
Нас друкують у дитячій пресі 

Одним із пріоритетних завдань Лебединської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №5 є виховання обдарованої молоді. Наші учні беруть участь у 

багатьох літературних творчих конкурсах, де отримують перемоги. І ось 

знову новина: нещодавно у Трансукраїнській газеті дитячої творчості 

«Долоньки» був надрукований твір учениці 7-А класу Єлизавети Матвеєвої, 

який представляємо нашим читачам.  

А авторку вітаємо і бажаємо їй нових творчих злетів! 
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Я ЛЮБЛЮ ТЕБЕ, УКРАЇНО 
Я — син твій маленький, моя Україно, 

Сміливо плече підставляю тобі. Зіприся, не 
бійся, що я ще дитина. Подбати про тебе — 
обов’язок мій. Хоч руки маленькі, я силу в 

них маю. 
Від ворога завжди тебе захищу. До свого 

серденька тебе пригортаю, Вкраїно єдина, 
тебе я люблю! Богдан Матвійчук. 7 клас. ЗОШ. с. 

Бережиниі. Теофіпольський р-н, Хмельницька 

обл.. 30621. 

Я ПИШАЮСЯ, ЩО Я УКРАЇНКА 

Я народилася і живу в Україні. Тут живуть мої батьки. Я знаю, що є 

багато країн з екзотичною природою, новітніми технологіями, 

високим рівнем життя. Але нам теж є чим пишатися. 

У нас найкрасивіша природа: безмежні ліси, неосяжні поля. 

Блакить неба і золото пшеничного колосся відображено на нашому 

прапорі. 

А кого може залишити байдужим соняшникове поле? 

А як захопливо подорожувати Україною! У нас є, на що по-

дивитися. Вабить до себе тепле море півдня, зачаровують ве-

личністю Карпати, безліч старовинних міст, багатих історичними 

пам'ятками. 

У нас багатющі традиції, культура. Українські письменники та 

поети знані на весь світ. Ми — співоча нація. Які чарівні у нас голоси, 

а які мелодійні народні пісні! Наші вишиванки підкорю- ють навіть 

іноземців. Ми — розумна нація. Багато відкриттів зроблено саме 

українськими вченими. Українці — горда нація. 

Нам, молодим, потрібно добре вчитися, адже нам розвивати нашу 

державу, робити її красивішою і процвітаючою. Є багато різних 

країн, але Україна для мене найкраща. Я — українка і цим пишаюся. 

Елизавета Матвеєва. 7-А клас. ЗОШ іі°5. м. Лебедин. Сумська обл., 42200. 

 

Там, де поле житами 

хвилюється, — Україна! 

Там, де мама дітками 

милується, — Україна! 

Там, де руки трудами 

бавляться, — Україна! 

Там, де люди волею 

славляться, — Україна! 
Софія НіколаюК' 5 клас, ЗОШ. д ,  

с. Пасічна. Старосинявськийр-н. 

Хмельницька обл.. 31414. 

УКРАЇНСЬКА МОВА 
Мово рідна! Мово солов'їна! 

Кришталева, ніжна, мелодійна, 

Колисковими піснями сповита, 

Незалежністю й 

Майданом омита... 

Вдосконалюйся, 

рости і розвивайся, 

І красою мелодійною пишайся. 

Поезіями й творами лікуйся, 

Українським талантам дивуйся. 

Ілля Шевченко. 4-Б клас,  ЗОШ. с.  Піщанка. 

Новомосновсьний р-н. Дніпропетровська обл.. 

51283. 

УКРАЇНА ВИТКАЛА РУШНИК 
> 

Україна виткала рушник Із роси живої, із 
води стрімкої, 
Із проміння сонця, із небес ясних, 
Із хмаринок білих, із землі святої. Мати-
Україна виткала рушник - Той рушник 
безкрайній 

візерунком вкритий: 
Пурпуром калини, зеленю лісів, 
Золотком колосся стиглого розшитий, 
Щедрим урожаєм молодих садів. 
У рушникові тому ниткою до нитки, Ніби 
рідні діти, сплетені в одне Льону із 
Полісся синьоока квітка Й Вінниччини 
поле соняха ясне. 
Над Дніпром-рікою тут веселка грає, 
І трембіти голос чути з полонин. 
Тут степів Донецьких широчінь без краю 
Й древнього Херсону сонячні лани. 
Стиглим виноградом Закарпаття 

й Криму, 
Посміхом дитяти, що прийшло у світ, 
Дивиться нам в очі ненька-Україна, 
Із благанням щирим: 

"Діти, захистіть!". 
І орда ворожа нізащо не зможе 
Розірвать на клапті той рушник святий, 
Бо народ - це сила, 

предки - допоможуть 
Захистить навіки край коханий свій. Ірина 

Татарчук, гімназія: м. Городок. Хмельницька 

обл.. 32000. 


