
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Найкращих забирають небеса… 
А вересень тче чорную хустину, 

Як дощ осінній падає сльоза 
«Не плачте, люди, я помер за  УКРАЇНУ» 

 

 

 



 

 

Із Небесної Сотні почалися вбивства українського 
населення у так званий «мирний час». Кожного дня під час 
АТО гине чийсь син, батько, брат, товариш... На знак 
вшанування світлої пам'яті тих, хто віддав своє життя, увій-
шовши в безсмертя, схилімо голови і пом'янімо їх хвилиною 
мовчання. 

Зараз я хочу звернутися до наших хлопчиків, майбутніх 
захисників Вітчизни, словами Василя Симоненка: 

 
Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу,  
Виростуть з тобою приспані тривоги,  
Можеш вибирати друзів та дружину, 
Вибрати не можна тільки Батьківщину. 
 
Пам'ятайте завжди ці слова. І якщо виникне така 

потреба, то не задумуючись віддайте всі свої сили, знання, 
навіть життя і не допустіть, аби рідну Вітчизну підкорили, 
поставили на коліна. Присвятити своє життя захисту Батьків-
щини - де честь для кожного юнака. 
 

Лопушненська загальноосвітня школа 
І – І І ступенів 
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Директор школи Безкоровайна Дарія Методіївна 

 
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ! 

Саме цими словами Україна проводжала в останню 
путь своїх синів та дочок. Тих, хто загинув за свою країну, за 
свій народ. Знову від нас пішли найкращі. Ті, для кого 
"справедивість", "гідність", "свобода", "Україна" були не 
просто словами, а сенсом їх життя. 

Історія України мала багато трагічних періодів. Коли 
свобода і навіть сам факт існування українського народу 
опинявся під загрозою. Але завжди в такі періоди найкращі 
сини і дочки України ставали на захист своєї землі, своєї 
держави, своїх співвітчизників. Так було і за княжої доби. Так 
було і за часів Козаччини. І за часів боротьби за незалежність 
1917-1921 років. І під час Другої світової. І на початку 1990-х. 
Нині знову прийшов цей час - час вибору між свободою та 
рабством, світлим майбутнім та темним минулим, 
справедливістю та тиранією.  На Майдані пліч-о-пліч стали 
українці і євреї, росіяни та вірмени, грузини і білоруси. 
Їх об'єднала українська земля та бажання жити у вільній 
країні. Так на Майдані з'явилась ще одна сотня - Небесна. 
Кожен із них заплатив за свої переконання найвищу ціну - 
життя. І для нас є святим обов'язком гідно вшанувати Героїв. 
Щоб ми пам'ятали - хто і за що загинув. Щоб ми їх не 
зрадили. 

 

Учасники фестивалю 

 

 Нехай наші символи - святий Гімн, Золотий Тризуб, наш 
Прапор синьо-жовтий освітлюють наше життя, гріють душі й 

серця, єднають і зміцнюють сили всіх українців 



 

Учні 4 класу 

 

Учні 8 класу 

Темні часи пройдуть. Буде колоситись хліб. Будуть сміятись 
діти. Буде жити Україна. 

Але віднині небесне воїнство поповнилось ще однією 
сотнею. Небесною сотнею. 

Герої не вмирають! 
 
 

 
 

Не плачте, мамо, я іще живий, 
Хоча й лежу із кулею у грудях... 

А наді мною, юним, молодим 
Схилилися в скорботі ЛЮДИ... 

Я не помру, ніколи не помру, 
Мені в віках залишене безсмертя, 

Хоча і вас тепер не обійму 
Та я живу у всенароднім серці... 

 
 
 

 



ПЛАЧ  МАТЕРІ 
Вже осінь... а ти її вже не побачиш, сину... 
Як ти її любив...як ти любив життя... 
Невже це правда...?!!! Невже немає вороття...?!!! 
Мою кровиночку...моє дитя.. 
Кладуть сьогодні в домовину... СИНУ!!! 
Синочку мій... ріднесенький... 
 Прокинься... Всміхнись до мене... серце материнське  
Знесе, стерпить усі пережиття  
Прийме воно весь біль і горе світу  
Та не під силу серцю мами зрозуміти  
Коли іде дитина із життя...  
Любов’ю серце матері живе  
Молитвою, надією в дитині  
Ніколи серце мами не прийме 
Свого синочка бачить в домовині  
Весь світ кричить: Герої не вмирають!!! 
Вкраїни діти сльозами земленьку вмивають 
А серце мами, сину, серце мами... 
Вмивається кровавими сльозами... 
І біль страшний, і крик німий 
Серце і душу розриває... 
Мій Світе!!! Цвіте!!! Ангелочку!!! 
Надіє!!! Віро!!! Мій синочку!!! 
Невже...?!!! Невже тебе немає... 
Прокиньсь, дитинонько моя... 
Чому ж там ти...?!!! Чому не я...?!!! 
Тобі б, синочку, весни зустрічати 
 Життю радіти, та  цвісти 
 Ти будеш ангелом із неба прилітати 
 В ночах безсонних, до мами сироти... 
 Пішов у вічність ти мій сину... 
 Із Вірою! Надією! В Любові, 
 За свій народ! За Україну! 
 Невинна жертва твоєї крові.. 
 
 

Біля стенда «Небесна сотня» 

 

  

Учні 2 класу 



 

У віночок України 
Заплетемо квіти нині. 
Віночок – не проста краса 
Йому підвладні небеса. 
Про це відомо у нас зроду. 
Він – оберіг народу й роду. 

 

 Слово має педагог – 
організатор Бондарук 

Олена Михавлівна. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 1 клас 

Хоч маленькі ми не великі, 
Зате добре знаєм, 

Що край рідний – Україна, 
Ми її кохаєм. 

 



 
Буду сонечку радіти, 
Землю скривдити не 
дам. 
Буду світ увесь любити, 
І рости на радість Вам. 

 

 
 

2 клас 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 клас 
 

 
Ми найкращі вояки 
Запорізькі козаки! 
І не буде переводу 

Українському народу 
Доки з глибини сторіч 

Долина козацький клич. 
 

 
 

 

«Моя Батьківщина Україна» 

 

 



 

«Україна не хоче війни» Хращевська Юлія. 3 клас 

 

 3 клас 
Вже скільки закривавлених століть 

Тебе, Вкраїно, імені лишали...  
Тож встаньмо, браття, в цю урочу мить:  

Внесіте прапор вільної Держави!  
Степів таврійських і карпатських гір  

3’єднався колір синій і жовтавий.  
Гей, недругам усім наперекір – 

Внесіте прапор вільної Держави! 
Ганьбив наш прапор зловорожий гнів,  

Його полотна в попелі лежали... 
Але він знов, як дань новий, розцвів.  

Внесіте прапор вільної Держави!  
Повірмо в те, що нас вже не збороть, 

І долучаймось до добра і слави.  
Хай будуть з нами Правда і Господь - 

Внесіте прапор вільної Держави! 
/Крищенко В. "Прапор України”/ 

 



 

«Молитва» читають учні 1 класу Назар Яремко, Чабан Софія, 
Чабан Діана 

 

Учні 6 класу 
 

 

Малюнки учнів. 

 

 

«Голуб миру»  Клим Андрій. 3 клас 



 

 

«МИР на Землі» Чабан Софія. 1 клас 

 

 

Учні 9 класу Муж Ірина, Киричук Юлія, Хращевська Юлія. 

 

Виступають учні 9 класу 



 7 клас 

 
Нехай на світі спокій буде, 

Сьогодні! Завтра! Назавжди! 
І хай літають завжди журавлі, 

І колоски видзвонюють налиті. 
 

* * * 
 

Благословенні будьте, небеса, 
І ясне сонце, будь благословенне,  
Нехай панує на землі краса 
І не шугає полум’я шалене.  
Нехай панує на землі добро,  
Співає мати пісню колискову. 
Хай не конає батечко Дніпро 
І вільно лине в далеч світанкову. 
Врятуйте цю землю безкраю 
У грізний чорнобильський час, 
І пісню про Вас заспівають, 
І казку розкажуть про вас. 
                           /Бердник І.  "Благословенні будьте небеса”/ 

 

Малюнки школярів 

 



 

«Не плачте, мамо, я іще живий» Мельничук Софія. 6 клас 
 

 

 

Дякую тобі боже за ніченьку гожу, 
Дякую любенько, що підняв раненько. 
Тебе, Господи, прославляю, 
Тебе, Господи, величаю. 
Молюся до Тебе: 
Дай нам чистого неба 
Кожній родині по всій Україні. 
 

 



  5 клас 

Земля моя рідна – це моя Україна! Щасливі ми, що 
народилися і живемо на чудовій, багатій землі. Тут жили наші 
прадіди. Тут корінь роду українського, що сягає сивої 
давнини, одвічних добрих традицій. 

2 клас 

КОНКУРС 
 творів образотворчого мистецтва 

«ВІЙНА ОЧИМА ДІТЕЙ» 
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