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Наша славна Україна –
Наше щастя і наш рай.

Чи на світі є країна
Ще миліша за наш край?
І в щасливі й злі години

Ми для неї живемо.
На Вкраїні й для Вкраїни

Будем жити!
Треба буде й помремо! 

Давиденко Ангеліна, 8І

.

Отрубяннікова Софія, 8Б Руденко Еліна , 8А
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Чернявська Яна, 2016р. 

Торгович Марина, 2016р.

Овчаренко Дарина, 2020

Кравчук Тетяна, 2020

Та благаю, не треба!
Я хочу мирного життя!

Бо ж Україна – єдина країна,
Нероздільна, як мати й дитя!

Україна – це вільна земля!

Васильківська Юлія, 2015р.



Петриківські візерунки –
Гарні наші всі малюнки.
Тут калина і вербичка,
Синє небо і пшеничка.

Пташки, квіти та листочки
Намалюєш на горбочку
І у горах, й на рівнині.
Любим нашу Україну!

 Іщенко Юлія 9-Б

Прудовський Андрій, 11А 

Понарін Владислав, 7Б
Чернявська Яна, 2015 Кавчук Тетяна, 2019

Панчак Денис, 7Б 
Маймуліна Катерина, 7А



Моя Батьківщина
Найдорожче для кожної людини – місце, де 

вона  народилася ,  де  виро сли  ї ї  батьки ,  де 
зародилась справедливість, доброта і чесність. Це 
місце – Батьківщина. Для мене такою землею є 
Україна – найкраща країна у світі. Я люблю її за 
степи, лани, озера, річки, села і міста. Це наш край 
і ми повинні його поважати. Адже не дарма слово 
Батьківщина  схоже на слово «батьки». 

Я пишаюся тим, що живу в країні з такою 
великою історією. Вона пройшла багато війн, 
пережила жахливі часи, але завжди знаходила сили 
для відродження та зміцнення. 

Ми всі віримо, що зовнішня агресія та 
внут р ішн і  ч вар и  н е з аб ар ом  п р и п и н я т ь ся , 
ненависть перетвориться на добро, а ми житимемо 
у мирі та злагоді. 

Пишаймося своєю країною!!!
 Бідна Олена,2021

Ігнатьєва Євгенія, 2016р. Торгович Марина, 2015

Грекова Ксенія, 2018


