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          Укладач та коректор учитель української мо-

ви та літератури Мар’янівської ЗШ Ι-ΙΙΙ ст. 

Соломина І. А. 

          До збірки увійшли перші поетичні спроби учнів 

Мар’янівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

Це дитячі віршики про осінь, урожай, природу рід- 

ного краю, пройняті любов’ю до Батьківщини, непо- 

хитною вірою в людину, у перемогу краси,  добра  

над злом . Автори поезій — учні 5-11 класів. І хоч біль- 

шість з них уперше почали віршувати, але кожен  

намагався по-своєму донести до читача головну  

думку. 

       

 

 
 

 
 

 
 

 
Винник Альона 

 
Україна моя мила 

Як голубка сизокрила. 
Ти барвінком процвітаєш, 

Бо розумних діток маєш. 
 

Ти вродлива, чарівна, 

Наша матінко  ясна. 
Ми всі любимо тебе, 

Твоє небо голубе. 
 

Ти в тяжку, лиху годину 

Бережеш нас , як дитину. 
Тож в навчанні і в труді 

Ми всі дякуєм тобі. 
  

 
*** 



 
 

 
 
 

Стиславська Лаура 
Осінь, осінь чарівна,  
Ти вродлива та ясна. 

Твоє сонечко сіяє, 
Листя з дерева злітає. 

 
 Осінь, дякуєм тобі 

За плоди твої смачні, 
За це свято чарівне 

Школярам всім дороге 
  

*** 
 
 

Катана Інна 
В цей чудовий день 
В нас осіннє свято. 
І лунатиме пісень 
І віршів багато… 

 
Свято осені й добра, 

Свято урожаю, 
І любові , і тепла 
До рідного краю. 
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Самойленко Анна 

Осінь ходить по садах. 

Вітер повіває. 
Жовте листя тут і там 

Землю укриває. 
 

Осінь мила, златокрила 
Коси розпустила. 

Рідну землю в жовті фарби 

Вмить озолотила. 
 
 

*** 

 
 
 

Вербовіцька Наталя 

Осінь, осінь рідна, мила, 

Не любить тебе несила, 
Не любить тебе не можна. 

Знає це людина кожна. 
 

Ми з тобою йдем до школи 
Й не сумуємо ніколи. 

Ти даруєш нам на втіху 

Повно радості і сміху. 
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Чорнова Валентина 

 
Осінь листячком злетить 

Золотим у вирій. 
Ніби пташка пролетить 

І зробить всіх щасливими. 
 

*** 
 

 
 

 
Мозолева Ольга 

 
Осінь шелестить листками, 

Наче книга сторінками. 
Врожаї вже всі зібрали 

І городи поорали. 
 

Осінь—щедра господиня, 

Дощем землю примочила, 
Ранки морозцем прибрала, 

Землю золотом вквітчала. 
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Пугаченко Аліна 

 
Тихо осінь ходить гаєм. 

Ліс довкола аж горить. 
Берізка листя обсипає, 

Дуб нахмурений стоїть. 
 

І вербиці над водою 

Сяють мовби золоті. 
Вони хваляться красою, 

Що віддзеркалює в воді. 
 

 

 
 

Шляхова Марина 

 
Непомітно з’явилась осінь. 

День коротшим стає щодня. 
Ось берізки золотокосі 
Наче промені із вогня. 

 
Вже у теплі краї відлетіли 

Всі веселики-журавлі. 
Не страшні їм уже заметілі 
У далекій  чужій стороні. 
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Загребенюк Віра 

День осінній на павутинні 
Над ріллею вже проліта. 

Небеса—наче айстри сині, 
А тополенька—золота. 

 

І горить вона, ніби свічка, 
У промінні стоїть стрімка. 

А далеко десь, біля річки, 
Озивається осока. 

 

Опадає й горіх волоський, 
Пахне осінню вже з долин, 

І в турне відлітає заморське 
Журавлиний осінній клин. 
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Вовченко Наталя 

Осінь наша золотиста, 
В тебе зачіска барвиста.  

І в твоїх густих косах 
Звив гніздечко сизий птах 

 
Осінь у вбранні новому, 

Вся в намисті дорогому 
Ходить тихо по полях 
І туманом криє шлях. 

 
Де проходила ногами, 

Все засипано листками. 
А листва та непроста: 

Зшита з золота канва. 
  

Щедра осінь господиня: 

Подарунків повна скриня. 
Груші, яблука та терен, 

Повний колос стиглих зерен. 
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Матвєєва Ганна 
Славна осінь прилітає. 

Ліс у золото вдягає 
І людей всіх закликає 
Одягатися тепліше, 

Бо дощі ідуть рясніше, 
І вітри дмуть все частіше. 
Птахи у вирій відлітають, 
Бо тепла вони шукають, 

Та, мабуть, пташки не знають, 
Що ні холод, ні вітри 

Не замінять нам пори, 
Що приносить всім дари. 

 
*** 

 
 

 

 
Габрієлян Артур 

Пожовтіли вже листочки, 
Закружляли у таночку. 

Осінь щедра, золота 
Всім дарунки принесла. 

 
Подарунки не прості, 

Фрукти, овочі смачні. 
І всі люди на землі 

Дуже раді осені 
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Кутецька Лідія 

Знову осінь. Знов у синій вирій 
Відлітають сумно журавлі. 

Так і я хотіла полетіти 
В теплі та незвідані краї. 

 
Сестро осінь, в тебе жовті коси. 

Синь річок вплела замість стрічок 
Це ж моя остання в школі осінь, 

Й на уроки не покличе вже дзвінок. 
 

*** 
 

 

 
 

Рудяченко Наталя 

Осінь, мила осінь 
Всіх зачарувала. 

Листом золотавим 
Сади уквітчала. 

 
Заплела деревам 
Багряні віночки 

Та й пустила листя  
У дружнім таночку. 

 
Симфонію осені 

Слухати ми будемо, 
Бо цю пору року 

Ми найбільше любимо 
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І чаклунка ця сумна 
Бродить лісом не одна: 

Вітер в неї в рукаві, 

Сльози-дощики рясні. 
 

Дощ кепкує з дітвори, 
Заганяє їх в двори: 

«Майте, друзі, парасолі. 
Вчіть науку в рідній школі» 

 

 
 

 
 

Рябоштан Тетяна 

 
Україна,рідна ненька, 

Батьківщино ти рідненька. 
Ми усі твої є діти. 

І ростем неначе квіти 
 

Славні воїни твої 
Переможуть всі бої. 

Процвітай, наша країно, 

Моя мила Батьківщино. 
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Самойленко Дарина 

Осінній час уже настав, 
І впало листячко на став. 

Те листя золотом блищить, 
Багряним килимом лежить. 

 
Вдягла ліси, поля, сади 

І щедрі осені плоди 
Усім пора ця дарувала, 

Бо добру душу вона мала. 
 

Все стало різнокольорове: 
Хати і листячко дубове. 

А урожай...То просто клас, 
Бо дуже щедра осінь в нас. 
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Падик Ольга 

Прийшла осінь золота. 
Ми її вславляємо, 
Бо тяжкі її труди, 

Ми це добре знаємо. 
 

Осінь щедра принесла 
Дари свої милі, 

Щоб всі люди на землі 
Та й були щасливі 

 
 

*** 
Самойленко Юлія 

 
За моїм віконечком 
Вже не гріє сонечко, 

Бо це осінь наступила. 
Пташки в вирій відлетіли. 
Сумно стало всім довкола, 
Й посмутніла рідна школа. 


