 
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Моєму вчителю 

 
Тамара Григорівна просто чудова! 

Весела, усміхнена, завжди зразкова! 

Коли хтось завдання не розуміє, 

Подати його у розмові не вміє – 

Вона заспокоїть, повторно розкаже, 

Малюнки до теми усім нам покаже; 

Уроки цікаві з любов’ю готує, 

Веселі завдання усім пропонує. 

Оцінення учнів – це дуже важко, 

Тому вона слухає нас уважно. 

Учителька мудра та енергійна 

І робить роботу завжди спокійно. 

Підвищити голос на когось? – ніколи! 

Якщо зауваження – тільки з-пів слова. 

Тамаро Григорівно, супер ви, ас! 

Любить за це Вас увесь наш клас! 

 

Давиденко Роман 

8 клас 
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Рідна школа „Ерудит" 

 
Рідна школа - другий дім, 

Стала рідною нам всім. 

Зветься школа „Ерудит"! 

Дуже гордо це звучить. 

Тут англійську ми вивчаєм, 

Різні пісні ми співаєм. 

Математику у нас 

Любить весь наш 7 клас. 

 

Рідну мову мелодійну 

Ми вивчаємо постійно. 

Виставки, концерти, свята... 

Ми проводим їх багато. 

 

Любим наших вчителів, 

Дякуємо щиро їм. 

Рідна школа „Ерудит"! 

Дуже гордо це звучить. 

 

Давиденко Богдан 

8  клас 
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Думки, навіяні сонетами Шекспіра 
 

Любов – це вищий скарб в житті для нас. 

Та зрада теж приходить в даний час. 

Це не добро, не зло, не знаю на що схоже. 

О, що мені робити, Боже! 

Бояться люди зради кожен день. 

Лукавих слів, оманливих пісень… 

Я дуже хочу зрадженим не бути, 

Хвилини щастя в часі не забути. 

В мені бринить омріяне кохання. 

Це – щастя, радість, сонячне світання! 

Я хочу кожен день тобою жити 

І повсякчас з тобою говорити. 

Чарівна штука в світі – це кохання. 

У ньому сплеск емоцій – і зітхання. 

Тут серцем відчуваєш кожну мить, 

Коли душа радіє і болить. 

 

 

Білоног Андрій 

8 клас 
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Навіщо ходити до школи 
 

Я йду до гімназії кожного дня 

І бачу  там учителів. 

Вони кожен день дарують знання, 

Щоб жити в майбутньому вмів, 

Щоб в мене була і родина, й добробут, 

Й роботу хорошу я мав. 

Тож буду я вчитись добре й невпинно, 

Щоб знань кожен день набувать. 

 

 

 

Канікули 
 

Нарешті настали канікули в нас, 

Відпочивати пора нам якраз, 

Поїдемо ми далеко на море 

І цілі канікули будемо сміятись, 

Забавлятись і купатись. 

Приїдемо додому до мами і тата, 

Вони ж бо сумують без нас, 

А взимку ми разом візьмемо санчата, 

І візьмемо з нами і вас відпочить. 

 

 

 

Білоног Андрій 

8 клас 
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Моя родина 
 

Сім’я у мене величезна, 

І всіх я так люблю. 

І мама, й тато в мене є, 

Та і сестра, от тільки б’є, 

Бабуся добра і дідусь 

Завжди мене підтримають, 

А мама гарна й справедлива 

І не сварить без причини. 

Тож я люблю свою сім’ю, 

За неї я грудьми стою. 

 

 

 

Сім‘я 
 

Я люблю свою матусю, 

І дідуся, і бабусю, 

Бо це все моя рідня, 

І про них піклуюсь я. 

Так безмірно я люблю 

Всю родину, всю сім‘ю, 

Що не дам їх ображати, 

Буду всіх я захищати, 

Бо родина – то святиня, 

Бережіть її невпинно! 

 

Білоног Андрій 

8 клас 
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Літо 
 

Ура! Настало літо! 

І дуже радісні всі діти! 

Хто вже поїхав до бабусі, 

Допомагає хто матусі, 

Хто у футбола грати йде, 

А хтось корів уже пасе. 

Наприклад, я – 

Поїхав з друзями у табір 

Відпочивати, грати і співати, 

Себе оздоровляти 

І з друзями спілкуватись. 

На дискотеки ми ходили, 

Не пили і не палили, 

Там нікого ми не били. 

Хоч спати лягали ми невчасно, 

Але ми зовсім не шуміли 

І галасу ми не творили. 

Швидко минав час, 

Не марнували ми його якраз. 

Уже закінчилася зміна, 

Немов би вчора ти приїхав, 

А вже сьогодні і від‘їхав. 

Вожаті плачуть, діти плачуть, 

Ніхто не хоче  прощатись. 

Приїхав я у Київ, 

І став там сумувати. 

Я прочитав усю літературу 
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І зрозумів свою натуру: 

Не вмію я сидіти і читати, 

А вмію тільки у футбола грати, 

Співати, бігати і танцювати. 

Приходить осінь, 

І перше вересня на носі. 

Прийшли у школу усі діти - 

І почали ми вмить радіти! 

 

 

 

Українець 

 
- Хто ти такий? 

- Українець малий! 

- Знак твій який? 

- Тризуб золотий! 

- Де ти живеш? 

- Живу між своїми. 

- В якім же краю? 

- В своїй Україні. 

- Чия це земля? 

- І тата, і мами. 

- А чим же здобута? 

- Кров‘ю й життям! 

 

 

 

Білоног Андрій 

8 клас 
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Я знаю 
(Франсуа Війону) 

 

Я знаю – квіти влітку виростають. 

Я знаю – зорі в небі мерехтять. 

Я знаю – взимку ковзани бувають. 

Я знаю, що у старість не спішать. 

Я знаю – світло далі – голубе. 

Я знаю все, не знаю лиш себе. 

Я знаю – міцно люблять у родині. 

Я знаю, що герої не загинуть. 

Я знаю – в морі ходять кораблі, 

Я знаю, що скарби лежать в землі, 

Я знаю – рух збадьорює тебе. 

Я знаю все й не знаю лиш себе. 

 

Снігар Ілля 

7 клас 
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Література 
 

Кожен з нас познайомився 
із літературою ще змалку. 
Ми в дитинстві засинали 
заколисані під казку, 
а коли вчили абетку – 

по складах читали слово, 
і цікавість прокидалась, 
і читали знову й знову. 
Роки швидко пролетіли, 
добре вміємо читати, 

школа двері нам відкрила 
і у вихрі закрутила. 

Вже пройшли легенди й міфи 
і також казки народні. 

Про «Жар – Птицю», «Рукавичку» 
та про «Красного Іванка». 
І Франка Івана також 

«Фарбованого лиса» ми читали, 
а «Близнят» Івана Липи 

в зошитах характеризували. 
Викликали в нас усмішку 
Глібова байки й загадки. 
Про Михайла – семилітка 
Ми не мали навіть гадки. 
А Оксана Сенатович 

розважала кожним твором. 
Ще попереду Шевченко, 
Леся Українка, Пчілка, 

Ну а далі Вінграновський, 
Григір Тютюнник і Тичина. 

Доброштан Ігор 
5-А клас 
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Катерина 
 

Росла собі мала дівчина 

На ймення гарне - Катерина. 

Носила воду з глибокої річки, 

Щоб поливать червонії порічки. 

Росли вони в садочку, 

В куточку, на горбочку. 

Були червоні, як сунички, 

Любили вони воду з річки. 

Була у Катерини зла мачуха одна, 

Давала щохвилини й щогодини 

Складну роботу Катерині. 

Дівчина не пручалась – виконувала все. 

Та складно все робити 

Весь ранок й увесь день. 

А спати не давала ця мачуха стара. 

Хотіла вона Катрю  заставить прибирать, 

А та була розумна - не стала і вставать, 

Бо знала вже напевне, 

Що більш не ляже спать. 

Отак жилося Каті у мачухи щодня. 

Робота - це не горе, 

От мачуха – це так. 

Та ось згодом Катерина 

Перебралась в інший дім, 

Бо знайшлася рідна мама 

Через декілька років. 

Рада була Катя бачити її 

В домі своїм ріднім, на порозі тім, 
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Де сиділа раньше, гралась із гусьми, 

Курами, індиками у своїм дворі. 

Рада була й ненька, бо це ж її дочка. 

А яка б матуся не раділа так, 

Як раділа та Марина – мама Катерини. 

Ось отак жила дівчина, 

Яку звали Катерина. 

 

Штабська Тетяна 

5-Б клас 
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Моїм рідним 
 

По вузькій стежині побіжу я в поле, 

Назбираю квіток гарних, запашних. 

В материнську хату - на щасливу долю – 

Принесу букети радо на поріг. 

Привітаю щиро дорогу бабусю, 

Рідній мамі квіти подарую я. 

Обніму рідненьких, пригорнуся ніжно, 

Побажаю щастя, радості й добра. 

 

 

 

Штабська Тетяна 

5-Б клас 
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Весна 
 

Небо голубіє, 

Травичка зеленіє, 

Сонечко жовтіє, 

Весна іде до нас! 

Пташки прилітають, 

Квіти розцвітають, 

Метелики літають, 

Радість носять нам! 

Отже, весело у нас, 

Приїжджайте ви до нас. 

Приїжджайте ви до нас, 

Адже весело у нас! 

 

Соловей Ірина 

6 клас 
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Моя гімназія 
 

Гімназіє рідна, скільки вже літ 

Виводиш ти учнів в новий для них світ. 

Завжди допоможеш, завжди захистиш, 

Ніколи нікого в біді не лишиш. 

 

Ти в кожного учня всю душу вкладеш, 

Навчиш їх усьому, та найголовніш, 

Зробити Людину ти зможеш із нас, 

Хорошими дітьми ми станем у вас. 

 

Як зайдеш в гімназію ти "Ерудит"- 

Всі учні гризуть там науки - граніт. 

Усі ми предмети вивчаєм  охоче, 

Тому що вже дуже усі ми робочі. 

 

Найкращі у світі у нас вчителі, 

Директора, заучів любимо всіх. 

Також у нас дуже багато гуртків: 

Дизайн і естетика, та дивограй, 

Хореографія, шахи й вокал. 

 

Гімназія наша найкраща з усіх, 

Її доброту не забудем повік. 

Як хочеш сумлінно навчатись- 

Мерщій в "Ерудит", не барись. 

 

Караван Наталія 

10 класу 
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Наш дім 
 

«Ерудит» - наш рідний дім. 

В «Ерудиті» добре всім, 

Бо уроки, - наче свято, 

І дають нам знань багато. 

 

У їдальні в нас обіди. 

Є й сніданки. Отже, снідай. 

Щоб граніт науки гризти, 

Треба, друзі, добре їсти. 

 

А які у нас таланти! 

Тут поети, музиканти, 

Танцюристи, співаки, - 

Ми ж відвідуєм гуртки. 

 

В класі завжди тепло, чисто. 

З першовересневим листом 

Всі повернемось якраз 

Вже не в п'ятий, в шостий клас. 

 

Григорян Аліна 

6 клас 
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Зима 
 

Зима-зимонька ступає, 

Завірюха тут гуляє. 

Зима-зимонька, зима 

Раз у рік вона бува. 

 

Діти грають у сніжки, 

Ліплять бабу, бавляться, 

У схованки гуляються, 

Тепленько одягаються. 

 

Ось кінчається зима, 

Швидко пролетіла, 

Не забудьте, що вона, 

Холодом зігріла. 

 

 

Григорян Аліна 

6 клас 
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Квітка 
 

Яка гарна квітка, - 

Сказала сусідка. 

Вона дивиться на сонце 

На моєму підвіконці. 

 

Прибігли хлопчики й дівчатка, 

Зібралися усі звірятка, 

І почали дивитись, 

І біля квіточки крутитись. 

 

Вони дивились і казали: 

- Це чудо, де ви квітку взяли? 

А я тримала в таємниці, 

Що взяла квітку у криниці. 

 

Але всі заздрили. Зірвали. 

І мою квітку розтоптали. 

 

Григорян Аліна 

6 клас 
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Моє знання 

 
Я малюю на  вікні, 

Ласкаве сонечко і небо, 

Та зі склянкою в руці 

З`їм  я трохи меду. 

 

Я помріяла й спитала: 

- Мамо, як ти світ  упізнавала? 

А матуся так сказала: 

- Доню, я цей світ не знала. 

 

Згодом трохи почитала, 

У батьків я теж питала. 

І дізналась, що цей світ 

Бог створив для нас усіх. 

 

- Ось чому молитись треба 

І дякувати – це потреба. 

- Так, ти, доню, зрозуміла. 

Бога я завжди любила! 

 

А щоб Бога добре знати, 

Треба Біблію читати. 

 

Григорян Аліна 

6 класу 
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Настуся 
 

Упаду собі на лихо, 

І заплачу тихо-тихо. 

Щоб ніхто не здогадався, 

Що Настуся зараз плаче. 

 

Піднімуся, витру сльози, 

І понюхаю мімози. 

Веснянії гарні квіти, 

І чарівні наче діти. 

 

 

 

 

 

Втікач 

 
У меня из груди убежало сердечко, 

Побежала за ним, а оно за крылечко. 

 

Если кто-то к тебе постучится внезапно – 

Это сердце моё! Ты впусти его, ладно? 

 

 

 

Лопатіна Анастасія 

6 клас 

 



 25

 

За Батьківщину 

 
Сильна, сильна жінка 

Стоїть над схилами Дніпра. 

А у руці трима меча, 

Від ворогів нас захища. 

 

Хай кається людина, 

Яка не поважає Батьківщину. 

Хай Бог зітре з лиця Землі, 

Хай мучиться, отам, у пеклі. 

А душу демон забира 

Навіки-вічні, до кінця. 

 

Сильна, сильна жінка, 

Стоїть над схилами Дніпра. 

А у руці трима меча, 

Від ворогів нас захища. 

 

Лопатіна Анастасія 

6 клас 
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Кошеня 
 

Є у мене кошеня, 

І воно маленьке, 

Я з ним граюся щодня, 

Бо воно  гарненьке. 
 

Кошеня - любитель грати, 

Він ховає ручки брата. 

Брат мій свариться, кричить, 

І на котика ворчить. 
 

А буває, що воно 

За ноги всіх кусає, 

Я не плачу, а сміюсь, 

Бо воно так грає. 
 

Кошеня на кухні часто 

Мамі заважає, 

Мама любить розбишаку 

І тому не лає. 
 

Щоб йому давали м'ясо, 

Він кричить на кухні басом. 

Якщо м'ясо не получить, 

Молоко тоді канючить. 
 

Любить котика сім'я: 

Мама, тато, брат і я. 

Гламаздін Влад 

6 клас 
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Поле 

 
Відпустіть, відпустіть мене в поле, 

Де гуляють вітри на волі, 

Де розкинувся спокій, як море, 

Де на варті стоять тополі. 

Де хвилюють, хвилюють жита, 

А волошок блакитні очі 

І у маків розкриті вуста 

Манять, манять у літнії ночі. 

Де співає, радіє душа 

Серед трав, серед спокою, тиші, 

Де обману і фальші нема 

І ти птахом літаєш у висі. 

 

Давиденко Богдан 

7 клас 
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Мрія 

 
Кожен з нас має мрію одну, 

Яку береже, неначе святу. 

Всі ми по своєму ту мрію дістали 

Та в потаємне місце поклали. 

Захочемо також її ми здійснити 

Навіть якщо всі інші забути. 

Мрії наповнюють наше життя 

Радістю, горем та сенсом буття. 

І якщо уявити на хвильку маленьку 

Про те, що та мрія здійснилась скоренько, 

То зразу ж зникне горе й буття, 

Залишиться радість, пропадуть відчуття. 

Бо хто з нас побачить світла лиття, 

Якщо не знайдеться - темне життя! 

З часом та радість ввідійде в небуття, 

Зробивши з нас цілу купу сміття. 

Тому я вам хочу сказати, друзі, 

Не варто сумувати : все буде до пуття! 

 

 

Давиденко Богдан 

7 клас 
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Така в мене доля 

 
Така в мене доля - блукати по світу, 

А віри у серці давно вже нема. 

Ласкаве проміння примушує жити! 

Анонс сьогодення диктує мені: 

Не варто чекати від завтра нового, 

То все пережиток вчорашнього дня. 

Уривками снів повертаюсь додому, 

Не можу бажати дійти до кінця. 

Енергія вулиць штовхає в дорогу, 

Можливо, і участь у мене одна... 

Арена бажань переплутаних з горем 

Єднатиме й далі мої почуття. 

 

Давиденко Богдан 

7 клас 
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Їжачок 
 

У зеленому лісочку 

На маленькому пеньочку 

Клубок з яблуком повзе, 

Колючки з собою несе. 

І навіщо це тобі : 

З колючками тут іти? 

Ну накрийся чимсь м’якеньким, 

І приємним, і гарненьким! 

Та не фиркай ти, не бійся! 

Он, на сонечку погрійся! 

Буду я з тобою дружити, 

Будеш ти зі мною жити! 

 

 

Терьохіна Ліза 

5-Б клас 
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С благодарностью 
 

Ахматова, Есенин, Пушкин, Блок— 

Знакомы с детства эти сочиненья. 

Но не об этом нынче речь пойдёт, 

Чтим «Эрудита» мы образованье. 

 

Растят учителя «эйнштейнов» в нас, 

Шевченко мысль нам легко даётся, 

Но знает даже малый пятый класс, 

Что без труда нам ничего не удаётся. 

 

Лина Анатольевна объяснит 

корней и теорем образованья, 

Лариса Алексеевна подтвердит 

материков и островов мерцанье. 

Шевелит лапками не в тему нам паук. 

Его «построит» Алла Анатольевна. 

Не понимаешь русский ты язык, 

Не бойся - есть Лидия Фёдоровна. 

Потеет от натуги сильный кран, 

Несутся по шоссе автомобили, 

Работа, скорость, натиск всем нам дан, 

Чтобы ребята физику любили. 

Не просто знать французский нам язык— 

Марина Константиновна поможет. 

А если кто чего-нибудь не сможет, 

То всё она нам чётко объяснит. 

 

Янина Юрьевна, Оксана Александровна— 
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Учительский талант от бога дан: 

Английскому нас всех они научат 

И прибегут всегда на помощь нам. 

 

Рисовать—не каждому дано! 

Теперь мы все и всё рисуем, 

Ирина Станиславовна, она… 

Вот это всё её заслуги. 

 

Директор наш - он золотые руки, 

Благодаря ему мы тянемся к науке. 

Для нас построил это заведенье. 

Вот и закончилось моё стихотворенье. 

 

Сардак Олександр 

8 клас 
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Двери  Рая 
 

Живой ни разу не пройдёт в те двери. 

И коль он только будет мёртв, 

То сразу в них пройдёт он тут же. 

Не каждый мёртвый в них пройдёт. 

И только с чистою душой, 

И не напрасно веря в чудо в той жизни. 

 

 

 

 

Маме 
 

Всегда, когда трудно 

В любую минуту 

Поможешь ты мне - 

Это я знаю. 

Хоть скучно мне без тебя 

В дни болезни, 

Но ничего, я стерплю. 

Ведь тепло твоих рук 

Нужно не только мне. 

 

Сахар Іра 

10 клас 
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Эльфы 
Чудес на свете много разных, 

И силы разные на свете тоже есть. 

Одни в глубинах душ людских таятся, 

Другие в землях отдыхают, 

А третьи в облаках витают. 

А для меня ведь лучше 

Те духи, существа, что тут давно 

И, может быть, поныне, 

Живут в лесах, степях широких. 

О, как прекрасны жители лесные, 

Что из прошлого пришли 

С душою  чистою, свободной. 

И эти существа в народе 

Эльфами зовут. 

 

Иной мир 
 

На свете каждый день и каждый час 

Творятся чудеса, которых мы не замечаем. 

В недрах земель там гномы проживают. 

А духи по землям витают. 

Другие существа в лесах и на полях живут. 

Лишь только те, что с даром провиденья, 

Заметить могут люди все. 

Но их совсем не много в жизни. 

И может быть, нам повезло, 

Что люди те ещё остались. 

 

Сахар Іра 

10 клас 
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С днём рождения 
 

Пусть солнце светит вам всегда, 

Цветы цветут и радуются все. 

15 мая Марина родилась. 

И эта девушка у нас 

Мудрей, прекрасней всех всегда. 

 

 

 

 

НЕ герой 
 

Я не хочу быть героем: 

Народ не любит их. 

За что - не знаю. 

Наверное, за то, что они 

Добро несут, как всегда 

А может, народ 

Не ценит добро и любовь, 

Не знает прошлого, может. 

А если его нам не знать, 

То можем мы всё потерять. 

 

 

Сахар Іра 

10 клас 
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Предсказание 
Отдавши  кровь свою, 

Спасешь того, тебе кто дорог. 

Спеши, спасешь ты одного, 

А коль успеешь – сможешь всех. 

Пройдут года, 

И ты поймешь, что сотворила. 

Оно сильнее зла и света, 

Добра и тьмы, 

Сильней всего, что может быть на свете. 

О силе их никто не знает, 

Да и они о том не мыслят. 

Когда поймут, то будет поздно. 

Война весь мир в себя всосет 

И лишь они спасут то, что осталось, 

А все что было – возродят. 

 

 

Предчувствие 
Мне кажется, ты не вернешься. 

Положишь душу в той степи, 

Где родина твоя, да и моя. 

Воюй же друг, воюй же, брат 

А я молиться буду. 

Уж если Бог на свете есть, 

То Он спасет тебя. 

Коль нет Его, то не волнуйся, 

Останешься в моем ты сердце навсегда. 

Сахар Іра 

10 клас 
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Замок сказки 
 

Метель укутала всё снегом, 

Пурга дороги замела. 

В лесу на ветках снег лежит. 

Под белой шапкой замок спит, 

И в этом замке сказка дремлет. 

Но в эту ночь она проснётся 

И по миру гулять пойдёт. 

Во все дома она войдёт, 

Украсит окна, наметёт сугробы. 

И Новый год нам принесет. 

В домах все ёлки украшают. 

Под эти деревца подарки доставляют 

Дед Мороз с внучкою Снегуркой. 

Пусть счастье в дом войдёт 

И заночует навсегда. 

 

 

Сахар Іра 

10 клас 
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Сердце 
 

Считаеться, что Бог нас сотворил. 

Он дал нам жизнь, а в месте с ней 

Любовь и дружбу, счастье, верность. 

Он знал, что сердце без изъяна не бывает, 

И дал к тому ещё пороки: 

Предательство и гнев, 

И ненависть, и злость. 

Но это чувства человека, 

А есть ещё болезни, 

Такие, как, к примеру, 

Сердечных мук предел. 

 

 

 

 

 

Море 
Светало. Лишь только дым костра развеял ветер, 

И с дальних берегов сияет жизни близкий свет. 

И только море простирается до горизонта, 

И солнце с золотого янтаря 

Восходит из-за леса. 

И воздух соткан весь из света тех прощальных звезд, 

Что там давно уже погасли. 

 

Сахар Іра 

10 клас 
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Музыка 
 

Пусть музыка природы золотой 

Вольется вам в сердца. 

И листьев золотое серебро 

Блистает на деревьях. 

Звон речки, что сияет против солнца. 

Но все пройдет, зима прийдет, 

Сугробы нанесет. 

Но осень скоро вновь настанет 

И будет так, как было и всегда. 

 

 

Письмо из прошлого 
 

Война – что может быть страшней. 

И бой, и муки, и беда, 

И речки крови ни за что пролитой. 

А может, есть за что – 

За свет, за волю, за добро. 

На той войне ми все боролись 

За будущее, солнце и свободу. 

Мы славы не хотели, 

А лишь желали, победить врага, 

Зарыть его в сыру могилу 

И чтоб не встал он никогда оттуда. 

Мы победили в мае и не жалеем о прошедшем, 

Хоть многих потеряли навсегда. 

Сахар Ира 

10 класс 
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История 

 
По проспекту фонарей 

Под шорох зимних листьев 

Ты шел к себе домой. 

И, вспоминая вереницу летних  дней, 

Скучал ты о прошедшем. 

Сказать не мог, что уж давно 

Влюблен без памяти в меня, 

А я, идя по парку тихо, мечтала о другом. 

Но в скоре я узнала правду злую 

О том, что лучше бы не знать. 

И жизнь разбилась, как стекло, 

На тысячи осколков. 

Но ты все склеил воедино 

И излечил мне душу от тоски. 

 

Сахар Іра 

10 клас 
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Зима 
 

Метель укутала все снегом, 

Пурга дороги замела, 

И ветхий дом стоит 

В раздумьях о былом. 

А старый пожелтевший виноград, 

Цепляясь за кирпич, 

Все обвивает дом, 

Ведь жить он тоже хочет. 

Зима уж не жалеет никого... 

Но в окнах дома 

Пылает ослабевший огонек... 

Зима пьггается задуть его. 

Она не знает, 

Что не сгорит тот огонек 

Уж больше никогда. 

Зачем сгорать? 

Ведь это жизни свет, 

Который теплится еше в сердцах. 

Пока пьггаемся бороться, 

Пока стучатся в нас сердца, 

Как не старалась бы зима. 

Ведь счастье, свет души 

Холодные ветра не смогут погубить. 

Когда душа, повесив крылья, 

На серебристьй снег падет - 

О ней все забывают сразу. 

Быть может, вспомнят через время, 

Да и на том спасибо. 
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Но коль мы ценим жизнь, 

Извольте, придется побороться... 

Все это - сторона медали, 

Которую, бьггь может, мы не видам. 

Но єсть и та, что на свету сияет 

И блестит, как новая копейка. 

И это только лишь одна из тех причин, 

Из-за которьгх стоит жить, 

Ведь сам собой прекрасен факел 

Предшествующих изменений, 

Которые закаливают душу. 

 

Сахар Ира 

10 класс 
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Будущее 
 

Будет ласкавий дождь, будет запах земли, 

Щебет юрких стрижей, что грозу провели, 

И ночные рулады лягушек в прудах, 

И цветения слив в белопенных садах. 

Огнегрудый комочек слетит на забор – 

И малиновки трель выткет звонкий узор. 

 

И никто, и никто уж не вспомнит войну: 

Пережито-забыто, все предано сну. 

И ни птица, ни ива слезы не прольет, 

Если род человеческий сгинет, умрет. 

И весна... И весна встретит новый рассвет, 

Не заметив, что нас уже нет. 

 

Годованюк Андрій 

8 клас 
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Зима 

 

Усе довкола побіліло, 

І сніг сріблисто мерехтить, 

А сонце спати захотіло: 

Лягло на хмарку - спить. 

І люди всі, неначе мухи, 

Шукають теплого крильця, 

Мороз щипає їхні руки – 

Та не здолає їх серця. 

А люди скрізь весну шукають, 

Скоріш кінця зими благають... 

Весна прийде, я добре знаю! 

Весна надій! Твоя й моя! 

 

Омельчук Катерина 

9 клас 
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Нічка 

 
Нічка землю пригортала, 

Всюди темрява настала, 

Люди спати полягали, 

Я дивилась у віконце. 

За вікном не видно й світу. 

Тільки в дальнім темнім небі 

Ясний човник пропливає. 

В нім сидить зоря вечірня. 

Подивилася на мене, 

Та й промовила привітно: 

- Здрастуй, дівчинко моя! 

Потім з неба, як ракета, 

Впала зірка у садок. 

Там засяяла промінням, 

Де лежав пухкий сніжок. 

Вранці зірку я шукала 

У садочку біля хати. 

Але зірка десь пропала. 

Певно, в серденьку моєму 

Незабудочкою стала. 

 

Терьохіна Ліза 

5-Б клас 
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Трояндочка 
 

У саду трояндочка виросла одна, 

Серед реп'яхів виросла вона. 

Сумно тій трояндочці у саду рости, 

І пішла трояндочка по світу брести. 

Сіла вона в човник, по річці пливе, 

Побачила трояндочка троянду, що росте, 

А біля неї дівчинку, що воду їй несе. 

«Візьміть мене до себе - я буду з вами жити, 

Бо серед колючок нема кому полити, 

Вони не розуміють ні серце, не душу. 

А я маленька квіточка, я квітнути хочу.» 

 

Терьохіна  Єлисавета 

5-Б клас 
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Моя война 

 
Сколько я пережила!.. 

Ради ближнего - врала. 

Много в жизни видела, 

Но не все предвидела. 

И не всех смогла я 

От беды спасти. 

Я боролась, как могла, 

Я все силы отдала 

Там, на поле боя 

Но не всем я помогла 

И не всех спасти смогла 

От беды и горя. 

 

 

Наука 
 

Я многому научилась 

Хоть много тогда умела. 

Я за тебя поручилась, 

А ты меня предал. 

 

Сабодаш Олена 

8 клас 
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Я не здамся 
 

Знаєш, я плачу та посміхаюсь.  

Я вже втомилась - та не зламаюсь.  

Я переможу у цій боротьбі!  

Це - мій дарунок, дарунок-собі!  

Часто, бувало, радили люди: 

 - Ти не повинна, в житті так не буде!  

А може і справді воно так не буде?  

Ні, я не здамся і не забуду,  

Ні, не забуду мрії своєї!  

Завжди ітиму, ітиму до неї. 

 

 

 

 

Різний 
 

Ти можеш бути злим,  

А можеш бути й добрим.  

Настільки безсилим – 

Настільки й хоробрим. 

 

Сабодаш Олена 

8 клас 
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Я просто помогала всем 
 

Я просто помогала всем, кому могла  

И уберегала всех добром от зла.  

Ты не понимаешь, ты и не поймешь,  

Да, все это сложно, это боль, что вдрож.  

Чувства зти взглядом необозримы.  

Не для всех понятны, мной непоборимы. 

 

 

 

Мой путь 

 
Я не хотела быть доброй,  

Часто хотела быть злой.  

Но говорило мне что-то:  

- Будь ты добром порой! 

Долгое время не знала,  

Что должна делать я.  

Долго я размышляла – 

Вера кренилась моя. 

 

Я не хотела быть доброй,  

Часто хотела быть злой,  

Но, в результате, нашла я  

Путь, что только мой. 

 

Сабодаш Олена 

8 клас 
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Я не брошу тебя 
 

Я подам тебе руку помощи,                             

Правда, подам.  

Я не брошу тебя без помощи                      

И врагам не отдам. Не предам, 

Как твоя избранница,  

И не брошу в беде.  

Ты дорогой странник мой,  

Еще скажешь спасибо мне.  

 

Сабодаш   Олена 

8   клас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51

Наш мир 
 

О, как же этот мир прекрасен! 

Он необычен и един, 

И полностью совсем не ясен 

От ярких звезд и до глубин. 

И столько же людей всех разных, 

Как звезд на небесах ночных! 

Умов великих - Богом даных, 

Даров особых и одних.  
 

Я слышу 
 

Я слышу, как ручей журчит  

В зеленой леса глубине,  

Как оглушительно кричит  

Птенец в гнезде на высоте.  

Я вижу отблеск солнца в речке  

И четко отраженье туч,  

Росу - большую каплю света,  

Когда в нее пробилея луч.  

Живет природа вся вокруг,  

И каждое звено в ней - друг,  

Все улыбаетея, растет  

И чувство радости несет. 

 

Лисенко Віра 

8 клас
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