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Волає захисту природа 

 

                                                                      Ти ж - цар природи ! 

Твої - озера й затоки,  

Ліси й луги - твої усі...  

Твій край - далекий і близький.  

... Та всі царі були жорстокі.  

Скажи мені, а ти який ? 

Микола Сом  

          Справді, а я який? Таке питання задає кожен із нас, коли бачить 

суцільне звалище або забруднену річку і т. д. На превеликий жаль, більшість 

людей вважає, що садіння дерев, спорудження очисних споруд є екологією. 

         Екологія - це гармонійне поєднання людини та природи, де людина є 

частиною природи. Тому екологія - це, ймовірно, розуміння людиною своєї 

ролі у природному середовищі, усвідомлення того, що людина є частиною 

природи.              

         Першим і найважливішим завданням екологічної освіти є формування 

позитивного ставлення до всього живого. Мабуть, у багатьох з нас виникали 

думки про те, щоб на землі зникли усі кровососні комахи. Якщо у когось 

таких думок не виникало, то він може сказати, що мислить екологічно. Бо 

існування в природі таких тварин необхідне, вони є джерелом живлення для 

багатьох інших тварин. Тобто у природі все взаємопов'язане, існує ланцюг 

живлення. 

Людина теж живий організм, але є найскладнішим організмом живої 

природи, бо наділена розумом, який іноді дуже шкодить природі. Будуючи 

заводи, фабрики, прокладаючи дороги, бажаючи чим більше виробляти 

товарів, тобто робити все для свого благополуччя та комфорту, людина не 

задумується й не звертає уваги на те, що своїми діями вона забруднює 

повітря, воду шкідливими відходами. Все це призводить до глобальної зміни 
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клімату. Вимирають багато тварин, комах, тануть айсберги і збільшується 

рівень води в морях, звідси й затоплення суші. 

Тому на сьогодні охорона природи є найактуальнішою проблемою 

людства. Створено багато громадських організацій охорони природи, які 

розповідають громадянам про важливість оберігати природу. На емблемі 

Всесвітньої організації охорони природи зображено велику панду - тварину 

унікального, але на сьогодні майже вимираючого виду. 

Багато людей у світі почали задумуватися, як допомогти природі. Так у 

Англії один підприємець почав шити взуття із газет, які обробляє 

спеціальним пластиком. Таким чином газети не знищуються, а 

використовуються вдруге. У Закарпатті, на Україні, є компанія, яка 

прокладає асфальтовані дороги, використовуючи замість бетону накип з 

каналізації. І ці дороги набагато міцніші. А результат: каналізації чисті, 

відходів немає, немає і бруду. В одному селі Волинської області один 

інженер добуває газ з коров'ячого гною. Винохідців у світі багато. 

Кожен із нас повинен зрозуміти надзвичайну важливість справи 

захисту довкілля й навчитися ефективним засобам захисту природи. І це 

повинно починатися з нас. Із найменшого й найпростішого повинно 

починатися: не смітити, не витоптувати газони, не ламати й не палити дерева, 

не знищувати комах. 

 

                                                                                    Підгорна Дарина. 5 клас 
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Мій Київ 

 

О, Києве, мій Києве, найквітучіше ти місто! 

Багатьох киян вразила й шокувала новина, яка, як грім, пролунала у 

засобах масової інформації: Київ потрапив у список найбрудніших міст та 

зайняв там 29 місце. Про це було оголошено на засіданні Конференції ООН зі 

зміни клімату. 

Невже тепер не про наше місто будуть говорити, що воно найзеленіше 

місто Європи? Невже ми не зможемо пишатися нашою столицею і говорити, 

що затишні парки та сквери запрошують перехожих у свої тихенькі 

альтаночки, різнобарвні квіти п'янять своїм ароматом всіх, хто завітав до 

міських вулиць... На жаль. 

Місто, де рясно весною цвіли каштани, де було безліч затишних парків з 

мальовничими краєвидами, відтепер називається містом сміття, бруду, 

негарних забудов, бездоріжжя, грубощів, вмирання краси. Такий тепер мій 

Київ. 

Чому так сталося? Байдужість людей до всього, насправді прекрасного у 

Києві, спустошує не лише його довкілля, його природу, що нас оточує, 

вулиці, де ми ростемо, але й наші душі. Прикро тепер чути такі слова про моє 

місто, яке названо одним із найбрудніших європейських міст. 

Поміркуємо разом: донедавна Київ вважався найзеленішим містом 

Європи. Ним милувалися його гості та пишалися мешканці. Навіть емблемою 

нашого міста є листок каштану. Але тепер за нашою байдужою згодою 

вирубають у парках дерева, щоб на тому місці збудувати черговий кіоск або 

зробити паркову для автомобілів; засмічують водоймища міста та його 

найбільшу ріку Дніпро. Сміття ми викидаємо недбало, подекуди просто на 

дорогу; машини наші батьки паркують просто на зелених газонах; після 

відпочинку на природі залишаємо після себе розкидану купу сміття. 

"70 % дерев у Києві хворіють. І дерево першим дає відповідь на стан 

довкілля", - говорить колишній міністр екології Василь Шевчук. 
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Чи ми так маємо далі жити? Чи хочемо ми жити у місті, яке з кожним 

днем стає брудніше? Мабуть, ні. Багато чого не залежить від нас, школярів. 

Це й побудова сміттєпереробних заводів, місць для паркування машин, 

перенесення шкідливих хімічних заводів за межі міста. Але й ми можемо 

значну роль відіграти у поверненні Києву звання найзеленішого міста. По-

перше, варто було б, щоб кожний з нас переглянув своє ставлення до 

навколишнього середовища. Перестав бути байдужим, до, здавалося б, 

звичних нам речей, як, скажімо, винести сміття у спеціальний бак, прибирати 

за своїми вихованцями на вулиці, не обривати гілля дерев. Адже для того, 

щоб дерево набралося сили й могло виділяти відповідну кількість чистого 

кисню, потрібно 5-10 років, а зламати його можна за лічені хвилини. Давайте 

пропагувати на власному прикладі корисний для здоров'я та екологічний вид 

транспорту - велосипеди. Можна влаштувати змагання між класами. Їзда на 

велосипедах для нас, школярів, тільки радість. А для інших може стати 

прикладом. 

Тільки так, напевно, місто зможе віддячити нам своєю красою та 

привабливістю. 

        Отож, розпочнемо! 

 

                                                                                            Підгорна Дарина. 5 клас 
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Чиста вода - джерело життя 

... Я із прозорої криниці 

нап'юсь солодкої води. 

В. Сосюра 

Все частіше ми помічаємо, що вода в озерах, річках і ставках стає 

бруднішою. Чому? Саме, ми, люди, спричиняємо це: викидаємо шкідливі 

відходи з фабрик і заводів у водойми, перебуваючи на пікніках біля озер і 

річок, сміття кидаємо у воду. Хоча ще з молодших класів школи засвоїли, що 

вода - це основа життя, без води не було б практично нічого живого на Землі. 

Навіть організм людини складається більше ніж на 70% з води. Без води ми 

можемо прожити лише один тиждень, хоча без їжі аж до шести тижнів. Отже, 

наше самопочуття залежить від якості води, яку п'ємо, і, щоб бути здоровим, 

потрібно вживати лише чисту питну воду, без запаху й кольору. 

Про потребу в чистій воді мало не щодня пишеться у засобах масової 

інформації: з кожним днем чистої питної води на Землі стає все менше. Для 

багатьох країн вода вже сьогодні є дефіцитом. Так в бідних країнах Африки 

(за даними газети «Урядовий кур'єр») населення часто хворіє й вимирає від 

вживання неякісної води. Води, в якій навіть не живе риба. 

В Україні люди теж забувають про важливість збереження питної води. 

Лише зовсім недавно звернули увагу на екологічні продукти, вирощені без 

хімічних добрив. Не розкидаймо добрива на поля та городи для збільшення 

врожаю - до води не потрапляють шкідливі елементи й вона залишається 

чистою. 

             Але це тільки можливе в майбутньому за умови бережливого 

ставлення до природи. А сьогодні воду очищують від шкідливих організмів за 

допомогою великої дози хлору. НЕ ВАРТО пити таку воду із крану сирою. І 

коли вибираєте для себе, яку воду вживати, пам'ятайте, що в нашому тілі 

вона перетворюється на кров - носія життя. 

 

                                               Підгорна Дарина. 5 клас 
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Мій улюбленець Рижик 

 

На День народження мені подарували маленького карликового кролика 

персикового кольору. Порадившись усією сім'єю назвали його Рижиком. 

Коли я вперше побачила кролика, розміром він був з долоньку. 

Маленький, пухнастий, наче колобок. Але тварини дуже швидко ростуть, 

тому він уже розміром із товстого пухнастого кота. 

Хутро у Рижика помаранчево-коричневого кольору. Мій тато іноді 

називає його Персиком. Як правило, у звірів немає родимих плям. А у мого є! 

Знаходиться воно біля хвостика, темно сірого кольору. З'явилося у Рижика 

воно не відразу, а через декілька тижнів після того, як кролик оселився у нас 

вдома. Для мене це означає, що кролик став справжнім членом нашої сім'ї. Бо 

у кожного члена нашої великої сім'ї є родима пляма. У мене, дідуся й бабусі - 

на носі, у тата - на обличчі, дядечка, мами й карели Яші - на спині, у золотої 

рибки, як і у кролика, біля хвостика. 

Мордочка мого Рижика тоненька, витончена й трохи видовжена. 

Кругленькі карі очі вирячені, неначе постійно здивовані. При цьому Рижик 

має такий милий і жалібний вигляд, що так і хочеться пригорнути. Ротик 

маленький у вигляді акуратно зав'язаного бантика, з якого виглядають два 

рівненьких білих, неначе сніг, зуба. Чорненький носик на дотик м'який і 

вологий. 

Коли Рижика випускають із клітки, від дуже полюбляє гризти дроти, 

шпалери, обгризати листя у вазонах. А також наш бешкетник любить гратися 

і бігати, неначе собачка за мною. Коли я роблю уроки у своїй кімнаті, кролик 

обожнює тихенько прибігти і полоскотати мене за ногу. 

Зловити Рижика практично неможливо. Він надзвичайно швидкий. 

Завдяки кігтям він зачіплюється за доріжку, відштовхується й, як бігун-

рекордсмен, стартує по квартирі; при необхідності, а також його бажанні, 

Рижик з легкістю застрибує на ліжко. 
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При всій своїй непосидючості й бешкетності, кролик надзвичайно 

акуратний і любить чистоту. Після кожного дотику до нього, він дуже 

ретельно й довго умивається двома передніми лапками, а також вилизує свою 

шерстку. Тому вона завжди в мого хитруна блискуча й доглянута. У клітці 

Рижик дотримується порядку також, а допомагаю йому в цьому я. 

Ось який у мене домашній улюбленець. Раджу й вам мати такого. І не 

важливо, буде це кролик чи хтось інший. Головне, щоб він вам подобався. 

 

                                               Підгорна Дарина. 5 клас 
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Про лисенятко Лялю та ведмедика Миколку 

 

Одного разу на сонячній лісовій галявині зустрілися двоє давніх друзів: 

ведмедик Миколка та лисенятко Ляля, яку, чомусь, усі в лісі звали Люлька. 

- Привіт Люлько! Радий тебе бачити! Як справи? Що новенького? - спитав 

Миколка. 

- Привіт і тобі Миколко! У мене все чудово, - відповіла Ляля і подарувала 

йому горнятко свіжих лісових ягід, які вона щойно зібрала. - А знаєш, 

нещодавно я познайомилася з песиком, якого звати Дружок. Він такий 

гарний, розумний та веселий. Думаю, що з ним ми будемо чудові приятелі. 

Хочеш я і тебе з ним познайомлю. Разом грати буде веселіше - запропонувала 

Ляля. 

- Звичайно! Веди мене скоріш до нього, - зрадів ведмедик. - Можливо, він 

також знається на шахах, тому будемо з ним грати, - з цікавістю сказав він. 

Лялю, давай підемо до нього хуткіше, бо через пару годин я маю повернутися 

додому, як обіцяв мамі. 

- Добре, добре! - відповіла Ляля. 

Поки друзі, милуючись зеленим лісом, йшли стежинкою до хатинки 

песика, Ляля весь час думала про те, який у неї чудовий приятель ведмедик. 

„А незабаром буде вже два," - раділа вона. 

Ось нарешті друзі причалапали до будиночка песика. Це була невеличка 

хатинка із розписними віконцями, широкими вхідними дверима та 

чудернацькою червоною черепицею на даху, з якої стирчав розмальований 

зеленою фарбою димар. 

            Підійшовши до дверей, Ляля погукала Дружка: «Агов, Дружок! Це я, 

Ляля. Виходь». 

- А ось і я, - сказав песик, посміхаючись, і вийшов на поріг хатинки. - Привіт, 

Лялю! Радий тебе бачити. Як у тебе справи? А це хто такий 

клишоногий, незграбний та великий? Це той самий громило, про якого ти 

мені розповідала? А я уявляв собі його зовсім іншим. 
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 А через невеличку паузу прошепотів їй на вушко:  

- А давай не будемо із ним товаришувати. Якийсь він не такий, як ми з 

тобою. 

- Давай, - не задумуючись відповіла Ляля. І вони радісно почали грати удвох 

у доганялки. А ведмедик залишившись один, постояв трохи, зітхнув, махнув 

лапою та й побрів сумний додому. Ляля навіть і не помітила, що її давнього 

приятеля немає із ними. Лише набігавшись та награвшись донесхочу, Ляля 

озирнулася навкруги й побачила, що Миколка вже пішов, а на підвіконні 

стояло горнятко, що вона подарувала йому. 

Тут лисенятко зрозуміла, що вчинила неправильно й що не варто 

забувати давніх друзів лише заради короткомиттєвих розваг. Адже давнє 

мудре українське прислів'я каже: „Нових друзів наживай, а старих не 

забувай". 

Їй було дуже соромно, що вона боляче образила свого давнього друга. І 

вона вирішила, що неодмінно зустрінеться наступного дня з ведмедиком та 

попросить у нього вибачення. А він, вона подумала, вибачить їй. Бо він є 

дуже добрим та великодушним. 

          Ось така пригода сталася із Ляльою. З того часу мала лисичка дала собі 

слово, що відтепер вона ніколи і нікого із своїх друзів не буде ображати. 

                                                               

                                                                                       Підгорна Дарина. 5 клас 
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Три краплі дощу 

 

                   У містечку біля Дунаю жила велика родина: Лілія й Тартарен та 

їхніх три дочки – Ілона, Розанна та Іриска. У цієї родини було небагато 

грошей.  Лілія з Тартареном працювали продавцями на місцевому ринку, 

продавали овочі, фрукти й худобу. 

                   У дитинстві Ілона, Розанна та Іриска були схожі, як три краплі 

води. Вони допомагали в усьому батькам, були ніжні та добрі. Але час змінив 

їх у гірший бік, вони стали схожі на демонів і знали тільки одне слово: гроші. 

Сестри почали їх красти у батьків. Тому отриманий заробіток батьки ховали 

якомога краще, але грошей усе одно на ранок не було. 

                  Одного разу після отримання заробітку Лілія і Тартарен 

вирішили заховати гроші не в хаті, а в сараї з тваринами. Тварини були не 

прості – вони розуміли людей та могли розмовляти  людською мовою. Лілія 

та Тартарен пішли до сараю за допомогою  звірів. Заєць Перон був головним, 

тож Лілія у нього запитала:  

– Чи можна у вас заховати гроші? 

– Звичайно. Елко, підійди візьми гроші у пані Лідії, – наказав Перон та 

звернувся до людей: – Можете бути спокійними, ні один цент не пропаде. 

– О, дякуємо, Пероне! Ми вам повічно вдячні! 

                 З цими словами радісні батьки вийшли з сараю. А Перон вже 

придумав хитрий план. 

                Уночі Ілона, Розанна та Іриска перешукали всюди в хаті, та марно. 

Вони засмучені вийшли на двір і невідомий голос запитав: 

– Чи не це ви часом шукаєте? 

І коротка лапка висунула з трави гроші. 

 – Це, це! – хором закричали дівчата та ринулись на Перона (адже це був 

він). А заєць відстрибнув на декілька метрів від них і побіг стежкою, яка вела 

в ліс. Заворожені грошима, вони побігли за ним. Перон завів сестер далеко в 

ліс та й кинув, а сам побіг назад.  
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                  Ілона, Розанна та Іриска були дуже налякані. Десь гриміло 

вдалині. Блискавка осліплювала все навколо як сонце. 

 – Дивіться, птах! – закричала Іриска. 

 –  Гарна нічка, чи не так? – запитала невідома постать, яка стояла у 

декількох метрах від дівчат, –  Мене звуть Чарел, я сокіл, і незвичайний, 

перетворюю людей  на тварин або явища природи. Звісно, не просто так, –  

продовжував сокіл, – тільки тоді, коли вчинять жахливі вчинки. 

                 Сестри все зрозуміли, впали на коліна та почали плакати. Сокіл 

подивився на них і сказав: 

– О, я бачу, ви зрозуміли сенс нашої зустрічі! Але.... Добре, на цей раз я вас 

відпускаю живими. – Дівчата застрибали від щастя. – Але знайте, що коли ви 

щось візьмете без дозволу, прогримить грім, піде дощ, а ви станете трьома 

краплями, і впадете саме на ваш дім. Ідіть. 

                   Сестри йшли стежкою , але були засмученими, бо не могли 

знайти дорогу додому. Дівчата йшли та йшли. Раптом Розанна викрикнула – 

вона побачила хатинку лісника. Ілона запропонувала зайти та запитати 

дорогу в місто. Дівчата зайшли, але нікого вдома не було. Сестри вирішили 

зачекати лісника тут, а самі почали роздивлятися хатину. Та ось Іриска 

побачила перстень і сказала: 

 – Дивіться! Яка краса! Давайте візьмемо його собі. 

 – Давайте, – сказала Розанна. 

 – А пам'ятаєте, що нам казав Чарел? – запитала Ілона. 

 – Та він зараз не бачить. Давай! 

                 Ілона погодилась. Сестри вирішили більше не чекати лісника. Як 

тільки вони переступили поріг – прогримів грім. Почався дощ. Три краплі 

впало на дім Лілії та Тартарена: Ілона, Розанна і Іриска. 

                А Перон розповів батькам сестер про долю їхніх дочок. Вони 

засмутилися, але зрозуміли, що це розплата за їхні гріхи.    

                                                                                       

                                                                                          Ощепкова Юлія. 6 клас 
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Щастя  поруч 

 

Під Києвом жили два друга – Петро та Васько. Дуже вони дружили. І 

батьки їхні також дружили. 

Так от, у друзів був кіт. Гарненький такий. Смугастий, як зебра. І наз-

вали котика Зебриком. Дуже хлопці його любили. Як тільки сонце встане – і 

давай із Зебриком грати. Хлопці жили навпроти, так що один день грались у 

Петра, інший – у Васька.  

Якось одного осіннього ранку Петрик завітав до свого друга. Бачить – 

він дуже засмучений.  

- Ти чого? Щось трапилось? 

- Зебрик пропав! – схлипуючи, сказав Вася. 

- Як? – Петро аж сів. - Так чого ми тут сидимо? - і вскочив на ноги. - 

Ходімо шукати нашого кота! Швидше! 

- Ходімо. Я просто тебе чекав, - сказав Васько, похнюпивши голову. 

І друзі пішли на пошуки кота по селу. Ніхто Зебрика не бачив. 

Прийшли хлопці пізно ввечері та зіткнулись зі своїми батьками. Вони 

розповіли про Зебрика дорослим.  

- Не хвилюйтесь, знайдеться, - сказали друзям батьки, - ідіть краще 

спати.       

Хлопці пішли. 

А самі домовились, що чоловіки підуть шукати кота в ліс, а жінки – по 

селу. 

Ми поки залишимо життя наших родин на деякий час і розповімо, що 

трапилось із Зебриком.  

Він зранку прокинувся та відчув, що зголоднів. Кіт попрямував на 

вулицю до своєї мисочки з молочком і побачив їжачка, який пив його. Кіт 

вдарив тваринку лапою, але тотчас завив від болю. А їжачок тим часом 

тихцем пішов додому. Котик попрямував за малою колючою тваринкою, яка 

завела його далеко в ліс. Зебрик ще зранку нічого не їв, і тому кинув 
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"шпіонство" за їжачком і почав шукати щось більш з'їсне. Він зловив та з'їв 

мишку, ліг під деревом і солодко заснув. 

На ранок хлопці пішли шукати Зебрика, а батьки – нібито в магазин. 

Чому вони не сказали, що також шукатимуть кота? Бо, якщо вони знайдуть 

його першими, то буде сюрприз їхнім синочкам. Під вечір усі повернулися та 

пішли відпочивати.  

На ранок пошуки відновилися. Хлопці шукали-шукали – нікого не 

знайшли. Вони пішли в гості до Петі, а там їхні батьки. І всі веселі такі! Чого 

б це? 

- Чого ви щасливі такі? – запитують друзі своїх батьків. 

- Зараз дізнаєтесь. А ви, напевно, нікого не знайшли? 

- Нікого, це правда. А ви звідки.... 

- А ви посміхніться, щастя поруч, хлопці, - сказали батьки і дістали із-

за пазухи Зебрика. 

Як були щасливі діти! Адже це їхнє щастя! 

А ви щасливі? 

 

                                                                                         Ощепкова Юлія. 6 клас. 
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Золотий голос 

 

Жила собі Пташка. Мала вона найкращий голос серед мешканців лісу. 

Заспіває – заслухаєшся. Але цього їй було мало. Вона хотіла стати 

найвідомішою і вміти робити все те, що роблять інші тварини. 

На наступний день вона полетіла лісом. Бачить – Ведмедик дістає мед з 

дупла, і жодна бджола його не вжалила. 

- Я теж так можу, - промовила Пташка і залетіла в дупло. 

- Ай,ой! – закричала Пташка і вилетіла із дупла вся червона. Прилетівши 

додому, вона подумала: "Це я не можу, але не страшно, я можу інше". 

На другий день полетіла до річки й дивиться, як плавають риби. 

- Та, подумаєш, хто так не може, - сказала Пташка й пірнула у воду. Ледь 

жива вибралась на берег. 

- Так, і ця справа не по мені. Та, напевно, щось інше я вмію. 

А час плинув, і з ним пташиний спів. 

На третій день Пташка летіла низько над землею. Враз на неї пісок 

посипався. 

- Хто це сміє кидатись піском у золотий голос вашого лісу? – закричала 

Пташка. 

- Пробачте, я ненароком. Я вас не побачив, оскільки працюю, - відповів 

Кріт, який і засипав "золотий голос" піском. 

- Це ти називаєш працею? Ритися в землі? Так і дитина може. 

І кинулась Пташка в яму, та тільки лапку зламала й забруднилася. 

- Бачите, - сказав Кріт з насмішкою, - не кожен.  

А Пташка полетіла геть. Цілий вечір вона проплакала, думаючи, що у неї 

нічого не виходить. 

- Зате я вмію співати. Звичайно, мені цього недостатньо, але... Можна 

зібрати звірів лісу на мій невеличкий концерт. Так і зроблю! 

І попросила Сороку, свою найкращу подругу, рознести цю новину по 

всьому лісу. 
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Наступного дня усі жителі лісу зібрались, щоб послухати Пташку. Вона 

почала співати, і... у неї не було голосу! 

- Ганьба! Ганьба! – закричали з усіх боків і, розлючені, порозбрідались 

додому. 

Пташка полетіла, куди крила несли, і більше ніхто в цьому лісі не бачив.  

                

                  Якщо гарно вмієш щось, знаєш справу цю і любиш, 

                  Не марнуй свій час на інше, бо що маєш, ти загубиш. 

                                                                                      

                                                                                            Ощепкова Юлія. 6 клас. 
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Загублений 
 

Жив чоловік на ім'я Павло. У ньго була гарна робота, чудовий будинок 

та прекрасна сім'я. Працював він адвокатом, і справи його йшли дійсно 

непагано. У нього була любляча дружина Олена та діти - старший син 

Андрій, якому було 10 років, та його менша сестричка Катя, їй було 6 років. 

Життя Павла було щасливим, сповненим родістю та любов'ю, але йому 

дещо не подобалось. Кожень день проходив так само, як і попередній. 

Занадто все це одноманітно! Прокидаєшся, збираєшся, ідеш на роботу, 

приходиш, вечеряєш, лягаєш спати. Ніякого різноманіття. Зовсім нецікаво. 

Але в голову розумного чоловіка прийшла ідея: злітати за кордон та 

відпочити, розвіятися, прогулятися, поспілкуватися з іноземцями. Павло 

розповів про свой ідею сімї та зопропонував полетіти з ним. 

- Ідея мені дуже подобається. Але в дітей школа. Сам подумай. Катя 

лише в 1-ому класі і вже відсутність на такий довгий час. Адже вона 

пропустить так багато матеріалу. А я маю доглядати їх обох. Отже, ми маємо 

відмовитьсь,- трохи з сумом у голосі сказала Олена, але потім відразу 

мовила. - Та ми не заперечуємо щоб ти полетів. 

Павло дуже зрадів та поїхав до аеропорту за квитками. На найближчі 

рейси, квитки були до Лондону, Токіо, Вашингтону та Делі. Чоловік подумав 

та вирішив злітати на 2 тижні до Індії. Літак відлітав наступного дня о 18:00. 

Такий час чудово підходив адвокату, тому він забрав квитки та поїхав 

додому. Коли він приїхав, розповів дружині, куди полетить. Олена дуже 

зраділа тому, куди полетить Павло (адже Індія дуже гарна країна), а її чоловік 

у цей час збирав речі у валізу. Настав вечір. Стіл був майже накритий. 

Незабаром вся сім'я мала сісти за нього. Це була вечеря - прощання. Чоловік 

незабаром мав повернутися, але все ж таки мав надовго розлучитися із 

сім'єю. 

Вечеря тягнулася довго, та Павло поспішав і мав її перервати. Всі 

поїхали до аеропорту проводжати його. Олена ледве не розплакалася та була 
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узмозі стримати свої сльози. Прощалися вони довго, адже дуже один одного 

любили. І знову чоловіку треба було поспішати: літак чекати не буде. 

Він вже сидів у літаку. Гарно вмостився у кріслі та приготувався до 

відльоту. Чекати йому довелося недовго. Через декілька хвилин літак 

піднявся у повітря. Павло розслабився та заснув. 

Прокинувся він від дивного трясіння. Він не одразу зрозумів, що 

відбувається. Коли він остаточно прокинувся, то побачив, що усі в паніці. Він 

усе зрозумів. Літак падав. Люди мали врятуватися. Вони стрибали з 

рятувальними желетами (адже літак пролітав саме над морем), та мало хто з 

них урятувався. От стрибнув Павло. Він заплющив очі, очикуючи смерті, 

вважаючи, що проходить остання хвилина його життя, а час йшов і йшов. Він 

розплющив очі та побачив, що вітер несе його. Так він летів близько 2-ох 

хвилин. Потім він впав у море. Він плив кудись. Плив досить довго. Його 

чекало таке щастя - земля! Павло дуже цьому зрадів. Коли він дібрався до 

берега, ліг на спину та почав відсапуватися. Незабаром він заснув, а коли 

прокинувся, не міг повірити у те, що з ним трапилося. Чоловік змирився з 

подіями, що відбулися, та пішов у глиб джунглів, які були на березі. Йому 

доведеться там житии, і він мав гарно знати місцевість. 

З роками Папвло добре вивчив місця, багато чому навчився. Завдяки своїм 

новим вмінням, він збудував собі хатку. Жити в ній було дуже зручно. Павло 

справді гарно її облаштував. Також він мав приручених тварин. Корова, коза 

та навіть вовк. Павло виховав його, і Бобік був як сторожовий пес. 

Щоб не забувати рідну мову, мешканець острова вів щоденник,  а  щоб  

знати,  скільки  днів  він  на острові,  Чоловік змайстрував кошик та кожного 

дня клав туди по маленькому камінчику. Так пройшло 35 років його життя. 

Нажаль потім він помер. Його вбили. туземці. Вони не розуміли нашої мови 

та вважали, що Павло їх ворог. 

    Через 107 років після смерті чоловіка на острові знайшли його скелет та 

встановили дату смерті. Разом з його скелетом знайшли і речі. Щоденник 

Павла досліджували дуже довго. Після цього йому встановили пам'ятник з 



 20

написом «Павло Конюшенко. Людина, яка прожила так багато років одна, не 

забуваючи рідної мови». 

 

                                                                         Кедровська Олександра. 6 клас 
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Подруга 

 

Яка гарна погода. Йде сніг, усі ліплять сніговиків, а на вікнах з'являються 

візерунки морозу... 

          Весело всім, але не мені. А все через колись кращу мою подругу Зою. 

Сьогодні вранці вона зателефонувала мені та запропонувала покататися 

на санчатах. Звичайно ж, я погодилась та одразу вибігла на вулицю. Ми 

зустрілися та пішли до гірки в нашому парку. Ми піднялися на неї, сіли на 

санчата та почали з'їжджати. Їхали ми дуже швидко. Я з’їхала з гірки та 

почала шукати Зою, щоб запитати, чи сподобалося їй. Я повернула голову 

назад і побачила сумну картину: Зоя сиділа у снігу та плакала. Сльози стікали 

з її очей з неймовірою швидкістю.  

Я не одразу зрозуміла, що сталося, але потім я просто подивилася, що 

лежить біля моєї подруги. Це були її санчата. Але вони були дещо інакші. 

Вони були переламані на дві частини. Я підійшла до Зої та почала її втішати. 

Вона заспокоїлася та ми пішли на гору. Я запропонувала по чезрі з'їжджати 

на моїх санчатах. Звичайно, першою була моя подруга. Ось вона піднялася і я 

зібралась сісти на санчата, але вона попросила зїхати ще раз. Я не відмовила. 

Точно так було й наступні 11-12 разів. Нарешті я знайшла в собі сили сказати 

«Ні!». Тут обличчя Зої почервоніло й вона знову заплакала. Через декілька 

секунд я почула, що я егоїстична «жаба», котра не думає ні про кого, окрім 

себе. 

           Тепер я знаю, що друзів треба обирати ретельніше. 

 

                                                                               Кедровська Олександра. 6 клас 
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Робінзонада 

 

         Максим піднімався по трапу літака, затамувавши подих. Це його 

перший самостійний переліт. У залі очікування залишилися стурбовані мама 

й бабуся, а він навіть на пам’ятав, як пройшов паспортний контроль, їхав 

автобусом по злітній смузі.  Головне, що займало його увагу – це величезний 

лайнер, що розпластав крила в очікуванні пасажирів.  

        Привітна стюардеса провела Максима до місця, наказала уважно 

прослухати інструктаж перед польотом. Хлопчина рахував хвилини , 

секунди, що залишалися до зльоту, здавалось, що командир занадто довго 

говорить своє вітальне слово, а стюардеса дуже повільно показує, як одягати 

жилет і  кисневу маску у разі аварії. Все здавалося нудним і нецікавим.  

         Та ось нарешті приємний холодок всередині та безмежна радість від 

того, що заповітна мрія – подорож літаком – здійснилася. Приємно було й те, 

що менш ніж за десять годин він побачить тата, який уже півроку працював 

на одному з підприємств Австралії. Максим їде у гості до тата! Їде сам (і це у 

11 років)! Хлопчик був щасливий.  

        Хвилювання, перші враження від польоту, ритмічні погойдування крил 

літака зморили Максима. Він не  зчувся,  як задрімав. Спав, мабуть довго, бо 

встиг уві сні відвідати величезну крамницю солодощів, покупатися в океані, 

знайти чудернацького звіра на ганку якогось незнайомого будинку…  

        Та раптом… що це було?  Літак накренився вбік. Злякані  обличчя 

пасажирів… Усе змішалося! Стало дуже страшно. Максим уривками 

пям’ятав неприємний холодок у животі, коли літак стрімко почав знижатися, 

бачив руки стюардеси, яка одягала йому маску, чув крик жінки, що сиділа 

поруч… А далі – суцільна біла пляма… 

        Коли Максим розплющив очі, намагаючись прокинутись і прогнати 

жахливий сон, то, замість блакитних штор на вікні, побачив високе дерево, і 

лежав він виявляється не у теплому ліжечку, а на колючому й твердому 

піску. Що це? Де я? Чому мені так зле? Думки лунали в голові з 
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блискавичною швидкістю, та ладу серед них не було. Нічого не розумів 

Максимко.  

        Набагато пізніше, через багато-багато днів Максим дізнається про те, що 

літак їх здійснив аварійну посадку на воду десь серед островів Океанії, що 

від удару об воду літак розколовся і почав тонути. Добре, що він упав на 

мілину і людських жертв вдалося уникнути. Було багато поранених і тих, хто 

намагався врятуватися, тримаючись на воді за уламки. Допомога прийшла 

швидко і вчасно. І вже на кораблі, який забрав пасажирів літака і мав відвезти 

їх не «велику землю», хтось згадав, що ніде не видно веселого хлопчину, 

який не був поранений, хоч і непритомний лежав на великому уламку 

обшивки літака на воді. Рятувальники вирішили продовжити пошуки малого 

згодом, адже він, мабуть, загинув, а на борту багато поранених – потрібно 

рятувати їх. Вони не знали, що він зовсім поруч, що його винесли хвилі на 

маленький острів зовсім неподалік від місця катастрофи літака. 

        Тож  зараз Максим був сам на прекрасному березі: золотий пісок, 

легенькі хвилі, густа зелень екзотичних дерев і кущів, чарівна тиша 

навколо… Усе було прекрасним. Та Максимкові було страшно. Такого 

дикого, тваринного страху він не відчував ніколи  у житті. Він стояв і не знав 

що робити. Плакати? Кричати? Шукати допомоги? Максим не знав, як діяти. 

Він був один у цьому страшному й незнайомому світі… 

 

                                                                                   Гончаренко Вадим. 6 клас 
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Перший вчитель 

 

          Перші роки у школі... Це складний шлях від дитинства до дорослого 

життя. Все таке нове, незвичайне. Кожен усвідомлює, що він вже не просто 

дитина, а школяр. І так важливо, хто буде поряд в цей час, хто допоможе 

пізнати, зрозуміти нове життя, звикнути до нього. Для учнів початкової 

школи такою людиною є вчитель, перший вчитель – друг, наставник, рідна 

людина.   

          Моїй мамі пощастило. Саме така людина зустріла її першого вересня на 

порозі школи багато років тому. 

         Першу вчительку моєї мами звали Лідія Петрівна. Це була поважна 

жінка середнього віку. На перший погляд вона здавалась дуже серйозною і 

суворою, але її світло-сірі очі завжди світилися добротою і щирістю. Острах  

одразу минав, щойно вона починала говорити. Надзвичайно ласкавий голос 

відразу робив розмову з нею приємною і легкою. 

        Лідія Петрівна - гарний вчитель. ЇЇ уроки завжди були змістовними, 

повчальними, цікавими. Пояснюючи новий матеріал, працюючи з учнями на 

уроці, вона ніколи не поспішала, приділяла увагу кожному, вміла не просто 

зацікавити, а й пояснити так, що навчальний матеріал розуміли навіть самі 

найслабші діти у класі. Коли на уроці хтось бешкетував, грався і заважав 

працювати, то вона завжди дуже серйозно робила зауваження, дивилась на 

порушника з таким докором, щo у всіх відразу ж пропадало бажання 

веселитись і заважати іншим.  

        Усі учні дуже любили свою вчительку. Вона була дуже доброю і чуйною 

людиною. Будь-які прикрості й неприємності шкільного життя відразу ж 

забувались, варто було їй сказати приємне слово, лагідно погладити дитину 

по голівці. Лідія Петрівна завжди була здатна заспокоїти і допомогти у важку 

хвилину, вміла розділити радість і горе кожного учня. Ця досвідчена жінка 

навчала своїх дітей не лише усім премудростям шкільних наук, вона вчила їх 

бути гідними і достойними людьми. 
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        Мама завжди з надзвичайною теплотою згадує свою першу вчительку, 

говорить про те, що багато чим у цьому житті завдячує саме їй. Бо           

Лідія Петрівна навчила маму вчитися, відкрила перед нею безмежний світ 

знань, допомогла зрозуміти необхідність навчання, на власному прикладі 

показала, яким має бути життя справжньої Людини.  

 

                                                                                    Гончаренко Вадим. 6 клас 
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Жираф 

 

        Колись давно жив на світі кінь. Він був дуже допитливим. Любив 

подовгу гуляти залитими сонцем просторами, слухати шурхотіння піску у 

вітряну погоду, ніжитись під дощовими краплями похмурими днями. Та 

найбільше йому подобалось зривати зелене листя прямо з дерева, помаленьку 

їсти і відчувати, як соковита зелень ніжно лоскоче у роті. На жаль, такі 

хвилини радості випадали дуже рідко. Зелені у тому краї, де жив кінь, було 

дуже мало, а дерева були високі-превисокі. Але кінь ніколи не голодував. У 

нього були турботливі хазяї, гарне стійло, вдоволь їжі.  Та сіно, яке йому 

завжди давали, було сухим і несмачним. Тому кінь завжди мріяв про довгі 

шию і ноги, щоб можна було вільно діставати улюблену зелень. 

          Одного разу наш герой пішов гуляти. Раптом налетів сильний вітер, 

грянув грім, хлинула злива. Зляканий кінь поспішив додому. Йому було 

страшно, і він знав, що за нього хвилюються хазяїн, хазяйка, а особливо 

маленький хлопчик. Біг так швидко, як тільки міг. Дорога була далека, бігти 

під сильним дощем було важко. Знесилений важкою дорогою, кінь впав, 

ледве діставшись до домівки. Там його витерли, обігріли, нагодували, і він, 

заспокоєний і щасливий, заснув. І приснився йому дивний сон. 

         Опинися кінь в незвичайному місці. Там жили дивні тварини, які мали 

жовте в чорну крапочку забарвлення, довгі ноги і чудну, надзвичайно довгу 

шию. „Які вони кумедні!” – вигукнув кінь. Потім додав вже голосніше:  

- Хто ви і як вас звати?   

- Ми – жирафи, юначе,  – відповіла дуже поважна тварина, обережно 

зриваючи листочки  з самісінької верхівки дерева.  

- Які ж ви щасливі, бо можете бачити так далеко, можете харчуватись,  

чим тільки забажаєте, - зітхнув коник, який здавався таким маленьким біля 

жовтого велетня. 

- Ти ним заздриш? - співчутливо запитав жираф. 

- Так, я б хотів бути схожим на вас. 
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       Жираф засміявся і сказав, що в цьому немає нічого складного, потрібно 

лише велике бажання, бо вони знаходяться в чарівній країні здійснених мрій. 

Потрібно лише дуже сильно заплющити очі і прошепотіти; „Мріє, здійснися”. 

        Кінь так і зробив: заплющив очі і прошепотів чарівні слова. А коли 

потім озирнувся довкола, то побачив, що знаходиться вдома у своєму стійлі. 

Але воно здалось чомусь дуже маленьким і низьким. Кінь подивився 

довкола, зазирнув у відро з водою і побачив там жирафа.  „Невже це я?” – 

подумав він, дивлячи на плямисту тварину. „Так! Я! Мрії збуваються!” – не 

тямлячи себе від щастя вигукнула тварина, яка  колись була конем. 

      З тих пір і повелися жирафи на нашому світі. 

         

                                                                                    Гончаренко Вадим. 6 клас 
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Добро починається з тебе 

 

                                                                   У цьому світі є тільки одна річ, 

перед  якою повинні схилятися, — це геній, 

і одна річ, перед якою 

слід упасти на коліна, — це доброта.                

          В. Гюго 

          Доброта, добро, добросердечність!  

          Скiльки в цих словах гарного, красивого, величного. Цi поняття 

оспiванi в пiснях i думах, в народних казках i в лiтературi, у музицi i в 

живописi.  

     Здавна на Землі цінувалося праведне життя — життя чесне, щире й 

правдиве. У всі часи користувалися повагою люди, готові прийти на 

допомогу, добрі, привітні, ввічливі, тактовні, вдячні, чесні, терпимі, щедрі. 

Дуже важливо було завжди вміти втриматися від шкідливих звичок, учинків 

та лихих намірів. Було відомо, що за свої вчинки треба відповідати перед 

Богом, людьми, своєю совістю. Мріялось, що зло завжди буде покарано...  

Зло породжує тільки зло... Кращим за помсту є прощення. Тому з давніх 

часів вчили людей пророки перемагати свій гнів, бути поблажливими, 

терпимими до ворогів і не брати прикладу з тих, хто вас зневажає чи кривдить. 

Здатність людини прощати ближньому зло, не мститися йому, утримуватися 

від сварки — свідчить про силу та красу людської душі, про її доброту. 

З давніх-давен стосунки між людьми, взаємопідтримка, милосердя були 

основою життя. Добро довго пам'ятається;  хто людям добра бажає, той і собі 

має, не одежа красить людину, а добрі діла – давня народна мудрість. 

            Людянiсть, доброта, здатнiсть до спiвпереживання, спiвчуття - 

синонiми. Людянiсть i жорстокiсть - антонiми.  

           "Лагiдне слово й кiшцi приємне", - кажуть в народi.  "Возлюби 

ближнього свого, як самого себе", - проповiдує християнська мораль. I 



 29

виконують цю заповiдь переважно простi люди, що знають цiну горю й 

стражданням. Так у роки вiйни люди, ледь живi вiд голоду, дiлилися 

останньою скоринкою з тими, кому було найтяжче, багатодiтнi матерi 

виховували ще й чужих дiтей-сирiт.  

            Материнство й доброта - теж синонiми. Кожна мати дивиться на свiт 

глибокими нiжними очима Мадонни Рафаеля. I саме вона найчастiше стає 

зразком виявлення доброти, чуйностi.  

           Добро сильніше за зло, людянiсть сильнiша за ненависть.  

           Людина залишається Людиною, коли вона здатна чинити добро.  

I не тiльки в умовах вiйн та суспільних негараздів - хiба мало моральних 

випробувань випадає витримати людинi в повсякденному життi?    Кохання - 

одна з найсильнiших пристрастей. Коли воно справжнє, високе, то нi за яких 

умов люди не бажатимуть одне одному лиха. Вiддавати серце, а не вимагати 

цього вiд iнших - це теж людянiсть, доброта.  

           Добро може виявитися й у ставленнi до малознайомої людини або до 

тварин. Згадаємо трагiчну iсторiю про собаку Бiма, Чорне Вухо. Здатнi 

спiвчувати не можуть стримати сльоз, дiзнаючись про його долю. Свiт нiби 

поляризується навколо нього - людянiсть вступає у двобiй з побутовою 

жорстокiстю. А хiба не доводилося нам бачити, як якийсь лобуряка мучить 

кошеня чи то якусь iншу тваринку? Та чи кожен з нас виявився здатним 

зупинити його?  

           А от ще приклад, на якому можна зрозумiти, що таке – добро, 

людянiсть. Часто ми знаємо, що поруч з нами живе якась одинока стара. Вона 

може i не просити про допомогу, але допомога їй дуже потрiбна. Чи кожен 

здогадається зайти до неї i спитати, чи не треба принести хлiба?  

            Та усе ж таки доброта - це не безхребетнiсть. Треба часом вмiти 

знаходити у собi сили бути вищим за нерозумiння й навiть посмiшки 

бездуших людей, вмiти наполягти на своєму, щоб здiйснити добру справу.  

   Що вдiє раб, знедолений, нещасний,  

   Як стане проповiдь читать своїм панам?  
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- ставила риторичне запитання Леся Українка. 

           Стати до боротьби за чуже щастя - це теж доброта.  

           Не слiд забувати, що як не прагнуть люди до добра, людяностi, 

жорстокiсть i байдужiсть ще дуже живучi. Ми бачимо щодня їх прояви. 

Зневагу до бiдних, старих i немiчних. Презирство до iнвалiдiв, що iнколи 

змушенi жебракувати. Байдужiсть чиновникiв, що хiба через суд 

виконуватимуть власнi обов'язки, у тому числi покладенi на них саме для 

допомоги найнезахищенiшим з людей. Просто тих, хто проходить повз чужої 

бiди - останнiх найбiльше, можна сказати, що їх безлiч.  

          Це було завжди. Але завжди iснували й iншi люди. Хотiлося б, щоб 

бiльше було останнiх!  

         У народі існує давня легенда про двох духiв, один з яких спонукає 

людей творити добро, а другий пiдбурює на зле. Спробуємо ж дослухатися 

до доброго! Бо людина народжується чистою, як бiлий аркуш паперу. На 

ньому згодом життя напише багато чудового й огидного. Але все одно ми 

повиннi заповнювати простiр на паперi нашої душi, не зважаючи навiть на 

помилки, добром, людяністю, співчуттям. Один мудрець сказав, що людина - 

це її вчинки. Усе своє життя люди пізнають, що таке добро й зло, гарне й 

погане... Але шлях до доброти непростий і не завжди легкий, тому треба 

вчитися доброти, учитися бути уважним до людей, берегти і дбати одне про 

одного й пам’ятати, що добро починається з кожної окремої людини! 

 

                                                                                 Гончаренко Вадим. 6 клас 
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Свічка, що горить… 

 

Дрібниці ...  Які ж вони все-таки важливі для кожної людини на Землі, 

адже все наше життя складається саме з них, але, на жаль, ми чомусь чи то не 

хочемо, чи то просто-напросто не вміємо їх помічати. Ми не надаємо їм того 

належного значення, якого вони дійсно заслуговують, адже кожна людина 

рано чи пізно для себе повинна зрозуміти, що для неї залишається важливим, 

а без чого в житті можна обійтися.    

Світло, вогонь, тепло ... Чи замислювався хто-небудь, наскільки 

значимі для нас всі ці речі в сучасному світі? Відповідь проста. Достатньо 

лише тільки звернути свою увагу на такий звичайний предмет, як свічка. 

Адже як тільки відключається електрика, ми відразу ж згадуємо про неї. Про 

свічку, яка так давно припадає пилом десь у далекій скриньці. А якою 

необхідною вона стає нам в такі моменти! Подивишся у вікна будинку 

навпроти, а там сяють маленькі грайливі червоно-жовті вогники. А ти сидиш 

у темній кімнаті, навколо тихо, жодного шелесту. Лише чути тихе 

потріскування вогню. І мимоволі починаєш посміхатися, згадуючи 

незвичайні моменти свого життя. Так би й сидів перед нею годинами, не 

відриваючи погляду від заворожливого полум'я вогню. Усередині стає якось 

тепло і затишно, і ти розумієш, що в серці кожного з нас горить той самий 

маленький чарівний вогник, який так обережно і лагідно зігріває душу. 

Вогник горить… Тепло і затишок полонять тебе, заставляють 

придивлятись і прислухатись до того, що діється навколо. І як це прекрасно - 

знати, бачити, відчувати, що ти не один у темному й страшному світі, що є у 

житті вогник, який розжене страх і відчай, вселить надію. Цей вогник – 

маленька свічечка, що стоїть на столі або підвіконні кімнати чи кухні. Вона 

здається такою тендітною й маленькою. Та чи ж така вона беззахисна? 

Зовсім ні! Свічка – це вогонь, а вогонь може бути другом і ворогам, 

помічником і супротивником, творцем і руйнівником. І лише від тебе, 

маленької людини, залежить ким стане та маленька свічечка,  запалена 
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холодного зимового вечора у темній оселі. Твоя необачність не повинна 

перетворити маленьке диво надії на страшну некеровану стихію, здатну 

знищити усе навколо, забрати життя… 

 

                                                                             Гончаренко Вадим. 6 клас  
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Сніговичок 

 

                       Прийшла зима й зимові канікули. Діти з задоволенням граються на 

вулиці. Батьки на роботі, доглядають діточок бабусі та дідусі. Так і в дівчинки 

Марійки. Мама з татом цілими днями сидять в офісах і роблять макети для 

квартир. А Марійка жила з бабусею. Вони мешкали в маленькому містечку 

біля поля. У тому містечку жили загалом тільки старенькі люди, тож дівчинка 

не мала друзів. 

                       Одного дня Марійка прокинулась о дев'ятій годині, одягнула теплі 

штанці, чоботи та шубку й вибігла надвір. Поле, дерева, річки, стежки - все 

було засипане кришталево-чистим снігом. Повітря нагадувало гори, а небо 

було неповторне: на блакиті літали маленькі пушинки-сніжинки. Марійка 

почала ліпити великі кулі зі снігу...  

                        Наступного дня у неї було три кулі. Найбільшу вона поставила 

посередині подвір'я, середню - на найбільшу, а малесеньку - на середню. 

Марійка почала шукати камінці. Два камінчика вона приліпила на маленьку 

кулю. Інші, 6 по 3 на середню й велику. Потім дівчинка побігла в будиночок 

на кухню й попросила в бабусі велику морквину. Старенька дала їй овоч і 

почала пекти млинці. Марійка з морквини зробила носа, а з 2 камінців 

вийшли очі. Старалася дівчинка майже тиждень: вона бігала туди-сюди й 

брала то солому, то віник, то відерце...    Але її старання не були марними! 

Вийшов пречудовий сніговичок!!! Всі люди, які проходили повз її хату, не 

могли не подивитися на сніговика. Недарма Марійка вклала майже всю душу 

у свій «витвір мистецтва». Однієї ночі,чарівне проміння місяця впало на 

сніговика. У нього почалася рухатися голова, руки, ноги та тіло. Сніговик 

ожив!!!!! 

                     Наступного дня Марійка насилу зрозуміла, що це реальність, а не 

якийсь сон. Сніговик почав розповідати Марійці про те, що твориться на світі, 

і про те, що бочив, коли приземлявся на землю з неба. Нарешті в дівчинки 

з'явився товариш. Вона з ним ходила й розмовляла цілими днями, але 
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найбільше їй подобалось  його вимова. Сніговичок не міг вимовити літеру 

«й», тому часто підбирав слова, в яких немає літери «й». Якщо він не міг 

підібрати такі слова, тоді просто ковтав цю літеру, а Марійку називав 

Марічкою. 

                        Марійка й Сніговичок дружили аж до самої весни (потім Сніговичок 

розтанув). Першого дня весни батьки Марійки приїхали забрати її у нову 

квартиру (яку, до речі, вони самі зробили). Дівчинка трохи не збожеволіла від 

щастя! 

                        Зараз вони живуть у столиці. Їм не треба замовляти няню, бо 

Марійка часто бачить своїх батьків. Але все одно кожні зимові канікули вона 

приїздить до своєї бабусі, робить гарного сніговита й цілі канікули проводить 

час зі своїм найкращим другом. 

 

                                                                                       Клименко Катерина. 6 клас 
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Веселка 

 

     Яке з природних явищ красою може зрівнятися з веселкою? Мабуть, 

тільки північне сяйво, але дивитися на нього доводилося далеко не всім. А 

кому з нас не траплялося милуватися дугою, яка раптово з'явилась після 

літньої зливи і яка прикрасила зразу півнеба?! 

     Веселка завжди означала кінець похмурих днів і початок гарної погоди. 

Якщо небо закрили темні хмари, а на землі немає тіні, то райдугу не 

побачити. І тільки тоді, коли скрізь хмари видніються промінні сонця, 

створюються умови для її появи на світ. Прекрасна, різнокольорова та 

невловима! Ось тому і стали говорити про людину, яка зацікавлена чудовою, 

але недосяжною мрією: "погнатися за веселкою". 

    Веселка утворюється за допомогою сонячних променів, які світяться 

через краплинки дощу. Зазвичай ми бачимо її як кольорову дугу на тлі зливи 

або дрібного дощика. Зовнішня дуга веселки червона, а під нею 

розташовуються по черзі жовтогаряча, жовта, зелена, блакитна, синя й 

фіолетова. Це і є сім кольорів веселки. А ще виявляється, якщо уважно 

придивитися, то побачимо дві: головну - яскраву та іншу, більш широку та 

світлу, яка розташована над першою. 

    Секрет веселки у тому, що вона утворюється за допомогою сонячних 

променів і дощу. Краплі води - це як маленькі призми. Вони утворюють 

кожна свій колір у залежності від того, під яким вони кутом. Людина бачить 

фіолетовий колір яскравіше, ніж червоний, тому що червона дуго більша, ніж 

фіолетова. Краплі, які утворюють червоний, більш відділені одна від одної, а 

ті, які утворюють фіолетовий - навпаки, більш з'єднані між собою. 

    Як на мене, то веселка й справді чудо природи. Мені дуже подобається 

дивитися на неї та милуватися незвичайними переходами семи кольорів. Я 

дуже люблю райдугу! 

 

                                                                                       Клименко Катерина. 6 клас 
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Моя зимова пригода 

 

            Кожну зиму моя сім'я і я їдемо у Польщу. Там дуже цікаво й гарно, 

їхня мова дуже схожа на українську, російську та чеську. І це великий плюс 

для різних туристів. Ми катаємось на лижах та на сноубордах. Одного разу ми 

поїхали на дуже велику й майже повністю вертикальну гору під назвою 

Кашпровий верх. Спускатися було дуже важко через сильний крижаний вітер, 

який дув в обличчя своїми холодними, маленькими й гострими крижинками. 

Але усе одно ми спустилися.  

              І от, я з моїми родичами стоїмо перед підйомниками внизу гори. З 

невеличкої будки вийшов контролер, який розказав нам неприємну новину: 

із-за сильних вітрів та ураганів підйомники вимкнули. Ми не знали, що й 

робити: ніякого виходу не було, крім лісу. У відчаї всі поїхали по стежці через 

ліс. Йти було дуже важко, тому що завжди були пагорби й їхати неможливо. 

Усі дуже хотіли поїсти та відпочити, але величезними зусиллями ми пройшли 

ліс (за 2-Згодини) і прийшли в якесь містечко. Коли ми, нещасні й стомлені 

туристи, трохи відпочили, за нами приїхали на машині наші друзі й забрали 

мене, мою сім'ю та наших знайомих.  

                Мені дуже подобається відпочивати взимку в Польщі. Я ніколи не 

забуду цю зимову пригоду !!!!! 

 

                                                                                      Клименко Катерина. 6 клас 
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Треба просто вірити в себе 

 

У однієї жінки  на  ім'я  Ненсі біля будинку був квітник. Вона дуже любила 

доглядати за рослинами, а особливо за квітами. 

Кожен день жінка поливала, підрізала, лікувала квітки. Вона мала у 

квітнику багато квітів і рослин: троянди, орхідеї, ромашки, фіалки, тюльпани, 

чорнобривці, маки, дзвіночки, лілії, жасмини та навіть один кактус, якого їй 

син подарував на день народження. Ненсі навіть і не здогадувалася, що то не 

просто квітник, а ціле царство. Звичайно, троянди - це королівська сім'я, вони 

завжди були начебто найвродливішими квітками у світі; троянди були горді 

та егоїстичні. Графині та графи - тюльпани. Ці квітки завжди росли біля 

троянд, хотіли, щоб їх усі поважали і любили, як королів. Можливо, тому, 

тюльпани (особливо червоні) дуже схожі на троянди. 

       Блакитні дзвіночки - це армія. Тільки дзвіночки, завдяки їхньої кількості 

могли так швидко впоратися з битвами між квітками. У тому царстві були ще 

і такі, як: охорона замка - це маки; заможні пані та панове -лілГГ та жасмини. 

А всі інші квітки - були селянами. 

І от, в одному селі, у цьому ж царстві жив кактус. Його ніхто не любив 

тому, що він був негарний та колючий. Кактус жив сам один, без друзів, без 

родичів. Всі квітки сміялися і знущалися з нього. Кактус не знав що й робити. 

Вирішив кактус піти до чаклунки - Ірис. Вона вміла бачити не тільки 

зовнішню красу, а й внутрішню. Ірис побачила, що Кактус щире, добре, чисте 

серце, просто він сам цього не знає. Чаклунка порадила Кактусові під час 

дощу піти у земні стоки води й подивитися на своє відображення у чарівній 

воді. Наступного ранку Кактус пішов до стоків чарівної води. Підійшовши до 

берега він нахилився і подивився на своє відображення. І у тій воді він 

побачив все добро, що в ньому є, але тільки не ззовні, а в середині. Кактус 

повірив у себе, повірив у те, що він має стільки чистоти, любові та добра, 

скільки нема ні у жодного селянина. 
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     І тут раптом з ним трапилося диво: колючки не стали такими гострими і 

небезпечними, а на голові у Кактуса виросла наигарніша у світі квітка. Це був 

лотос - квітка чистоти, добра, мудрості, чуйності та справедливості. 

    Незабаром Кактус став королем усього царства. Він завжди допомагав 

селянам, діяв з мудрістю й розумом. А лотос - став короною. Короною 

найкращого й найвеличнішого короля Квіткового Царства. Ця корона завжди 

була на голові короля Кактуса. 

Мабуть,   так  було   і  надалі.   Лотос  виростав  тільки  у  справжнього 

короля чи королеви. І у Квітковому Царстві завжди панувало добро. 

  

                                                                                       Клименко Катерина. 6 клас
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Друг пізнається в біді 

 

            Світанок. Сонце ледь-ледь видно за величезними міськими 

будинками. На вулиці тихо, жодної людини. Усе місто спить, але Василько 

вже чує тихий голос матері: «Синку, прокидайся. Уже о пів на шосту. 

Вставай, бо в школу запізнишся». 

           Хлопчик нещодавно переїхав у нову квартиру. У школі він новенький, 

але вже має друзів та ворогів. Точніше, одного ворога на ім'я Петько. Петько- 

найвредніший хлопець у класі. Усі його бояться, окрім Васька. і саме тому 

він до нього чіпляється. 

          Але сьогодні Васько, навпаки, хоче йти до школи, адже саме у цей день 

його клас іде в похід до лісу. Він швидко зібрався, поїв та поїхав до школи. 

День почався чудово. Ліс, свіже повітря, вогнище. Василько побачив, як 

білка стрибає з гілки на гілку. Раптом він почув голосний регіт за спиною. 

Хлопець повернувся і побачив, як Петько зі своєю компанією тичуть на 

нього пальцями і сміються. Але навіть вони не змогли зіпсувати хлопцю 

настрій. 

           Коли його клас вже зібрався йти, Васько побачив ту ж саму білку. Він 

узяв з рюкзака декілька горіхів і погодував тваринку. 

           Раптом він почув виття і помітив, що нікого вже немає. Виття ставало 

все голосніше, і через декілька секунд з кущів вистрибнув вовк. Хлопець 

почав тікати, але спіткнувся об гілку. Васько підвернув ногу і не міг більше 

бігти. Раптом з'явився Петько. Він вихопив палицю, що стирчала з вже 

погаслого вогнища і почав розмахувати нею. Але вовк відступати не хотів. 

Василько бачив, що Петько втомився, а вовк вирішує, з ким із них 

розібратися спочатку. Його очі зупинилися на Василькові. Але коли він 

почав підходити до хлопця, Петько закричав і вдарив вовка палицею. 

Посипались іскри. І нарешті на кінці палиці спалахнув вогонь. Вовк завив і 

зник поміж дерев. 
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        Хлопці не знали, що й сказати. Першим заговорив Василько. Нам не 

відомо, про що вони розмовляли, �ле ми знаємо, що з того часу вони стали 

найкращими друзями. 

 

                                                                                 Іванова Ліда. 6 клас
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                                            Колібрі, Креветка та Камбала 

 

            Жили собі три найкращих подруги: Колібрі, Креветка та Камбала. 

Камбала завжди захищала Креветку від щук, а Калібрі заступалася за друзів, 

коли плавали лебеді. 

             Одного разу подруги знайшли величезний кленовий листок, який 

плив по воді, і почали тягнути його на свою сторону. Колібрі каже: «Він мій! 

Я можу під ним ховатися від дощу!» Камбала каже: «Він мені дуже 

потрібний! Я буду на ньому спати!» Говорить Креветка: «Він буде домом для 

усієї моєї сімї!» Та ніхто не хотів поступатися своїй подрузі. І почали вони 

тягнути кожна у свій бік. Тягнули - тягнули й розірвали кленовий листок, 

справжню знахідку. 

                Мораль цієї байки доводить, що треба вміти поступатися. 

 

                                                                                Іванова Ліда. 6 клас 
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Зачарована галявина 

 

Одного разу, коли було літо, сталася ця цікава подія, про яку йтиметься 

мова далі. А було все так: світило літнє сонечко, і співали птахи, трави й 

квіти танцювали вальс... Все було чудово, крім одного, мої батьки вирішили 

відправити мене в село до моєї бабусі. М'яко кажучи, це мені не дуже 

сподобалося, але батьки залишалися на своєму. 

Ось настав день, коли я повинна була їхати до бабусі Євдокії. Я почала 

збирати речі. З сумом в очах я кидала у валізу одяг, якісь м'які іграшки, 

ноутбук та мобільний телефон ( без зв'язку зараз ні кроку ). Знаючи, що їду я 

надовго, на дуже довго, я взяла свого папужку, якого звуть Кузя. На свою 

голову я навчила його розмовляти, тепер шкодую про це. Як почує якесь нове 

слово, то почне годинами його промовляти, вже навряд чи хтось зможе його 

« вимкнути ». На щастя, птахи лягають із сонцем та, на жаль, встають також 

із ним. Тільки вночі у нашому домі тиша, але на ранок усе починається знову. 

Ми сіли в автомобіль і через годину були вже в селі. На в'їзді у село висіла 

велика табличка, яка завжди кидається мені в очі. На ній написано « 

Пантелеймонівка » - це назва села, як ви вже здогадалися. До села веде 

асфальтована дорога, але селом дорога дуже погана, по ній навіть машини 

рідко їздять. Моїм батькам терміново потрібно було їхати на роботу, тому 

далі по поганій дорозі я пішла сама. Батьки поїхали назад. Я проходила мимо 

будинків моїх друзів ( а друзів у мене тут немало ) і згадувала собі їх обличчя 

та ім'я. Оскільки я декілька років не була у бабусі, в мене це виходило 

погано. У селі мене знали всі. Я думала, що вони зовсім мене забули і навіть 

не згадають як мене звати. Як на диво, з кожного будинку зі мною хтось 

вітався, називаючи моє ім'я. Мене це приємно здивувало. Друзі виходили із 

своїх будинків і йшли зі мною до хатини моєї бабусі. Хлопці несли мої речі, а 

дівчата з подивом розмовляли з Кузею. 

     По вулиці лунав веселий сміх та гамір. Всі були раді моєму приїзду. 

- Я думала, що ви мене забули і вже ніколи не згадаєте, - сказала я. 
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- Та що ти таке говориш! Ми про тебе жодного дня не забували. Кожного дня 

чекали на тебе, телефонували тобі, але, на жаль, зв'язку не було, - відповіли 

всі разом. 

- Так, я знаю, що з вашим селом зв'язку немає. І до бабусі дотелефонуватися 

просто неможливо, - продовжила я розмову. 

Ми підійшли до будинку бабусі, присіли на лаву, яку з друзями 

змайстрували два роки тому. Почали гуртом гукати бабусю Євдокію, але 

ніхто не виходив. Ворота були зачинені. Та я не хвилювалася, я просто знала, 

що бабуся любить ходити до своєї найкращої подруги Шури. І може там 

просидіти цілісінький день. Я вирішила зачекати на неї, хоча й знала, що це 

буде довго. 

Мої друзі з захопленням розказували мені історії. Я їх з посмішкою 

слухала, і була дуже щаслива, що приїхала, тому що такої уваги до себе ще 

не відчувала ніколи. Друзі голосно сміялися. їх сміх лише інколи доповнював 

спів мого папуги, який привернув до себе багато уваги. Адже Кузя любить, 

коли на нього звертають увагу. 

    Мені задавали багато запитань. Вже потроху народжувалися плани на 

завтра і навіть на післязавтра. Сонце сідало. Ми всі втомилися розмовляти і 

тихенько дивилися на захід сонця. Навіть Кузя затих, що на нього зовсім не 

схоже. Не пройшло й п'яти хвилин, як ми знову почали розмовляти й 

сміятися. Всі мої друзі вже по декілька разів сказали, що дуже раді мене 

бачити. 

Через хвилин сорок нарешті прийшла моя бабуся. Вона підійшла до воріт і 

привіталася з усіма моїми друзями. Я гукнула: « Привіт, бабусю, ти що мене 

не впізнала ? » 

- Ой, онученько! Ніночко! - з неймовірною радістю відказала бабуся. - Зовсім 

я вже стара стала, не впізнала тебе. Ти так виросла... - продовжувала вона. 

- Що ти, бабусенько, таке кажеш. Нічого ти не стара, а навпаки - 

молодішаєш щороку.  

     Бабуся запросила мене та всіх моїх друзів до себе у хату. Антон та Василь 
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віднесли мої речі до моєї кімнати, яка знаходиться на другому поверсі. Ця 

кімната доволі стара, але затишна. Зайшовши до кімнати, я одразу сіла на 

улюблену зелену канапу, яка завжди поскрипує коли сідаєш на неї. Через 

двоє великих вікон пробивалося сонячне проміння. На стіні висіла велика 

фотографія з усіма друзями, які живуть у Пантелеймонівці. Я сиділа мовчки і 

з щасливою посмішкою оглядала кімнату. Згодом встала і відкрила величезну 

шафу, дверці якої також поскрипували. Шафа була пуста і я почала 

розкладати у неї речі. Антон та Вася мовчали, бо розуміли мої почуття. 

Бабуся кликала всіх до столу пити чай з моїми улюбленими пиріжками. Я, 

мабуть, ніколи не забуду смак бабусиних рум'яних, тепленьких пиріжків. 

Обідаючи, час пролетів непомітно і друзі почали розходитися. Мені так 

кортіло, щоб вони всі залишилися, але розуміла, що це неможливо. У 

Пантелеймонівці я мала найкращу подругу, її звуть Поліна. Була вже десята 

година, а ми з Поліною й досі не могли розпрощатися. Все говорили та 

згадували цікаві історії. 

Бабуся втомилася і пішла в свою кімнату перепочити трошки. Ми ж з 

Полею сиділи на кухні. Розмовляли пошепки, щоб не заважати бабусі. 

Увімкнули телевізор тихенько та продовжили спілкування. Стрілки 

годинника показали одинадцяту. Батьки Поліни не хвилювалися, бо знали, 

що ми довго не бачилися і ділилися епізодами з життя один одного. 

Наші веселі теревеньки припинив стукіт у вікно. Здавалося, що маленька 

пташечка стукає дзьобом. Ми з зацікавленістю і в той же час зі страхом 

підійшли до вікна ( адже була вже одинадцята година ). Птахи в цей час 

сплять. Тоді хто стукає в наше вікно? Я відкрила тюль і побачила Васю з 

Антоном. Вони найкращі друзі, тому й ходять усюди разом. Деякі бабусі - 

пліткарки, навіть, розповідають, що вони брати, але це неправда. 

Ми дуже здивувалися, коли побачили хлопців під нашими вікнами. Тоді 

відкрили вікно і почали розмову: 

- Хлопці, що сталося? - запитали з Поліною. 

- Та тут така справа... Ви мого Пушка не бачили? - запитав Василь. 
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- Ні, а що? Невже загубився? - перелякано відповіла моя подруга. 

- Та ми й самі не знаємо. Ми коли з Толею прийшли до нього додому, то 

Пушка вже не було, - сказав Антон. 

- Мені дуже шкода, але, на жаль, ми його не бачили. Давайте завтра вранці 

всі разом підемо шукати Пушка, - запропонувала я. 

- Боюся, щоб не було пізно. Так дивно, що це на Пушка найшло? Завжди 

такий слухняний був. А це... - сумно сказав Вася. - Ну, добре ми підемо. 

Давайте завтра зустрінемося біля нашої берези коло ставка, о десятій годині. 

Тільки, будь ласка, не запізнюйтесь! - продовжив Вася. 

Пушок - це собака, з яким Вася провів усе своє життя. А тепер він просто 

так втікає? Це дуже дивно. У моїй голові лунало багато думок. Які я не могла 

зупинити. 

Раптом до нас на кухню прийшла бабуся. Вона запитала: « Дівчата, ви що й 

досі не наспілкувалися? » Бабуся навіть не дочекалася нашої відповіді і 

дозволила Поліні залишитися у нас на ніч. Ми були шалено раді, але бабуся 

сказала, щоб ми спали, а не говорили усю ніч. Ми погодилися. 

Нас розбудило сонячне проміння, яке лоскотало нам обличчя. Я 

прокинулася перша і розбудила Поліну. Вона підвела голову і подивилася на 

годинник. Була вже десята. Ми хутко встали і почали збиратися. За десять 

хвилин ми вже хотіли виходити з будинку, та бабуся нас затримала. 

- Доброго ранку, бабусю, пробач, але ми повинні бігти,- сказала я. 

- Що, невже знову запізнюєтесь на зустріч з друзями? - запитала бабуся з 

насмішкою. 

- Так, ти ж нас знаєш. Ми не можемо не запізнитись. 

- То добре, йдіть вже. Тільки візьміть ваші улюблені пиріжки з м'ясом. 

Бабуся дала стільки пиріжків, що вистачить на всіх. Ми з Поліною бігли, 

щодуху. У мене зателефонував телефон. Без жодного сумніву я вгадала, що 

це був Василь. Він був незадоволений тим, що ми запізнювалися і попросив, 

щоб поспішали. Ми так і зробили. За п'ять хвилин були вже на місці. Там на 
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нас чекали двоє наших друзів. Ми вибачилися за запізнення і пригостили їх 

пиріжками. 

Всі говорили про зникнення Пушка і вирішили розбитися на групи для 

того, щоб піти шукати його. Вже почали розходитися, аж тут Поліна 

побачила, як до нас біг Пушок. Вася неймовірно зрадів і побіг до нього. Вася 

був шалено радий бачити свого собаку. Дивно, але Пушок вимазав свій ніс у 

ґрунті, та Вася не звертав на це уваги, для нього було головним те, що Пушок 

повернувся. Всі пішли додому, тому що хотіли спати ( вчора до десятої годин 

зі мною та моєю бабусею чай пили ). Поліна також пішла додому. 

Я розповіла бабусі про те, що сьогодні сталося, бабуся була здивована. 

Вона згадала, що бачила, як вчора до лісу бігла якась собака, але зовсім 

невпевнена, що це був саме Пушок. Я зацікавилася. Через декілька годин до 

мене прибігли перелякані Антон та Василь. 

- Ну що знов сталося? - запитала я. 

- Ніно, ти не повіриш, але у нашому лісі було НЛО!! - сказали Вася та Антон 

- Що? Ні, я й дійсно не вірю. 

- Ну, гаразд, ходімо ми тобі покажемо, - відповіли мене хлопці. 

- Добре, але я хочу взяти із собою Поліну. 

Ми зайшли за Поліною і вирушили до лісу. Наступав вечір. У лісі було 

холодно і страшно. Хлопці привели нас до поляни і почали розповідати, що 

коли вони гуляли лісом, виявили чотири ямки навколо цієї поляни. Коли 

летючий корабель сідає, то він випускає чотири ніжки, на котрих стоїть. 

Вони й залишають ямки від себе. 

Мене й Поліну це дуже зацікавило. Та й Василь з Антоном також були 

небайдужими. Ми вирішили чергувати у лісі парами, для того щоб з'ясувати 

цю дивину. Хтось чергує, а хтось спить. Першими чергували я та Поліна. У 

лісі було темно і моторошно, навіть вдвох було страшно. Старі дерева 

рипіли, а сови лякали своїми криками. Нічого не відбувалося. Звичайна собі 

поляна з травою і квітами та чотирма ямками. Але судячи з ямок, поляна 

була незвичайна, а загадкова. Раптом чуємо, як страшенний тріскіт гілок 



 47

рознісся за нашими спинами. Ми озирнулися, але нікого не було видно. Через 

мить почали долинати крики: « Ніно! Полю! ». Судячи з голосу зрозуміли, 

що це двоє вірних друзів знову щось накоїли. Вони підбігли до нас і сказали, 

що Пушок знову пропав. Та чому ж він зникає саме вночі? 

Тепер всі вчотирьох сиділи на траві й чергували. Ми всі втомилися та 

хотіли спати, але знали, що не можна. Треба в усьому розібратися. Аж 

раптом Антон почув якийсь шурхіт збоку поляни. Всі підвелися від жаху. 

Кожен з нас чітко бачив, як якесь створіння щось викопувало чи закопувало у 

землю. Жоден не наважувався підійти, але треба було щось робити. Все ж 

таки Вася наважився підійти. Ми його відмовляли, але це було марно. Вася 

пішов до поляни. Друзі затамували подих в очікуванні чогось неймовірного. 

Проводжаючи нашого товариша поглядом, кожен думав про щось своє. Ми 

вже не бачили Васю, бо він був далеко у пітьмі... Його вже не було хвилин з 

п'ятнадцять. Нас охопило хвилювання. Через п'ять хвилин до нас повертався 

Василь, а біля нього біг його собака. 

- Васю, де це ти свого собаку знайшов? - запитала Поліна. 

- Ніколи не здогадаєтеся, - відповів Вася. 

- Та кажи вже! - гукали ми. 

- Добре, скажу. Ті ями Пушок викопав. Він туди кісточки закопував, - сказав 

Васько. 

- Так ось куди він ночами дівався, - сказала я. 

- А чому саме ночами? - поцікавився Антон. 

- А це вже ти не в мене питай, а у Пушка, - сміючись відповів Вася 

Йдучи додому, ми тихенько сміялися, мабуть, цю історію ми запам'ятаємо на 

все життя... 

  

                                                                                 Терьохіна Єлизавета. 7-Б клас 
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Може, це був шанс, який я не помітила 

 

                      Література вилучена із законів тління. Вона одна не визнає смерті. 

М. Салтиков-Щедрін 

          У той день я повернулася додому раніше. Наш учитель захворів, й усі 

пішли додому. Це був перший день весни, 22 березня. Так, так, я не 

помилилась, 22 березня. До цього дня був сніг та холод. У той день снігу 

майже не було, але води чимало. Йдучи і дивлячись під ноги, я побачила 

диск. Він був звичайний, білого кольору. На ньому було написано «Подорож 

у ....» половину назви було стерто. Я не придала цьому значення й пішла далі. 

Мене навіть не захопила цікавість. 

         Через декілька хвилин я була вдома. У свої 12 років я їжджу додому 

сама. Хоча мама й домогосподарка та може спокійно мене забрати зі школи, 

але я хочу бути самостійною й робити усе сама. 

-    Мамо, привіт! Я вдома. 

          Привіт, люба, вибач, я побігла. їжа на столі, уроки зроби, зустрінемося 

ввечері . - сказала мама та побігла кудись. 

          Ви, напевно, думаєте, що розумна, відповідальна та таке інше, але це не 

так. Я звичайна людина з білим волоссям, карими очима та звичайним ім'ям. 

Отже, поївши, я пішла робити уроки. Робила я їх недовго, хвилин 10-15. 

Увесь інший час я не дивлюсь телевізор, не граю на комп'ютері,   а займаюся 

своєю улюбленою справою - пишу вірші. Я ніколи не кажу, що умію це добре 

робити, але для мене вони такі, які мені хочеться бачити. 

Ось один з них : 

Навіщо ти казав кохаю, 

Навіщо ти казав люблю, 

Для мене сонце вночі грало 
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Й дощу для мене не було... 

Ти   обіцяв завжди любити,  

Червоне серце дарував  

І цілував мене ласкаво,  

Неначе все життя кохав. 

Але твоя любов не вічна,  

Я стала вже не та Чудова, ніжна, дивовижна  

Та дівчина, яку кохав... 

Вона прекрасна, добра, ніжна,  

Така, як я колись була.  

Кохай її, як ту трояну,  

Яка не в'яне, як життя. 

       Ну як? Мені подобається, але вирішувати вам. Роблю це я вночі, коли 

мама та тато сплять, або коли їх немає. Це прояв моєї душі, мрій. А взагалі - 

то, я хочу швидше стати дорослою, але це неможливо. 

       Моє життя, здається, було звичайним, доки не наступив вечір п'ятниці. Я 

знову йшла додому. З дуже поганим настроєм. Мені не хотілося жити й 

дарувати тепло та щастя. У ту хвилину я побачила той диск. Уся в сльозах, я 

підняла його й побігла додому. На щастя, мами й тата не було. Я ввімкнула 

диск й раптом... 

Частина друга 

Нове життя 

        ...Стало темно. Мені здалося, що я змінилася, стала більш дорослішою й 

наче знаю все. Відкривши очі, я зрозуміла, що це лише сон. Прокинулась я 

від дитячого крику, а не надала цьому значення. Пішла на кухню випити 

води та вдарилась головою. 

-   Що це? Навіщо мама поставила тут шафу , а навіщо кухню та туалет 

місцями поміняла? 

І ось тоді, дійсно, прокинувшись, я поглянула навколо себе і.. 

- Де я? Мамо. тату... Боже, де я? Так, напевно, мене викрали.. 
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- Допоможіть.. 

- Мамо, що з тобою? - запитала якась незнайома дівчинка. 

- Ой, дівчинко, привіт. Де я? Де моя мама? І, взагалі, хто ти? 

- Мамо, я Сюзі, що з тобою? 

- Де мама? - запитала я . 

- Ти мама, а я Сюзі, тато на роботі, а Деві плаче у кімнаті. Годі клеїти 

дурня, тобі через годину на роботу. 

       Потім я підбігла до дзеркала і побачила, що замість мене стоїть якась 

дівчина. Вона була схожа на Мерлін Монро . З білим волоссям, фігурою. як у 

Барбі, і очима, неначе море. 

- Боже, що зі мною? 

        З переляку я побігла до ліжка, а на ньому побачила той самий диск 

тільки з повним заголовком «Подорож у майбутнє». І тоді я все усвідомила , 

що я - у майбутньому. Я заспокоїлась і зрозуміла, що треба зробити вигляд , 

що в мене просто боліла голова. 

- Доцю, вибач! У мене дуже боліла голова. Та ще й цей дурний сон... 

- Добре, мамо, там Деві плаче, зроби щось. 

- Так, так добре. А де він? 

- У кімнаті. 

- Я вже йду . 

       Увійшовши до кімнати, я побачила маленького хлопчика. Його волосся 

буде біле - біле, очі чорні, неначе прокляті. 

       Він був дуже схожий на мого друга. Я спочатку не повірила, але потім я 

побачила фотокартки, коли він був малий. І зрозуміла, що це він. Судячи по 

фотокартках, ми були щасливі. 

     З того дня минуло десять років. Я навіть стала щасливою.   Стала 

дорослою, в мене гарні діти, чоловік, робота. Але моя душа хотіла 

повернутися додому, до мами. Й тоді я вирішила діяти. Я пішла до ворожки. 

Це була стара жінка, але з розумінням віднеслась до моєї проблеми. 
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     Те, що вона мені сказала, мені дуже не сподобалось. У моїй душі щось 

забилось, боляче мені стало. І я вирішила піти... 

    Я не знаю, щоб ви зробили на моєму місці. Цих людей я знаю лише рік, але 

вони стали тими, кого я люблю більше за повітря та сонце. Умовою цієї 

жінки було таке. Я мала погодитися, що повернувшись у своє дитинство, моя 

доля стане зовсім іншою. Надворі пішов сильний дощ. Моє волосся стало 

мокрим, туш  потекла. Я боялася щось вирішити, бо мріяла про таке 

майбутнє : чудовий чоловік, гарні діти та й просто жіноче щастя. Усю ніч я 

блукала вулицею. Дивилася на безтурботне життя, згадувала кохання. Та 

мені хотілося зустріти своє шістнадцятирічя, день весілля, народження дітей. 

   У ту ніч я в останнє бачила своїх дітей, чоловіка. 12 годин. І те вирішальне: 

«Додому у дитинство..» Я знов прокинулась у ліжку. Підбігла до дзеркала та 

побачила себе молоду, маленьку. У той час я зраділа, побачивши маму, тата. 

Той рік у майбутньому для них пройшов, неначе ніч. З того часу я жила 

спокійним життям та забула про це. Пройшло 10 років. Я поїхала з рідного 

міста та жила у селі з чоловіком,якого ніколи не кохала і не поважала. 

   І усе своє життя я думала про той диск, а, може, це був шанс, який я не 

помітила?... 

 

                                                                               Лавренова Анастасія.  7-Б клас 
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Дорога до святині 

 

Я знову прийшов до Вас, дідусю... Стою у глибокій скорботі біля 

найдорожчої для мене святині, на якій викарбуване Ваше ім'я. Кожного року 

в переможний день злітає воно над землею, над цілим світом. Здригає серце і 

на мить завмирає. Ваше ім'я відлунюється в ньому невимовним болем. 

Якби ви жили... Як би Ви любили життя, землю. Скільки хліба 

виростили б Ваші мозолясті руки. Але не судилося дожити до цього дня. 

Війна по-своєму розпорядилась Вашою долею. Вручила у молоді долоні не 

квіти для коханих, а солдатські пагони. Мабуть, на фронті тисячу разів для 

Вас лунала пісня шкільного дзвоника... 

І ось Ви переді мною. Я чую передзвін орденів і медалей. Я чую Ваш 

мужній голос, який піднімав бійців у атаку. Я бачу, як під вогнями ворога, не 

шкодуючи свого життя, тримаєте оборону... 

...Минають роки. Відлітають у вічність. Більше півстоліття пройшло з 

тієї тривожної ночі, коли замовкли останні постріли. Уже сріблиться сивина 

у волоссі Ваших онуків, повиростали і правнуки. Але Ваш портрет, дідусю, і 

по сьогодні прибраний вишитим рушником. А тихими вечорами ми 

переглядаємо Ваші пожовклі від часу фотографії, перечитуємо листи -

трикутники. Вони є найбільшою святістю нашої сім'ї. Це наша пам'ять. Вона 

нетлінна і вічна, не дає померкнути жодному героїчному рядочку. Якою ж 

любов'ю було сповнене Ваше серце, коли згадуєте свою родину. Скільки 

тривоги і ненависті в словах про нелюдів - фашистів. І скільки звучить 

гордості про народ, коли читаєш про героїчну битву простих солдатів. Ці 

спогади солдатської душі для мене - книга життя, яку хочеться пізнати все 

більше і більше. Не один раз давала вона мені відповіді на питання. Бо 

сьогодні нові часи, нові завдання, нові вимоги. Сьогодні ми є свідками 

великих перетворень. 

Спасибі, дідусю, що Ви дали мені зрозуміти, що дуже важливо пізнати 

себе. І що життя - велика таємниця, треба цінувати його. 



 53

Я вклоняюся Вам за оцей врятований світ, за білий весняний цвіт 

яблуні, за блакить сонячного неба, за щасливу мою долю. 

 

                                                                                      Безрукава Ангеліна. 8 клас 
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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! 
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       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. 



 56

 

   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!  

 

                                                                            Стогнушко Поліна. 10 клас                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57

                                                   Друга Світова 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  
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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. 

                                                                                         Войтенко Ганна.  10 клас 
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Я – громадянин своєї держави 

 

Україно! Ти моя молитва, 

Ти моя розпука вікова... 

Громотить над світом люта битва 

За твоє життя, твої права! 

                                 В.Симоненко 

 

           Через кілька місяців я - випускник, згодом - повнолітній громадянин 

своєї держави. Чим далі, тим частіше задумуюся над тим, який я громадянин: 

свідомий, зацікавлений, байдужий, чи який? По-моєму, для всіх важливо 

знати відповідь на це питання, адже за нею – громадянська позиція кожного. 

          Скільки в Україні свідомих громадян? Мабуть, немало. Для мене 

поняття «свідомих» - це, насамперед, тих, хто розуміє необхідність праці не 

лише для себе,  але й для суспільного блага, дбає про майбутнє своєї 

держави. 

          Багато віків Україна йшла до самостійності, і сьогодні вона – незалежна 

держава, а тому не можна, що традиційно для українського менталітету, 

перекладати вину за свої проблеми і негаразди на когось іншого: поляків, 

татар, росіян. Все, що сьогодні відбувається з країною, - заслуга й вина її 

громадян, причому не лише тих, хто знаходиться при владі, а й усіх членів 

суспільства взагалі. І від їх громадянської позиції, їх патріотизму залежить 

майбутнє Батьківщини. 

          Ми - молоде покоління, і нам жити в країні, в якій ми народилися або 

виросли. Нам не повинно бути байдуже її майбуття. Україна - це наш 

великий будинок, який треба зробити кращим, багатшим, розвинутішим. 

Значить, прийдешнє України й у моїх руках також. І це від мене залежить, 

щоб воно було світлим і великим, таким, щоб хотілося до нього прагнути, в 

ньому жити, ростити дітей. 
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           Це від мене залежатиме, щоб твої, Україно, великі, але не безмірні 

багатства витрачалися дбайливо; щоб війни, політичні або військові, - 

безглузді, незрозумілі й непотрібні - не розв’язувались; щоб матері плакали 

від радості й гордості за своїх синів, а не над короткими записками з 

піратських полонів чи заробітчанських закордонів; щоб прекрасне обличчя 

моєї країни не спотворили виразки страшних хвороб; щоб моє покоління не 

помирало в моторошній агонії від передозування наркотиками; щоб нікому 

не потрібні діти не простягали брудні руки за подаянням; щоб люди 

похилого віку подорожували по світу, а не по смітниках… 

        Я усвідомлюю, що мого прекрасного майбутнього немає без минулого і 

сьогодення.  

        18 років тому, 1 грудня 1991 року, наш 50-мільйонний народ більш ніж 

90% голосів сказав «так» незалежності й власній державності. Мабуть, це 

стало несподіванкою як для колишнього радянського керівництва, яке 

десятиліттями плекало конформістську історичну спільність «радянський 

народ», так і для самих українців. Але українська історія заперечує 

випадковість цієї події. До незалежності ми йшли довгими й кривавими 

шляхами: через роздробленість Київської Русі, у кайданах турецької неволі, 

на ешафотах Речі Посполитої, під знаменами Богдана Хмельницького, за 

заповітами Тараса Шевченка, під гаслами Михайла Грушевського. Вже  

новітня епоха відкриває нам сотні і сотні імен представників національно 

свідомої еліти, яка прагнула створення власної держави, захищала право 

народу на власну історію, традиції  і звичаї предків, власну мову й культуру. 

          Заради здійснення цієї мети точилась війна і кровопролиття в добу 

визвольних змагань 1917-1921 рр. Саме ідея української державності 

штовхнула частину українців, членів ОУН, на співпрацю з нацистами і 

призвела до жорстокого протистояння воїнів УПА й підрозділів НКВС, 

жертвами якого стали сотні і сотні тисяч  українців, біль народу й 

несправедливість по відношенню до нього спонукали цілу плеяду 

українських дисидентів стати на шлях боротьби проти системи, яка робила з 
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українців безликих гвинтиків, виконавців наказів партії, творців 

«комуністичного майбутнього». Сама історія для кожного свідомого 

українця має бути своєрідним «внутрішнім голосом», совістю, яка повсякчас 

нагадуватиме про високу ціну, яку заплатив наш народ за свою державність і 

наскільки відповідально для старшого покоління моїх сучасників її зберегти. 

          А що ми, «покоління майбутнього», бачимо сьогодні? 18 років 

української державності – здійснений факт, але це, мабуть, чи не єдиний 

випадок в історії, коли незалежність власної держави не цінують її 

громадяни, повсякчас, на побутовому рівні проводячи ревізію цього факту, 

шукаючи кращої альтернативи. 

         Суспільне розчарування постійно підігрівається безпринципними 

політиками, які штучно роздувають проблеми мови, історії, зовнішньо-

політичної орієнтації, акцентуючи увагу на тому, що роз’єднує, а не 

консолідує. 

         Україна, на мою думку, зараз опинилась на роздоріжжі. Йти тим 

шляхом, яким рухалася країна останні роки, - значить опинитися у глухому 

куту, з якого вже навряд чи знайдеться вихід. Не може пливти морем 

корабель, який остаточно сів на мілину  або розбився об  рифи та не має 

рішучого й відповідального капітана. 

         Дорога наліво – це дорога анархії і безвладдя. Що є цілком вирогідним 

варіантом для України, народ якої остаточно втратить терпіння й віру в 

можливість виходу із злиденного, страшного і безнадійного становища. Та 

анархія і держава – поняття несумісні. Це прямий шлях до «наглядової ради» 

ЕС та Світового банку, «шефства» ООН, «військової підтримки» НАТО, 

«братньої допомоги» Росії. Для чого ж тоді століття боротьби за свободу і 

волю? Наша історія – шлях помилок? 

          Складна ситуація для держави. Ще  можливий поворот направо, 

відмова від певних елементів демократії заради збереження стабільності й 

самої державності. Принаймні, такі висловлювання можна почути сьогодні з 

уст деяких українських політиків. Та чи можемо ми, молоде покоління, що 
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народилося і виросло в уже незалежній державі, погодитися з таким виходом  

зі складної економічної і політичної ситуації? Звісно, ні. Адже втрата, хоч і 

часткова, будь-яких складових поняття «самостійна незалежна держава» буде 

злочином щодо усієї історії існування української нації, яка так довго йшла 

до «омріяної волі». Потрібно шукати інші шляхи подолання скрути. Я не 

економіст і не політик, а лише учень 11 класу, а розумію, що шлях у нас усіх 

один - консолідація внутрішніх економічних і людських ресурсів. Тільки так 

можна подолати кризу і не втратити незалежності.  

            Майбутнє моєї країни робиться вже сьогодні, вже зараз. Мною. 

Тобою. Нами. Вами, Дорослі! Зупиніться і подумайте, яку країну ви 

передасте мені в мої протягнуті руки? Коли виросте моє покоління, воно 

оцінить історію нинішніх днів, переосмислить сьогоднішні цінності. Воно 

платитиме за вас, Дорослі, за ваших борги, промахи й прорахунки найвищу 

плату. Я розумію, що сьогодні дуже складний час для усіх громадян України. 

Жоден член нашого суспільства не має права залишатися байдужим до того, 

що діється, бо майбутнє – у наших руках.  

         Іноді я задаю собі питання: наскільки я готовий до самостійного 

вирішення проблем, що я можу зробити для своєї країни? І розумію, що 

вчитися ще треба багато і багато чому. Але багато чого не можна дізнатися, 

сидячи удома, дивлячись телевізор або навіть читаючи книжки. Треба 

активно жити, думати, діяти, бути справжнім патріотом і свідомим 

громадянином своєї держави. 

         Я хочу бути корисним своїй Батьківщині, і, незважаючи ні на що, 

пишаюся тим, що живу в такій країні, як Україна! 

 

                                                                                    Дрогуль Костянтин. 11 клас 

 

 

 

 


