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Казка про Соловейка 
 

Жив на світ Соловейко.  І був у нього 

гарнесенький голосок. При кожній нагоді він дуже 

ним вихвалявся  .  

Згодом став таким пихатим, що  став глузувати 

з інших птахів. Одного разу він сказав Горобчикові: 

«Гарна ти пташка, шкода, що бездарна та безголоса». Це дуже образило 

Горобчика. Цілими днями він журився. А Соловейко , не задумуючись на 

своїми словами та поведінкою, образив багатьох із пташиного  царства.  

Сороки-скрекотухи донесли цю звістку до самої Жар-птиці. Дуже 

розгнівалася вона і вирішила  провчити Соловейка. Прокинувся він одного 

дня, а співати не може. 

«Так сміявся, а сам без голосу зостався», - говорили між собою всі 

птахи.  І Соловейкові здавалося, що про це знає вже весь світ. Ніяково стало 

та дуже соромно водночас. Нічого робити – треба негайно просити 

вибачення. 

Пішов Соловейко, увігнувши голову, на пташину раду, став вибачатися 

перед птахами. За визнання своєї провини повернула йому голос  Жар-птиця. 

З тих пір Соловейко став співати ще краще, а про давню історію вже ніхто й 

не згадує. 

Валерія Скочко,  

учениця 4-А класу  
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Яблунька в моєму саду 
 

У моєму саду росте дуже багато дерев.  Та найбільше 

я люблю  яблуньку, що посадила разом з татусем. 

Вона радує мене у  кожну пору року. 

Навесні, коли оживає вся природа,  її гілочки 

вкриваються  білим запашним цвітом.  Потім 

прилітають бджілки і беруть смачний нектар.  Дуже шкода,  коли подує вітер 

і пелюстки закружляють у дивному танці, а потім вітер віднесе їх далеко-

далеко.   

Згодом з’являються маленькі плоди.  Ціле літо вони наливаються соком 

під жаркими сонячними променями. 

А восени обвисає гілля від важких плодів.  Рум’яненькі  яблучка 

виглядають  крізь листя.  

З приходом зими  моя яблунька стає знову красунею. Сніжинки 

тихенько вкривають її гілочки. І тоді здається, що за вікном весна і яблуня – 

красуня знову у біло-рожевій сукні. Довгими зимовими вечорами ми всією 

сім’єю смакуємо плодами з нашої яблуньки. І з нетерпінням чекаємо, коли 

оживе природа і моє деревце засяє красою з новою силою. 

Валерія Скочко,  

учениця 4-А класу  
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Моя мрія 
    Я себе вважаю ще не зовсім дорослою, 

щоб обирати професію, але ще з дитинства мрію 

стати вихователем у дитячому садочку. На мою 

думку, щоб бути  хорошою вихователькою, 

потрібно в першу чергу любити дітей. Треба 

вміти заспокоїти дітей та ніколи зайве не 

сварити. Дітей дуже легко образити, а завоювати довіру навпаки – дуже 

важко. Важливо, щоб для кожної дитини вистачило тепла. 

Я ніколи не відвідувала дитячий садок. Думаю, що там дуже красиво. 

Ліжечка стоять в два - три ряди, стіни розмальовані казковими героями, 

постелені м’які килими, акуратно складені іграшки, книги на полицях і 

обов’язково озеленені кімнати. Дуже добре, коли є живий куточок.  

  Інколи мені сняться сни: ніби я вже доросла, закінчила навчання в 

університеті і працюю вихователем, так які мріяла. Дитинство – це особлива 

країна.  В ній все можливе, все дозволене.  

Катерина Єрмолович,  

учениця 4-А класу  
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Чарівниця-осінь 
Непомітно у сади підкрадається осінь. Йде і тихо зафарбовує листя у 

різні кольори. Тільки могутнього дуба залишає зеленим. Першими піл 

пензлик осені потрапляють плакучі верби.  Їхнє  зелене ошатне вбрання з 

кожним днем  набуває золотавих відтінків. І  ось вони вже - золотоволосі 

красуні. Вітер заплітає їх волосся у довгі коси, полоще їх у воді.  Річка стихла 

і  очікує якогось дива, а  в ній вже відбиваються волошкові очі неба і пливуть 

в повітрі сріблясті павутинки бабиного літа. 

Осінь… Вона ще лагідна, щедра, тепла, гарна, сонячна, привітна. Це 

дівчина у кленовому вінку, з кетягом калини та кошиком з гостинцями у 

руках.  Вона пригощає нас рум’яними  яблуками, різноманітними грибами,  

соковитими грушами та смачним виноградом.   

Осінь – моя улюблена пора року. Можливо, саме за щедрість я її 

люблю. 

 
 

Катерина Єрмолович,  

учениця 4-А класу  
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Смілива Краплинка 
Жила в лузі Ромашка. Кожного ранку її 

будив дзвінкий щебет пташок, лагідно голубило 

сонечко, легкий вітерець розгладжував ніжні 

пелюстки. Волошка і Дзвіночок були її 

найкращими друзями.  

- Як гарно в нас на лузі! – казала 

Ромашка. 

- Як радісно і щасливо нам тут! – вигукували Волошка і Дзвіночок. 

Та не довго раділи квіти. Та одного дня злий Чарівник викрав хмари з 

неба, які щодня поливали землю сріблястим дощем. Він грізно заборонив 

дощовим краплинам падати на землю: 

- Не смійте поїти ці ненависні квіти! – погрожував він. 

 Почалася жахлива засуха. В’янули трави, квіти. Не чути співу пташок. 

І бідолашні квіти похилили свої голівки, згорнули листочки. Шкода дощовим 

краплинкам квітів. Благали Чарівника відпустити їх на землю, але він нікого 

не слухав. Найсміливіша із них Краплинка вирішила врятувати квіти. Бо вони 

вже не мали надії  на порятунок. Вона звернулася до Вітру:  

- Шановний  повелителю хмар, допоможи нам врятувати квіти. 

- Не хвилюйся, я прожену цього злодія! – мовив Вітер.  

Він вмить перетворився на буревій і прогнав злого Чарівника.  

Краплинки з радістю впали на землю рясним теплим дощем. Дощик 

поїв спраглу землю. Краплинки роси цілували листочки квітів. Квіти відразу 

підставили їм свої голівки та пелюстки. 

Їхньому щастю не було меж. Луг знову зазеленів, зацвів. Все стало як і 

раніше. 

Сергій Писарюк,  

учень 4-А класу  
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Край мого дитинства 
Багато в Українi є красивих мiст i сiл, але найбiльше менi подобаєть ся 

рiдне мiсто - Скира. У ньому я народився i живу, тут я познайомився зi 

своїми друзями, пiшов у школу.  

Вулицю, на якій я живу, названо на честь видатного поета та 

художника Тараса Григоровича Шевченка, який зупинявся у нашому місті. 

Його називають «Великим Кобзарем», бо він геніальна особистість і 

водночас людина, рідна і близька кожному українцеві. 

На моїй вулиці неймовірно красиво. Це для мене найкраще місце. Тут 

рядами ростуть верби. Їх довгі віти звисають аж до землі. Серед новобудов є 

будинки, що споруджувалися давно. Я мешкаю в одному із таких будинків. 

Тут колись жила моя прабабуся Катерина.  

Менi приємно бродити в тiнi дерев вулицею i дивитися на все, що 

вiдбувається навколо.  Особливо я люблю прогулюватися алеями вулиці у 

весняну пору, коли сади потопають у цвіту. Ідеш, вдихаючи аромати, і 

здається, що переступив за межу нереального.  

Напевно, недарма кажуть, що найкраще в тому місці, де ти народився, 

де загубилося в житах безтурботне дитинство. 

 

 

Сергій Писарюк,  

учень 4-А класу  
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Казка про посмішку 

 

Ця історія трапилася в одному дворі, де жили особливі хлопчик і 

дівчинка - Іванко та Іванка. Хлопчик завжди був сумним, а дівчинка навпаки 

– ніколи не сумувала.  У неї було безліч друзів, а він – постійно один. Іванко 

ні з ким не хотів дружити, бо думав, що його будуть всі ображати. Тоді 

Іванка вирішила запропонувати  Іванку дружити. Діти відмовляли її, 

говорили, що нічого не вийде. Та дівчинка стояла на своєму. Вона 

повернулася і пішла до хлопчика. В дворі стало тихо. Через кілька хвилин 

вони, взявшись за руки, йшли до гурту дітей. Дітям було цікаво, що такого 

сказала Іванка, щоб Іванко погодився на дружбу.  Дівчинка відповіла: 

«Нічого, просто посміхнулася.» Посмішка позитивно впливає на інших. Вона  

може стати найкращим засобом досягнення будь-якої мети. Посмішка, перш 

ніж слова говорить: «Ви мені подобаєтеся, мені з вами приємно». Тож 

посміхаймося частіше, бо посмішка нічого не коштує, а дає дуже багато. 

 

Анастасія Вигівська,  

учениця 2-Б класу  
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Пригоди Сніжиночки  
 

У володіннях Снігової Королеви жила малесенька Сніжиночка.  

Щоночі   снилася їй невідома країна, в яку вона мріяла потрапити.  Вона 

прохала Снігову Королеву відпустити її у подорож. Та Королева не 

відпускала Сніжиночку, бо вважала її ще зовсім маленькою. Казала, що вона 

має підрости і багато чого дізнатися. Сніжиночка нікого не послухала і 

вирішила втекти. Як тільки за нею закрилися ворота кришталевого замку, 

вмить з’явився Вітрище-хуліган. Він підхопив Сніжиночку і кудись поніс.  

Довго кружляв її над землею. Сніжиночці було і страшно, і холодно, і сумно 

від того, що дуже хотілося додому.   

Ще сильніше подув Вітер і наша мандрівниця впала на гарячу дитячу 

щічку.  Розтанула й скотилася донизу маленькою крапелькою води. Саме тоді 

зрозуміла Сніжиночка, що правду казала  Снігова Королева. Вона справді 

була зовсім  маленька і багато чого ще не знала. Та вже нічого не вдієш. 

 

Анастасія Вигівська,  

учениця 2-Б класу  
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