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Пам ’ятаймо Тараса.

Роками вітер безупинно 

Гбрами хвилю підійма. 

Земля вкраїнська пам’ятає 

Ім’я славетне Кобзаря.

... Осиротів малий хлопчина, 

Не знав на цім як світі жить. 

Та доля тяжка не зломила - 

Навчила свій народ любить.

І полились слова бунтарні 

Супроти пана і катів, 

і не скорився, не зламався, 

Коли кайданами гримів.

А ще любив він рідну землю, 

Природи чистую красу,

Де мати ніжно колисав 

Свою дитиноньку малу. 

Садок вишневий коло хати 

І річечку стрімку, що за селом, 

А там, співаючи, ідуть дівчата 

Й калина квітне за вікном.



Тополю вітер гне в долині, 

Щебече пташка у гіллі,

Як наша рідна Україна, 

Нема милішої землі.

Тож пам’ятаймо всі Тараса 

/ слово твердеє його,

Щоб не було між нас розбрата, 

Народе мій, прошу тебе!

Аліна Распутько, учениця 5 класу 

Бочечківського НВК
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Дитячий світ малого Тараса.
(твір-акварель)

Тихе весняне надвечір’я... рідне село гарне, неначе писанка.
Край села притулилася старенька, білесенька 

хатиночка з потемнілим солом’яним дахом. Коло хати 
яблуня із червонобокими яблучками, а кругом неї 
квітник. Яких квітів тут тільки немає! Сором’язливі 
червоні мальви, рожеві жоржини, блискучий синьоокий 
барвінок, темно-зелена холодна м’ята... А біля воріт 
стоїть, наче сторож, стара розложиста верба зі всохлою 
верхівкою. За нею клуня, оточена снопами жита й 
пшениці. А далі -  густий, 
тихий, пишно вкритий 
білим цвітом, вишневий 

садочок, над яким весело гудуть хрущі. За ним 
зелена левада, за левадою долина, а в долині -  
маленький струмочок, ніби огорнутий темними, 
зеленими широколистими лопухами. З одного 
боку струмка молода калина, наче дівчина, 
присіла й співає чудову пісню. З другого -  верба, 
нахилившись над водою, купає в ній свої 
розкішні віти.

Сонечко лягло спати за горою, спочивають 
втомлені поля. Селом лунають дівочі пісні. Десь

поблизу витьохкує соловейко. Сім’я вечеряє на подвір’ї...
Це затишне, мальовниче село -  Батьківщина нашого 

рідного геніального земляка Тараса Григоровича Шевченка. 
Любов і спогади про нього він проніс через усе своє життя. 
Саме вони, на мою думку, надихнули поета на створення 
неповторних художніх образів української природи, в основі 
яких лежать дитячі враження маленького білявого, 
допитливого хлопчика.

Антон Черниіиов, 14 років, 8 кл., 
Глухівська районна бібліотека для дітей



Ми — українці, ми — одна сім’я. 
Єднає нас Тарасове імя.

(есе)
Сім’я, родина, народ. Який глибокий зміст у цих словах! І кожен розуміє 

їх по-своєму, наповнює власним змістом, трактуванням.
Мені часто доводилося чути вислів «діти України». Я, мабуть, був малим, 

бо не розумів його. Хотілося подивитися, які ж вони ці діти?
Минув час, я подорослішав, і все збагнув. Моя мама, тато, бабуся, брат, я, 

учні мого класу, учителі, уся шкільна родина -  ми українці. Жителі рідного 
міста, люди, що живуть на півночі, сході, заході чи півдні -  теж українці.

Усі разом ми діти однієї матері України. Ми ті, заради кого наш батько 
Тарас карався, мучився, ховаючи свій біль за солдатську халяву.

То ж будьмо слухняними і дбайливими дітьми! Нам будувати майбутню 
Україну для новітньої слави, для щастя і злагоди. Мені ще бракує життєвого 
досвіду, але серце підказує, що розбрату, негараздів, чвар у політичному й 
економічному становищі держави не буде, коли підросте наше покоління, бо ми 
з народження виховуємося в любові до рідної країни, власної мови. 
Пам’ятаємо, що наш народ волелюбний, гостинний, щедрий, пісенний і 
працьовитий. Разом зможемо подолати всі труднощі, і наша берегиня-Україна

зійде зорею над усім світом. І сили в неї будуть! 
Вона візьме їх у нас!..

Отже, сьогодні настав час обійнятися, 
брататися, щоб ожила справжня, велика й 
непорушна єдність родини. Адже ми -  українці, ми -  
одна сім’я, і єднає нас Тарасове ім’я...

Антон Чернишов, 14 років, 8 кл., 
Глухівська районна бібліотека для дітей



Чи здійснилися мрії Кобзаря про майбутнє України?
(твір-роздум)

Україна... Усе життя щиро любив Шевченко цю благословенну землю, 
марив вишневими садками, співучою рідною мовою, широким розливом

могутнього Дніпра. Вона -  його доля, пісня, 
надія, його найгірший біль і найсвятіша мрія. 
Думками він завжди був серед свого народу, за 
кращу долю якого карався, мучився, але не 
каявся. Його єдиною втіхою була думка про 
світле майбутнє України. Поет мріяв про 
чудову, уквітчану землю, теплу й ласкаву. 
Такою зроблять її трударі, господарі своєї долі. 

Батько Тарас не уявляв майбутню долю 
свого народу без поваги до її минулого. Він мріяв про той час, коли історію 
України буде писати не німець, а самі українці. І на рідній землі зазвучить у 
повний голос материнська мова. Тож чи здійснилася мрія поета? Чи прийшла 
на Україну «воля свята», якої так жадав Великий Кобзар?

Так... Настали часи, коли 
здійснилися пророчі батькові слова.
Україна зараз незалежна держава. Вона 
має демократичну Конституцію і 
всенародно обраний парламент.
Здійснилася й мрія Тараса Григоровича:
«Щоб наше слово не вмирало!» Гордо й 
велично звучить рідна мова по всій 
Україні. З кожним роком стає все менше «перевертнів», що цураються рідного 
слова.

Україна, «заплакана мати», нарешті усміхнулася. Історія українського 
народу більше не сліпа каліка, яку «землячки віддають на виучку за кордон». 
Наш народ повернувся до свого минулого, згадав славні козацькі подвиги. Ми 
пишаємося культурною спадщиною рідного народу й наразі можемо дати 
відповідь на запитання: «...хто ми?.. Чиї сини? Яких батьків?..»

А чи здійснився найзаповітніший заклик Шевченка: «Свою Україну 
любіть!» Я вважаю, що так. Бо я, моя сім’я, однокласники, учителі, друзі, 
знайомі всім серцем, щиро любимо свою неньку- Україну. Нам не однаково, 
якою буде її доля. Ми не глухі, ми відчуваємо з дна кріпацького пекла болі 
святого праведника Шевченка, розіп’ятого за любов до України, чуємо плач 
відчаю й тривоги за свій народ. Тому ніколи не зрадимо!

Ми, нащадки козаків, вірні сини і 
доньки Кобзаря, готові працювати, 
згуртуватись і творити на нашій 
благодатній землі рай, про який так мріяв 
батько нашого народу — Тарас 
Григорович Шевченко. А тому з 

упевненістю можу сказати:
Спи спокійно поет!

Україна твоя вже розправила крила орлині.
Лнтон Чернииюв, 14 років, 8 кл., 

Глухівська районна бібліотека для дітей


