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Патріоти України 

В Україні живуть різні люди, із 

різними поглядами, різними ідеологі-

чними орієнтирами, але всіх об’єднує 

любов і прагнення волі. 

Сьогодні люди часто спекулюють 

на патріотизмі, посягаючи на найвищі 

цінності. Чи можна з такими погляда-

ми побудувати міцну державу, особ-

ливо тепер? Я пе-

реконана, що ні. 

Патріотизм 

не знімає з люди-

ни обов’язку за-

хистити рідну к р а ї н у , 

свою родину, свій народ, тобто 

стати до боротьби з ворогом, але ра-

зом із тим він забороняє нам утрачати 

гідність. Людина, яку несе хвиля не-

нависті, увесь час буде в стані війни. 

Наш обов’язок – це потреба зробити 

все можливе, щоб Україна вистояла 

на політичному, військовому, еконо-

мічному, інформаційному, духовному 

полі бою, щоб ми за жодних обставин 

не уподібнювалися до нашого ворога. 

 Ми, молоде покоління, маємо 

побудувати нову Україну, де жити-

муть внутрішньо красиві люди, сміли-

ві, твор- чі, небайдужі, муж-

ні, готові пожертву-

вати багатьма реча-

ми, і головне — ві-

льні люди.  

Для кожного з нас 

настав час усвідомити себе повноцін-

ним господарем своєї держави. Будь-

мо глибоко патріотичними, із високим 

почуттям гідності та непереборним 

духом свободи! 

Сухіна Єлизавета, 9 клас 
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 ГІМНАЗИСТИ - ПАТРІОТИ 

День жалоби 

   Указом Президента України 21 ли-

стопада визнано Днем Гідності та Сво-

боди. 

   “Україна - це територія гідності і 

свободи. Такими нас зробила не одна, а 

дві революції - наш Майдан 2004 року, 

який був Святом Свободи, і Революція 

2013 року, Революція Гідності. Це був 

надзвичайно важкий іспит для України, 

коли ми продемонстрували свою євро-

пейськість, гідність, своє прагнення до 

свободи", - заявив Петро Порошенко. 

Історія України сповнена багатовіко-

вою героїчною боротьбою наших пред-

ків. На долю українського народу випа-

ло чимало трагічних періодів, коли під 

загрозою опинялися і свобода, і сам 

факт існування нації. У такі часи на бо-

ротьбу піднімалися найкращі сини й 

дочки, яких об’єднувало бажання жити 

у вільній самостійній державі. 

    Пам’ятаймо ж і будемо вдячні 

всім, хто під час Революції Гідності 

продовжив  боротьбу попередніх поко-

лінь за свободу та незалежність Украї-

ни, для кого Справедливість, Гідність, 

Свобода були не просто словами, а сен-

сом їх життя. На  жаль, багато хто з 

них відійшли у вічність як герої.  

    Будьмо й ми гідними нащадками 

борців за свободу України та пам’ятай-

мо слова Василя Симоненка: «Народ 

мій є! Народ мій завжди буде! Ніхто не 

перекреслить мій народ!» 

    Хомяк Катерина, 9 клас 
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        Небесна сотня 

Вони йшли вперед беззупинно 

За волю, за право, свободу, 

На Майдані були неповинно, 

Не байдуже  було ж народу. 

Права захищали рішуче, 

Вони навіть не уявляли, 

Що смерть уже була неминуча, 

Безжалісно їх-бо стріляли.  

Майдан увесь стоїть і ридає, 

Горе - вулиці кров’ю залиті 

І душу в них роздирає, 

Що люди лежать вже убиті. 

І сльози течуть же рікою, 

Таке вже не можна простити, 

 

 

Країна не знає спокою, 

Батьки це були, чиїсь діти. 

І прапором жовто-блакитним 

Покрито померлих тіла, 

І тихо зі славою  вгору 

Небесная сотня пішла. 

Усе це відклалося в душу, 

Таке люди не забувають, 

Звучить всюди «Слава героям», 

Герої в серцях не вмирають. 

     Оборська Анастасія, 9 клас 

ГІМНАЗИСТИ - ПАТРІОТИ 
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ЕРУДОВАНИЙ ГІМНАЗИСТ 

       Гідність, вихованість 

Як зуміти не розгубитися, гідно 

посісти своє місце в суспільстві? Мені 

здається, у цьому може допомогти 

вихованість, що споконвічно цінувалася 

та поважалася в народі. Саме вона допо-

може рано чи пізно здобути 

прихильність і довіру людей. Вона 

підкаже безпомилковий вихід із 

складної ситуації. Вона підтримає твою 

гідність у хвилину ви-

пробування. Лише в 

такому разі я зможу 

поважати себе, водно-

час викликаючи повагу 

до себе інших людей. 

   Так я розумію 

значення вихованості в 

житті кожної людини. 

Щоб назвати всі ознаки вихованості в 

сучасному розумінні, не вистачило б, 

мабуть, декількох аркушів. Бо будь-який 

твій учинок може свідчити про ступінь 

вихованості. Ось дорогою до гімназії ти 

гримнув дверима під'їзду перед 

самісіньким носом того, хто йшов 

слідом. Ось удома ввечері не помітив 

маминої втоми й увімкнув голосно му-

зику. Начебто, нічого й не трапилося, а  

на душі якось незатишно. Це докоряє 

тобі твоє сумління, твоя забута 

вихованість, культура. 

      Звісно, я навряд чи зміг би вчини-

ти так, як у наведених прикладах, бо 

навіть думка про таку поведінку мені не 

приємна. Так, я дотримуюся правил 

культури поведінки. Бо ще академік Ли-

хачов писав, що єдине, чим людина 

відрізняється від тварини, є наявність у 

людському суспільстві культури. Прочи-

тавши це, я замислився над власною 

культурою та вихованістю. 

 Я зрозумів, що бути вихованим, — 

це не тільки грамотно наслідувати всі 

правила етикету, мати ерудицію, бездо-

ганний вигляд… 

 Я вважаю, що, 

перш за все, це 

—  наявність 

в л а с н о ї 

в н у т р і ш н ь о ї 

культури. І я 

твердо перекона-

н и й ,  щ о 

вихованість починається з твоєї 

поведінки в родині. Якщо ж не працюва-

ти над собою, то тоді непомітно 

зітреться межа між культурою й 

безкультур'ям, а це — перший крок до 

втрати вихованості, гідності. 

       Наш час вимагає молодих сил, 

вихованих патріотів України. Тож, щоб 

стати такими, потрібна «безперервна 

праця» і дійсно «є цінною кожна годи-

на». 

Харитонов Олександр, 9 клас 
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     Що таке людська гідність  

     Гідність — це поняття моральної сві-

домості, яке виражає уявлення про цін-

ність  людини,  особливе моральне став-

лення її до самої себе та ставлення до неї з 

боку суспільства, у якому визнається цін-

ність особистості.  

    Словник філософ-

ських термінів ствер-

джує, що поняттям 

“гідність” виражається 

уявлення про самоцін-

ність людської особис-

тості, її моральну рів-

ність з усіма іншими… 

        Цим поняттям 

позначається сукуп-

ність уявлень про самоцінність 

особистості, її соціальну рів-

ність із іншими людьми, за до-

помогою яких визначають кон-

кретну міру суспільної ціннос-

ті людини.  

      Уявлення про гідність ви-

конують функцію регулятора 

людської поведінки: за будь-якої ситуації 

людина мусить поводитися так, щоб не 

втратити свого "обличчя". Як невід'ємна 

риса свідомості та принцип діяльності, гі-

дність сприяє усвідомленню людиною 

свого місця в суспільстві, ідеалів, допома-

гає збагнути сенс власного існування. Гід-

ність безпосередньо виявляється через ус-

відомлення свого суспільного значення, 

яке переживається відповідними почуття-

ми, на противагу переживанню соціальної 

пригніченості. Отже, гідність — це високе 

почуття та глибоке усвідомлення люди-

ною (людством) власної самоповаги.  

     Поняття “гідність” включено до базо-

вих документів існування України та до 

міжнародних угод. Наприклад, у Цивіль-

ному кодексі України є статті, присвячені 

захисту честі та гідно-

сті громадянина, зок-

рема ст. 201 декларує, 

що гідність визнано 

особистим немайно-

вим благом. Деклару-

ється й право на пова-

гу та недоторканість 

гідності та честі фізи-

чних осіб. Честь та 

гідність кожен має 

право захищати в суді 

та вимагати відшкодування в 

разі доведення, що гідності 

та честі громадянина було 

завдано моральну шкоду. 

      В Україні діють і міжна-

родні конвенції по захисту 

людської честі та гідності, 

ратифіковані державою. «Гідність є одним 

з ключових понять Конституції України 

(ст. 3, 21, 28, 41, 68, 105). У ній, зокрема, 

визнано гідність однією з «найвищих со-

ціальних цінностей» в Україні (ст. 3), за-

декларовано, що «усі люди є вільні й рівні 

у своїй гідності та правах» (ст. 21) та що 

«кожен має право на повагу до його гі-

дності» (ст. 28)». 

Заболотня Оксана Олександрівна, 

учитель англійської мови                                                             



 

 

 Гідність українців 

Я пишаюся тим, що народилася й жи-

ву в Україні. У цей важкий час, коли в 

країні кожен день відбувається проти-

стояння між людьми, ми почали зверта-

ти увагу не на саму людину, а на її наці-

ональність, політичні вподобання, на її 

приналежність до певної території 

України, місце народження. Принижую-

чи інших людей, поділяючи їх на націо-

нальності,  ми не тільки збільшуємо на-

пруження між людьми, але й утрачаємо  

свою гідність. Адже в моєму розумінні, 

гідність – це коли поважають тебе й ти у 

відповідь  поважаєш інших. Треба на-

вчитися тримати себе в руках, вести гід-

но в ситуаціях, коли тебе щось обурює, 

викликає злість, відчуття несправедли-

вості.   

Напрошуються питання: “Чи буде в 

нас мир, чи продовжуватимуться 

військові дії? Які причини війн узагалі? 

Які можливі шляхи примирення? Як 

зберегти при цьому гідність і не втрати-

ти людяність?” 

Я пропоную почати вести себе гідно  

з оточуючими: із батьками, зі своїми то-

варишами, учителями. Хочеш змінити 

світ, почни з себе! Навіть ми, маленькі 

гідні українці, зможемо підтримати на-

шу   Україну!  

        Педченко Соф'я, 9 клас 
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                      Промені життя 

Життя наче мить. 

Життя наче небо, 

А сонячний промінь як щастя горить. 

Але захищати своє щастя нам треба, 

Бо хмари можуть його затьмарить. 

А хмари – проблеми, негоди нещасні, 

Які заважають нам мирно прожить.  

І доля спокійною, на жаль, не буває, 

Бо все життя смугами майорить. 

То біла - життя в тебе світле й  

                                               прекрасне, 

Успіх на кожному кроці тоді майорить. 

То чорна – стає все бліде й нещасне, 

Проблеми ж усі нам потрібно рішить. 

Готовим в житті треба бути до всього, 

Не знаєш-бо ти, що  чекає в путі,  

Сміливими кроками ступай до нового 

 Та не втрачай себе в небутті.  

Оборська Анастасія, 9 клас 

Героям слава! 

Люди… Людяність… Життя… 

Революція…  Гідність… Свобода… 

Так, ціна за свободу була надто вели-

кою, бо найвищою цінністю є життя та 

здоров′я людини. Але саме через таку 

жертву ми стали на дорогу очищення й 

маємо йти вперед.  Тож ми повинні 

пам’ятати  загиблих 

героїв і тих, хто ви-

жив. 

Узагалі я пишаюся 

людьми, які вийшли 

тоді на Майдан, вони 

гідні громадяни своєї  

України! 

 У ці дні ми всі схиляємо голови, 

ушановуючи загиблих,  тих, хто не до-

жив до перемоги людської гідності. Ми 

міцно тиснемо руки тим, хто вижив у 

той страшний час.  Ми не забудемо 

нічого й нікого.  

Ми переконані: зло завжди відступає 

перед добром, світло завжди перемагає 

темряву, життя перемагає смерть! Наші 

перемоги попере-

ду! Усе тільки 

починається! Ми 

сподіваємося на 

краще майбутнє! 

Слава Україні!  

      Г о р с ь к и й       

Костянтин, 9 клас 



 

 

Діди заповідали нам мир, а у нас... 

Рік тому ніхто не міг уявити, що 

українці здатні так міцно згуртуватися, 

ризикуючи власним здоров’ям і життям 

у захисті цілісності України, підтриму-

ючи рідну армію, лікуючи поранених, 

допомагаючи переселенцям. Ми пере-

живаємо кровопролиття в Донбасі. За-

раз живемо в напруженому ритмі так 

званого “перемир’я”. 

Ми, молоде покоління українців, і 

уявити не могли, що про 

збройні конфлікти знатимемо не з під-

ручників історії, а спостерігатимемо за 

подіями  під час цієї неоголошеної вій-

ни. 

Сотні сердець згоріли за перемогу й 

запалили ще мільйони інших. Вони за-

гинули за рідну Батьківщину, за наше з 

вами майбутнє. І наш  обов’язок перед 

тими, хто пішов у вічність, - боротися 

за кращу долю українського народу. 

        Кірик Діана, 9 клас 
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       Захисники 

Подивлюся я на небо - 

Хмари, сонце сяє. 

Там літа орел могучий, 

Небо захищає. 

Та зі сходу налетіли 

Темні злії хмари. 

Звідти ворони великі 

Вмить повилітали. 

Затягнуло чорним стягом, 

Й темінь там настала, 

Яка всіх орлів хоробрих 

У туман сховала. 

Ворони спускались в поле 

Й здобич полювали, 

Та захисників так просто 

Вони не здолали. 

Із туману вилітають, 

Розправивши крила. 

Хоч їх мало, але разом - 

Це велика сила. 

Довго в небі цяя битва 

Страшенна стояла. 

Та надія же ніколи 

Нас не покидала. 

Тиша всюди, небо 

вільне, 

Воронів немає,  

Хай усі знають, 

Українців ніхто не                                                  

зламає.  

   Оборська  

Анастасія,  

9 клас 



 

 

Події: від Майдану 

 до наших днів 

    За рік відбулися  події, які істотно 

змінили  хід історії, уплинули на кожно-

го з нас. Перераховувати їх немає сенсу, 

оскільки ми їх усі знаємо та пам’ятаємо.  

Майдан 2013-2014 рр. забрав життя  мо-

лодих, зовсім юних хлопців та дівчат, а 

також людей  похилого віку.  

Українці  прагли  справедливості, 

відстоювали людську гідність, боролися 

за свободу.  

Не вдалося змінити всю політичну 

систему. Прикро, що злочинці не сидять 

на лаві підсудних.  

Цей рік змусив 

відчути, що значить ут-

рачати те, що роками 

не цінували й не берег-

ли, а гірше - утрачати 

когось. 

Є й позитивні зміни: 

звернули увагу на 

армію, її сумний стан 

та на оборону держави.  

Змінюється  наша свідомість, наші 

цінності.  

Українці почали пишатися своїм пра-

пором. На балконах будинків майорять 

національні стяги.  

Ми ще голосніше та впевненіше поча-

ли співати державний гімн. 

Нам із  гордістю можна говорити, що 

українці – це народ, який заслуговує по-

ваги світової спільноти. Адже люди ра-

зом довели, що українці – це народ гли-

боко патріотичний, із високим почуттям 

гідності та непереборним духом свобо-

ди! 

Гідність та  Свобода –  це 

фундаментальні речі. Основа основ. Ли-

ше та людина, яка має гідність, може бо-

ротися за свою свободу та бути вільною. 

Ми боремося. Гідності нам! Патріотизму 

та свідомості!  

                Павлюк Марія, 9 клас 
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Ми - громадяни  

вільної держави   

Сьогодні ми – українці,  громадяни 

вільної  незалежної держави. Ми  хоче-

мо бачити свою країну унікальним куль-

турним та духовним осередком, у ній – 

єдиний та дружний народ, процвітаючу 

націю та квітучу мову.   

   Я багато розмірковувала, чому на-

ша країна та наші люди мають неналеж-

ну репутацію у світі та як повернути по-

вагу до нас. Знаєте, у світі ніколи не по-

важатимуть націю, яка не поважає сама 

себе, свою мову та культуру та цураєть-

ся свого минулого.  

    Змінити ситуацію можливо лише 

сукупністю конкретних справ, а не бала-

чками. Майбутнє покоління країни, яке 

повинно розбудовувати  державу, почи-

нає замислюватися над проблемами, які 

пов'язані з суспільством та Україною.  

Тому надзвичайно актуальними є патрі-

отичне мислення, усвідомлення важли-

вості кожного з нас для добробуту Укра-

їни. 

Пузакова Анастасія, 9 клас 

ЕРУДОВАНИЙ ГІМНАЗИСТ  

          Ми - громадяни  

       правової держави 

 

Я маю право жити на землі, 

Творити, дихати, учитись. 

Примножувать багатства всі її, 

Своєю Україною гордитись. 



 

 

 

 

В. О. Сухомлинський називає де-

в'ять негідних речей, на зне-

вазі до яких радить будувати 

переконання й емоційний 

світ морально порядної, ду-

ховно красивої людини: 

  “Негідно добувати своє 

благополуччя, радощі, утіхи, 

спокій за рахунок утисків, 

невлаштованості, горя, хви-

лювання іншої людини. Не давай себе 

скривдити, але й інших не кривдь... 

       Негідно залишати товариша в 

біді, небезпеці, проходити байдуже 

повз чуже горе, страждання. Моральна 

глухота й сліпота, здерев'яніння серця – 

одна з найогидніших вад... 

 Негідно користуватися результата-

ми праці інших, ховатися за чужу спи-

ну... 

  Негідно бути боязким, розслабле-

ним; ганебно  виявляти нерішучість, 

відступати перед небезпекою, хникати. 

Боязкість і нерішучість породжують 

боягузтво, підлість, зрадництво. Хороб-

рість і відвага - джерела мужності…   

Негідно мовчати, коли твоє слово - це  

 

 

чесність, 

благородство, а мовчання - легкоду-

хість і підлість. 

 Негідно говорити, коли твоє 

мовчання - чесність, благородс-

тво, а слово - легкодухість, під-

лість і навіть зрада. 

 Негідно справжньої людини не 

тільки обманювати, лицеміри-

ти, плазувати, підладнуватися 

під чиюсь волю, але й не мати 

власного погляду, утратити своє облич-

ч я . 

Огидно й гидко нашіптувати. 

Негідно легковажно кидатися слова-

ми, давати нездійснені обіцянки. 

Негідна надмірна жалісливість до 

самого себе, як і безжальне славлення, 

байдужість до іншої людини... 

 Негідна сльозливість. Людину при-

крашає витримка. Сльози, розраховані 

на те, щоб викликати жалість близьких, 

не тільки принижують людину, а й пос-

лаблюють її здатність до самовихован-

ня витримкою, благородством волі”. 

Сьогодення змушує нас уважно про-

читати поради В.О.Сухомлинського, 

щоб не оступитися, бо нам належить 

будувати майбутнє України. 

 Стрілець Анастасія, 9 клас 

ЕРУДОВАНИЙ ГІМНАЗИСТ  
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ГІМНАЗИСТИ - ПАТРІОТИ 

     I Want My Country  

to Have a Happy Future  

      I am Ukrainian. My country is the 

strongest and most wonderful country in 

the world. It is famous for its culture, 

land, nature and nation. Everyone knows 

that the Ukrainians are the 

most friendly and kind peo-

ple. I live in the most beauti-

ful city in the country, in 

Kyiv. It has always been an 

example to follow. Noisy, 

but at the same time quiet it 

gave its beauty to residents.  

     Nowadays, our country 

is suffering. The cities are 

being de-

s t r o y e d 

by the 

troops, 

the people are be-

ing killed, families 

are being sepa-

rated. With tears 

the whole country 

is watching the 

news. Facts stun 

and frighten. War! 

The word that has 

been sounding in 

people's minds for 

many months.  

     I am for peace. I want a happy fu-

ture for my country. I want the sun to illu-

minate the road to everyone who goes on 

his way. I do not want people to die, par-

ents to lose their children, and children 

their parents.  

     I want my country to 

be united. I want our terri-

tories to remain with us.  

      I condemn everybody 

who shoots, condemn the 

murderers who attack 

people. I condemn those 

who live in Ukraine, but 

want to leave. I condemn 

all who are against peace. 

        Liza Biletska, 

Form 10 



 

 

The problem of “war and peace”  

       Each per-

son wants to 

live in a peace-

ful and stable 

env i ronment . 

Unfortunately, 

there hasn’t 

been a single 

year without 

war on our 

planet. There is 

always a group 

of people 

wh o  

want  to take  control 

over the others. 

      The world literature pieces give 

us lots of examples which  consider  the 

subject of war and peace. The most fa-

mous one is Virgil “Aeneid” which de-

scribes two nations’  

war. Also, in the 

history of the man-

kind we can find a 

lot of facts showing 

that almost each 

battle was caused 

by challenges of in-

d e p e n d e n c e .  

Speaking about the 

war and peace prob-

lem we are not able 

but  mention the patriotism of the people 

of different times, continents and nations. 

       The patriotic feeling always exists 

in everyone’s heart. We may recall the fa-

mous expression of Anton Chekhov who 

said that we should squeeze the slave out 

of ourselves, drop by drop. In fact that ex-

actly happens when a person is fed up 

with the stable depressive conditions. 

      This feeling will always exist in our 

souls  and this depressive killing atmos-

phere  we are living now. Has  the forgot-

ten feeling of patriotism risen in the hearts 

of Ukrainians onto a new level of percep-

tion. 

     

And I may admit this self-

respect will make a 

lot of favor for devel-

oping of the national identity. 

            Anastasia Tsilyk, Form 10 

ГІМНАЗИСТИ - ПАТРІОТИ 
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ГІМНАЗИСТИ - ПАТРІОТИ 

A"patriotism" concept  

    To begin with, patriotism is love for 

the Motherland. It implies that you appre-

ciate and know their country's past, and 

actively participate in its present and plan 

the future. Patriotism is the respect for na-

tive culture, native traditions, native lan-

guage. 

     Moreover, I think 

these words are already ac-

cepted wisdom. It is believed that 

the love of their country 

- an immutable value 

that should raise 

from an early age in t h e 

family, in school, in society 

in  general .  However, 

"patriotism" concept, because 

it can be interpreted very loosely. Further-

more, patriotism can easily switch to na-

tionalism or racism. I think it is happening 

in our society in recent times. There are 

reports that these "patriots" have killed 

someone who differs from them by the 

color of the skin or eyes. Scary that these 

people have a lot of supporters, especially 

a m o n g  y o u n g  p e o p l e .  

In addition, I think the problem with patri-

otism becomes especially significant. It is 

very important to under-

stand that patri-

otism is not only wild 

love, but also respect for 

others. Respect 

and tolerance 

- that is, in my 

opinion,  the mark of 

true patriot of his "fakes". 

Showing respect for the 

man of another nation, we 

create a way for his peo-

ple, his country. 

In conclusion, you must remember that 

to love the country and the people is to re-

spect all other peo-

ple. The only person 

who understands it, is 

a patriot in 

every sense 

o f  t h e 

word. 

   

    Liza 

Gordienko, 

Form 10 
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What is Ukraine?  

Ukraine - is an imperfect land for 

a non ideal people 

     Ukraine had never existed until now. 

Was only Kievan Rus , in which lived 

brothers Slavs. But this state had  disap-

peared a lot centuries ago. Later, we all 

have chosen the way. Every nation has its 

own way. Children of Kievan Rus had 

grown, it's time to separate them. Each 

Slavic state formed its own unique culture. 

And at the moment the brothers don't take 

after each other, so their reunion is not pos-

sible. Large family did not get along in a 

studio apartment. 

    Ukrainian land is not a piece of cake, 

as many believed for centuries. Ukrainian 

land has its own charms and flaws. There is 

sand hills and fertile black soil, prairie 

winds blow here, winter is snowy and 

frosty, and the summers are unbearably hot 

and dry, there is a lot of different minerals, 

but  in rather limited quantities. And 

Ukrainian peasant works in the rain and un-

der the scorching sun to grow tall plump 

spikelets of wheat. 

      The Ukrainian people merged incon-

gruous features: peasant's 

humility and diligence, 

and the Cossack's free-

dom and recklessness. 

Mixed in different pro-

portions properties give 

rise to a kind of unique 

personality. Ukrainian is a man who lives 

according to the principle of "concern of 

mine, I do not know anything." But it is 

worth to try to take away a piece of his do-

mestic idyll, how a peace-loving Ukrainian 

turn into a mad beast, which cannot be 

stopped. And indifferent neighbor pays at-

tention to what is happening, acting accord-

ing to the law of human compassion "and in 

fact it could happen to me." And when the 

line is passed, wakes up a free Cossack. 

    Ukrainians often do the sullen faces, it 

is not a state of mind, but only a passing 

mood. Should not believe if a man say that 

his life is worse than ever. Maybe he was 

stepped on the foot in the bus or queue in 

the store was too long. Probably, a few 

minutes later, this wicked man will laugh. 

    Ukraine is a country where people can 

tell a muck with love. And do not immedi-

ately take offense. These people are 

unlikely to mean something bad. It is possi-

ble that they are so mocked at themselves 

or over all in your face.  If you fall, firstly 

you is laughed at , and then someone lend 

you a helping hand. 

      Such is the awkward country. And 

understand it is simply im-

possible. It is need to feel, 

guided only by the heart. And 

go out with a smile, so that 

other gloomy faces, obeying 

your impulse, began to smile. 

Dedicated to all Ukrainians ... 

        Lubov Novikova, 11 



 

 

     Забудеш рідний край — твоє всохне 

коріння. 

                                     Я. Тичина 

Патріотизм — це не любов до ідеї, а 

любов до вітчизни. 

                                    В. Распутін 

Той, хто в біді кидає свій народ, стає 

його ворогом. 

                                   Ч. Айтматов 

Де немає свободи, там немає і 

вітчизни. 

                          Я. Гольба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В дитинстві відкриваєш материк, кот-

рий назветься потім — Батьківщина. 

                                    Л. Костенко 

Вітчизна — ось і альфа і омега! 

                              Д. Павличко 

Вітчизна — це не хтось і десь, 

Я — теж Вітчизна. 

                             І. Світличний 

Шматок землі, ти звешся Україною. 

Ти був до нас. Ти будеш після нас. 

                                 Л. Костенко 
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