
                                             7 клас! 

 
                                       Сьомий клас, 

                                       Найкращий клас. 

                                       Радує він своїм інтелектом вас, 

                                       Багато екскурсій здійснює він, 

                                       І кращого класу не знайдете ви! 

                                       Краща куратор в гімназії у нас, 

                                       Ірина Станіславівна супер клас!           

                           

 

Соловей Іра,  

учениця 7 класу 

 

                                    

 

 

Вогонь - друг, вогонь – ворог 

 

 

                                           Місто, небо, ліс палає, 

Чорний попіл навкруги. 

І в шаленому темпі усе догорає, 

Залишаючи в пам’яті лиха сліди. 

 

Що робити? І хто допоможе? 

Ненаситна тварюка далеко зайшла: 

Свою пащу роззявила гоже, 

І до крихти пожерла це місто вона. 

 



Зашипіла змія дуже люто, 

Й поповзла, вигинаючись, в ліс. 

Почувала себе там розкуто, 

Поливала отрутою скрізь. 

 

Стрепенулась природа: О Боже! 

Вже ні дуба, ні кленів нема. 

І маленька ялинка теж, може, 

Свою старість діждати могла. 

 

А в повітрі лиш сморід літає, 

Сизий дим покриває ліси. 

Допомоги тварини благають, 

Рятувальники мчаться туди. 

 

Так, нарешті скінчилась пожежа! 

Ця кривава, жахлива чума. 

А хоробрі пожежники сміло 

Йдуть на зустріч новим завданням. 

 

Тож вогонь може ворогом бути, 

Дуже легко накличе біди. 

Як не хочете цього, ви, люди, 

Вимикайте приладдя завжди. 

 

У вогню є теж досить багато 

І корисних, потрібних ознак: 

Забезпечить тепло в наших хатах, 

Приготує обід, захист дасть. 

 



Освітлить усім шлях, допоможе 

Об’єднати навколо людей. 

Зберегти від псування продукти, 

Та зміцнити стосунки гостей. 

 

Не потрібно з вогнем, діти, грати! 

Вогонь – друг, проте й ворог також. 

З сірниками справ краще не мати, 

Щоб біди не накликати знов. 

 

Караван Наталя, 

учениця 11 класу 

 

 
 
 
 

Верба 

 
Темнішає. Зоря над річкою яскрава, 

Росте троянда величава. 

Пливуть листочки червонясті 

По річці синій і хвилястій. 

Край річки виросла верба, 

Тоненька, гарна і струнка. 

І нахилилася у воду, 

Щоб відчути насолоду: 

Промити листя все своє 

Коли нічка настає. 

Минали дні. Та ж сама зіронька палає. 

Мов срібним сяйвом всім співає, 



Пісеньку свою над рікою, 

І над кущем троянд, і над вербою. 

Можливо й зараз там так: 

Співає там пісні співак; 

Зоря над річкою яскрава, 

Цвіте троянда величава. 

Край річеньки стоїть верба 

Гарненька, але вже стара. 

 

                           Клименко Катерина, 

учениця 5 класу 

 
 
 
 
 

Україна 

 
Я живу у Україні, 

У прекраснішій країні! 

Тут столиця пречудова, 

А Хрещатик весь кольоровий.. 

Щастя, радості багато. 

Завітайте до нас на свято! 

І салюти тут прекрасні, 

Вогники в нас дуже класні! 

Завітайте до країни, 

Моєї неньки - України! 

 

 

 



Рідний край 
Подивись на рідний край! 

Сонце, поле, річка, гай, 

Любо стежкою іти. 

Тут живемо я і ти! 

 

Лисенкові Валентина,  

учениця 6-Б класу 

 
 
                                      А я тривогою живу... 
 
 

А я тривогою живу...  

І думки крають серце й душу,  

Бо я люблю, цей світ, люблю,  

Й дивитися на все це мушу. 
 

Для світу ладна все зробити я,  

Але я зіронька в великі небі синім.  

Хоча б добра частинку, що дала Земля,  

Віддати ласкою до неї ми повинні. 

 

І сонця захід вже не радує нам око,  

І соловей не так співає у гаю.  

І знаю я, що не вернути роки, 

Та все одно тривогою живу. 

 

Лопатіна Анна,  

учениця 8 класу 

 
 



 
                                            Навіщо 

 
Для чого існують люди на світі? 

Для чого існує життя? 

Навіщо людям на планеті жити, 

якщо немає добра. 

Навіщо потрібні гіркі сльози, брехня, 

якщо без них неможливе життя, 

Навіщо людям жити, га, 

Якщо у світі не існує добра.   

 

Соловей Іра,  

учениця 7 класу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новий   Рік! 
 

                                Ми ялинку прикрашали, 

                                Різні подарунки побажали, 

                                Нового Року з нетерпінням ми чекали! 

                                Смачні страви готували, 

                                А також багато жартували, 

                                Веселого свята усім бажали! 

 

                                            



Тварини! 
 

                                Існує на світі багато тварин, 

                                Наприклад, такі, як собака і кінь. 

                                А ще є жирафи, коти і слони, 

                                І дуже сподобались усі нам вони, 

                                Багато пісень і казок теж для них,   

                                Тваринок ми любимо, друзів соїх. 

 
 

                                            Мій  пес! 

                

              Мою собаку звати Джуля, 

              Вона красива і смішна, 

              Маленька й чепурна, 

              Любить грать у м'яч вона. 

              Мій песик краще всіх 

              І люблять його всі! 

 

         Соловей Іра,  

учениця 7 класу 

                                    

 

 

Що я люблю! 

                             

                            Я люблю гуляти, 

                            Танцювати і співати! 

                            Я люблю читати, 

 Мандрувати і кричати! 



 Я люблю ходити, 

                            Малювати і жити! 

 Я люблю любити, 

 Я люблю усе робити! 

 

 

 

 

                                       Малята! 

 

                                   Ці малята, 

 Ці малята, 

 Як маленькі мовпенята, 

 Бігають, стрибають, скачуть, 

 Батькам настрій піднімають! 

 Краще клоунів ніж малюки незнають! 

 

 

Соловей Іра,  

учениця 7 класу 

 
 
 
 
 
                                       
                                  Я знаю все! 
                         

 Я знаю все, 

 Я знаю нашу школу, 

 Я знаю світ планет, 

 Я знаю все, але не знаю я себе! 



 Я знаю подругу з маленьких літ, 

 Я знаю, що вивчають в старших класах, 

 Я знаю все, але не знаю я себе! 

 

                                       

                                    Золотава осінь 
 

                                 Приходить осінь золотава, 

  Фарбує все: і ліс, і сад. 

  Приосить подарунки нам осінні, 

  Такі, як яблука, і цілий золотистий парк. 

  А ще люблю я осінь за те,  

                                 Що так красиво навкруги.                           

  Лине дзвінкий дитячий сміх, 

  Це осінь обсипає золотом нас всіх. 

 

 

 

 

Соловей Іра,  

учениця 7 класу 

 

 

 

 

 

                                         Осінній дощ 
 

                        Ці крапельки, мов намистинки, 

                        Ці калюжі прозорі, мов озера дрібні, 



                        Ця погода осіння, мов казка чарівна, 

                        Цей дощ, він красивий,   

                        Він кращий за все! 

 Створює він атмосферу чарівну, 

 Він поливає квіти всі. 

 Адже це дощ, дощ осінній, 

 Він неймовірний чарівник! 

 

                                    

                   Сірники - не іграшка! 
 

                   Ні в якому разі не треба палити, 

                   А потім кричати, скиглити, нити, 

 Треба пожежників вмить викликати, 

 На допомогу гукати – себе рятувати! 

 Пожежа для тебе ця буде уроком, 

 Щоб вогонь для тебе був другом, а не обернувся  

                   боком.                        

 Зуміємо Київ ми всі не спалити, 

 І гарно, і добре в нім будемо жити! 

  

Соловей Іра,  

учениця 7 класу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                   Збірка “Мелодії серця”                                          

      1. Сьогодення 

Як хочеться… 
 

Як хочеться бути у всьому щасливим, 

Над полем безмежним летіти, над милим, 

Дружити й не знати ні горя, ні смутку, 

Співати набридло під чуждую дудку. 

 

Не жити й не знати: „Життя... Що то зветься?”. 

А час без зупинку, як пташка несеться. 

І як же нам жити, і як же нам бути?! 

Як хвильки немає, щоб нам і заснути. 

 

Заснути і спати так довго, як можна, 

Та думка серце крає тривожна 

Про сумне життя та гіркую долю. 

Навіщо ж здобули отую ми волю?! 

 

Ні сна, ні спочинку не знає людина. 

Тяжка для усіх наступила година. 

Немає на що дітей годувати, 

Роботою змучена йде до них мати. 

 

І як після цього життя називати? 

Відповідь на те не варто шукати. 

 

Омельчук Катерина,  

учениця 10 класу 



Летять нестримно дні і ночі... 
 

Летять нестримно дні і ночі... 

Не бачу я дівочі очі, 

Не бачу я луги рясні 

І сяйво зіроньки, що в сні. 

 

Так наливає тепло в душу 

І враз здається вже мені, 

Що я живу, та розумію,  

Що так буває лиш у сні... 

 

Вона дає початок дня, 

Лиш з нею я так хочу пити, 

Без  неї я не можу жити, 

Ця зірка лиш моя, моя... 

 

Закрився світ переді мною, 

Усе заснуло, тихо спить, 

І лиш годиною сумною 

Все серце в мене більш болить. 

 

Болить та крається воно, 

Бо спать не може, та і жити. 

"За що тебе, Господь, любити, 

Лиш тіло в світі, лиш воно". 

 

Нема нічого, за що жити, 

І вже не хочеться любити. 

Творить у світі не вдалось, 



Життя за вітром подалось. 

 

За вітром плину я з життя, 

І слід у пам"яті кидаю. 

Дорога моя в небуття, 

Мені так жаль, що я вмираю. 

 

                                          
 

Життя 
 

Усе цвіте та зеленіє, 

Трава навколо шелестить, 

Річки дзюрчать, пташки співають, 

Весь світ не спить, не спить, не спить! 

Бджілки кружляють над травою, 

І соловей у темнім гаї співає.  

Він пісню ясну нам дарує… 

Життя прекрасне і чудове,  

Воно одне, воно для нас! 

Плекай, лелій і дбай про нього 

Поки душі вогонь не згас! 

 
 
 
 
 
 
 

Омельчук Катерина,  

учениця 10 класу 

 



Мені подобається... 

Мені подобається жити, 

В душі із радістю летіти 

Та зустрічати на світанку  

Пташок нестримну забаганку. 

Я бачу, як тече крізь ниви 

Ріка безмежна всім на диво, 

Що наповняє все життям : 

Кожну травинку, кожне слово, 

Що йде на радість всім навколо. 

Я бачу, який прекрасний світ цей, 

Це світ із квітів, аромат 

Дарує нам він неймовірний. 

Цей запах трав безмежний став. 

Життя – це радісна пора, 

Ти бачиш те, що бачу я: 

Те деревце і ту травинку, 

Ту стежку, річку, гарну квітку. 

Ти бачиш все це, 

 Й серце твоє знов наповнюється теплом. 

Отож, живи на радість людям, 

                                           Пізнай життя – все добре буде! 



 

2. Світ неповторності. 

 

Осінь 
 

Ти знову полонила мою душу 

 Сонатою кружляючих листків, 

І спокоєм наповнене повітря 

В чеканні цих близьких вже холодів. 

 

Давно вже відлетіли різні птахи,  

Покинули давно нас журавлі, 

І не літають більше вже комахи, 

Літають лиш пожовклі ці листки. 

 

Ти душу заставляєш оживати, 

Хоч ти пора далеко не життя, 

Все листя скоро буде помирати 

 У золотистих барвах, втративши буття. 

 

Прийшла до нас, усе озолотила, 

Підеш, залишивши пусті гілки, 

Усе постане в барвах чорно-сірих, 

І ти залишишся на згадку у душі.  

 

 

 

Омельчук Катерина,  

учениця 10 класу 



Сльози природи 
 

Біжать струмки, пливуть річки, 

І розляглися океани. 

Усе з прозорої води: 

Й сніги, і хмари, і тумани. 

 

Усе з прозорої води:  

І почуття, страждання й щастя. 

Вони у вигляді сльози 

На всіх обличчях знов срібляться. 

 

В сльозі весь скрився океан, 

Його безмежні сині води, 

В яких багато сподівань, 

Жалю, натхнення і турботи. 

 

                                             Не бійтесь серця почуттів  

І не ховайте свої сльози. 

Роса  і крапельки з верби –  

Є сльози навіть у природи. 

 

Омельчук Катерина,  

учениця 10 класу 

 

 

 

 

 

 



Сонце 
 

Від твого світла завжди просинаюсь, 

І світло стане раптом на душі. 

На небо дивлюсь я і розумію, 

Як добре, що у нас є ти. 

 

Без тебе все було би неможливе, 

Даруєш нам ти радість і буття. 

З тобою починаю новий день я нині, 

Із тебе починається життя. 

 

 

Багато не повернеш 
 

Вже листя падає з дерев, 

Ключ журавлів кружляє в небі. 

Всі звірі  у буденній метушні… 

А я сиджу в оселі. 

Сиджу і бачу, як земля  

Поволі тихо завмирає, 

Всі квіти роблять останній вдих 

Й головоньки схиляють. 

Але ж прийде весна-красна, 

Розвіє подих смерті, 

Наповнить вже життям… 

Багато не повернеш. 

Омельчук Катерина,  

учениця 10 класу 



Загадкова  весна 

 
Омріяна легендами, оспівана піснями 

Приходить знову чарівна і ніжна 

Весна до нашої уяви… 

Вона несе всім радість, сміх, 

 Повітря шовковисте, 

Луги зелені всі в росі 

Та сонце золотисте. 

Її весь образ ніжний той 

І лагідна усмішка 

Дарує ласку і тепло 

Та пісню з вуст барвисту. 

Її несе швидкий потік 

У ліс ще не оживший. 

Солодкий вир закрутить в снах 

Очей незгаслу іскру. 

І хто ж вона, чарівна вся, 

Туманом оповита. 

Можливо, це весна? 

Загадка не розкрита... 

 

 

 

                                                

Омельчук Катерина,  

учениця 10 класу 

 

 

 



3. Скарби душі. 

 

Кохання безмежне 
 

Кохання меж не має. 

Воно, як пташка, відчуває 

Красу, безмежність легких хмар, 

Які піднесені в лазур… 

Кидають все це просто неба, 

І враз – польоту вже не треба. 

Але ж не пташка ти і крил не маєш. 

І тут, як іскорка, без полум’я стухаєш. 

Не хочеться тобі вже жити 

Та біль кохання у душі терпіти, 

Не хочеться піднятися до неба, 

Бо пам’ятаєш ти підступність хмар. 

Але ж коханою бути ти бажаєш, 

І піднімаєшся - та знов удар. 

Твоє кохання сила волі не зрадить, 

Тримаєшся ти ще й цей раз, 

І переможеною із двобою не виходиш, 

Твоя любов, і тільки лиш твоя… 

 

 

 
Омельчук Катерина,  

учениця 10 класу 

 

 



Неповторна 

 
Ти даруєш посмішку всім. 

Немов ясне те сонце,  

І чути зранку голос твій,  

Як солов’їну пісню навесні. 

Волосся пишне твоє,  

Немов у русалки, барвисте,  

А очі оксамитиками сяють  

І погляд приємний кидають. 

І постать твоя, легка, ніжна, 

Кружляє над полем волошок, 

Яке уособлює ніжність,  

красу душі неповторну. 

 

 
Омельчук Катерина,  

учениця 10 класу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пелюстки троянди 

 
Немов троянди пелюстки, твої вуста шепочуть: 

"Залишися ти назавжди тією неповторною". 

Вдихаєш ти повітря кришталеве  

І здається враз мені, немов твої легені 

Наповнюються світлом та легкістю душі. 

І у цю мить здається кращого немає, 

Ніж те, як бачити, що ти із легкістю вдихаєш, 

А потім пісню із полону вивільняєш. 

І аромат твій розходиться по світу, 

Немов дурман-трава, що зводить з ніг усіх. 

Тож не існує на Землі прекраснішої ніж ти, Богиня, 

Богиня щастя й легкості душі. 

Душа твоя ніжна, немов пелюстки троянди. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Омельчук Катерина,  

учениця 10 класу 

 
 
 



Знайоме 
 

Ці очі, цей погляд - 

В полоні душа. 

Волосся, мов хвилі,  

Збавливі вуста. 

 

І серце застигне 

Від холоду ніби, 

Немов від зими,  

Немов від метілі. 

 

Я думала також, 

Й себе я втішала. 

Та все-таки знала, 

Що справді кохала. 

 

Ці очі таємні, 

Цей голос солодкий,  

Цю постать чарівну 

Й його швидкі кроки.   

 

 

 

 

 

 

Омельчук Катерина,  

учениця 10 класу 

 



Янгол 
 

Я випила раптом отруту любові, 

І стали близькими і небо, і зорі. 

І став ти для мене, мій янгол сумний, 

Раптово прекрасний й мені дорогий. 

 

В очах  я побачила справжнє багаття 

І кинулась в нього всім серцем завзято. 

Тобою я душу собі підпалила, 

А серце від тебе немов би зімліло. 

 

Твій погляд простий в моїм серці блукає, 

І слова сказати тобі я вагаюсь. 

Не можу збентеження я подолати, 

І знову тебе буду палко кохати.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Омельчук Катерина,  

учениця 10 класу 

 

 

 

 



Живу 

 
Любо мені, любо душі, 

Чудово вставати з світанком, 

Хороше так писати вірші 

І дарувати душі якусь частку. 

 

Чудово зустріти мені новий день, 

Хороше бути для когось корисним, 

Прекрасно любити зірки й неба синь, 

Любо плести й дарувати намисто. 

 

Перекрасно чекати й зустріти когось, 

Добре любити і знати взаємність, 

                                            Любо бувати на рідній землі  

І відчувати свою й її єдність.  

 

 

 
Омельчук Катерина,  

учениця 10 класу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Ніч 

 
Темна ніч на нас впала.  

Всюди темрява настала.  

Люди світло повмикали,  

У віконця виглядали.  

Там не видно снігу навіть,  

Тільки в дальнім, темнім небі  

Ясний човник виглядає.  

У нім сидить зоря вечірня,  

Дивиться на нас з небес,  

Та й дивується вона:  

«Де ж там зіронька моя?  

Впала з неба, як ракета,  

Впала прямо у садок,  

Ось і друга вже, і третя  

У садочку під дубком!»  

Ми побачили в саду  

Три квітоньки сяючі.  

Ось така незвична ніч  

Була у нашому садку! 

 

Терьохіна Єлизавета, 

учениця 6-Б класу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 річечці пливе,  

Побачила трояндочка троянду, що росте,  

А біля неї дівчинку, що воду їй несе. 
 

«Пустіть мене до себе, я буду з вами жити,  

Бо серед колючок нема кому полити.  

Вони не розуміють ні серце, ні душу,  

А я маленька квіточка, я квітнути хочу!» 
 

Терьохіна Єлизавета, 

учениця 6-Б класу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Друзі 

 
Друзів в мене є багато,  

Кожен день, неначе свято.  

Усі гарні і смішні,  

Добрі, чесні, лагідні.  

Кожен різний по собі,  

Всі сподобались мені.  

Аня добра і смішна.  

Чиста в Настеньки душа.  

Чесне серце у Марини,  

А у Ясі воно щире.  

Працьовита в мене Таня.  

Хто розумний, то це Даня.  

Усіх друзів я люблю,  

І для них я вірш пишу.  

Про всіх вас я пам'ятаю,  

Вас ціню і поважаю.  

Друзі в мене просто клас,  

Дарую вірш цей я для вас! 

Терьохіна Єлизавета, 

учениця 6-Б класу 

 

 

 



 

 

 

 

 

Моя улюблена тваринка 

 
Моя улюблена тваринка – 

Це не кішка і не птах,  

Не хом'як і не ховрах,  

Це не кролик і не свинка,  

І, звичайно, - це не білка.  

Це звичайний і простий,  

Найулюбленіший мій.  

Вірний, мужній песик мій.  

Він малий, але гарненький,  

Спритний та й ще чепурненький.  

Песик мало чогось знає,  

Але бігає й стрибає,  

Їсть він сало і ковбаси,  

Не забуде ще й про м'ясо.  

А для того щоб стрибати,  

Щоб багато сили мати, 

Треба песику поспати.  

Він залізе в моє ліжко,  

І розтягне лапки й ніжки  

Так, щоб було зручно спати  

І завтра знов стрибати. 

 

Терьохіна Єлизавета, 



учениця 6-Б класу 

 

 

 

 

 Хом'ячок  
У невеликій клітці, 

В хатиночці малій, 

Живе маленьке чудо, 

Пухнастеньке таке, 

Руденьке і маленьке, 

Товстеньке і смішне. 

 

Весь час він щось жує, гризе, хрустить. 

Він їсть безперестанку, у щоки щось мостить. 

У нього очі – дві цяточки малі, 

А носик нюхає усе, усе, що є довкола. 

Гарнюній в мене хом’ячок, 

Люблю за це його я. 

 

Терьохіна Єлизавета, 

учениця 6-Б класу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Україно! 
 

Як не любити тебе, Україно! 

У буйних садах і розмаїтті дібров, 

Я знаю, я тебе не покину: 

У рідних краях я шукаю любов. 

У серці ношу тебе, Україно. 

В піснях солов'їних заспівую знов. 

Ти простягнешся на сині Карпати, 

Ти не даєш мені померти. 

Я в радості й щасті для тебе співаю знов... 

 

Левицька Юлія,  

учениця 7 класу 
 

Осінній ранок 

 
Який прекрасний цей осінній ранок. 

Птахи співають навкруги 

Свої чудні сонати. 

Як же таке можна нам проспати?! 

На зарядку треба рано нам вставати. 

Співати в танці вранці. 

От так і треба починати 

Нам кожен ранок. 

 

 

 

Марс 

 



Марс - планета загадкова. 

Може, "Марс" батончик неземний? 

А може, він якийсь там звір страшний. 

Та ну, фантазія у мене - чудо. 

І якесь там чудо-юдо сидить на Марсі 

Й думає, як я. 

От полечу на Марс, знайду його, 

Та там вручу руку свою, 

І будем друзями навіки. 

 

Штабська Тетяна,  

учениця 6-Б класу 

 

 

Мої обов'язки 

 

Я люблю мамі помагати, 

І посуд мити вдома. 

У кімнаті прибирати, 

І пил там витирати, 

Й квіти у вазонах поливати. 

Як добре обов'язки мати! 

Матусі рідненькій щодня помагати. 

 

 

 

 

Наше все 

 



Обов'язки - це наше все! 

Люблю виконувать усе. 

І посуд мити, й прибирати, 

Обов'язків чимало мати, 

Всім гарний настрій дарувати 

Й матусеньку свою сто раз поцілувати. 

 

 

Штабська Тетяна,  

учениця 6-Б класу 

 

 

 

 

Осінь 

 
Ось і осінь прийшла, 

Урожай нам принесла. 

Огірки, капусту, моркву – 

Це все дуже добре. 

Вітамінів у них багато, 

Від мікроб нас захищати, 

Від хвороб всіх лікувати 

Та здоров'я гарне мати. 

 

 

Листопад 
Вже листопад завітав у парки й садочки. 

На доріжки і траву падають листочки, 



У лісах вже не ростуть братики-грибочки. 

Скоро вже зима прийде, випадуть сніжочки. 

 

 
Штабська Тетяна,  

учениця 6-Б класу 

 

 

 

Книжковий світ 

 
Люблю читати я вірші, 

Романи, та поеми. 

Глибини мудрості вони, 

Народу знань джерела. 

У прірву мудрості поринь, 

На дні там знань багато. 

Про ліс, про гори, про річки, 

Та про дитячі казочки. 

Ти тільки в книгу загляни, 

Сторінок сто перегорни. 

Ти взнаєш так багато. 

Про різних звірів і пташок, 

Та про чарівний світ книжок. 

 

Штабська Тетяна,  

учениця 6-Б класу 

 
 
 



 
Осінь 

 
Прийшла осінняя пора, 

І вчиться в школі дітвора. 

Мов килимовая доріжка, 

Лежить довкола жовте листя. 

 

Але насупилися хмари, 

І сильні вітри завивали. 

Стоять дерева зовсім голі, 

І дощик крапає поволі. 

 

Та холодніше 

З кожним днем стає 

Мабуть тому, що 

Скоро ця пора мине. 

 

                     Шумська Діана,  

  учениця 8 класу 

 


