КНИГА ТВОРЧОСТІ
учнів 3 класу

Вчитель: Костиль Світлана Василівна

Поетична сторінка

Україна - єдина країна
Україна –єдина країна,
Незалежна вона, українцями любима.
Люблю бачити я її місця.
Дуже пильно придивляюся я.
Як не любити цю країну?
Дивовижну, і сильну Україну.
Корнієнко Вероніка
3 клас, 8 років

Зима
Прийшла зима сніжно-біла,
Дерева білим снігом вкрила.
Надворі діти в сніжки граються,
Весело забавляються.
А в лісі зайчики гуляють ,
З дерев кору об’їдають.
А білочки з гілочки на гілочку стрибають
Їжу собі шукають.
Костиль Владислава
2 клас, 8 років

Україна
Україна - це країна журливості і болю ,
Ця країна любить красу і волю.
А найголовніше вона сповнена любові.
Україну ніхто не повинен кривдити,
Бо вона єдина країна
Вкрита зеленню і красою.
Савєльєва Софія
3 клас, 8 років

Твір-роздум
«Що таке щастя?»

Я вважаю, що щастя – це, коли людина щаслива і
в неї є все для щастя, коли її ніхто не ображає, не б’є і
взагалі всі її мрії збуваються.
Я вважаю себе щасливою людиною, бо в мене є
все для щастя: мама, тато, брат і вся моя сім’я.
Софія

Я вважаю, що щастя – це, коли ти щаслива, в тебе
є все, що ти хотів би, твої бажання здійснюються.
Я вважаю себе щасливою людиною, бо в мене
усе є, мої бажання здійснюються і я отримую все, що
хочу.
Владислава

Я вважаю , що щастя – це, коли людина
щаслива. Моя родина теж є щасливою, бо ми живемо
радісно. Щастя - це коли народжується маленька
дитина.
Я вважаю себе щасливою людиною, бо я
щаслива, що у мене є батьки, сестри і всі мої рідні.
Вероніка

Я вважаю, що щастя – це, коли мені батьки
дарують подарунки.
Я вважаю себе щасливою людиною, бо мене
батьки відвозять на відпочинок. Я вважаю, що моя
сім’я дуже щаслива. Ми – справжня сім’я.
Віолета

Я вважаю, що щастя – це, коли поруч батьки,
коли твоє життя мирне. Щаслива сім’я – це, як одне
дружнє коло під зорями і всі живуть мирно. Моя сім’я
– це, як зірка на небі . Коли сім’я живе дружно , всі
посміхаються.
Я вважаю себе щасливою людиною, бо зі мною
всі дружать, всі мене люблять.
Таміла

Твір-роздум
«Ким я мрію стати»

Я мрію стати міліціонером, бо мені ця професія
дуже подобається. Міліціонери ловлять бандитів і так
допомагають людям. Міліціонери повинні бути
добрими і справедливими. Саме такі риси є у мене.
Захар

Я мрію стати лікарем, бо мені ця професія дуже
подобається. Я хочу допомагати людям, рятувати їм
життя. І якщо хтось з моїх рідних захворіє, я завжди
прийду на допомогу.
Владислава

Я мрію стати вихователем, бо мені ця професія
дуже подобається і я люблю малюків. Мені дуже
подобається з ними грати в ігри, вчити їх чомусь
новому. Щоб стати вихователем я займаюсь з
малюками.
Софія
Я мрію стати перукарем, бо мені ця професія дуже
подобається. Перукар може робити зачіски.
Найбільше мені подобається робити стильні зачіски.
Я тренуюся на своїй старшій сестрі, інколи мені
допомагають батьки або друзі.
Таміла
Я мрію стати автослюсарем і ремонтувати
автомобілі . Мені ця професія дуже подобається тому,
що можна заробляти гроші. Мій знайомий працює в
автосалоні і заробляє багато грошей. Тому я хочу
стати автослюсарем.
Єгор

Я хочу стати вчителькою або модельєром. Але
найбільше мені подобається професія вчителя. Бо
вчитель вчить дітей і я теж зараз вчуся цьому у
вчителів. Найбільше за всіх мені подобаються
Світлана Василівна, Оксана Русланівна, Наталя
Леонідівна і Олена Олександрівна.
Вероніка

Я хочу стати лікарем тому, що лікарі допомагають
хворим людям і пораненим. Я дуже хочу навчитися
лікувати людей і допомагати людям.
Віолета

Твір – роздум
«Що мене радує,
а що засмучує?»

Я радію, коли я отримую гарні оцінки, коли
народилася Ліза, коли в мене день народження, коли
в мене все добре, коли ми їдемо в гості до Софії або
Софія приїздить до нас.
Я засмучуюсь, коли сумую, коли слухаю щось
сумне.
Вероніка
Я радію, коли мене хвалять, коли мені дарують
подарунки, коли отримую хорошу оцінку.
Мене засмучує, коли мене дразнять, коли на мене
кричать, коли мені нічого не дають.
Віолета
Я радію, коли мої бажання здійснюються, коли
мені дарять подарунки.
Я засмучуюсь, коли на мене ніхто не звертає
уваги, коли зі мною не дружать мої подруги.

Мене радують свята і коли настає мій день
народження.
Мене засмучує день, коли нікого немає вдома.
Вероніка
Мене радує те, що Захар зі мною дружить.
Мене засмучують образи, особливо, коли зі мною
не дружить Захар, коли мене ображають, коли мене
б’є Льоша .
Єгор
Я радію, коли настає мій день народження.
Я засмучуюсь, коли до мене не приходять ті, кого
я запрошую на день народження.
Сергій
Мене радують мої друзі, Новий рік, святий
Миколай, День народження.
Я засмучуюсь, коли мене ображають.

Владислава
Софія
Мене радує день мого народження і
коли
приходять друзі.
Я засмучуюсь, коли мене ображають і коли у мене
немає друзів.
Захар

Мене радує те, що сьогодні вечорниці, коли у
школі Новий рік, коли настає мій день народження.
Мене засмучує те, що не кожний день свята, що
друзі сваряться.
Таміла

Я хочу, щоб Дідусь Мороз приніс мені лижі та чохол
на планшет (чорний), мамі – принтер, татові – чашку
з його фотографією.
Владислава
Я хочу, щоб Дід Мороз приніс мені ноутбук, мамі –
книгу, татові – телефон, сестрі – планшет, братові –
телефон, дідусеві – здоров’я.
Таміла

Лист Діду Морозу

Діду Морозе! Принеси , будь ласка, мені планшет,
мамі – посуд, татові –матеріали на машину, Любі –
планшет, Наді – 10 великих м’ячів, Лізі – телефон.
Вероніка
Я хочу, щоб Дід Мороз приніс мені планшет, мамі –
кухонний посуд, татові – запчастини на машину,
братику – пістолет, сестричці – іграшки.
Софія
Я хочу, щоб Дід Мороз приніс мені лего, мамі – нові
туфлі, татові – теплий светр, сестрі – новенькі бігуді.
Віолета
Я хочу, щоб Дід Мороз приніс мені приставку, мамі
– посуд, татові – зимові шини, сестрі – цікаву ляльку,
бабусі та дідусеві – здоров’я, прабабусі Ніні –
чебуреки.
Сергій

