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Візьмемося ж за руки 

Візьмемося ж за руки, браття, 

Повинні разом бути ми. 

Не дивлячись на всі незгоди, 

Йти далі й далі до мети. 

Згадаймо всіх, хто вже не з нами, 

Хто голову свою поклав 

Лиш задля того, щоби кожен 

Державу врятувать волав. 

Вже скільки днів цього жахіття 

Проходить швидко повз людей, 

Та не покажем ми нікому 

Своїх заплаканих очей, 

Бо сильні ми і нашу волю 

Нікому більш не віддамо. 

Прийшов наш час,  усі побачать, 

Як разом ми оживемо! 

І як казав колись Шевченко,  

Що згинуть наші вороги, 

 І буде син та буде мати, 

Та добрі люди навкруги. 

Але застерігав поет: 

Що Україна буде гинуть 

Та що часи зовсім недобрі 

Нас з Батьківщиною поглинуть. 

І встигли вже ті злії люди 

Окрадену збудить її. 

Та ми “порвем” свої кайдани 

Навіть у сильному вогні. 

Боротись будемо за неї, 

Молитись Богу за цей рай, 

Бо він не дав нікому права 

Забрати нашу хату й край. 

Шевченка слово завжди з нами 

І дух незламний у крові, 

Тому візьмемося за руки 

Заради нашої Землі! 

            Калініна Олена,  10 клас 
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 ДІТИ ПРОТИ ВІЙНИ! 

Думки про війну 

Війна вирує не тільки в різних краї-

нах світу, а, на жаль, і в Україні. На цей 

час вона забрала багато життів наших за-

хисників, матерів, сестер та братів.  

  Війна охопила стражданням та гір-

кими сльозами  весь наш український 

люд, бо з кожного регіону їдуть доброво-

льці в гарячі точки України.   

Питання про війну  Володимир  Пу-

тін пов'язує з історичним  минулим нашої 

славетної держави. Раніше, як ві-

домо, українські землі мали назву  

Русь . Пізніше стали називатися  

Київською. Слово “Русь” схоже з 

назвою країни Росія. На мою дум-

ку, саме  це й стало однією з при-

чин (окрім політики), чому Прези-

дент Росії розпочав з нами цю 

страшну війну. Це не є виправданням для 

кровопролиття та братовбивства. 

 Наші воїни потребують допомоги  та 

підтримки.  

Тож, хто може, - ДОПОМОЖІТЬ! 

  Де зелені луки, 

  Де соковиті сади?  

  Війна, війна прийшла сюди, 

  І принесла страшенні муки, 

  Вже рік тривають ці розлуки 

     Тих матерів, синів, братів. 

     А сльози ллються, 

     Ллються нескінченно... 

     Наші воїни ідуть на фронт,  

    Коли, коли скінчиться все, коли? 

    Війна, війна прийшла сюди… 

   Богданович Анастасія,  

                     7-А клас 
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Війна очима дітей 

        Спокійні миті. День плине швидко. 

Але чи так спокійно десь там, на 

сході України? Ні, там кожну се-

кунду спалахують вогні, чуються 

постріли з кулеметів. А десь, у 

маленькому ненадійному сховку, 

причаїлося дитя. Мале, воно не 

усвідомлює того, що відбуваєть-

ся, але в очах відбивається страх. 

Дитя зіщулилося. Від чергового 

вибуху луснуло скло та розсипа-

лося на дрібні шматки… 

Чим же завинило це маленьке 

дитятко перед слов'янськими до-

рослими братами? Пропала, зни-

кла ще одна жива душа - і це ди-

тина. 

     Таке трапляється щогодини, 

щосекунди в наш час в  Україні.  

Війна, безперечно, - страшна річ, 

але вона страшніша в очах мале-

нької безпомічної людини. 

     Дитячий світ уразливий, гли-

бокий, прекрасний. Отож, діти 

найглибше сприймають усе, що  

відбувається навколо. Деякі з них 

замкнулися в собі від жаху й ніяк 

не можуть промовити хоча б слово. Їм 

потрібні порозуміння, усмішка та лю-

бов.  Підтримаймо дітей, допоможімо 

їм хоч у чомусь, хоч маленькою посмі-

шкою...     

     Гончаренко Роксолана , 7-А клас                                                                                                                                                                                                                 

ДІТИ ПРОТИ ВІЙНИ! 

Війна 

Війна жорстока, сильна і страшна. 

Своїми пазурями все обрива тенета, 

Що завжди всі зовуть життям. 

Таке безцінне, мов  мала планета. 

Війна кладе і не жаліє люду, 

Це їй мов гра, забава не страшна. 

А вони гинуть, гинуть люди! 

Тож зупинись, погубнице мала! 

Навіщо ти кладеш молодиків, 

Що так життя прожить хотіли? 

Навіщо губиш мудрих ти старців, 

Що ми від них поради так воліли? 

Чи не шкода тобі відважних матерів, 

Що і життя за всіх дітей своїх  

                                           віддали б? 

Тож схаменись, погубнице мала, 

Ти пролила занадто вже багато крові…                                                                                                           
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ДІТИ ПРОТИ ВІЙНИ 

Волонтерський  

рух в «Ерудиті» 

   Ми  навчаємося  в 

7-Б класі. Разом із бать-

ками та  куратором 

М а н ь к о  Л . А .  

підтримали благодійний 

проект волонтерського 

об’єднання «Народний 

рух», яке створено для 

збору та розподілення благодійних по-

жертв на потреби фронту. Разом із ма-

люнками, листами, коштами  та синьо-

жовтими стрічками від гімназистів  ми 

передали учасникам АТО наші вітання, 

висловили свою підтримку. 

Морозова Анастасія, 7-Б клас 
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Війна очима дітей 

Війна – це найжахливіше з усіх 

суспільних явищ. Вона має неймовірно 

жорстоку руйнівну силу. 

На щастя, сучасні діти не надавали 

великого значення цьому 

явищу. Вони чули про 

війну лише зі слів інших і 

ніколи не бачили її на 

власні очі, аж до сьогодні. 

Усім відомо, що зараз у 

зоні АТО є ще багато ма-

леньких українців, які, не 

маючи змоги залишити цю 

територію, повинні споглядати пекельні 

жахи військових подій наживо.  

На жаль, саме діти отримують 

найбільшу психологічну травму від по-

баченого. Багато потрібно докласти зу-

силь, щоб вони  стали щасливими та 

повноцінними  людьми… 

      Але ми не повинні здава-

тися! Україна – це ми! 

Маємо захищати інтереси 

н а ш о ї  д е р ж а в и  т а 

сподіватися на краще!  

Слава Україні! Героям слава!  

            Саша Холодова, 7-А клас 

Зустріч гімназистів із  

учасником бойових дій у зоні АТО 

Із метою формування в учнівської мо-

лоді почуття патріотизму, загальнолюд-

ських цінностей і моралі в нашому 7-Б 

класі проведено Урок мужності «Герої 

не вмирають», на який був запрошений 

батько Смірнової Юлії – учасник бойо-

вих дій в АТО. Андрій Сергійович 

поділився спогадами про ті страшні 

події, які він пережив, як отримав пора-

нення, як молоді хлопці йдуть у бій, не 

боячись смерті. Наголосив, що молодь 

повинна любити свою країну,  батьків, 

вести здоровий спосіб життя, займатися 

спортом, цінувати дружбу й відданість. 

                 Гармаш Валерія, 7-Б клас 



 

 

Визволення Києва 

    Історія нашого народу сповнена 

жертовності,   героїки,   трагізму. На йо-

го долю випало  багато випробувань: 

війни, революції,   внутрішній розбрат і 

протистояння. Сьогодні ми згадуємо по-

дії,  свідками й учасниками  яких були 

наші прадіди. 71 рік тому вони визволя-

ли  наше місто, усю Україну від жорсто-

кого ворога – німецького нацизму. Поза-

ду   в солдат-визволителів було більше 

двох років  кровопролитних боїв, гірко-

та відступу, біль утрат, віра в перемогу - 

далеку, але таку бажану.  

     Війна котилась  по нашій землі, 

несучи горе та страждання. Знесилені 

солдати відступали, залишаючи україн-

ські села й міста на поталу ворогу. Ра-

дянське керівництво  застосовувало на 

територіях, які  потрапляли  під окупа-

цію, тактику «випаленої землі»:  “...Усе 

цінне майно, сировинні й продовольчі 

запаси, хліб на корню  при 

неможливості вивозу... повинні бути 

зруйновані, знищені, 

спалені...”    

   Місцеве населення 

залишалося один на 

один із ворогом, із за-

грозою голодної смерті, 

без надії на захист.  По-

тягнулися довгі дні,  

тижні, місяці,  роки 

окупації.  Цей  час 

найтрагічніший для нашого міста, для 

всього нашого народу. Розстріли, страх 

бути вивезеним до Німеччини, каторжна 

праця, напівголодне існування, але й  

опір гнобленню, героїзм, самопожертва 

– це те, що складало життя наших 

прадідів   більш  ніж 70 років тому.  

1943 -  знаковий рік для України, для 

Києва. Цей рік приніс довгоочікуване  

визволення, нехай і щедро окроплене  

солдатською кров’ю.  

     6  листопада 1943 року  нечисленні 

жителі Києва     вітали радянські танки  

І Українського фронту  на   вулицях 

напівзруйнованого міста.  Завдання ко-

мандування  - визволити столицю 

України до 26 річниці Жовтневої 

революції - було виконано! Задля цього, 

як завжди, «за ціною не постояли»:  

київська наступальна операція 1943 р. 

коштувала життя 417 тис. воїнів 

Червоної армії...  

      Очікуваний  мир  на українські 

землі    прийшов   наприкінці  жовтня 

1944, але лише 9 травня 

1 9 4 5  в і й н а  п р о т и 

Німеччини закінчилася в 

Берліні. Серед тих, хто 

підняв  символічний пра-

пор перемоги над  рейхста-

гом, був наш співвітчизник 

Олексій Берест, ім’я  якого 

замовчувалося радянською 

пропагандою довгі роки.  
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Ратний подвиг багатьох українців на 

всіх фронтах Великої Вітчизняної вій-

ни відзначений найвищими нагорода-

ми.  Серед них 2072 удостоєні звання 

Героя Радянського Союзу; 32 українці 

— двічі. А льотчик-винищувач Іван Ко-

жедуб став тричі Героєм Радянського 

Союзу. Багато представників українсь-

кої землі стали  повними кавалерами 

ордена Слави. З  З,7 млн. орденів і ме-

далей, вручених солдатам і офіцерам 

радянської армії, 2,5 млн. одержали 

жителі України. 

      Якби не події останнього року, 

ми б могли святкувати 70 років мирно-

го неба над Україною, 71 рік мирного 

життя в Києві, могли зберігати світлу 

пам'ять про  загиблих  і радіти тому, що 

людство  врешті зрозуміло ціну людсь-

кого життя й усвідомило, що війна – це 

біль, горе й страждання. Проте… 

А вчора зірвалася знову війна, 

Безглузда, пуста і кривава – 

І болі спиває народ мій до дна, 

Гірку пожинаючи  славу. 

Зірвалась з-за ситих та ласих панів, 

Що крадуть або недокрали – 

Тож ллється народу зневірений гнів, 

Та плачуть матері  немало: 

Народе мій, чуєш?  Ти знову в  бою! 

І дзвонять  у  церквах  набати, 

Бо ділять єдинеє – волю  твою, 

Бо в крові Україна-мати!» 

        Кожен із нас розуміє, що 

сьогоднішня війна – це війна за право 

нашого народу на власну історію й мо-

ву, на власних, а не нав’язаних  героїв, 

це війна проти зовнішнього диктату,   

за демократичні  й загальнолюдські  

цінності, це   війна   за Україну.   

Хто не бачив це, не зрозуміє, 

що війна ця без назви - страшенна. 

По кварталах  жилих  скаженіє 

люта смерть і лиха, і щоденна... 

Ми не вмремо у цій війні,  

Ти вернешся! Я знаю… Я вірю… 

Ти вернешся, солдате! Молюся! 

Наша шана до вас  безмежна! 

Ми не вмремо у цій війні… 

      Доземно вклоняємося героям  

минулої та сьогоднішньої війни. Вони  

пішли з життя молодими, сповненими 

надій. Кожен із них воював за свою 

землю, за свою родину проти тих, хто  

повірив  у своє виключне  право  

ділити світ за власним сценарієм. 

Історія минулого та сьогодення – це 

підтвердження того, що наш народ має 

гідність і право жити своїм життям. 

Слава Україні! 

Сологуб Наталія Вікторівна,  

учитель  історії та права 



 

 

Війна очима дітей 

Війна - це найгірше, що траплялося 

в історії людства. Війни мали жахливі 

наслідки - гинули люди. Ядерні, атомні 

вибухи залишали великі рани на плане-

ті. На тих місцях, де побувала зброя ма-

сового знищення, не буде життя протя-

гом ще не однієї тисячі років. Через вій-

ну багато дітей залишилися сиротами, 

багато жінок стали вдовами. Багато си-

нів і доньок так і не повернулися до 

своїх рідних будинків. 

У мирних містах вулиці називають 

на честь учених і поетів. А також, на 

жаль, називають іменами військових і 

тих людей, які знали, що ідуть убивати 

людей. Людство постійно намагається 

зробити зброю, за допомогою якої буде 

можливим захопити владу у світі. Деякі 

буває зупиняються на великій імперії, а 

інші намагаються захопити світ. 

Гірше за війну не було нічого в на-

шій історії. Через непорозуміння декі-

лькох людей гинуть тисячі. Під час війн 

знищуються врожаї, бо постійно відбу-

ваються вибухи. Через те люди голоду-

ють та хворіють.   

   Коли ти живеш у мирний час, то 

радій цьому, бо не так  уже  й давно бу-

ла велика війна. Є навіть люди, які це 

бачили та воювали. Прикро, що ми не 

робимо висновків.  Війна триває…                                                                        

Траузер Галина, 7-А клас                                                                     
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МИ ВСІ – ЗАХИСНИКИ 

 ВІТЧИЗНИ 

Сьогодні, коли наша Україна 

в огні, ми мусимо бути гранично 

відповідальними, виявляти мак-

симальну солідарність та нада-

вати підтримку мужнім людям, 

які боронять нашу країну від 

ворогів у запеклих боях на 

Сході.  

Щ о д н я  н а  р а х у н к и 

української армії люди перераховують 

мільйони гривень. Учні та педагоги 

гімназії «Ерудит» теж долучились  і на-

дали допомогу. Колектив гімназії просто 

не зміг залишитися осторонь, оскільки 

теж хоче допомогти якомога швидше 

здобути перемогу, а участь  кожного у 

підтримці армії – безцінна.  

Ми – «краплина» океану великого і 

потужного волонтерського руху, що роз-

горнувся на теренах сучасної України. 

Військові визнають – підтримка 

с п р а вд і  н е б ач е н а .  Х то с ь 

перераховує кошти на центральні 

рахунки, хтось  допомагає 

грішми, речами та продуктами. В 

армії кажуть, що нарешті відчули 

себе потрібними людям і тепер 

підвести українців просто не ма-

ють права. Кожен, хто підтримує 

армію, вносить свою лепту в роз-

будову суверенної та сильної дер-

жави.  

« М и  с т а н е м о  п о т у ж н о ю 

європейською країною з непереможною 

армією. І на цьому шляху нас ніхто не 

зупинить!»– упевнений Олександр Тур-

чинов. 

Українська армія, яку годує й одягає 

український народ, – непереможна! Ра-

зом – ми сила! 

Денискіна Ганна Олександрівна, вик-

ладач кафедри філології  

університету ім. М. Драгоманова 
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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 t h a t  t h e Ukraini-

ans are the 

most friendly 

and kind peo-

ple. I live in the most beautiful 

city in the country, in Kyiv. It has al-

ways 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 destroyed by the troops, the 

people are being 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 future for 

my country. I want the sun to illuminate the 

r o a d t o eve- ryone who 

goes on 

his way. I 

do not want people to die, parents to 

lose their children, and children their 

parents.  

I want my country to be united. I want 

our territories to remain with us.  

I condemn everybody who shoots, con-

demn 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 

ДІТИ ПРОТИ ВІЙНИ 

A "patriotism" concept  

To begin with, patriotism is love for the 

Motherland. It implies that you appreciate and 

know their country's past, and actively partici-

pate in its present and plan the future. Patriotism 

is the respect for native culture, native 

traditions, native 

language.  

Moreover, I think these words are already 

accepted wisdom. It is believed that the love of 

t h e i r 

country - an immutable value that should raise 

from an early age in the family, in school, in so-

ciety in general. However, "patriotism" concept, 

because it can be interpreted very loosely. Fur-

thermore, patriotism can easily switch to nation-

alism 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, espe-

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

In addition, I think the problem with patriotism 

becomes especially significant. It is very impor-

tant to understand that patriotism is not only 

wild love, but also respect for others. Respect 

and tolerance - that is, in my opinion,  the mark 

of true pa-

triot of his 

" f a k e s " . 

Showing respect for the man of another nation, 

we create a way for his people, his country.  

In conclusion, you 

must remember that to 

love the country and the 

people is to respect all 

other people. The only 

person who understands 

it, is a patriot in every 

sense of the word. 

 Liza Gordienko,  

Form 10  



 

 

            Nationalism in Ukraine  

 The modern world makes us often immoral. Pa-

triotism is love to the country, and love of their 

country's history, desire to protect and glorify 

their country. Patriots respect culture and na-

tional traditions and defend the interests of their 

homeland.  

      Our task is not to give time to lose one of the 

most impor-

tant treas-

ures of the indi- vidual - patriotism. P a -

triotism i n 

Ukraine makes history. Ukrainian people, having 

gone through a lot of the most difficult periods in 

its history, has not lost the main thing - faith in 

their own strength. 

      23 years old Ukrainian state, but it is only a 

moment in our past. Once again, life has put be-

fore us a test. The events of recent months have 

forced Ukrainians feel their involvement in their 

country, and understand that we are masters in 

our own land.  

       Independence and Dignity Revolution 

shook not only Ukraine, but the whole world. 

The independent state of Ukraine has demon-

strated to the world that Ukrainian - a strong 

spirit of a nation that has managed to defend their 

democratic choice.  

        Russian separatists encroach on the territo-

rial integrity of our country. In the East, going on 

bloody battles. There the fate and future of 

U k r a i n e . 

S i n g l e 

Ukraine - an-

other way we have. That is what our warriors 

fight in ATO war. They do not spare their 

lives, protect our mother Ukraine. Hopefully, 

common sense will win, that there will be peace. 

This is the dream of all. 

       One more fact will elevate Ukraine: no 

country in the world has ever   sung in unison the 

hymn of the country  in a choir by 

more than a million since it was on 

the Maidan 22 February 2014 year. 

Ukraine will be entered into the 

Guinness Book of Records for this! 

Ann Slipchenko, Form 8-A 

The problem of “war and peace”  

Each person wants to live in a peaceful and 

stable environment. Unfortunately, there hasn’t 

been a single year without war on our planet. 

There is always a group of people who  want  to 

take  control over the others. 

The world lit- e r a t u r e 

pieces give us lots 

of  examples 

which  consider  the subject of war and peace. 

T h e 

most fa-

mous one is Virgil “Aeneid” which describes two 

nations’  war. Also, in the history of the mankind 

we can find a lot of facts showing that almost 

each battle was caused by challenges of inde-

pendence.  Speaking about the war and peace 

problem we are not able but  mention the patriot-

ism of the people of different times, continents 

and nations. 

The patriotic feeling always exists in every-

one’s heart. We may recall the famous expression 

of Anton Chekhov who said that we should 

squeeze the slave out of ourselves, drop by drop. 

I n fact that exactly 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 forgotten feeling of patriot-

ism risen in the hearts of 

Ukrainians onto a new level of 

perception. 

And I may admit this self-

respect will make a lot of favor 
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Освенцим - машина смерті 

Освенцим чи Аушвіц? Як не назви -

зміст не зміниться. Екскурсія туди 

залишає неприємний осад. Жахливі 

картини катувань, майстерно передані 

гідом, виринають у пам'яті при кожній 

згадці.  

Я гадала, що інквізиція - 

найжорстокіша кара, але фашисти вия-

вилися гіршими за середньовічних 

катів. Інквізиція вибивала зізнання, 

знищувала відьом і не потрібних владі 

людей. Це були поодиночні знущання. 

Безліч пристосувань і приладів: клітки 

з щурами, розтягувальні дошки, залізні 

чоботи, щипці для видирання нігтів...  

Фашисти ж не вигадували нових 

засобів. Вони залишили все на 

антисанітарію, щурів, блох, вошей, 

хвороби, голод, утому. Це були катуван-

ня для тисяч людей. Наглядачі розважа-

лися, кидаючи шапку полоненому, наче 

собаці палку. Тільки собаку не вбивали 

за не- виконання наказу, а полоненого 

могли застрелити, незалежно від його 

дій. У кімнатах на підлозі, 

притиснуті один до одного, що й не 

поворухнутися, ночували полонені. А 

на ранок хтось міг побачити, що його 

померлого сусіда вже доїдають щурі.  

Євреї не були вдостоєні навіть цьо-

го. Потяги прибували на платформи, 

заповнені людьми з надією на краще 

життя. Євреї вірили, що їх переселя-

ють на нове місце мешкання. Вони вез-

ли за собою всі безцінні скарби. Їх зага-

няли  в газові камери, кажучи, що їм 

треба помитися перед тим, як розпоча-

ти нове життя. Усі розігріті, спітнілі, 

голі тіла стояли впритул один до одно-

го, очікуючи води, а на них сипали от-

руту з назвою "Циклон-Б". Померлих 

спалювали у велетенських печах. А як-

що труби крематорію перегрівалися, 

вогнище розбивали просто неба.  

Уцілілі казали, що над тим місцем 

навіть не літали птахи. А я дивуюся, 

що там тепер росте яскрава зелена тра-

ва… 

  Найгірші сторінки нашої історії, 

мільйони смертей, неймовірна 

жорстокість, пекло прямо на землі, 

улаштоване людьми для людей. Усе це 

відбувалося в Освенцимі. 

Ми не повинні забути, бо той, хто не 

знає історії, приречений на її повторен-

ня. 

        Новікова Любов, 11 клас 
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Свято квітів «Єдина Україна» 

Традиційне Свято квітів знову 

завітало до гімназії «Ерудит».  Сповна 

виявити свої таланти та фантазію долу-

чилися всі гімназисти.  Цього року 

квіткові композиції символізують 

єдність і цілісність України. Зобразити 

країну пишною, спокійною, затишною, 

кольоровою, щасливою – таку мету по-

ставили перед собою гімназисти. 

Неймовірні за своєю красою квіткові 

композиції вражали виконавською 

майстерністю, багатством кольорів. 

Виставка квітів показала, якою силь-

ною є  любов до рідного краю, гордість 

дітей за героїчне минуле українців, ба-

жання мирного неба над головою, праг-

нення будувати своє майбутнє в цілісній 

та єдиній Україні. Віра в краще, світле, 

духовне майбутнє, майбутнє без війни – 

найголовніше почуття, яке переповнює 

серця всіх тих, хто відвідав цю вистав-

ку. 

Бутко Антоніна Іванівна, учитель  

української мова та літератури 
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Свято квітів “Єдина Україна” 



 

 

Є одна країна – Україна 

Є одна країна на Землі: 

Небо синє, трави всі в  імлі, 

Колоситься вдалині пшениця, 

А в хатах запахла паляниця. 

Люди всі привітні, добрі, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усі веселі та хоробрі. 

Ми разом - одна сім’я, 

Там немає слова «Я». 

Наче дзеркало, там річка, 

Сонце гасне, наче свічка, 

І смеркати починає , 

Місяць пісню нам заграє. 

А ввечері так жваво 

Усі запрошують ласкаво 

         Танцювати та співати, 

На бандурі враз заграти.  

Синє небо над горою, 

 Пшениця долиною… 

Ми всі знаєм - ця країна  

Зветься гарно – Україна! 

        Оборська А.,  9 клас 

               

         Питаю я вас 

Питаю я вас, розумнії  люди,  

Як довго це буде тривати в  житті? 

Як довго свавілля в нас буде,   покуди?  

Як довго терпітемо фальші оті ?  

Благаю я вас, коли ще не пізно,  

Коли ми ще маєм бажанну надію, 

Встань, заперечуй, тримайся так грізно,  

Щоб всії побачили волю і мрію.  

А ми будем разом з народом іти,  

Ми разом відстоємо наші права.  

До правди, до волі, врожинцю, пусти, 

Бо є наша думка - спільна одна.  

За розум, за працю, за кращі часи,  

За погляд, за думку, за мрію.  

Ми будемо стрімко іти до мети,  

За людськую долю боротись - посмію! 

           Рибальченко А., 11 клас. 
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