
Літературна  
світлиця 

 Ідея та графічне втілення   символу «Червоний мак» 
стало результатом співпраці Українського інституту 
національної пам’яті та Національної телекомпанії України. 
Автором логотипу став харківський дизайнер Сергій 
Мішакін. 
Графічне втілення-алюзія, з одного боку червоного маку, з 
іншого – кривавого сліду від кулі, передає глибину смислу 
війни, розповідає про страждання, про смерть, про героїзм, 
про мільйони загиблих  у війні... 
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 Тільки той, хто пам'ятає минуле, вартий майбутнього!   

Батьківщина – 
мати, умій за неї 
постояти. 
Народна творчість. 

 

  

 Кілька фактів про українців під час війни... 

 Українці заплатили за перемогу над фашизмом страшну ці-

ну – 8 мільйонів життів. Було  зруйновано 700 українських міст  та 

28 тис. сіл. 7 млн. українських воїнів захищали свою землю в лавах 

Червоної Армії  та Флоту.   

 Армії  Українських  фронтів   звільняли Берлін і Прагу, Вену  

й Белград. 2021 Герой Радянського Союзу – українець, 26 наших спів-

вітчизників були нагороджені Золотою  Зіркою  Героя – двічі, а  ле-

гендарний повітряний ас Іван Кожедуб – тричі. 10 маршалів Ра-

дянського Союзу із 41 –  народились в Україні.  
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Конкурс  поезії 

 Всім  відомо, що в нашій   шко-
лі  працює   творче об'єднання "Юний 
журналіст", яким  керує  Граневська 
Катерина  Михайлівна.   На одному із 
засідань  об'єднання  було прийняте 

рішення взяти участь у  Відкритому  конкурсі авто-
рів віршованої поезії «Герої не вмирають». Вшанову-
ючи пам'ять жертв Другої світової війни, неможли-
во залишити без уваги буремні події сьогодення, то-
му конкурс   проходив    у  двох номінаціях:  
1.  «ГЕРОЇЧНИЙ ПОДВИГ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ПІД 
ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ». 
2.  «БУРЕМНІ ПОДІЇ СЬОГОДЕННЯ. НЕЗЛАМНИЙ ДУХ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ» .      

 Роботи  конкурсантів   оцінювало ЖУРІ у складі вчителів української мови та літератури  Лі-
твінової В.О.,   Кузовльової О.В. та Бондаренко Н.В.    

   Отож,  із   кращими  роботами учасників  конкурсу ви можете ознайомитись у  сьогоднішньому 
випуску “Літературної світлиці”.    Молодці,  дівчата!  Бажаємо  натхнення й  творчих  успіхів у май-
бутньому. 

      ГЕРОЇ  НАШІ  НЕ  ВМИРАЮТЬ 

         Герої  наші  не  вмирають!  І  кожен  з  нас з  любов̓ ю в серці 

      Вони  живіші всіх живих.  І  теплотою  у  душі 

        Вони  у спогадах  витають,   Несе  в  собі  той промінь  сонця, 

        І  всі ми згадуєм  про  них.  Що  дарували  праотці. 

        На  нашій  рідній  Україні  Як  мало  їх  вже  залишилось –  

         Ми  пам ҆ятаєм  повсякчас,  Бійців  минулої війни. 

         Як врятували  наші  землі  Але  навіки  пронесем  ми 

    Лемешко Н. ( 9—Б кл.)   Діди  і  прадіди  для  нас!               Їх честь  і  гідність  крізь  віки! 

 

Акція  “Обеліск”.    Пам”ятаємо… 

 28 квітня волонтери 8-А та 8-Б класів взяли активну участь 
у міській акції "Обеліск". Учні школи прибрали територію брат-
ської могили по вул. Філонова. Дякуємо всім учасникам акції за 
небайдужість до пам"яток історії та великий внесок в екологіч-
ний стан нашого рідного міста. 

 

  

 

  

Жовтобрюх С. 

( 5—Б кл. ) 

 

 

 

ГЕРОЇ  ЧОТИРНАДЦЯТОГО  РОКУ 

  Герої  чотирнадцятого  року… 

  Вчорашні  діти,  що  жадали  волі, 

  В  небесні  сотні  рушили  до  строку 

  За  примхою  безжалісної  долі. 

  Вчорашні  діти,  що  жадали  волі, 

  За  наше  щастя  та  життя 

  Вони  пішли  у  небуття… 



ЯК ТАКУ  КРАЇНУ  НЕ  ЛЮБИТИ? 
  Багато  війн  пройшло  над  Україною,              

  Багато постраждав народ людський.                 

  То  буря  вила,  то злий  вітер  шквалами       

  Приносив  людям  біди  і  шторми.      

  Страждала  Україна  від  загарбників        

   І плакала,  й  стогнала,  і  ревла.                     Народ  наш  мужній, славний,  незрадливий 

   І  брали  козаків  в  полон  злорадники,         Він  зміг  боротися  за  землю  і  життя.  

   Знущались  так,  що  навіть  кров  текла.       О Україно!  Славу й честь  нестимуть 

   Але  народ  наш  український  вистояв,         Твої сини  на  довге   майбуття! 

   І  вороги  нас  вбити  не  змогли,                     Я  вірю:  Україна  буде  жити! 

  Тому що наш  народ  незламний,  сильний,    Я  вірю:  нас чекає благодать! 

     Чебирова Ю. ( 6 – Б кл.)         Життя  віддасть  для  матінки-землі..               І  як таку  країну  не  любити? 

                                                                                           За  неї  варто і  життя  віддать! 

Пояснительная подпись 

под рисунком. 

УКРАЇНА 

         Ой ти, ненько  Україно, 

         Щиро я тебе люблю! 

         В світі кращої  країни 

         Більш  ніде я не знайду! 

         Зацвітає калина червона, 

         Зеленіють високі Карпати, 

         А під небом твоїм синьооким 

         Стежечка веде до хати. 

         Моя рідна  Україна -   

         Колосся пшениці 

         Та трави з безмежних ланів. 

         Моя рідна Україна - 

         Щасливе дитинство 

         Та  сонячне  сяйво барвистих  полів. 

         І  нехай  запанує тут згода, 

         Мир і щастя у  кожній сім”ї. 

  Бо  одна ти у нас, Україно! 

 Ми  повинні  тебе  берегти! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Барсамян  С. ( 7 – А кл.) 

     ГЕРОЇ  РІДНОЇ  ЗЕМЛІ! 

   Їх  вже  нема…  І  більше  вже  не  буде… 

   Вони  лиш  тільки  починали  жить, 

   Та  встали  без  вагань  за  Україну, 

   Від  ворога,  щоб  землю  захистить. 

   Багато  їх  загинуло  за волю, 

   Ми  перед  ними  в  вічному боргу. 

   Для  українців  всі  вони  герої, 

   Хоч полягли  в  нерівному  бою. 

   Ми  не  забудем  хлопців  цих  ніколи! 

   Про них  напишуть люди  ще  пісні.           

   Вони  дали  нам  віру, силу, волю.                  Сиротіна  Н.  ( 6 – А кл. )        

   Вони  - герої  рідної  землі! 

   ПАМ  ̓ЯТАЄМО... 

     Їх  дуже  мало  з  нами   залишилось, 

      Тих  юних  на  той час  хлоп ̕ ят. 

      Бо їх чарівну юність, як косою, 

      Зірвала  ненависна  та  війна. 

      За  Батьківщину рідну,  рідну хату 

      Ішли  на   вірну  смерть  солдати.                                        

      За   землю  свою  і   волю    святу 

      Не  шкода їм було  життя  віддати! 

      Бо знали, що не можна знищити народ! 

      Не можна  щастя  в крові потопити. 

          І  буде жити   їх   козацький  рід - 

      Шевцова К. ( 10 кл.)     І будуть  пам̕ ятати  наші  діти 

           Про подвиг їх безсметрний  і святий, 

                        Що врятував  країну  від напасті, 

     Від  ворога  усіх нас  захистив, 

     Щоб панувало в Україні  нашій  щастя. 
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