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                            АНОТАЦІЯ 

             на творчу роботу учениці 6-Б класу 

          Миронівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

Іщенко Ілони Андріївни 

    

Дитина народжується для радощів і щастя. Вона 

росте, як квітка, тягнеться до сонця, до тепла, її 

живить любов до людей. І тоді у поетичній душі 

з'являються слова-почуття, які  виливаються у 

рядки-думки.  

Сьогодення дарує Ілоні багато тем і образів.  Її 

вірші «Коли ти полюбиш мову», «Святий Миколай», 

«У поезії вся любов моя», «Про що шепочуть квіти?» 

– це щирі рядки юної  українки про найдорожче і 

найрідніше. Зміст поетичних творів  сповнений  

любові до родини, мови, рідного краю,  України.  У 

поезіях «Залежить від тебе, дитино!», «Люблю увесь 

світ»  відчувається трепетне бажання змінити світ на 

краще, зробити людей добрішими. 

Юна авторка використовує порівняння, епітети,  

метафори, які органічно вплітаються  у художні 

тексти. Робота відзначається багатством 

словникового запасу, використанням  різноманітних       

мовних засобів. 

 

             Вчитель            Л.М.Зленко 

 



 

 

 

 

 

 

У поезії вся любов моя  

 

Маю гарне ім’я  – Ілоночка. 

Татусева я люба донечка. 

І матусина гарна квіточка. 

І для братика ясна зірочка. 

 

У поезії вся любов моя, 

Бо щасливою хочу бути я. 

                                   І велика у мене надія, 

Що скінчиться війна в країні. 

 

І здійсняться дитячі мрії – 

Лише мирними будуть події. 

І квітучою стане земля, 

А щасливою – кожна сім’я! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                            

                  

                                                                                                                          

Коли ти полюбиш мову  

 

Коли ти полюбиш мову, 

Знайдеш у житті основу. 

Книжечки будеш читати 

    І про все на світі знати. 

    Ой, яка ж  вона чудова – 

Рідна українська мова. 

Хай звучить вона крилато 

В кожнім  домі, в кожній хаті. 

                                  Сонце, сонечко, сонливий – 

Корінь слів цих мерехтливий. 

Світло, світлячок, світлина – 

Ніби казка про дитину. 

              Ось лісок, лісник, лісочок. 

Там грибок, грибник, грибочок. 

Поруч зайчик, зайченя. 

Треба в школу йти щодня. 

                                   Перевесло, небокрай, 

Дивосвіт і водограй – 

Силу всю відчуєш слова, 

Коли ти полюбиш мову. 

 

 



                                                                                                                                        

 

  

 

 

                         Про що шепочуть квіти? 

 

Про що шепочуть квіти? – 

Про вітерець, про літо. 

А про що мріють квіти? – 

До неба полетіти. 

А що співають квіти? – 

Життю треба радіти! 

А що дарують квіти? – 

Нам запашні привіти. 

А чом сміються квіти? – 

Бо дощиком политі. 

Чому щасливі квіти? – 

Бо сонечком зігріті. 

А чом радіють квіти? – 

Їх дуже люблять діти. 

                                     А казку люблять квіти? – 

Звичайно, так,  як діти! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Святий Миколай 

 

                           Сніжно, біло все навколо. 

Неповторна взимку школа. 

Миколай Святий мандрує, 

Дуже гарно він міркує. 

Хлопцям лижі принесе – 

Зиму люблять понад усе. 

І дівчаток привітає – 

Ласощами пригощає. 

Згодом він до мами й тата – 

Подарунків же багато. 

За любов, тепло, турботу 

І невтомну їх роботу. 

Миколаєчку,  дідусю! 

Привітай мою бабусю. 

Вона добре тебе знає, 

Казочки розповідає. 

Що ж, в гостинах побував 

І про кожного подбав. 

Дав святі нам настанови. 

До наступної розмови. 

 

 

 



                            

 

 

 

 

 

 

                                       Залежить від тебе, дитино! 

 
Навчають в сімейному колі, 

Навчають у рідній школі, 

Навчають усьому й усюди – 

Навчають нас мудрі люди. 

 

Вчимося в сімейному колі, 

Вчимося  у рідній школі, 

Вчимося  усьому й усюди. 

Які з нас виростуть люди? 

 

Ввічливі, щирі, порядні? 

Жорстокі, злі, безпорадні? 

Залежить від тебе, дитино, 

Якою ти станеш людиною! 



 

 

 

 

 

 

 

 

Синичка – ласуня 

 

Синичка-красуня – 

Справжня ласуня. 

 

Смачненько дзьобає 

Лиш те, що полюбляє. 

 

Пшеничку  – на сніданок, 

Щоб був хороший ранок. 

 

Сальце вже до обіду – 

Так швидко, нема й сліду. 

 

А крихти паляниці – 

То вже на вечорниці. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Люблю увесь світ 

 

Люблю я читати, 

Люблю танцювати, 

Люблю я у спорті перемагати. 

 

Люблю я навчатись, 

Люблю розважатись, 

Люблю і на конкурсах позмагатись. 

 

Люблю я людей – 

Усіх, кого знаю. 

І кожен із них мене радо вітає. 

 

Люблю увесь світ. 

І вас закликаю: 

Лиш у любові щастя справжнім буває. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


