
Моя Україна 

Сяють кетяги-зорі 

У червоній калині, 

А нам випало жити 

У новій Україні. 

Незалежній і вільній 

Самостійній державі. 

Ми – нове покоління! 

Знаєм пращурів славних. 

Докладемо сьогодні  

Ми свої всі зусилля, 

Щоб була Україна 

Незалежна та сильна! 

Полянська Мілена, 5-Б клас 

 

Україна 

Мальовничі краї 

І безмежні поля. 

Величні міста 

І квітучі сади. 

Це все наша Батьківщина –  

Солов'їна Україна! 

В кожнім серці вона –  

Україна моя! 

 

Філіппов Ярослав 5-Б клас 

 

Україна моя 

Де ріки, поля, де ліси, полонини, 

Де джерельна чиста вода, 

Там чую твій голос, моя Україно, 

 Вкраїно моя золота! 

Країна багата своїми ланами, 

Де жито злотаве цвіте. 

Тут ніжнії квіти, як руки у мами, 



Тут мова, як квітка, цвіте. 

Співуча, чарівна, дзвінка, мелодійна, 

Як спів весняний солов'я. 

Люблю тебе, рідна моя Україно, 

Співуча, чарівна земля! 

З дитинства росла на твоїх я просторах 

І землю свою я люблю, 

Бо мати навчила цінить Батьківщину – 

Квітучую землю свою. 

Молюся за тебе, моя Україно! 

Як неньку свою я люблю. 

За ріки, за гори, за рідну хатину, 

За мову співучу твою!  

Середа Настя, 10 клас 

 

Рідне  місто 

Місто ранкове, 

Місто вечірнє, 

Де від будинків 

Падають тіні. 

Вулиця рідна, 

Парки, алеї, 

Відпочиваємо радо  

Всією сім'єю. 

Кожну стежину 

Міста я знаю. 

Все тут знайоме, 

Рідне та звичне. 

Все найдорожче – 

Моя Батьківщина. 

Вільна, прекрасна 

Моя Україна! 

Полянська Мілена, 5-Б клас 

 



Україна 

Подивись на поля ці просторі, 

Озирнись, подивись навкруги! 

Тут і ліс, і долини, і гори, 

України безкраї степи! 

Тут ніколи тебе не чекають 

Горе, смуток, печаль і журба. 

А завжди тебе зустрічають 

Тільки радісні дні та ще й друзів юрба. 

Квітнуть квіти і пахне весною, 

І співучі тут люди живуть. 

Тут ніколи тебе не забудуть, 

З хлібом-сіллю стрічатимуть тут. 

Андрієнко Аліна, 10 клас 

 

Моя Україна 

Синє небо, золоте колосся, 

Листячком тріпоче зелен-гай. 

Ця картина нам милує око! 

Україна – рідний, щирий край. 

Де такі ще сині є волошки? 

Де калина рясно так цвіте? 

Де вирує соняшник до сонця, 

А верба свої гілочки гне? 

Все це – моя рідна Батьківщина! 

Гарна, мальовнича Україна. 

Іншої землі не знаю я, 

Це соборна й велична держава моя! 

Руденко Наталя, 5-Б клас 

 



Чим славиться Україна? 

Чим же славиться наша країна? 

Тим, що зветься вона Україна. 

Козаки українські – це сила, 

Пишається ними кожна дитина. 

Кожний день в українців – це свято, 

Де музика голосно грає. 

Славиться також країна мовою солов'їною, 

Квітками барвистими, деревами вітистими, 

Хатинкою маленькою та небом синеньким. 

Батьківщина – рідна, як мати, 

Тож маєм її поважати!  

Індюхіна Софія, 5-Б клас 

 

Пісня прапора 

Жовто-сині кольори 

Є на нашому прапорі. 

Він в Україні головний, 

Шлях у нього непростий. 

Він блукає по полям, 

Дарує пісню небесам. 

І нехай пройдуть літа – 

Не затихне пісня та! 

Мельник Каріна, 9 клас.  

 

Люби Україну! 

Чому не любиш Україну? 

Чому не бережеш її? 

Вона родила нас, людино, 

Тож подаруй дари свої. 

Ти заспівай про гори, полонини, 



Про небо й край Карпат її. 

Ти поважай свою родину,  

Допомагай ти друзям всім. 

Ти не руйнуй цю Батьківщину 

І щастя гілок не ламай. 

Ти всі таланти свої кращі 

Направ на гарний рідний край. 

І зрозумій, що Україна, вона, як мати, ти це знай! 

Торба Аліна, 10 клас 

 

Наш дім 

Україна – це слово в серці кожного бринить. 

Вже так багато  років пролетіло, немов мить. 

Подій відбулось тут немало, 

Було щось добре та було й погане. 

Ми можемо сперечатися до скону, 

Якого племені ми, якого роду. 

Та живемо усі на цій коханій, рідній нам землі! 

Хіба можливо не любити рідний дім? 

Чи гучний травневий грім? 

Чи ліс, в якому бачив ти звірят? 

Чи двір, в якому бігав ти малим? 

Але ж це і є та справжня Україна. 

І світ помітив Україну 

Таку квітучу, граную країну, 

Що славиться своїм трудящим людом, 

Пишається традиціями й родом. 

А серденько Вкраїни – то є Київ, 

Величний, славний – місто всіх героїв. 

Він зберігає пам’ятки одвічні, 



У серці українців вони вічні. 

Багато хто знайшов тут любий дім 

І не покине його він. 

Торба Аліна, 10 клас 

 

Війна 

На війноньку зі смутком йшли солдати, 

Не хотіли відпускати їх дівчата. 

Сльози, гамір покривали все… 

Як подивишся на матінки лице, 

То із жалю можеш обійняти 

Й тихо-тихо їй сказати: 

«Повернеться він. Тільки вірити треба!» 

Підніметься та хусточка до неба 

І буде мати та дівчина знати: 

Війна – це смерть для нашого солдата! 

  Леонова Олена, 10 клас 

 


