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Тема: «Я розповім вам про Україну» 

 

Мета: формувати національну свідомість учнів, виховувати любов 

до рідної землі, повагу до державної та національно 

символіки України, шанобливе ставлення до пам’яті 

загиблих в часи голодомору та в боях за Україну. 

Ознайомити з особливостями духовного зв’язку української 

діаспори із своєю справжньою батьківщиною – Україною; 

спонукати до вивчення історії рідного краю та України, 

удосконалити знання учнів про «Великих українців», 

сприяти вихованню патріотичних почуттів та національної 

гідності. 

 

Обладнання: екран, проектор, виставка літератури «Моя країна - 

Україна», «Мій рідний край», презентація фотоматеріалів та 

роликів відповідно назв сторінок усного журналу: 

1. Зміст журналу 

2. Українська діаспора за кордоном. Квітка Цісик. 

3. Територія та державні символи України 

(відеоролик, карта України, прапор, гурб) 

4. Національні символи України (калина, верба, хліб, 

вишитий рушник) 

5. «Великі Українці» (відеоролик про Ярослава 

Мудрого, Г. Сковороду, Т. Шевченка, Л. Українку, 

І. Франка) 

6. Відеоролики про битву під Крутами, Голодомор, 

війну в Афганістані, аварію на ЧАЕС, про події на 

майдані у Києві в лютому 2014 року. 

7.  Відеоролик про Закарпаття, про О. Дуєновича, А. 

Волошина, А. Ерделі та Бокшая. 

8. Фото про П. Глазового. 

 

Предмети для демонстрації: гілка калини, гілка верби, коровай, 

вишитий рушник, українські прапорці. 

 

Форма проведення заходу: усний журнал 

 

 

 



Вступ 

Доброго дня шановні 

гості, доброго дня учні! 

Доброго дня українці! 

Дорослі і зовсім юні такі 

схожі і такі різні, але об’єднує 

нас любов до України. Це 

наша рідна земля, тут ми 

родились, тут наша 

Батьківщина, яку ми любим 

всім серцем. Якою ж має бути 

прекрасною і чарівною 

країна, любов до якої зберігають і ті українці, яких у різні часи доля 

розкидала по всьому світу. Згадаймо про багатомільйонну діаспору 

українців. 

Українська діаспора – це українська національна спільнота 

поза межами українських земель, яка почуває духовний зв'язок з 

Україною.  Станом на 2010 рік за межами України проживало біля 

10 млн. українців та їх нащадків. Зокрема : 

В США – 961 000 українців. 

Канада – 1 209 тис. українців. 

Росія – 1 928 тис. українців. 

Бразилія – 500 тис. українців. 

Аргентина – 300 тис. українців. 

 Серед українських емігрантів є дуже цікава особистість – 

співачка Квітка Цісик.  

4 квітня 1953 року в Нью-Йорку в сім’ї післявоєнних 

емігрантів із Західної України народилась дівчина, якій дали ім’я 

Квітка. В шкільному віці Квітка навчалась в американській 

стандартній школі, а по суботах прямувала до школи 

українознавства, куди її записали батьки, намагаючись зберегти 

зв'язок з Батьківщиною та українським людом.  

Влітку Квітка перебувала в пластунському таборі, де вчила 

українські пісні, пізнавала українські звичаї і обряди. В 17 років 

Квітка подалась в шоу-бізнес і дуже скоро зарекомендувала себе як 

досконала вокаліста. В 1980 році вона записала перший диск з  

українськими піснями. В 1983 році Квітка разом з матір’ю відвідала 

Україну. Співачка, у виконанні якої українські пісні звучали по всій 

Америці, так і не змогла приїхати з концертом в Україну. 



Неповторний голос Квітки Цісик став уособленням України на 

всесвітньому рівні.  

(Звучить запис пісні у виконані Квітки Цісик) 

Якби вона завітала до нас, ми б розповіли їй про Україну. 

 

Сторінка 1 

Україна. Територія. Державні символи. Мова. 

Слово вчителя: Погляньте на карту України. На цій карті 

позначені українські землі, де з давніх-давен жив і живе наш 

український народ. Простір землі, заселеної нашим народом, є 

такий великий, що аби перейти його пішки із заходу на схід, треба  

іти 90 днів, ідучи щоденно по 30 км.. Отже Україна займає простір 

довжиною 2700 км., а в найширшому місці доходить до 1000 км. 

Загальна площа нашої країни становить 603 628 км
2
.  

На території України є 

гори, ліси, річки , поля з 

родючим чорноземним 

ґрунтом.  

Українців є 45 млн. 426 

тис. людей. Український 

народ дуже працьовитий – 

щиро любить свою землю, 

свою мову, зберігає звичаї і 

традиції своїх предків, з 

повагою ставиться до 

державної символіки. 

Учень:  Наш герб державний – тризуб золотий. 

Бере початок з Київської Русі. 

Символізує міць і єдність поколінь 

Ще й творчу працю для землі – матусі. 

(На екрані зображення Герба України) 
 

  



Учениця: А прапор наш – це небо голубе 

  Безхмарне, мирне і таке бентежне 

  Сіяє в ньому сонце золоте 

  Поля пшениці колосяться безмежні. 

  Наш прапор – символ праці і достатку 

  Людей щасливих, що живуть на цій землі. 

(На екрані зображення прапора України) 

 
 

Учень:  Гімн України – це пісня держави. 

  В ньому лунають не просто слова –  

  Це наша історія, віра і слава, 

  Мрії і прагнення, наша душа. 

(звучить музика гімну України. Всі встають і співають гімн) 

 
 

Учениця: Ознакою нашої держави є українська мова. Наш народ 

називає її солов’їною, медовою, барвінковою мовою. 

Українською мовою розмовляють ті, хто любить Україну, і 

пишається її історією. 

 



 
 

Учень:       Мова кожного народу 

Неповторна і своя. 

В ній гримлять громи в негоду, 

В тиші – трелі солов’я. 

На своїй природній мові 

І поточки гомонять, 

Зелен-клени у діброві, 

По-кленовому шумлять. 

Солов’їну, барвінкову,  

Колосисту – на віки 

Українську рідну мову 

В дар дали мені батьки. 

Берегти її, плекати 

Буду всюди, повсякчас, 

Бо ж єдина – так як мати 

Мова в кожного із нас. 

 

Учениця: Я від колиски чую рідну мову 

Вона мені веселкою бринить 

В ній гомін буйнолистої діброви 

Закутаної в сивину століть 

Нехай до серця горнеться калина 

І рідна хата в білих рушниках 

Я українську мову й пісню 

Нестиму в світ, мов долю на руках. 

 

 

 



Сторінка 2 

Національні символи та обереги українського народу 

Слово вчителя:  Крім державних символів український народ 

має і національні символи. Їх є багато. Але є й такі, про які знає 

кожен українець, незалежно від того, де він проживає. Досить 

назвати хоч один із них, як почуєте у відповідь «Це ж Україна!» 

 

 
Учениця:     Верба – живуча, всюди проростає.  

Про те, що життя вічне, сповіщає.  

Красу символізує, є святою.  

І той здоровий, кого «б’ють» вербою  

на вербний тиждень, перед Великоднем  

говорять, силу нам дає Господню.  

(Дівчина в українському костюмі кладе на стіл гілочки верби) 

 

 
Учень:  Калина – символ щастя та краси 

Кохання вірного, що вічне на землі.  

Весільний коровай нею квітчають.  



Оселю в свята завжди прикрашають  

Калина і годує, і лікує. 

Тож кожен нею із задоволенням смакує. 

(Дівчина в українському костюмі  кладе на стіл кетяги калини) 
 

Слово вчителя:  Одвічними символами українського народу є 

хліб і сіль на вишитому рушникові. Ці символи є ознакою 

гостинності українського народу. Хлібом і сіллю українці 

зустрічали шанованих гостей, дарували його молодятам в день 

весілля. Прийняти рушник, поцілувати хліб – символізувало 

єдність, злагоду і глибоку пошану. 

Цей звичай пройшов віки і є доброю традицією і в наш час. 

 

 

Учень:   Він вічний і святий, цей житній хліб, 

Чи в паляниці на столі у хаті, 

Чи зв’язаний в важкий тужавий сніп, 

Де колоски шепочуться вусаті, 

Він чув у полі крик перепелів, 

Чув жайворонків передзвін весняний, 

Він виріс для пісень і добрих слів, 

Тому що народився під піснями. 

Учениця : Надихайтесь запахом хлібним, 

  Щоб він пахнув вам полем рідним. 

Даруєм вам хлібину 

  На вишитому рушничкові  

  Щоб ви були гожі 

  І завжди здорові. 

(Учень і учениця кладуть хліб і сіль перед гостями на стіл і низько 

вклоняються) 



Сторінка 3 

Великі українці 

Слово вчителя: Є в 

історії нашої країни, постаті, 

слава яких ніколи не згасне. 

Будивничі держави, 

мислителі, художники, 

поети, вчені, захисники, які 

віддали своє життя, своє 

уміння і талант служінню 

рідній землі, заради її 

процвітання і щастя рідного 

народу. Кожен з них – це 

постать-гігант, це – велич, це – світоч. Це – великі українці. 

 Ярослав Мудрий – великий князь Київщини. За його 

правління держава русичів дістала широке міжнародне визнання, а 

місто Київ перетворилось на одне з найгарніших міст Європи. У 

центрі «міста Ярослава» було споруджено Софіївський собор. За 

його ініціативи по всій країні розгорнулось церковне будівництво, 

широка освітня, культурна і благодійна діяльність. Він створив 

першу збірку законів під назвою «Руська правда», яку ще назвали 

«Правда Ярослава». 

Часи правління Ярослава Мудрого увійшли в історію України, 

як період розквіту Руської Землі, поширення християнської віри, 

становлення в країні цивілізованого суспільства. 

Учень:   Після  ката  Святополка,   

         Що  замучив  трьох  братів,   

Брат  четвертий  на  престола,   

Ярослав  розумний  сів.   

І  усю  свою  увагу   

Ярослав  звернув  на  лад.   

І  небавом  Україна   

Зацвіла,  як  пишний  сад.   

І  в  Європі  честю  мали   

Королі,  князі,  царі   

Поріднитись  з  Ярославом,   

Побувати  у  дворі.   

Але  мудрість  Ярослава   

Вся  була  в  його  ділах,   



У  державнім  будівництві,   

Владі,  устрою,  в  судах.   

 Григорій Сковорода - 

народився 3 грудня 1722 року 

на Полтавщині у небагатій 

родині. Навчався в Києво-

Могилянській академії. 

Сковорода ввійшов в історію 

України, як український 

просвітитель-гуманіст, 

філософ, поет, педагог. 

Майже 30 років життя провів 

як мандрівний філософ. Про 

славу Сковороди дізналась цариця Катерина ІІ і забажала його 

побачити. На запрошення переселитись з України в Петербург, він 

відповів посланцеві цариці: «Скажіть цариці, що я не покину 

України – мені дудка і вівця дорожчі від царського вінця».  

Сковорода дуже любив Україну. Він писав «Всяк должен 

узнать свой народ і в народі себе». Григорій Сковорода – це 

постать, що уособлювала найкращі якості нашого народу: 

незламність духу, волелюбство, мудрість, подвижництво. 

 Тарас Григорович 

Шевченко – геніальний 

співець українського народу, 

чия мистецька спадщина 

стала надбанням усього 

людства. Вся творчість 

великого Кобзаря зігріта 

гарячою любов’ю до 

Батьківщини, пройнята 

священною ненавистю до 

ворогів і гнобителів народу. 

Поезію Шевченка люблять усі народи. Усі свої сили він віддав 

боротьбі за визволення рідної України від соціального і 

національного гніту.    

Тарас Шевченко… це ім’я дорогоцінною перлиною виблискує 

в золотій скарбниці світової культури. 

(Учень читає вірш «Мені тринадцятий минало…») 

 



Учень:  Мені тринадцятий минало. 

Я пас ягнята за селом. 

Чи то так сонечко сіяло, 

Чи так мені чого було? 

Мені так любо, любо стало, 

Неначе в Бога...... 

Уже покликали до паю, 

А я собі у бур’яні 

Молюся Богу... І не знаю, 

Чого маленькому мені 

Тойді так приязно молилось, 

Чого так весело було. 

Господнє небо, і село, 

Ягня, здається, веселилось! 

І сонце гріло, не пекло! 

Та недовго сонце гріло, 

Недовго молилось... 

Запекло, почервоніло 

І рай запалило. 

Мов прокинувся, дивлюся: 

Село почорніло, 

Боже небо голубеє 

І те помарніло. 

Поглянув я на ягнята —  

Не мої ягнята! 

Обернувся я на хати —  

Нема в мене хати! 

Не дав мені Бог нічого!.. 

І хлинули сльози, 

Тяжкі сльози!.. А дівчина 

При самій дорозі 

Недалеко коло мене 

Плоскінь вибирала, 

Та й почула, що я плачу.  

Прийшла, привітала, 

Утирала мої сльози 

І поцілувала... 

Неначе сонце засіяло, 

Неначе все на світі стало 



Моє... лани, гаї, сади!.. 

І ми, жартуючи, погнали 

Чужі ягнята до води. 

 

Леся Українка (1871-

1915) – найславніша 

українська поетеса та 

енергійний борець 

українського народу. Вся 

сукупність її творів – це 

образ ідеальної землі, 

земного раю, що зветься 

Україною. Завдяки її 

творчості, люди збагнули, 

що вони не просто обивателі, 

а українці, що їм є за що боротись. Образ Лесі Українки зобов’язує 

нас випростатись і вірно служити тій високій  ідеї, що зветься 

Україною. 

(Учениця читає вірш Лесі Українки «На роковини Шевченка») 

 

Учень:     Колись нашу рідну хату 

Темрява вкривала, 

А чужа сусідська хата 

Світлами сіяла. 

 

Та минав ти, наш Кобзарю, 

Чужії пороги, 

Орав свою вбогу ниву, 

Рідні перелоги. 

 

Гомоніла твоя кобза 

Гучною струною, 

В кожнім серці одбивалась 

Чистою луною. 

 

Спочиваєш ти, наш батьку, 

Тихо в домовині, 

Та збудила твоя пісня 

Думки на Вкраїні. 



Іван Франко (1856-

1916) – видатний 

український письменник, 

поет, публіцист, перекладач, 

вчений, громадський і 

політичний діяч, який все 

своє життя відчував свою 

близькість до народу, 

закликав знедолених, 

пригнічених людей боротися 

зі свавіллям і неправдою. В 

його знаменитому вірші «Каменярі» показано символ неправди і 

неволі – скалу, і тих хто лупає цю скалу, не випускаючи з рук 

молота. Він бачив себе одним із тих каменярів, які «в одну громаду 

скуті і святою думкою», важкими молотами розбивають скалу, щоб 

«кров’ю власною і власними кістками  змурувати дорогу для 

нового життя, для правди і щастя». Не для власної втіхи, не заради 

майбутньої слави творив геніальний поет. Його зболена душа 

шукала того слова, яке допоможе народові прокинутись від 

напівсну, допоможе зрозуміти, що без боротьби і самопожертви 

марно чекати кращої долі.  

(Вірш І.Франка «Каменярі») 

Учень:  Я бачив дивний сон.  

Немов передо мною  

Безмiрна, та пуста, i дика площина  

I я, прикований ланцем залiзним, стою  

Пiд височенною гранiтною скалою,  

А далi тисячi таких самих, як я.  
 

У кожного чоло життя i жаль порили,  

I в оцi кожного горить любовi жар,  

I руки в кожного ланцi, мов гадь, обвили,  

I плечi кожного додолу ся схилили,  

Бо давить всiх один страшний якийсь тягар.  
 

У кожного в руках тяжкий залiзний молот,  

I голос сильний нам згори, як грiм, гримить:  

"Лупайте сю скалу! Нехай нi жар, нi холод  

Не спинить вас!  

Зносiть i труд, i спрагу, й голод,  

Бо вам призначено скалу сесю розбить 



Сторінка 4 

Скорботний календар України 

Слово вчителя: Є в 

календарі України сторінки, 

на яких не червоною 

святковою барвою написані 

дати, а чорною, скорботною. 

Це дати подій, які українці 

згадують із сумом і болем, 

плачуть, запалюють свічку 

пам’яті і молять Бога, щоб 

такі події більш ніколи не 

спіткали Україну. 

Битва під Крутами. 
16 січня 1918 року на залізничній станції Крути поблизу села 

Пам’ятне, за 130 км. на північний схід від Києва відбувся бій між           

4-тисячною більшовицькою армією Михайла Муравйова та загоном 

з київських студентів і бійців вільного козацтва, що тривав 5 годин. 

Юнаки, які потрапили у полон до більшовиків, були страчені. Їх 

поховали на Аскольдовій могилі. Михайло Грушевський назвав їх 

героями, а Павло Тичина присвятив їм вірш «Пам’яті тридцяти». 

Учень:  Була зима... Ніхто й не міг сказати, 

Що зовсім скоро їм прийдеться йти, 

Щоб неньку Україну захищати, 

За її волю в битві полягти... 

Їх було триста — юнаків сміливих, 

Їх було триста... І усі вони 

Не будуть більше знати днів щасливих, 

Вони — герої, нації сини. 

Голодомор 

1932-1933 рік – 

найчорніший час в історії 

України. Голодомор – страшна 

трагедія, яка відбулася на 

благословенній землі 

українського народу.  

Щороку  в четверту 

суботу листопада ми 

відзначаємо День пам’яті  



жертв Голодомору. В цей день Україна щороку схиляє голову перед 

мільйонами жертв, які померли від голоду та політичних репресій. 

Страждальці, могили яких розкидані по садках, балках, дворах, 

узбіччях доріг та цвинтарях, залишаться в пам’яті українців на 

завжди. Голодомор - це скорботні жнива України. 

 

Учень:  Голодна смерть, напевно, найстрашніша. 

 Вона повільна, довга і тяжка, 

 Жахлива і пекельна, найлютіша, 

 Бо зводить з розуму й така тривка... 

 А це ж було... І ніде правди діти, 

 Що заподіяли цю смерть більшовики. 

 Дорослі мерли, старики і діти — 

 Це геноцид кривавої руки. 

 

Війна в Афганістані 

17 лютого 1979 року 

розпочався збройний 

конфлікт – агресія 

Радянського Союзу проти 

Афганістану. Війна тривала 

до 15 лютого 1989 року. В 

цій війні на території чужої 

країни загинуло біля 15 

тисяч військовослужбовців 

Радянської Армії, серед них 

– 2378 українців; поранення 

отримали більше 8000 наших земляків, з них 4687 повернулось 

додому інвалідами, а 60 вважаються зниклими безвісти. 

 

Учень:  Горів в  вогні Афганістан, 

Летів над горами ―тюльпан‖, 

Від горя чорний і від сліз... 

Додому мертвих хлопців віз. 

Війна гриміла на весь світ, 

Калини обпалило цвіт. 

І серце краялось навпіл, 

І плакати не було сил. 

 



Чорнобиль 

26 квітня 1986 року на 

Чорнобильській АЕС 

вибухнув четвертий 

енергоблок. В довкілля було 

викинуто велику кількість 

радіоактивних речовин. Це 

найбільша катастрофа в 

історії ядерної енергетики. 

Радіоактивного ураження 

зазнали близько 600 000 

осіб. Навколо ЧАЕС 

створено 30-ти кілометрову зону відчуження. Великі площі лісу, 

води, землі на довгі десятиліття стали непридатними до  

життєдіяльності. Це важка спадщина для майбутніх поколінь.  

Учень:  Немов війну ми згадуєм той день,  

   Немов чуму, що поповзла землею  

   Й не зупиняється ні уночі, ні вдень,  

   Ніхто не видумав ще зброї проти неї.  

Вмирають люди, пусткою стають  

Колись життям наповнені оселі...  

Кому в майбутньому історики „приш‖ють‖  

Цей геноцид українських поселень?! 

 

Небесна сотня 

21 листопада 2013 року 

почалася масова 

довготривала акція протесту, 

яка увійшла в історію – 

Євромайдан. Це була реакція 

народу на відмову 

керівництва України 

підписати угоду про 

асоціацію між Україною і 

Євросоюзом. В багатьох 

містах України на майдани і 

площі вийшли тисячі українців. Центром революційних подій став 

Київ.  



18 лютого 2014р. представники влади дали вказівку зачистити 

майдан від простестувальників. Було застосовано вогнепальну 

зброю. Перші постраждалі від куль і вибухів гранат. Вівторок 18 

лютого назвали «кривавий вівторок», а четвер 20 лютого – 

«чорний четвер». Саме в ці дні помирали герої Небесної сотні, 

герої – це всі ті, хто віддав життя за кожного з нас. Але герої не 

вмирають, вони завжди житимуть в наших серцях. 

(Відеоролик про Євромайдан) 

 

Сторінка 5 

Наш край 

Слово вчителя: На заході України знаходиться мальовничий 

край – Закарпаття, який ще називають Срібною землею. Закарпаття 

– наш рідний край має мужню історію: майже за тисячу літ 

чужоземного панування, в боротьбі за соціальну і національну 

свободу народ зберіг свої звичаї, культуру, мову.  

Закарпаття – одна з наймолодших областей України. 

Славиться наш край чарівними Карпатами, лісами, полонинами і 

працьовитими, гостинними людьми. Ми гордимося видатними 

борцями проти соціального свавілля і національного гноблення. Це 

Олександр Духнович, Олександр Павлович, Іван Сільвай, Іван 

Раковський, Августин Волошин. 

 Прославили наш край відомі художники: Йосип Бокшай і 

Адальберт Ерделі, Федір Манайло і Андрій Коцка. Далеко за 

межами області знають літераторів: Олександра Маркуша, Луку 

Дем’яна, Михайла Томчанія, Івана Чендея, Юрія Мейгеша, 

Мирослава Дочинця. 

Закарпаття…Мальовничий куточок України. Дрімучі ліси, 

бурхливі потоки, налиті сонцем, грона винограду, музика водограїв. 

Таким бачать наш край гості, таким любим свій край ми. 

Уродженець Закарпаття, народний артист України Іван 

Попович дзвінким і неповторним голосом співає про наш край на 

всю Україну 

 (Учень виконує пісню про Закарпаття) 

 

 

 

 

 



Сторінка 6 

Українська кухня. Що найбільш люблять їсти українці 

Слово вчителя: 
Український народ дуже 

працьовитий. Переважна 

більшість українців 

займалась важкою 

хліборобською працею. Щоб 

виконувати важку працю, 

людям потрібна була ситна, 

калорійна їжа. Примхи 

національного характеру 

вимагали, аби ця їжа була 

смачною. Для більшості страв характерний складний набір 

компонентів. В українському борщі їх нараховується до 20.   

Українські національні страви не сплутаєш із стравами 

жодного іншого народу. Тож не дивно, що іноземці впізнають нас 

не лише по вишитих сорочках, а й за нашими українськими 

національними стравами, це:  

- борщ; 

- вареники; 

- галушки ; 

- гарбузяна каша; 

- куліш; 

- бануш; 

- вергуни; 

- мамалига; 

- кров’янка; 

- пироги; 

- кутя 

Напої: 

-  узвар; 

- квас; 

- наливка. 

Серед різноманіття українських національних  страв і нині 

найпопулярнішими і знаними в усьому світі залишаться 

український борщ і вареники. 

(Дівчина вносить миску з варениками і ставить на вишиваний 

рушник) 



Сторінка 7 

Український гумор. Народ сміється – душа радіє 

Слово вчителя:  

Український народ і 

співучий і жартівливий. 

Добре почуття гумору 

завжди було притаманне 

нашому народу, адже жарти 

розкривають душу людей. 

Українці обдаровані 

незрівнянним гумором. В 

жартівливих піснях, 

анекдотах, сміховинках, 

гуморесках український народ висміював лінощі, грошолюбство, 

жадібність і лицемір’я. Великий внесок в українську сміхову 

культуру внесли Григорій Сковорода, Іван Котляревський, Остап 

Вишня. Але найталановитішим творцем гумору і нині залишається 

простий український народ. Сучасним найсмішнішим українцем є 

Павло Глазовий. 

Учень:  Гумореска Павла Глазового «Кухлик». 

Дід приїхав із села, ходить по столиці. 

Має гроші – не мина жодної крамниці 

Попросив він: 

- Покажіть кухлик, той, що з краю, 

Продавщиця: 

- Что? Чево? Я нє панімаю! 

- Кухлик люба, покажіть, той, що з боку смужка. 

- Да какой же ето кухлік здєсь, єслі ето кружка. 

Дід у руки кухлик взяв 

І нахмурив брови; 

- На Вкраїні живете і не знаєте мови,- 

Продавщиця теж була гостра та бідова. 

- У мене єсть свій язик, 

Ні к чему мнє мова –  

І сказав їй мудрий дід: 

- Цим пишатися не слід, 

- Бо якраз така біда 

- В моєї корови; 

- Має, бідна, язика і не знає мови. 



Післяслово 

 

Шановні гості, дорогі учні! Ми перегорнули останню 

сторінку нашого журналу, хоча для того, щоб розповісти все про 

Україну потрібно десятки годин і сотні журналів. Але я впевнена, 

що кожен з вас щиро любить і шанує свою країну, рідну землю, 

звичаї і обряди отчого краю.  

Які б буревії не проносились над Україною, які б незгоди не 

спіткали вас, ніколи не розчаровуйтесь в Україні, вірте їй, 

захищайте її, любіть Україну, адже щастя нашої рідної неньки 

залежить від кожного з нас. 

 

   Не розчаровуйсь в Україні! 

Вона свята, а грішні ми. 

В її недолі тільки винні 

Її ж бо доньки і сини. 

Не розчаровуйсь в Україні! 

Не було єдності у нас, 

То наша головна провина, 

За це неволя довгий час. 

Не розчаровуйсь в Україні, 

А зрозумій її печаль. 

Що робиш ти для неї нині, 

У себе спершу запитай. 

Не розчаровуйсь в Україні! 

Так ворогів багато в ній. 

Ще час потрібний і терпіння, 

Щоб знищить недругів пирій. 

Не розчаровуйсь в Україні! 

Від неї волі певен будь. 

Лиш тільки той є справжнім сином, 

Хто вміє неньки біль збагнуть. 

Не розчаровуйсь в Україні! 

Вір, що мине важка пора, 

Розквітне пишний цвіт калини 

В садах достатку і добра! 
 

(Учениця виконує пісню про Україну) 


