
Осінній пейзаж 

 
Ще  яскраво  світить  сонце,  ніжно  зігріває  землю,  але  в  повітрі, 

особливо  ввечері,  відчувається  прохолода.  Вже  в  полях  і  на  городах 

зібрано врожай. Осінь... 

Зачудовано стоїть ліс. Веселі ‐ білявки берези про щось шепочуться. 

Вони вже поміняли вбрання на золоті сукні, які тихенько шелестять від 

легкого  пустотливого  вітерця,  що  час  від  часу  проноситься  між  ними. 

Неподалік ростуть три сестрички ‐ горобинки. Вони також вдягнені по ‐ 

святковому:  яскраві  кетяги  плодів  горять  на  сонці,  як  полум'я.  Так  і 

притягують очі.  Горобинки пишаються  своєю чарівністю й хочуть, щоб 

цю красу побачили всі!!! 

Навкруги  стоять  статечні  високі  сосни. Вони вже багато бачили на 

своєму віку, але не перестають милуватися й берізками, і горобинками, і 

сонцем. 

Тут росте й старезний дуб. Він дружить з усіма. І його всі поважають. 

Він  теж  починає  чепуритись.  Його  листя  стають  брунатного  кольору  і 

йому здається, що він не дід, а парубок. 

У лісі вже не чути пташиного гамору. Часом проскоче білочка, несучи 

горішок  до  свого  дупла,  який  для  неї  принесли  добрі,  небайдужі  до 

природи люди! 

Під  ногами  шелестить  вже  опале  листя,  яке  ніби  шепоче:"  Спати, 

спати, спати..." 

Природа готується до зими. 

Алієва Ельвіна,  

учениця 7 класу 

 

 

 



 

Добро починається з тебе 

 

Люди кажуть: "У світі дуже мало добра. Треба робити більше добрих 

вчинків." Але це тільки слова. Кожна людина повинна починати робити 

добрі вчинки сама. І намагатися їх робити якомога більше! 

Добро  ‐  це  насамперед  вміння  допомагати,  співчувати  та  розуміти 

один  одного.  Добро  починається  з  самого  маленького  вчинку. 

Наприклад,  нагодувати  бездомну  голодну  тваринку  або  дати  бідній 

людині грошей.  

Без добра у світі неможливо жити. Тільки уявіть собі, що буде, якщо 

всі  будуть  злими.  Люди  будуть  штовхатися,  битися,  говорити  погані 

слова  й  врешті  ‐  решт  вбивати  один  одного.  Це  жахливо!  Тож  давайте 

робити  лише  хороші  справи.  Бо  добро  ‐  це  вчинок,  гідний  справжньої 

людини!!! 

Алієва Ельвіна,  

учениця 7 класу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Історичні місця Києва  

 

Частина 1 

Київ  ‐ прекрасне древнє місто. У цьому місці я народилася й живу  і 

дуже пишаюсь цим. 

Найбільше  мені  подобається  стара  частина  Києва:  гора,  де  стояв 

княжий  терем  князя  Володимира.  За  60  метрів  від  терему  ‐  залишки 

Десятинної  церкви,  що  була  побудована  в  період  князювання 

Володимира  Сятославича.  У  Десятинній  церкві  він  і  був  похований, 

пізніше сюди була перепохована й княгиня Ольга, його бабуся. Зараз ми 

бачимо лише залишки фундаменту, але вони викликають хвилювання й 

якісь щемні почуття. 

Неподалік  станції  метро  „Золоті  ворота"  стоять  справжні  золоті 

ворота. Вони реконструйовані  і,  звичайно, не такий мають вигляд, як у 

1037 році, коли були побудовані. Це були головні ворота Києва, через які 

в'їжджали  дуже  поважні,  шановані  особи  ‐  посланці,  гості  найвищого 

рангу. 

Частина  міста,  де  жили  князі,  воєводи,  звалася  Верхнім  містом,  а 

внизу,  де  жив  простий  люд  ‐  ремісники,  купці,  міщани  ‐  Поділ.  Це  був 

найкоротший шлях, що зв'язував їх. Згодом тут жили відомі художники, 

скульптори, письменники, зокрема М.А. Булгаков. 

 

Частина2 

На Андріївському узвозі знаходиться пам'ятник архітектури „ Замок 

Ричарда  Левове  серце"  Будинок,  побудований  у  19  столітті,  нагадує 

старовинний англійський замок. Назва замку походить від імені короля ‐ 

героя роману „Айвенго". 

Ще одна перлина архітектури ‐ Андріївська церква. Вона побудована 

на  Андріївській  горі.  Легенда  пов'язує  назву  гори  з  апостолом  Андрієм 



Первозданним, який начебто передбачив виникнення Києва. 

Андріївська  церква  побудована  по  проекту  Б.Ф.  Растреллі.  Вона 

легка,  начебто  тримається  повітрям,  з  смаком пофарбована  блакитно  ‐ 

білими кольорами, з золотими куполами, викликає захоплення як киян, 

так і гостей вже 255 років. 

Зараз у Андріївській церкві проходять концерти камерної  і  хорової 

музики. 

Я   закохана   у  своє   місто  й  хочу,   щоб   воно  стало  ще  кращим!!! 

 

Алієва Ельвіна,  

учениця 7 класу 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Велика Вітчизняна війна 

 

      У  кожної  держави,  кожного  народу  є  дати  і  події,  які  складають 

основу, опорні точки їхньої історії, пі  дґрунтя  історичної  пам'яті  й 

національної  гордості.  Для  нас,  для  прийдешніх  поколінь,  такою 

знаковою віхою була і вічно буде перемога у Великій Вітчизняній війні. 

     Уже  багато  років  минуло  з  того  часу  як  замовкли  постріли  гармат, 

припинились  вибухи,  зникли  постріли,  та  ніколи  в  житті  людина  не 

забуде  той  героїчний  подвиг  українського  народу:  наших  дідів  та 

прадідів,  мужніх  жінок,  які  захищали  нашу  країну,  її  честь  і 

благополуччя, боролися за свободу майбутніх поколінь, за нашу свободу.  

      22 червня 1941 року… Ніби звичайний день, та ні! Саме тоді почались 

страждання,  запеклі бої  та  смерті нашого народу. 22 червня Німеччина 

вторглась на територію СРСР.  

      Матері зі сльозами і криками проводжали своїх синів на війну.  А вони 

знали,  що  можливо  ніколи  вже  не  побачать  того  коханого  сина  або 

чоловіка, нареченого або брата.  

      Союзники СРСР (США та Велика Британія) підтримували Радянський 

Союз  технікою  та  продуктами  харчування  через  порти  Мурманськ  і 

Архангельськ,  незважаючи  на  всі  спроби  німецького  флоту  блокувати 

морські шляхи сполучення та порти. 

    Фашисти  вбивали,  катували  невинних  людей,  які  захищали  свій 

рідний край. Війна тривала цілих п’ять жахливих років.  

    Нарешті, 9 травня 1945 року, військові сили СРСР отримали перемогу. 

Німці були розбиті, їм завдано нищівної поразки.  

    Свідки  тих  страшенних  подій  збереглися  і  до  сьогодні.  На  жаль, 

ветеранів меншає з кожним роком.  

     У боях полягли їхні друзі і батьки, товариші й діти. Час посріблив їхні 

голови.  Вони,  ті,  що  залишилися  в  живих,  і  ті,  кого  вже  нема  поруч  з 



нами, кожен робив що міг, а разом вони перемогли! 

       Ветерани – наші герої, наші рятівники!  

       Що ж вони кажуть про війну? Які їхні спогади? Які почуття?  

   

        Анісов  Володимир  Хомич.  Учасник  визволення  України,  Герой 

Радянського  Союзу  за  визволення  України.  Гвардії  капітан,  командир 

ескадрилії  76‐го  гвардійського  штурмового  полку  1‐ї  гвардійської 

штурмової  авіаційної  дивізії  8‐ї  повітряної  армії  4‐го  Українського 

фронту. 

Указ 26.10.1941 р. 

Народився 05.07.1921 р. в м. Омськ, росіянин. 

  

       22 липня 1941 р. за наказом командира авіаполку м‐ра Степічева В.В. 

о  4  годині  ранку  полк  був  терміново  піднятий  за  тривогою  з  наказом 

перелетіти  на  Тернопіль.  Мирне  життя  радянських  людей  було 

порушене  громом  збройових  залпів,  вибухами  бомб  і  авіаснарядів.  І 

лише  вранці  близько  9  годин  нам  офіційно  оголосили,  що  почалася 

війна. 

   Ми  вже  були,  якоюсь  мірою  готові  до  війни,  оскільки  в  училищі  і  в 

стройовому  авіаполку  командування  нас  постійно  тренувало  бути  в 

постійній готовності (часто оголошувалися учбові тривоги – у будь‐який 

час  доби  і  тому  подібне),  учили  бути  вимогливими  до  себе.  Адже 

основою  льотчика  є  сильна  воля,  майстерність  польоту,  ентузіазм  і 

патріотизм. 

   Будь‐який  воїн  Червоної  Армії  усвідомлював,  що  він  веде  війну 

справедливу, за свободу і незалежність своєї вітчизни. 

   З  кожним  бойовим  вильотом  ми  відточували  свою  майстерність  і 

ефективніше  завдавали штурмових  і бомбардувальних ударів по живій 

силі і техніці супротивника. 



   За  час  війни  я  зробив  668  бойових  вильотів,  зокрема   520  нічних 

вильотів  на  літаку  У‐2  (ПО‐2)  і  148  бойових  вильотів  на  літаку  Мул‐2. 

Брав  участь  у  боях  на  фронтах:  КВО  –  південно‐західного  фронту, 

південний фронт,  Сталінградський  фронт,  4‐й  український фронт  і  3‐й 

білоруський фронт у повітряних арміях: 8 ВА і 1‐а ВА. 

 

   Новому  поколінню  вони  передали  те,  чим  має  право  пишатися  наш 

народ.  

Шануйте наше минуле! Не забувайте подвиги ваших дідусів та бабусь, не 

забувайте тих, хто не дійшов до перемоги, і тих, хто живе поруч з нами, 

тих, хто приніс нам дивовижну перемогу!  

Войтенко Анна, 

учениця 10 класу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Прогулянка у лісі 

 

Настала  весна.  Як  і  завжди  я  з  батьками  їду  до  лісу  збирати 

березовий сік. Їхати нам довго, але час минає швидко, бо я спостерігаю з 

вікна машини за природою. 

Світає…Безхмарне сіре небо наче огортає все навкруги…Поступово 

пояснюється  й  вже  можна  розрізнити,  де  який  ліс.  Ми  проїжджаємо 

сосновий 

ліс, дубовий і, нарешті,   опиняємось в березовому. 

  Перше, що  кидається  в  очі  –  білокорі  берізки.  Таке  враження, що 

вони  стоять  на  зеленому  килимку,  який  вишитий  квітами.  Їх  ще 

небагато, але вони вже тягнуть свої сині, жовті, білі голівки до сонечка. 

Рука мимоволі тягнеться до квітки, але зупиняється – не треба! Принось 

радість і іншим! 

  І тут я починаю відчувати якийсь невловимий, незнайомий запах. 

Так,  мабуть,  пахне  весна  в  лісі.  Обертом  починає  йти  голова  від  усієї 

неймовірної  краси,  запахів,  звуків.  І  тут  молодший  брат  тягне  мене  за 

руку до машини, там батьки чекають на мою допомогу. У мене ще буде 

час поспілкуватись із лісом. 

Гламаздін Владислав, 

учень 7 класу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пограбування  банку 

 

        Цього  ранку,  як  і  завжди,  я  вигулював  свого  собаку  –  Графа. 

Зупинившись на розі  вулиці біля  ларька, щоб купити ранкову  газету,  я 

почув  два  гучних  постріли.  Інтуїтивно,  повернувши  голову  у  той  бік,  я 

зрозумів, що  постріли  були  з  відділення  банку. Ми  з  Графом  побігли  в 

банк. 

        Картина,  яка  відкрилася  перед  моїми  очима,  мене  вразила. 

Відвідувачі  банку  лежали на  підлозі  униз  обличчям,  тримаючи руки  за 

головою,  а  касир  була  поранена  вогнепальною  зброєю.  В  її  очах  я 

побачив  прохання  про  допомогу.  Руки  самі  потягнулися  до мобільного 

телефону й почали набирати номер швидкої та міліції. 

        Граф, відчувши запах злочину, тягнув мене на вулицю. Зваживши на 

все, я зрозумів, що час неможна гаяти, і цілком довірився інтуїції собаки. 

Він  потягнув  мене  в  бік  буд  майданчику.  Зупинившись  на  території 

будівництва,  

я зрозумів, що один я нічого не вдію і, сховавшись, почав спостерігати за 

злодіями,  які  змінювали одяг  і  ховали  зброю в розчинний бетон.  Після 

цього вони сіли в машину й зникли в невідомому напрямку, але я встиг 

запам’ятати  державні номери їхнього транспорту. 

       Зрозумівши, що злодії сюди більше не повернуться, я побіг до банку, 

щоб усе розповісти працівникам міліції. 

      І яка була для мене несподіванка, коли через тиждень на урок історії 

до  нас  завітали  гості.  Працівники міліції  мене  нагородили  грамотою,  а 

Графа цінним подарунком.  

Гламаздін Владислав,  

учень 7 класу 

 
 
 
 



 

Гном, який хотів творити добро 

 

В  одному  лісі  жив  гном  на  ім'я  Гаврило.  Він  був  дуже  добрий  і  хотів 

творити добро. Жив він у маленькому будинку, але з величезними вікнами. У 

хатинці все була прибрано, всі речі  стояли на місцях. Картини з тваринами 

висіли по всьому будиночку. Улюблена кімната гномика була бібліотека. Він 

перечитав усі книжки, що в нього були. 

Гаврило  дуже  любив  збирати  гриби  та  ягоди.  Вечорами  він  ходив  до 

величезного  дуба.  Усі  звірі  називали  його  Дідусем,  тому  що  він  був 

наймудрішим у лісовому царстві. Гаврило сідав під деревом і починав читати 

казки  звірятам,  які  сідали  навколо  нього.  Якось  Гаврило  пішов  у  ліс  за 

грибами. Він  ішов  і мріяв про великий вчинок,  який би він міг  здійснити.  І 

раптом  він  почув  плач  якогось  звіра.  Біля  куща  він  побачив  зайчика  та 

спитав в нього: 

- Що трапилось? 

- Я‐я‐я.. 

- Зайчику, заспокойся й не плач! А тепер розповідай. 

- Я  спокійно  стрибав  собі  по лісу й раптом побачив, що переді мною 

стоїть вовк. Я вже розвернувся і хотів тікати звідти, аж раптом він накинувся 

на мене. Я хоч і маленький та встиг відстрибнути від нього і нарешті втік. Але 

він сказав мені, що якщо побачить, з'їсть. 

- Не хвилюйся, зайчику! Ходімо, я тебе захищу. 

І  Гаврило  із  зайчиком  подалися  шукати  вовка.  Незабаром  вони  його 

побачили. Вовк був величезний, як скеля, сильний, як каміння, та до того ж 

злий і непривітний.  

‐ Гей, вовче! Ти чого зайчика образив? 

- Відчепися, інакше кулаком заїду. 

- Не можна чіпати маленьких, вибачайся! 

- Ну дивись, я тебе попереджав. 



І  тут  вовк  ударив  гномика  Гаврила.  Бідний  Гаврило!!!  Він  був  такий 

маленький, що не зміг протистояти вовку. Гаврилові було дуже боляче й не 

тільки  фізично,  а  й  морально.  Йому  було  дуже  шкода,  що  він  не  зміг 

захистити зайчика. 

 
На  наступний  день  гномик  побачив,  що  маленьке  пташеня  випало  з 

гнізда. Він хотів покласти його на місце, але його зріст був дуже маленький. 

Гаврило спробував дострибнути до гілки та не зміг, подерся по стовбуру, але 

руки в нього були зовсім слабкі й нічого з того не вийшло. Тоді він заховав 

пташечку в кущах, щоб її ніхто не знайшов. 

Кожен день Гаврило приходив до пташеняти й годував його, але він дуже 

боявся, щоб його там ніхто не знайшов і не з'їв. І ось одного чергового дня 

гном знову пішов до пташеняти провідати його, але біля куща сиділа лисиця 

з пір'ям у роті. Гаврило спитав у лисиці. 

- Ти  що,  з'їла  маленьке  беззахисне  пташеня?  (  ‐  Тільки  б  не  з'їла  ‐ 

промовляв він  про себе). 

- Так, а що, ти проти? 

І від лисиці сліду не залишилось. 

Тоді  Гаврило  прийшов  додому  й  почав  думати,  чого  він  хоче  всім 

допомагати, але в нього нічого не виходить. Він думав над цим питанням 2 

дні і 2 ночі. Нарешті він зрозумів, що треба не тільки хотіти, а й діяти, щось 

робити для своєї мрії. 

Бути  добрим  мало,  треба  ще  бути  розумним  та  сильним.  Розуму 

Гаврилові  доставало,  а  от  сили  було  замало.  І  він  почав  займатися 



фізкультурою,  вивчати  прийоми  карате.  Я  знаю,  що  це  буде  звучати 

дивовижно, але він почав підтягуватися на турнику (бо десь вичитав, якщо 

кожен день висіти на турнику, твій ріст збільшується). 

Згодом  Гаврило  перестав  бути  гномом,  а  виріс  сильним,  високим  та 

красивим парубком. Він зміг подолати величезного вовка, легко залізати на 

будь‐яке  височенне  дерево  й  відтепер  дійсно  рятувати  пташенят,  які  дуже 

часто випадали з гнізд. А також робити дуже багато добрих речей. 

Одного  разу  до  лісу  завітала  принцеса.  І  коли  парубок  Гаврило  й 

принцеса  зустрілися  поглядами,  вони  одразу  закохалися.  Невдовзі    вони 

одружилися й жили довго та щасливо. 

Мороз Марія, 

учениця 6‐Б класу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           Одужає i вродить жито! 

 

Кожна людина починається з отчої землi, пускаючи в неї глибоке 

корiння. Хтозна, може, буйний вiтер i зла доля занесуть насiння з того 

дерева на далеку чужину, та тiльки навряд чи воно там прийметься. I 

летiтиме осиротiла душа думами‐сльозами, спогадами‐мрiями до 

рiдного лона й рiдного неба, де яснi зорi кидають свiй чистий вiдблиск у 

тихi води. Всi ми серцем приростаєм до свого замрiяного краю. Калинова 

кров тече в наших жилах, душа бринить чарiвними пiснями, нiжними i 

грiзними, веселими i тужливими, як саме життя. Чи жила б Україна без 

кобзи‐бандури? А наша лагiдна, пiсенна мова! Такi духовнi скарби, що 

своєю красою дивують цiлий свiт, мiг створити народ, позначений 

Божим Даром.  

Господь благословив цей райський край на творчiсть i любов, а 

разом з тим ‐ на муки i скорботу. Цим спiвучим, миролюбним людям 

засiвати б поле гречками й хлiбами i творить новi пiснi‐перлини, а їм 

завжди випадало воювати, боронить Вiтчизну вiд неволi!  

   Iсторiї ж бо пишуть на столi,  

   Ми ж пишем кров'ю на своїй землi.  

   Ми пишем плугом, шаблею, мечем,  

   Пiснями i невольницьким плачем.  

I войовничi вигуки, i брязкiт зброї, i тупiт звихрених коней, i 

передсмертний стогiн, i голосiння матерi‐вдови, i журний спiв слiпого 

кобзаря ‐ то все злилось в одну скорботну ноту, урочисту, величну i 

могутню, як звук органа, що тривожить душу, проте й освячує, пiдносить 

до небес, єднає з Богом. Адже страждання й горе очищають вiд бруду, 

суєти, грiха. Отi кривавi бойовища не нами вибранi, бо не з своєї волi ми 

кров ворожу проливали в квiтучому, ясному краї. Вони самi прийшли 

сюди ‐ не для братання, а щоб украсти, одiбрать багатство, яке одвiку 



їхнiм не було: родючi землi, плюскiт хвиль Днiпрових, п'янку, 

дорогоцiнну волю. Кого тут тiльки не було: татар, полякiв, туркiв, нiмцiв, 

росiян...  

   Встає хмара з‐за Лиману,  

   А другая з поля;  

   Зажурилась Україна ‐  

   Така її доля!  

Та завжди було кому постояти за Вiтчизну. Вiдчайдушнi запорожцi 

своїм завзяттям i нечуваною хоробрiстю наводили на ворога жах. 

Поляки навiть легенду склали про те, що козак помирає лише пiсля 

четвертої смертельної рани. Мученицька смерть за неньку‐Україну, за 

вiру християнську була для запорожця найвищою честю. Один конав на 

гострiй палi, смiючись над ворогом, другого смерть пiдкошувала в 

безлюдному степу, далеко вiд Батькiвщини, вiд друзiв. I лежало 

непоховане тiло козацьке бiле, омите дощами, овiяне вiтрами, поки 

помiж кiсток не проростала зелена трава... Тож так по смертi вiн єднався 

з землею рiдною, їй вiддавав свою любов i силу. I вже та земля, кров'ю 

вiрних сердець напоєна, ставала для ворога навiки нездоланною. 

Скiльки смертоносних вiтрiв пронеслось над нашим краєм, а вiн знову 

оживав, розквiтав, шумiв хлiбним колосом i бринiв пiснями. Та навiть у 

тих зажурених пiсень, у того барвистого українського слова були одвiчнi 

недруги. То була пiдступна вiйна на невидимому, хоч i не завжди 

безкровному фронтi. Аж i тут сонцесяйна рать повстала на захист нашої 

нацiональ ної культури, нашої духовностi. Тарас Шевченко, 

Пантелеймон Кулiш, Iван Франко, Леся Українка, Олександр Олесь, 

Микола Вороний, Василь Стус, Лiна Костенко...  

   Благасловен, кого в Сибiр,  

   На Соловки, у руднi й пущi  



   Кривавий бiльшовицький звiр  

   Тягав за думи невмирущi.  

У тяжкi часи духовної руйнацiї не змiлiв народ український, не 

втратив високих орiєнтирiв, бо завжди жили на цiй згорьованiй i 

благословеннiй землi Iван Орлюк i Лаврiн Запорожець, Микола Баглай i 

Марко Безсмертний, Сивоок i Маруся Чурай. I життя їм судилося вiчне, як 

вiчнi свобода, творчiсть i любов, як невмируща Україна!  

Здавалося, лютi часи назавжди минули. Наш народ дожив до 

вистражданої незалежностi, до свiтлого Вiдродження, про яке ще сiм 

столiть тому мрiяв мудрий Захар Беркут. Та як важко пiдводитися з 

руїни! Батькiвщина знову потребує мужнiх i незрадливих сердець. 

Проте, на її бiду, їх чомусь так не вистачає... Куди ж подiлися нащадки 

Хмельницького, Мазепи, Залiзняка, Грушевського? Чи втекли за кордон, 

чи вiдгородилися вiд свого народу високими мурами кам'яних палацiв? 

Гнiтючi настрої зневiри беруть у полон слабкодухих. Тож скрiпiмося 

духом! Присвятiмо свою працю i своє життя рiднiй Українi!  

   Хай запанує дух любовi,  

   I, може, нива, що вiд кровi  

   Напухла так несамовито,  

   Одужає i вродить жито!  

 

Дрогуль Костянтин, 

учень 10 класу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     Друга Cвітова війна 
 

Кожен громадянин повинен знати історію своєї Батьківщини – України. За 

роки  її  існування  було  багато  визначних  подій  та  дат,  що  залишилися  в 

пам’яті. Важливу роль відіграв наш народ у Другій світовій війні. Ці роки були 

страшні  не  лише  для  Української  республіки.  Друга  світова  війна  зачепила 

шістдесят  одну  країну.  Було  забрано  мільйони  невинних  людських    життів. 

Німці, під проводом Гітлера та ідеями фашизму, одну за одною завойовували 

країни Європи. Друга  світова та Велика Вітчизняна війни займають важливе 

місце  серед  історичних  подій,  пам'ять  про  які  передається  з  покоління  в 

покоління. 

Війна проти німецького фашизму залишила глибокі шрами в долі народу 

України.  Політика  нацизму  налаштовувалася  на  знищення  слов’янських 

народів  як  націй,  у  тому  числі  й  українців.  Була  втрачена  значна  частина 

населення, зруйновано сотні міст і сіл. Війна нанесла великі збитки закладам 

науки,  освіти  та  культури.  Нашу  країну  по  праву  зараховували  до  тих,  що 

найбільше потерпіли від Другої світової війни. 

Друга  світова  війна  допомогла  вирішенню  територіального  питання  ‐ 

приєднання  Західної  України  до  СРСР.  До  1939р.  землі  Західної  України 

знаходились під польським гнітом. Проте після нападу німців на Польщу, СРСР 

окупував  її  території  на  сході  разом  із  західноукраїнськими  землями.  22 

червня 1941 року німці несподівано напали на Радянський Союз. Принесений 

ними  нацистський  режим,  що  вигнав  радянські  війська,  на  території 

Української  республіки  був  найжорстокішим.  Українці  не  мавши  власної 

держави  опинились  між  радянським  і  нацистським  режимами.  Протягом 

трьох років, починаючи з 1941, Україна була загарбана фашистами. 

У  1941  році  німці  стали  експлуатувати  сільське  господарство  України. 

Наші  родючі  чорноземи  були  ласим  шматком  для  них.  Родючі  ґрунти  та 

продукти  сільського  господарства,  а  також  робоча  сила  вивозилися 

ешелонами з окупованих територій Української республіки.  



Політика  нацистів  на  Україні  була  жорстокою  й  необачною.  Наслідком 

цього  є  поява  партизанського  руху. Перші  партизанські  загони діяли  в  лісах 

Волині,  болотах  Полісся  та  Карпатах  і  гаряче  підтримувались  цивільним 

населенням України. Партизани ставили собі за завдання руйнувати німецькі 

комунікації,  поширювати  напруженість  і  безладдя  в  тилу  ворога…  Своєю 

агітацією  і  непокірністю  перед  загарбниками  партизани  підтримували 

патріотичний  дух  мирного  населення.  Активними,  непередбачуваними, 

самовідданими  заходами  в  боротьбі  з  фашистами  вони  зробили  вагомий 

внесок в перемогу Радянського Союзу над нацистськими загарбниками.  

  Українська  республіка,  що  входила  до  Радянського  союзу,  ‐  одна  з 

переможниць  війни.  Будучи  активним  учасником  цієї  битви  народів, 

український  народ  зазнав  незмірних  втрат  і  бідувань,  мужньо  боровся  й 

переміг.  Відвага,  патріотизм,  героїзм,  відданість  ідеям  –  усе  це  сприяло 

перемозі. 

З  кожним  роком  учасників  війни  стає  все  менше  і  менше.  Саме  ці  люди 

достеменно  знають  події  Другої  світової  та  Великої  Вітчизняної  воєн.  Вони 

воювали  і  бачили  цей  жах  на  власні  очі.  У  нашій  країні  шанують  пам'ять 

загиблих, встановлюючи меморіальні дошки, пам’ятники, обеліски, до яких ми 

покладаємо  квіти;  називаючи  іменами  героїв  вулиці  та  міста.  Завдяки    їм, 

воїнам‐патріотам,  наша  країна  тепер  незалежна,  бо  невідомо  чи  існувала  б 

вона зараз взагалі.  

Мало  хто  із  сучасної  молоді  цікавиться  подіями  тих  страшних  років. 

Цікавіше подивитись телевізор або пограти на комп’ютері. Хоча на тематику 

Другої  світової  та  Великої  Вітчизняної  воєн  було  написано  багато  чудових  і 

цікавих прозових творів, знято реалістичних кінофільмів. 

Жодна  інша  подія  ХХ  століття  не  залишила  такої  глибокої  борозни  в 

пам’яті народній і в душах людських, як Друга світова війна ‐ війна небувалих 

масштабів. 

Ми повинні  знати  історію нашого народу  – його поразки й перемоги, не 



забувати про співучасть і допомогу країн, що постраждали в цій війні. 

Лисенко Віра,  

учениця 9 класу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Життя задля інших 

 

У  стародавні  часи,  було  багато  чарівних  створінь.  Жили  всі 

дружньо  і  розмовляли  однією  мовою.  На  планеті,  було  дуже  багато 

океанів, морів, озер та ще інших водоймищ. 

І  от,  на  одному  із  океанських  рифів,  було  дуже  багато  коралів. 

Жила  у  червоному  коралі  рибка  Пунті.  її  сім'ю  забрали  люди  до 

акваріумів  і тому Пунті мешкала там сама із раннього дитинства. Пунті 

не знала, куди  їй пливти,  з ким дружити та для чого вона живе.  Та ось 

одного разу у Хвилястому Рифі, почали розвішувати Королівські ракушки 

з  інформацією  про  якийсь  концерт.  Най  відомі  істоти  з  усіх  рифів 

виступали там. Заборонено було не приходити на то концерт. Вона теж 

припливла  і  зайняла  найвидніше  місце.  Ведучий  морський  коник 

Антоніо Джіорджі. Він  завжди був на  сцені  і  знав все про виступи. Та  в 

останню  мить,  коли  концерт  почався  і  зібралися  мільйони  глядачів, 

співачка‐перлинка іузі, яка виступала 7ою втратила голос!!! Організатори 

не знали, що не можна відміняти концерт. Тоді всі пішди на величезний 



ризик. Охоронець вибрав одну гарну рибку і «кинув» на сцену. Ця рибка 

була Пунті!!!!!  Антоніо  оголосив,  що  на  сцені  новенька,  яку  вони  взяли 

тиждень тому і вчили співати. Коли Пунті почала співати туж саму пісню, 

яку  повинна  виконувати  іузі,  всі  замовклиу  здивуванні.      Все  було 

ідеально. Незабаром мільйони оплесків звучали в подяку. 

Тож Пунті стала знаменитою. Діти стали більше співати. Нарешті 

вона зрозуміла, якщо їй не можливо допомогти, мати повноцінне життя, 

тоді її життя створено задля допомоги іншим. 

Клименко Катерина,  

учениця 5 класу 
 
 
 
 
 
 
 

Світ очима дітей 

Світ такий великий і прекрасний…Як хочеться швидше подивитися 

всі його куточки, розкрити найпотаємніші секрети кожній дитині.  

Дитинство — це прекрасна пора,  але минає воно дуже непомітно. 

Як  сон...  Життя  тече  плавно,  без  поштовхів  і  різких  заворотів.  Тебе 

люблять,  плекають,  часом  лають,  але  теж  люблячи.  І  раптом  —  грім 

серед  ясного  неба:  одного  разу  ти  прокидаєшся  і  розумієш,  що 

дитинство закінчилося, помахало тобі яскравим крилом уже і минулого і 

сховалося,  полетіло  до  інших  берегів,  країн,  далеко,  звідкіля  немає 

пороття. Більше ти його не побачиш ніколи. Дитинство, навіть не  саме 

дитинство,  а  його  відголоски,  залишаються  в  нас  у  душі,  у  пам'яті.  Це 

підтримує нас, допомагає не падати духом у важкий час. Хоча ми вже не 

діти, проте залишаємося такими у душі. Дитячі роки в інших краях, а ми 

починаемо  пізнавате  нове  завдяки  новим  країнам,  виконуючи  таким 

чином свої дитячі мрії. Згадайте, хто з вас не хотів побувати на острові 

разом з Робінзоном Крузо? А вирушити до загадкової країни під руку з 



Еллі? Чи мандрувати з Бароном Мюнхаузеном? Так..все це було. 

           У наш час існує безліч можливостей подорожувати, заводячи нових 

друзів, вивчаючи культуру різних країн. Світ культур розмаїтий і значно 

ширший  за  кордони  земні.  На  мою  думку,  для  кожної  людини  своя 

Батьківщина – найгостинніша домівка. Проте український народ справді 

заслуговує такого звання. Гостинність становить не тільки обов'язковий 

компонент  нашого  способу  життя,  а  й  частину  світосприймання, 

вірувань  і  повір'їв.  Головним  у  звичаї  частування  є  таке  правило: 

«Спочатку  нагодуй  людину,  а  потім  вже  й  розпитуй  її».  У  більш  давні 

часи,  перш  ніж  почастувати,  господиня  мила  гостеві  ноги.  Звичайно, 

сьогодні  не  зсилаються  до  таких  прийомів,  але  українці  завжді  ради 

гостям  у  своєму  домі.  Звичай  дарування  й  віддарювання  являє  собою 

важливу,  але  не  обов'язкову  частину  традиції  звичайної,  необрядової 

гостинності; подарунки виступають символами прихильності й дружби. 

Обов'язковий компонент української святкової гостини — трапеза.  

Одна із українських сусідок – Польща. Кожного року безліч дітей 

відвідує цю країну в цілях дружби Європейсьих країн. Так, це дивовижна 

країна, яка прославилася своєю самобутньою культурою. Ще в епохи 

Ренесансу в Польщі культурним центром вважався Краків. Поляки також 

раді гостям, особливо з України. 

На мою думку, однією з найгостинніших країн є Мальта. Протягом 

року діти з різних країн світу приїжджають сюди покращити свої знання 

з англійськой мови. Таким чином усі говорять англійською, що сприяє 

кращому її засвоєнню та здобуттю необхідних навиків. Побувавши там, 

дізнаєшся багато цікавого про її культуру. Можна сказати що на Мальті 

переважає середземноморський тип. Цікаво дізнатись, що мальтійці 

проводять пів року, святкуючи дні національних свят, засіплюючи 

вулиці конфеті ті приділячи багато часу споживанню різних солодощів. 



На тутешніх людей великий вплив має католицизм. Мальта славиться 

своїми ремеслами: плетінням, склом,срібними виробами. Кожного року 

тут прводять фестиваль народної пісні. 

Ще одна цікава країна – Казахстан. Казаїхстан – це і люди. 

Гостинний народ з давніх‐давен зберігає та проносить крізь покоління 

традиції поваги до старших, терпимості, миролюбства, толерантності. 

Повага до звичаїв і традицій закладається з дитинства і є особливою 

національною рисою казахів. 

Коли  я  ‐  людина,  дуже  далека  від  культури  Казахстану  і  взагалі  від 

інформації про країну  ‐  вперше там побувала,  то навіть не уявляла,  які 

культурні, світоглядні, літературні горизонти відкриються переді мною. 

А що вразило понад усе – казахська культура зазнала не меншого, а може 

й більшого впливу колонізаторів, ніж українська. В Казахстані утворився 

цілий  пласт  талановитих  поетів  та  письменників,  що  творили  мовою 

колонізаторів, і цей феномен – «російськомовний казахський поет» ‐ сам 

по  собі  вартий  уваги.  На  сьогодні  таке  явище  у  Казахстані  не  рідкість, 

можна  назвати  кілька  досить  відомих  імен.  Бо  ж  і  досі  російська  мова 

залишається  офіційної  мовою  держави,  а  національна  казахська  – 

посідає статус державної. 

Гідної  уваги  заслуговує  до  себе  і  Чорногорія.  Це  надзвичайно  красива 

країна,  розташована  в  південній  частині  Адріатичного  узбережжя, 

відома  своїми  розкішними  пляжами  і  дивовижно  прозорим  морем. 

Недарма  відомий  дослідник  Жак‐Ів  Кусто,  який  бачив  у  своєму  житті 

безліч  райських  куточків,  зі  знанням  справи  стверджував,  що  частина 

Адріатичного моря, яка належить Чорногорії‐ найчистіша на Медітерані. 

Що  ще  додати  до  цих  слів...Тільки  те,  що  неможливо  не  полюбити  ці 

місця,  відвідавши  їх  хоча  б  один  раз.  Країна  розкриває  перед  всіми 

відвідувачами  теплі  обійми,  мякий  клімат,  безкрайнє  море  та  високі, 



покриті  сосновим лісом  гори,    пронизане п'янкими  ароматами повітря, 

середньовічні  міста,  овіяні  легендами,  добрий  гостинний  народ.  В  вас 

неодмінно  залишаться незабутні  враження від Чорногорії. Потрапляєш 

наче в казку…Тому я раджу всім дітям неодмінно побувати там. 

 Отже, на світі так бвгвто країн, багатих на свою культуру і 

традиції. Молодому поколінню дуже корисно відвідувати такі країни, 

падримувати зв’язки з дітьми цих країн. В такому випадку ми зможемо 

втілити у життя свої мрії дитинства. 

Діти різних держав можуть потоваришувати в атмосфері дружби та 

добра. Не  зважаючи на  те, що всі  діти мають різний колір шкіри,  різне 

віросповідання,  живуть  у  різних  містах,  у  них  однаковий  погляд  на 

життя,  дитяча  душа.  Любов,  дружба,  пошана  до  своєї  традиції  та 

культури інших народів, боротьба за мир на світі ‐ все це виховується у 

кожній  дитині.  На  мою  думку,  найголовніше  –  це  почуття  єдності 

молодих людей різних національностей. Нинішня молодь не тільки вміє 

знайти  себе  серед  своїх  ровесників  з  інших  країн,  але  й  вкрай 

занепокоєна  проблемами  "дорослого"  світу  ‐  світу  майбутнього.  Так, 

свідома молодь в змозі уникнути міжнародних конфліктів та змінювати 

світ  на  краще.  Хоча  ми  усі  різні,  однак  в  одному  ми  рівні.  Ми  ‐  це 

покоління майбутнього! 

  Караван Наталя,      учениця 11 класу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Благослови, Господь, державний Київ, 

Що на горі над голубим Дніпром 

Пильнує мир і всі труди людськії, 

Що їх живить земля своїм добром.  

                                              І. Кочерга 

 

Життя  швидкоплинне  й  неповторне.  Минають  дні,  роки,  століття. 

Змінюється світ, а разом з ним і люди, їхні інтереси та погляди на життя. 

Проте  незмінними  залишаються  одвічні  духовні  цінності,  що 

передаються з покоління в покоління: як  і сотні років тому, так  і тепер 

ми  свято шануємо мудре  батьківське  слово  та  ніжні  материнські  руки, 

прагнемо  до  миру  в  кожній  оселі,  низько  вклоняємося  трудівникам‐

хліборобам, невтомна праця яких творить справжнє диво: з невеличкого 

зернятка  виростає  золотий  колос,  який  стає  на  нашому  столі  м'яким 

духмяним  хлібом.  Як  і  сотні  років  тому,  ми  плекаємо  в  наших  серцях 

любов до Батьківщини, і, в першу чергу, до того куточка, де народились і 

зростали, де промайнуло дитинство у затишному батьківському домі. Те 

родинне вогнище – маленька батьківщина кожної людини. У кожного з 

нас є те родинне вогнище, є дім, вулиця й місто, де знаходиться цей дім.  

 Для  мене  таким  рідним  і  близьким  містом  є  Київ,  у  назві  якого 

сплелися пісні сивої давнини, стародавні легенди й перекази, уславилося 

ім’я загадкового й водночас такого знаного князя Кия. Історія міста бере 

початок  із  глибокої  давнини.  Стародавні  племена  готів  називали  його 

Дніпровим  містом,  грецькі  мандрівники  величали  Самбатом,  араби  ж 

знали його як Кубу, а наші предки називали його просто і шанобливо – 

Києвом.  Слава  про  Київ  з  ранніх  часів  ширилась  по  всьому  світу. 

Невипадково  давній  літопис  сповіщає,  що  він  –  „вся  честь  і  слава,  і 

величність і глава всієї руської землі”. 



Я  пишаюся  своїм містом,  його  історією,  архітектурними  пам’ятками, 

культурними надбаннями, люблю його за красу, незвичайність, за те, що 

воно – моє.  

Так,  люблю Київ:  його широкі  стрімкі  проспекти й  затишні  вузенькі 

вулички,  багатоповерхові  новобудови  околиць  і  затишні  будиночки 

центру;  люблю  засніжений  зимовий  сон  його  парків  та  алей  і  біло‐

рожеве марево цвітіння каштанів навесні. Мене не залишають байдужою 

прекрасні  музеї,  де  зібрано  безліч  по‐справжньому  цікавого  й  цінного 

матеріалу  про  історію  та  культурні  скарби  держави  Україна,  про  наше 

місто та його мешканців, про наш  край.  

Київ – це, перш за все,  Софія Київська й Золоті ворота княжного міста, 

Видубицький  монастир  і  Києво‐Печерська  лавра  з  Успенським  собором, 

старовинний  Поділ  і  сивочолий  Дніпро  ‐  всі  ці  духовні  символи 

національних першоджерел... У місті надзвичайно багато соборів, недарма 

Київ називають Золотоглавим. Вони чудові,  у них відбиті цілі  епохи та 

віки, заходиш, і неначе поринаєш у інший світ, інший вимір, у якому час 

не має значення. І здається надзвичайно важливим для твого існування, 

окриляє  душу  благовіст  Володимирського  собору  та  Андріївської 

церкви,  допомагає  вірити  у  високість  і  святість Божого  благословення, 

дарованого людям Києва. 

Строкаті  магазини,  рекламні  вивіски,  афіші,  позначки  метро  й 

транспортні    потоки    ‐  це  вже  сучасний  Київ,  не  менш  чарівний,  але 

такий стрімкий  і метушливий. Ти розумієш, наскільки великим є місто, 

щоб його можна було охопити та  зрозуміти,  воно живе  своїм життям.  І 

так складно не загубитися у цьому місті,  знайти час побути наодинці  з 

ним, складно, бо навколо – безліч людей і безліч проблем. 

Справжнім святом стає кожний похід у театр, де мимоволі поринаєш у 

незвичайну атмосферу таємничості й очікування дива, де вдень принци 

й принцеси, чарівники та феї ведуть діточок у  загадковий світ казки,  а 



ввечері вже дорослі сміються та плачуть над долями героїв спектаклів.  

Хто,  проїжджаючи  проспектом  Перемоги,  не  згадував  найщасливіші 

миті  дитинства,  коли    разом  з  родиною  дивився  на  веселих  клоунів, 

хоробрих акробатів,  смішних звірят у цирку? У кого не завмирало серце 

при згадці про численні атракціони, гірки, центри розваг? 

Затишні парки, ошатні сквери, тінисті алеї  ‐ у Києві є де відпочити.  І 

хай  сьогодні  у  Києві  багато  машин,  які  отруюють  повітря  красуні‐

столиці,  але  завжди  є  можливість  відвідати  набережну  Дніпра.  Нема 

місця  чарівнішого!  Звідси  відкривається  чудовий  вид  на  величну  й  

прекрасну  річку.  А  наскільки  чарівні  ландшафтні  парки  на  пагорбах! 

Казково  гарні  шати  зелених  схилів,  шепіт  води,  свіжий  вітер,  що 

наповнює груди. Я не знаю іншого такого міста, де б так легко дихалось. 

Хай же так буде завжди!  

Багато  прекрасних  місць  є  у  Києві,  проте  жодне  з  них  мені  не 

подобається  так,  як  Хрещатик.  Я  дуже  люблю,  неквапливо  крокуючи 

його  затишними  тінистими  алеями,  милуватись  буянням  зелені  влітку 

та  розкішними  золото‐багряними  шатами  дерев  восени;  люблю 

дивитися,  як  легкий  літній  вітерець  своїм  теплим  лагідним  диханням 

ледь  коливає  тонке  мереживо  листя,  пронизаного  яскравим  сяйвом 

сонячних  променів.  Справжньою  окрасою  Хрещатику  та  Майдану 

Незалежності  є  чудовий  ансамбль  з  багатьох  фонтанів.  Узимку  вони  не 

працюють,  але  протягом  усього  літа  тішать  око  веселковими 

феєрверками  бризків,  що,  яскраво  виблискуючи  на  сонці,  діамантовим 

дощем розсипаються навколо.  

На  Хрещатику  завжди  багато  городян:  хто  поспішає  у  своїх  справах, 

хто,  маючи  вільну  хвилину,    неквапливо  прогулюється  алеєю  або 

відпочиває  на  лавочках.  Увечері  тут  здебільшого  збирається  молодь, 

тому часто можна почути, як лине Хрещатиком ніжна замріяна мелодія 

гітари  або  пронизує  тишу  різка  мелодія,  що  виривається  з  потужних 



колонок магнітофона. Все це‐ незабутні миті життя мого міста.    

Пишаюся  тим,  що  Київ  подарував  світові  такі  особистості,  як 

геніальний академік Є. Патон,  знані на весь  світ науковці С, Лебедєв, В. 

Глушков,  видатні  лікарі  –хірурги  М.  Амосов  та  О.  Шалімов,    майстри 

художнього  слова    П.  Тичина  і  М.  Рильський,  відомий  письменник  і 

кінорежисер  О.  Довженко,  актор  Л.  Биков.  Перелік  славних  імен  нашого 

міста можна продовжувати,  ці  імена  викликають  у нас  гордість  за  тих,  хто 

своїм  талантом,  своїми  вміннями  і  просто  своєю  палкою  любов'ю  до 

Вітчизни звеличили й прославили Київ. 

Мрія ‐ крила людини. Тому можна мріяти про майбутнє, навіть якщо  

Звісно,  хочеться,  щоб  наша  столиця  ,  що  розкинулась  на  берегах 

Дніпра‐Славути,  була  найкращим  містом  світу.  Серед  зелених  парків, 

скверів, бульварів, височіючи над ними , виблискують на сонці вікнами –

вітражами  легкі  багатоповерхові  будови,  з’єднані  між  собою 

мережаними  стрічками,  що  безупинно  рухаються.  Вулиці  й  проспекти 

віддані  пішоходам  ,  а  транспорт  –  або  підземний,  або  повітряний. 

Аеротаксі  вмить  перенесе  нас  в  будь‐яку  частину  міста.  І  ми  з 

сутолочного центру вмить опинимось у зоні відпочинку на березі Дніпра 

й  зможемо  вдихнути  свіжого  повітря  і  відпочити  від  складного  дня.  

Місто  стане  кращим.  Але  й  через  багато  років  ,  в  іншому  столітті 

головною  його  прикрасою  залишаться  каштани  і  люди,  які  живуть  у 

місті,  піклуються  про  нього,  працюють  задля  його  процвітання  і  ... 

люблять  його,  пишаються  своєю  маленькою  батьківщиною,  своїм 

родинним домом. 

     Так  і  я  завжди  любитиму й  пам'ятатиму  той маленький куточок  свого 

краю,  де  пройшло  дитинство;  незважаючи  ні  на  що,  плекатиму  в  душі 

казковий  образ  тихого  зеленого  міста,  повитого  маревом  давніх  легенд 

чистої криниці слов'янської землі, перлини Київщини. А в душі моїй завжди 

звучатимуть  ніжні  переливи  прекрасної  і  трохи  сумної  мелодії  старих 



вулиць,  дзвінке багатоголосся площ  і  проспектів,  веселий  сміх  діточок  – 

майбутнього мого міста. 

Бурбула Аліна, учениця 9 класу 

 

 

 

"Всiм серцем любiть Україну свою – 

I вiчнi ми будемо з нею…" (Володимир Сосюра) 

 
Ми,  українцi, ще  й  зараз  самi  не  знаємо  iсторiї  своєї  країни.  Героїв 

українського  народу  називали  ворогами  i  навiть  зрадниками.  Так 

робили тодi, коли неможливо було змусити замовчати борцiв за волю i 

свою  державу.  Ще  бiльше  славних  iмен  i  подiй  намагалися  назавжди 

приховати, щоб люди їх цiлком забули.  

Українцi мають усi пiдстави пишатися тим, що їхня Батькiвщина не 

раз переживала днi могутностi й слави, мала справдi легендарних героїв, 

мужньо  долала  найважчi  випробування.  I  потiм  вiдроджувалась, 

виростала  з  руїн,  виховувала  новi  поколiння,  закоханих  у  рiдну  землю 

лицарiв правди  i волi. Ми можемо пишатися тим, що Україна нiколи не 

поневолювала  iншi  народи,  а  лише  захищала  себе  вiд  ласих  на  чуже 

добро близьких i далеких сусiдiв.  

На  жаль,  цiлими  сторiччями  ворогам  за  допомогою  грубого  i 

жорстокого,  як  правило,  кривавого  насильства,  облудної  брехнi  i 

пiдступу,  розпалювання  ненавистi  мiж  етнiчними  групами  українцiв 

удавалось  панувати  над  Україною.  Майже  всi  завойовники  кричали 

нахабно, безсоромно i цинiчно, що вони несуть українцям тiльки добро i 

щастя.  Прикро,  але  дехто  з  наших  спiввiтчизникiв  ставав  на  службу  до 

чужинських  можновладцiв  i  допомагав  їм  гнобити  свiй  народ. 

Перевертнями  i  яничарами,  а  в  наш  час  манкуртами  називають  люди 



таких  осiб,  якi  за  грошi  ладнi  вiдректися  навiть  вiд  рiдної  матерi.  Але 

були  й  тi,  якi,  навiть  настромленi  на  польсько‐шляхетськi  палi  та 

пiдвiшенi  на  турецьких  залiзних  гаках  за  ребра,  вмирали  з  iменем 

України  на  устах.  Їй  вони  вiддавали  усi  свої  сили,  здiбностi,  працю  i 

навiть  життя.  Кожна  така  людина  розумiла,  що  тiльки  тодi  її 

Батькiвщина,  Україна,  зможе  стати  господинею  на  власнiй  землi,  коли 

всi  її  сини  i  дочки  будуть  щоденно  працювати  для  досягнення  цiєї 

великої, святої справедливої мети. Якби нас змалечку навчили вклоняти 

ся рiдному пороговi, рiдної мови, може, тодi не розгубили б ми зiбраної 

попереднiми  поколiннями  духовної  спадщини  i  були  б  добрiшими  й 

милосерднiшими.  Але  чужi школи  i  вчителi  не  тiльки  не  виховували  у 

дiтей  почуття  любовi  до  рiдного,  а,  навпаки,  отруювали  їх  безсоромно 

брехнею про тих, що поклав свою працю, а iнколи й життя на священний 

вiвтар  незалежностi.  За  цих  умов  кращi  iсторики  i  письменники, 

незважаючи на переслiдування, писали i видавали правдивi лiтературнi 

та науковi твори не лише для дорослих,  а й для шкiльної молодi. Хто з 

наших  сучасникiв  не  знає  такi  iмена,  як  Михайло  Грушевський, 

Володимир  Винниченко,  Дмитро  Яворницький,  Пантелеймон  Кулiш  та 

iншi.  

Але,  незважаючи  на  те,  як  важко  живеться  сьогоднi  українському 

народовi,  хочеться  сподiватись  на  те,  що  ми  виживемо,  вистоїмо.  Над 

Днiпром  не  вигасає  дух  народу,  не  пропаде  i  його  сила.  Свiдомiсть 

українцiв  постiй‐но  змiнюється  i  здобутки  нашi  ростуть.  Народ  не 

перестає боротися за свої права. Українська нацiя росте  i розвивається, 

хоч  як  їй  важко  жити,  i  це  додає  всiм  надiї  й  вiри,  що  доля  народу 

змiниться на краще.  

 

Крючкова Дарія, 

учениця 10 класу 
 



                                 Ми – це майбутнє світу 

 

      У  всьому  світі  майже  в  кожній  сім'ї  ростуть  діти.  Я  вважаю,  від 

того, якими вони стануть, залежить майбутнє нашої Землі. Потрібно,  

щоб  усі  дорослі  бачили  в  кожній  дитині  майбутнє.  А  для  цього 

дорослі, в першу чергу, повинні поважати дитину, турбуватися про її 

освіту,  здоров'я,  а  також  змалку  виховувати  дитину  чесною  та 

справедливою.  

      Дітям  необхідно  знати  історію  своєї  сім'ї,  Батьківщини,  щоб 

пишалася  успіхами  і  не  повторювати  помилок.  Діти  повинні 

поважати старше поколінь та берегти те , що створено й створюється 

дорослими людьми. 

       Зрозумівши роль  у житті  всієї  Землі,  діти  повинні  добре  навчатися, 

постійно дбати про своє здоров'я, підвищувати загальну культуру, тому 

що  тільки  освічені  та  здорові  люди  можуть  будувати  чудове  мирне 

життя для себе і своєї родини. 

 

Левицька Юлія, 

учениця 7 класу 
 
 
 
 

Казка про старий дуб 

 

Був у лісі дуже старий дуб. Але ніхто не звертав на нього уваги, він 

стояв у лісі просто так, нікому не потрібний. Цей дуб був незвичайний, 

він міг розмовляти з усім живим. Якось галявиною шов хлопчик, бачить 

дуб  великий,  цікавий.  Він  обійшов  його,  роздивився  та  почув  дивний 

звук, прислухався і почув голос: «Добрий день, Денисе! Я позаду тебе! Не 

лякайся,  так,  я  дуб,  і  я  вмію  розмовляти!  А  як  тебе  звати,  мені  вітер 



розказав!  Ти  один мене помітив,  ти  один мене  слухаєш  і  не  тікаєш! Ти 

дуже  мужній,  приходь,  завтра  поговоримо!»  Хлопчик  дуже  здивувався, 

але  про  дуб  нікому  не  розповідав.  Він  гадав,  що  дуб  розсердиться  на 

нього  й  більше  не  буде  з  ним  розмовляти,  та  десь  глибоко  в  душі  він 

гадав, що це все його фантазія. 

Наступного  дня  він  наважився  та  пішов  до  того  дуба.  Але  дуб 

мовчав, тоді Денис почав розмову: 

‐   Добрий ранок, дубе! Я прийшов, як ви казали! 

‐    А це ти, Денисе! Я спав і не помітив тебе, вибач! 

‐    Нічого! Я не ображаюся!  

‐    А про  що ти хотів зі мною поговорити вчора? 

‐    Мені просто дуже сумно самому, ніхто не звертає на мене уваги! А в 

тебе 

літні канікули й в тебе багато вільного часу! 

‐   Так, але звідки ти про це все знаєш? 

- Я чую всі розмови тварин, вітрів та квітів і все завжди знаю! 

- А як тебе звуть насправді? 

- Я – ДУБ, і все. 

- А хочеш мати своє ім 'я?  

- Так, звичайно! А яке?  

- Ти будеш Антоном! 

- Звичайно! Дякую тобі за таке ім'я! 

‐     Будь ласка! Вже пізно і мені треба додому! Я прийду завтра! 

Наступного дня Денис знову прийшов, і так він приходив коленого дня і 

просто розмовляв з дубом. З часом з дубом почали розмовляти всі живі 

істоти. І дуб став дуже щасливим! 

Лисенкова Валентина,  

учениця 6‐Б класу 
 
 
 



 
 
 

Маленький сірничок та велика пригода 

 

      Над  містом  сходило  велике  яскраве  сонце.  Починався  новий  день.             

Оленка  щойно  прокинулась  і  примруженими  від  сну  оченятами 

подивилася  на  вікно.  Поспішати  було  нікуди,  адже  довгоочікувана 

субота обіцяла бути веселою й безтурботною. 

      Лагідний  сонячний  промінчик  пустотливо  зазирнув  у  шибку. 

Дівчинка  посміхнулася  –  чудовий  настрій  був  забезпечений.  Оленка 

швидко  встала,  одягнулась  і  побігла  до  кімнати  батьків,  щоб 

подивитись,  чи  прокинулись  вони  вже,  адже  так  шкода  витрачати  на 

спання такий чудовий сонячний день. 

     Як на диво,   двері спальні були відчинені, а там – нікого. Може, мама 

вже встала і на кухні готує смачний сніданок? Оленка на  кухню – нікого.  

    ‐  Що  ж  це  таке?  Де  всі  подівалися?  –  у  відчаї  скрикнула  дівчина,  та 

раптом  побачила  на  столі  списаний  маминою  рукою  листочок. 

Вхопивши його, швидко почала читати. 

      „Донечко!  –  писала  мама.  –  Вранці  зателефонувала  бабуся.  Дуже 

просила,  щоб  ми  терміново  приїхали  до  неї,  бо  захворів  її  улюблений 

собачка.  Ми  з  татом  не  хотіли  тебе  будити,  ти  так  солодко  спала!  Не 

хвилюйся,  ми  ввечері  до  восьмої  години  будемо  вдома.    Сніданок  на 

столі,  накритий  серветкою.  Будь  розумничкою.  Поводься  добре,  не 

пустуй! Мама й тато!”  

     Листочок  випав  з  Оленчиних  рук.  Вихідні  пропали!  Цілу  суботу 

просидіти  самій  вдома  –  це  жах!  Сльози  покотилися  з  оченят.  Що  ж 

робити  цілий  день?  Раптом  у  передпокої  пролунав  дзвінок.  „Мабуть, 

мама!”‐  вигукнула  дівчинка  і,  за  мить  опинившись  біля  телефону, 

вхопила слухавку. Та це були не батьки. Телефонувала Марина, подруга 



Олени... 

      Все  ж  таки  добре,  що  існують  справжні  друзі.  Вислухавши  сумну 

оповідь  про  горе  Оленки,  Марина  обіцяла  приїхати.  Перспектива 

провести вихідні дні не з батьками, а з подругою здалася Олені не такою 

вже  й  поганою:  нарешті  вдасться  відчути  себе  по‐справжньому 

дорослою, до того ж вдвох зовсім не страшно бути вдома.  

        Настрій  поступово  піднімався.  Захотілося  їсти.  Що  ж  там  мама 

наготувала для  своєї донечки? Під  серветкою на  столі Оленка  знайшла 

запашні пухкі млинці. Як добре поснідати ними та ще з молоком і медом! 

Мед  швидко  дістала  з  полички  в  буфеті,  а  молоко    ‐  з  холодильника. 

Налила  молоко  в  свою  улюблену  чашку,  випила  ковточок  –  і  ледве 

ковтнула!  Холодне!  Що  ж  робити?  Холодне  пити  в  жодному  разі  не 

можна,  адже  недавно  перехворіла  на  сильну  ангіну.  Мама  завжди 

застерігала: „В жодному разі не пий холодне! Бережися! Ти вже доросла 

й маєш все розуміти!” 

        Доведеться  залишитися  без  сніданку,  бо  без молока млинці  вже не 

здавалися такими смачними. „Стоп! Чому без сніданку? Я ж вже доросла!‐  

подумала  Оленка.  ‐  Невже  не  зможу  просто  нагріти  все,  що  мені 

необхідно?”  Взяла  в шухлядці  коробку  сірників,  дістала  один  сірничок, 

черкнула  й  піднесла  до  плити.  Добре  знала,  як  запалювати  плиту,  бо 

багато  разів  бачила,  як  це    робить  мама.  На  щастя,  все  вийшло  дуже 

швидко  й  добре.  Вогонь  на  плиті  спалахнув  –  і  в  ту  ж  мить  пролунав 

дзвінок. Хтось   прийшов у  гості. Це   могла бути тільки Марина.  Оленка 

швидко кинула сірничок і побігла відчиняти двері.  

       Це  дійсно  була  Маринка.  Подруги  обнялися  й  навперебій  почали 

ділитися  планами,  як  проведуть  вони  суботній  день.  А  планів  було 

багато:  подивитись  телевізор,  послухати  музику,  сходити  надвір 

подихати свіжим повітрям, погратись в „доньки‐матері”, придумати нове 

вбрання  для Барбі... Все видавалося таким цікавим і необхідним.  



       Розмовляючи, дівчата пішли в кімнату, включили телевізор і зручно 

влаштувалися на дивані. Та поринути у цікавий тваринний світ тигрів ‐ 

героїв передачі про тварин  ‐ не дав якийсь дивний запах, що точився з 

кухні. „Я ж ввімкнула плиту, щоб підігріти молоко!” ‐ скрикнула Олена й 

прожогом помчала на кухню. Марина ‐ за нею.  

       Дівчата  забігли  на  кухню  й  закашлялись  від  їдкого  диму:  на  столі 

горіла мамина  улюблена  скатертина! Мабуть,  коли  в  двері  подзвонила 

Марина, Олена  кинула  сірника й не  загасила його.  Сірник  впав на  стіл, 

там лежала паперова серветка, якою турботлива мама накрила сніданок. 

Серветка  відразу  спалахнула,  і  вогонь,  поки  дівчата  безжурно 

розмовляли  в  кімнаті,  перекинувся  на  скатертину.  І  зараз,  здавалось, 

палахкотів  весь  стіл,  а  полум’я  намагалось  ухопити  фіранку.  Що  ж 

робити? Куди бігти? Що скаже мама?                 

       Оленка  в  розпачі  не  могла  рушити  з  місця.  Страх  і  відчай  охопили 

дівчинку.  Раптом Марина  кинулася  у  кімнаті,  а  за  мить  повернулася  з 

великою  вазою,  в  якій  стояв  гарний  букет  квітів,  що  тато  подарував 

учора мамі. Маринка викинула квіти на підлогу й плеснула водою з вази 

на стіл. На столі щось зашкварчало, до стелі знялася пара. А Маринка вже 

бігла  з  ванни,  несучи  у  вазі  ще  води.  Знову  линула  на  стіл.  Жалібно 

зметнулись останні язички полум’я  і потухли. Все! Вогню немає!  

       Сльози  бризнули  з  очей  Оленки,  вона  кинулася  до  Марини,  щось 

говорила  про  справжніх  друзів,  про  улюблену  мамину  скатертину,  про 

вдячність.  А  Марина  стояла  та  майже  нічого  не  чула.  По‐справжньому 

страшно  їй  стало  лише  тепер.  А  коли  побачила  вогонь  і  закляклу  від 

страху Олену, то навіть не дозволила собі злякатись. Здається, знала, що 

треба  робити,  навіть  ні  секунди  не  роздумувала.  А  тепер  злякалася, 

злякалася,  бо  уявила,  що  могло  б  статися...  Добре,  що  нещодавно 

прочитала статтю про роботу пожежників, про те, як   кожен день  вони 

борються  з  вогнем,  рятуючи  людей  і  їх  майно.  А  ще  Марині 



запам’яталися слова героя статті, старого досвідченого пожежника, який 

сказав  :  „Вогню не  треба  боятися  –  з  ним необхідно  боротися    разом  з 

найкращим помічником – водою!” 

         Дівчата  оглянули  кухню.  Все  виглядало  жахливо.  Треба  трохи 

прибрати, поки не прийшли батьки. Та все одно їм доведеться розказати, 

що  трапилося,  пояснити,  чому  на  підлозі  опинилися  татові  квіти,  де 

поділася скатертина. Батьки, мабуть, будуть гніватися, розказувати, що 

можна  робити  а  чого  ні,  переживати,  хвилюватися.  Все  це  ще  буде.  А 

тепер?.. Тепер дівчата побачили, що може наробити маленький сірничок, 

вони  раз  і  назавжди  отримали  такий  урок,  який,  мабуть,  не  забудуть 

ніколи. Назавжди запам’ятають: вогонь – не іграшка,  тому поводитись з 

ним потрібно дуже обережно.                                                                                 

 

Гончаренко Вадим, 

        учень 5 класу  
 
 

                                              Невезунчик 
 
      На  вулиці  Невезунчиковій  у  будинку  №  22    у  квартиры  124  жив 

маленький  хлопчик  на  ім’я  Юрко.  У  нього  було  чорняве  волосся, 

кирпатий  носик,  карі  очі.  Невисокий  на  зріст,  худенький,  але 

надзвичайно прудкий  і жвавий,  він  завжди вмів  викликати посмішку в 

батьків,  друзів,  сусідів.  Всі  його  любили  і  у  всьому  допомагали.  Одне 

лише засмучувало малого – йому завжди не щастило. 

     Іде,  наприклад,    зі  школи  –  обов’язково  зачепиться  і  впаде,  розіб’є 

коліно. Вже тоді йде з закривавленою ніжкою додому, плаче, чекає, поки 

мама порятує, розрадить, пожаліє. Бігає в школі на перерві, обов’язково 

вдариться,  поставить  великий  синець  і  йде  до  лікаря  за  допомогою. 

Постійно  з  Юрком  трапляються  якісь  нещастя.  Тому  і  дали  друзі 

хлопчику  прізвисько  Невезунчик.  Скоро  всі  навколо  почали  його  так 



звати: і однокласники, і друзі у дворі, і навіть деякі дорослі. Так було до 

тих пір, поки не трапилась з ним одна цікава історія.  

     У  школі  Юрка  проводився  чемпіонат  з  футболу.  Почесна  роль 

представляти  школу  випала  Юрковому  класу.  Перед  змаганнями  був 

святковий  концерт,  на  трибунах  зібралося  багато  глядачів  і 

вболівальників... Хлопчик сидів на лаві запасних, бо в команду не попав. 

Хоч  грав  він  непогано,  але  на  такий  важливий матч  такого  невезучого 

гравця вирішили не ставити.  

 
   Пролунав  свисток  арбітра  –  гра  почалася.  Швидко  бігали  хлопчаки, 

невпинно літав і стрибав м’яч, перевага була то на одному, то на іншому 

боці.  Раптом  нападники  команди  противника  недопустимо  близько 

підбігли  до  воріт,  удар  –  воротар  стрибнув  і  зловив  м’яч.  Команда 

врятована! Та , на жаль, приземлення героя матчу було невдалим. Він не 

зміг піднятися з газону. На полі знялася метушня. Що робити? Воротар 

лежить біля воріт і  , очевидно, продовжити гру не зможе. Ким замінити 

травмованого?  А  в  цей  час  на  лаві  запасних  за  перебігом  подій 

схвильовано спостерігав Юрко, бо ж він і був запасним воротарем.  

     Отже,  на  поле  було  вирішено  випустити Юрка.  „Як  же  я  буду  грати, 

адже я невезучий,  ‐ подумав хлопчик, з острахом виходячи на поле. – Я 

не можу грати”. Знову прозвучав свисток арбітра – гра продовжилась. О 

горе! Перша ж атака до воріт Юрка закінчилася голом. Знову удар – ще 

один    гол! Юрко  дуже  хвилювався,  хотів  зробити  все  якнайкраще,  але 

нічого  не  виходило.  Однокласники  вже  сердито  поглядали  на  нового 

воротаря,  від  їх  невдоволених  і  розчарованих  облич  хлопчині  стало 

зовсім гірко.  

      Тренер відразу відчув неладне, побачив страх Юрка. Він зупинив гру, 



підійшов до малого і сказав: „Тобі не буде щастити  до тих пір, поки ти в 

себе  не  повіриш.  Забудь  своє  прізвисько,  не  думай  про  нього,  просто 

грай!” Від цих слів, сказаних так впевнено і доброзичливо, у хлопця наче 

крила  виросли.  „Добре,  я  просто  постараюсь  бути  дуже  уважним  і 

сміливим”, ‐ прозвучала відповідь. Більше жодного гола не було забито у 

Юркові ворота. А друзі довершили справу: забили  три м’ячі противнику. 

Перемога і кубок дісталися школі № 29, де вчився Юрко. І в цьому була 

часточка його заслуги. 

      З  того  часу  Юрко  не  був  невезунчиком,  бо  зрозумів,  що  праця  над 

собою, старанність і велике бажання досягти чогось набагато важливіші 

за просте везіння.  

 

 
Вадим Гончаренко, 

     учень 5 класу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Духовнi джерела відродження 

 
Iснує  давня  легенда.  Два  Будiвельники  везли  тачки,  наповненi 

камiнням. Одного з них спитали:  

‐ Що ти робиш?  

‐ Та от звелiли возити камiння ‐ вожу! ‐ байдуже вiдповiв вiн.  

‐ А що ти робиш?  ‐  запитали другого Будiвельника, що, як  i перший, 

натомлено тягнув важке камiння.  

‐ Я будую Собор Святого Петра, ‐ з гiднiстю вiдповiв той.  

Це ‐ дуже повчальна легенда, бо доводить нам непохитну iстину:  без 

вiри  у  своє  високе  призначення  ми  не  зможемо  пiднятися  над  сiрою 

буденнiстю,  наповнювати  свої  серця  чистими  iдеалами  та  самовiддано 

"будувати собори". Без цiєї вiри людина все життя просидить непомiтно 

у затишку i буде задовольнятися малим, не розумiючи неспокою iнших.  

Та  на  цьому  неспокої,  високому  духовному  горiннi  здiймались 

неперевершенi собори минулого: творiння Гомера i Шекспiра, Шевченка 

i  Пушкiна,  Чайковського  i  Рерiха.  Всi  науковi  вiдкриття,  одважнi 

географiчнi експедицiї йшли вiд одержимостi духом i великої вiри у Бога, 

людину  i  своє  призначення.  "Хто  моря  переплив  i  спалив  кораблi  за 

собою, той не вмре, не здобувши нового добра", ‐ сказала Леся Українка. 

Я думаю, що цi слова можуть стати влучним гаслом життя тiєї людини, 

яка присвятила себе справi духовного збагачення людства.  

Переконаний, що справжня людина починається там, де вона обирає 

важчу  й  вищу  дорогу.  А  що  є  важчим  i  вiдповiдальнiшим  за  служiння 

духовним  iдеалам,  за  їх  виборювання,  щоб  нести  їх  потому  людям? 

Згадаймо: нiде так не калiчили душу людини, як в Українi.  

Вороги  вiками,  роздираючи  українську  землю,  примушували 

зрiкатися  Бога  своїх  батькiв,  зрiкатися  рiдної  iсторiї  та  мови,  забувати 

традицiї,  зрiкатися  врештi‐решт  себе.  Та  українська  нацiя  вистояла, 



зберiгши  свої  духовнi  собори;  вже  десять  рокiв  вона  живе  суверенним 

життям, проголосивши 24 серпня 1991 року свою незалежнiсть.  

Сьогоднi ми живемо в неспокiйному свiтi. Криза духовностi людства 

нинi  є  найбiльшою  тривогою  свiту.  Я  не  думаю,  що  треба  доводити, 

наскiльки змiлiли душi в умовах сьогоднiшньої боротьби за "своє мiсце 

пiд  сонцем".  Це  не  секрет,  що  духовна  хвороба  пiдкошує  сили  нашого 

суспiльства,  яке  так  довго  виборювало  право  називатися  вiльним  i 

незалежним.  Забувають  старих,  вiдрiкаються  вiд  малих,  нехтують 

бiблiотеками,  музеями,  театрами.  Чи  не  є  це  тiєю  духовною  кризою,  з 

якої ми всi повиннi виводити нашу Україну? Повторюю: всi!  

А для цього ‐ починати треба iз себе, iз своєї життєвої позицiї та своїх 

iдеалiв.  Тiльки  маючи  чисту  душу  i  прагнення,  ми  зможемо  принести 

якнайбiльше користi  своїй землi,  залишити по собi  свiтлу дорогу, якою 

пiде наступне поколiння. Це важлива, але, я думаю, не така вже й важка 

справа.  Просто  кожний  на  своєму  мiсцi  повинен  пам'ятати,  що 

вiдродження в Українi починається i з нього теж. А може ‐ саме з нього в 

першу чергу...  

 

Омельчук Катерина, 

учениця 10 класу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОСТРІВ ЗІРОК 

I розділ 

 
            Моя  історія  починається  з  міста  Флюменд  у  Америці.  А  саме  у 

веселій сім’ї Фюрей, яка    складалась з містера Томаса, місіс Л’ю та  їхніх 

чарівних дітей. У цих чудових людей були діти: дівчинка Роберта,   якій 

було  12  років  та  хлопець  Стоун,  якому  було  14  років.  Вони  ходили  до 

школи  Флюмеддей.  Діти  добре  вчились  і  були  чудовими  друзями  для 

всіх, тому у сімї все було добре і батьки пишалися своїми дітьми. 

             Був  кінець  навчального  року  тому  як  і  всім  дітям,  Роберті  та 

Стоуну  було  цікаво  куди  вони  поїдуть  цьго  літа.  Між  ними  почалась 

розмова: 

- Я думаю що ми поїдемо до Греції, я  давно мріяла там побувати. 

- Ні, Роберто, я думаю що ми поїдемо до Єгипту. Мумії, піраміди, бу!!! 

- Стоуне, перестань, ти знаеш, що я цього не люблю. О, а може на Кіпр? 

              Діти почули дзвінок у двері, вони одразу зрозуміли, що прийшов 

тато.  Саме  сьогодні  він  мав  сказати  де  вони  будуть  відпочивати  цього 

літа. 

- Привіт, тату, ну що, ти вирішив? 

- Так,  я  вирішив.  Ми  поїдемо  до...(  поки  містер  Томас  діставав 

документи, Стоун та Роберта мріяли: Греція, Єгипет!!!) Поїдемо ми... 

на острів... 

- Я так і знала на Кіпр, я ж казала. 

- Ні,  Роберто,  ти  не  вгадала.  А  їдемо  ми  на  Острів  Зірок,  так  його 

називають місцеві люди, але чому не знаю. 

- Дуже чудово, Томасе, ми не знаємо куди їдемо.‐ сердито сказала Л’ю. 



- Заспокойся,  спочатку  подивись  де  ми  будемо  жити.  Будемо  ми 

відпочивати  у    чудовому  готелі,  який  має  романтичну  назву  «  Le 

bienvenue  ».  З  блакитним  басейном,  будемо  жити  у  затишному 

двокімнатному  номері  .  У  аеропорті  ми маємо  бути  об  одинадцятій 

вечора, вилітаємо  о першій годині.  

- Це мене задовольняє, а магазини там є? Якщо немає ми не їдемо, так, 

Роберто? 

- Вибач,  мамо,  але  я  всеодно  їду,  нам  зі  Стоуном  головне  пригоди  та 

загадки природи. 

- Бу‐бу‐бу, дякую що  підтримала, Роберто! 

- Ну я думаю всі задоволені, тому давайте збирати речі. 

              Всі  пішли по своїх кімнатах. 

 Тим часом у кімнаті дітей: 

- І що ми збираємось робити на цьому острові? 

- Не  бійся  я  все  продумав:  спочатку,  один  день  ми  проведемо  з 

батьками, а потім, я думаю, підемо у джунглі,  але у мене є відчуття, 

що нам пощастить і там буде екскурсія до джунглів на три тижні. Ну 

як тобі, Роберто? 

- Мені дуже подобається, але що ми скажемо батькам? 

- Ще незнаю. Для  того щоб піти на цю ексурсію нам потрібно: теплий 

одяг та спальні мішки. 

                               

 

 

                                                         

 

 

 

 



 

II розділ 

                 

              Час підійшов до від’їзду. Вся весела сімейка уже сиділа у літаку на 

своїх місцях. Але не знали, що робити та про що говорити. Діти мріяли 

про свої пригоди у джунглях, Томас мріяв про гольф, адже там було поле 

для  гольфу  і  він  мав  намір  провести  увесь  час  граючи  у  цю  гру,  а  Л’ю 

мріяла  про  французькі  магазини,  адже  острів  знаходився  у  кордонах 

Франції. А діти мріяли, щоб батьки не питали їх, що ж  планують робити 

їхні  нащадки  на  цьому  острові,  але  дитячі  бажання  цього  разу  не 

здійснилися: 

‐ Що ви збираєтесь робити на так званому Острові Зірок?‐ зацікавлено 

спитала Л’ю. 

Роберта хотіла сказати правду, але Стоун врятував ситуацію: 

- Ми  хочемо  провести  час  на  якійсь  екскурсії,  може  до  джунглів.‐ 

дивлячись на Роберту, відповідав  Стоун. 

- Але. Напевно, там нема таких екскурсій. 

- Ось  дивись  є,  на  тиждень,  життя  застраховане  ‐  показуючи  Л’ю 

брошуру відповіла Роберта. 

- Ну я  не  знаю...  –  дивлячись на  Томаса  сказала Л’ю,  з  надією, що  він 

заперечить на бажання дітей. 

- Я дозволяю вам йти на цю екскурсію. 

- Томасе, як ти міг?! 

- Що, що я такого зробив? 

- Ну ось почалось!‐ сміючись  сказала Роберта. 

            Іноді у Л’ю та Томаса таке буває. Коли вони сваряться, Л’ю починає 

кричати майже не на весь будинок. Але на щастя вони закінчили цей так 

званий дурдом, тому що всі у літаку дивились на них. Після цього ніхто 

не заводив ніяку розмову. 



 

III розділ 

 

         Сівши на  злітну  смугу,  Л’ю  була  готова  почати  кричати  на  Томаса, 

але її зупинило те як їх зустріли місцеві люди. Вони були дуже приємні, 

їй дуже  це сподобалось. Тому Томас врятувався від смертельної сварки. 

Наша  сімейка  мала  їхати  на  машині,  яку  вони  замовили  ще  вдома.  І 

нащастя водій сам їх знайшов. 

         Коли вони приїхали, готель був насправді чудовий. Номер також був 

приємним та затишним, одне тільки не можу сказати... це враження моїх 

героїв від всього цього:  

- Супер, супер тату, дякуємо тобі, залишилось лише купити квитки на 

екскурсію і все буде чудово.( Ну, ви самі здогадались хто це сказав )  

- Ну а ти, Л’ю, що ти думаєш? 

- Я думаю..., думаю що все на половину чудово.( Іронічно сказала хитра 

Л’ю ) 

- Але  чому,  я  так  старався,  я  так  багато  витратив  грошей,  щоб  всіх 

задовольнити. А ти... ти мені таке кажеш!                           

- А  ось  чому:  поки  я  не  побачу  де  тут  магазини  я  не  буду  повністю 

задоволена. 

- Л’ю, спеціально для тебе, магазини за три кроки від готелю. 

- А тепер давайте вирішимо, як ми будемо проводити час. 

- Не  знаємо  як  ви,  а ми  купимо  квитки  і  підемо  до  басейну,  ось  наші 

плани. 

- Добре, а ми з мамою підемо грати у гольф, так, Л’ю? 

- Ні, Томасе, я йду по магазинах. 

- Але чому? Ти казала, що проведеш день зі мною. 

- Я, я це казала не вірю?! Вибач але я тобі збрехала. Я пішла, о, Томасе, 

ще одне, можна твою кредитку. Дякую. 



- Ну добре, тату, ми пішли. 

- Добре, йдіть, а я піду грати у гольф. 

- Все вирвались. Ти гроші взяв, тільки не кажи що ні. 

- Взяв,  взяв,  заспокойся,  Роберто.  Ось  кіоск,  де  ми  купимо  квитки  на 

екскурсію.  Доброго  дня,  ми  хочемо  купити  квитки  на  екскурсію  до 

джунглів. 

- У  нас якраз залишилось два місця на цю екскурсію. Вона починається 

завтра, коштує п’ятдесят євро на одну людину. 

- Добре  ми  беремо  їх,  і  ще  одне  запитання:  скільки  може  тривати 

екскурсія? 

- Може тривати два або три тижні. 

- Ми беремо на три тижні. Дякуємо. 

- Ура  залишилось  побути  один  день  з  батьками  і  ми  підемо  на 

екскурсію. 

- Ну не знаю, Стоуне, а якщо вони не відпустять нас? 

- Ти чого, наш тато нас точно відпустить. 

- Думаю ти правий, ну, що йдем проводити наш день з батьками, хоча 

біля басейну ми будем без них. 

- Маю тебе засмутити, ми маємо провести з ними вечір. 

- Нічого, це можна пережити. 

                  Настав вечір,  кожний провів  свій день як  хотів,  тому всі   мали 

провести вечір разом. Всі були задоволені і у всіх був чудовий настрій. 

- Ну що діти ви купили квитки на екскурсію?  

- Так,  ми  їдемо  завтра.  Виходимо  о  сьомій  годині  ранку,  їдемо  ми  на 

три тижні. 

- Я не відпускаю вас. Ви казали лише на один тиждень. 

- Л’ю, заспокойся, я думаю їх можна відпустити, якщоб Роберта пішла 

сама, я  ніколи не відпустив би її, але я довіряю Стоуну. 

- Дякую, тату, можеш не хвилюватись, я  обіцяю що все буду добре. 



- Томасе, як ти міг... 

- Л’ю, не починай знову. До того ж вони давно не були на екскурсіях... 

Ну сама подумай... ну пізнання природи і все таке... 

- Угу, пізнання, як тебе з’їсть дика тварина... наприклад... крокодил! 

- Мамо, заспокойся. До того ж ви з татом проведете багато часу без нас. 

‐не знаючи що сказати відповіла Роберта. 

- Ну добре, всі поїли, можемо йти. 

              Діти рано лягли спати, щоб добре виспатись.  

 
Лідвінська А.Г. 

 
 
 

 

 

 

 

Папуга Пок 

 

       Прескупий пан проживав прямо посеред палацу. Прехмурої п’ятниці 

принесли пану папугу Пока. Почав папуга поживати поряд препоганого 

пана.  Примушував  пан  Пока  прибирати  палати,  пасти  поросят, 

приносити  пресу,  пекти  паляниці,  пампушки,  протирати  посуд,  прати 

постіль.  Придатна  пташка  погано  подібну  працю  проводити.  Постійно 

пан Пока принижував, приструнював.            

       Перебідував  пребагато  папуга,  потім  поміркував,  подививсь  прямо 

повздовж  палацу,  перелетів  паркан,  полетів  подалі.  Парив  предовго 

посеред підхмар’я. Притомився, приземлився під пень посеред парку.  

       Побачили  папугу  паркові  пожильці,  почали  підбиратися  поближче. 

Приблуда  перебаламутив  первозданний  порядок.  Потрапив  Пок  прямо 

під  прес.  Потім    пожильці  предобряче  посварились,  побили  папугу,  



перебили  правицю,  поламали    підклювок.  Перебіг  просіку  погано 

прибулий Пок, побачив під пагорбком превелику посудину, просковзнув 

під помпон, притих, причаївся, почав плакати. 

        Почувши  переполох  поруч  подвір’я,  пішов    предобрий  професор  

Проп  прогулятись  по  проспекту,  пройшов  перетин,  потрапивши 

прямісінько під повіття превеликих позеленілих примар. 

         Прямо  посеред  парку  побачив  професор  перевернуту  пусту 

посудину,  поглянув  –  папуга!  Поклав  Проп  палицю,  придивився  до 

папуги.  Пожалів  пораненого  птаха,  перебинтував,  помив,  причепурив. 

Подякував Пок професору, пожалівся, попросив про підтримку. Подумав 

Проп,  підняв  пташину,  пригорнув,    потішив,  пообіцяв  піклуватися, 

підтримувати. 

         Потоваришували Проп і Пок, подружились! 

 Вадим Гончаренко, 

     учень 5 класу 
 


