
З 8 березня! 
  

Із святом весни, краси і любові! 

 Хай щастя і радість несе кожна 

мить, 

 Всього у житті хай буде доволі, 

 На кожному кроці завжди хай 

щастить! 

З повагою редколегія газети 

«Велика перерва» 

 
Сквирська ЗОШ №3  № 13 (спецвипуск) березень 2013р. 

Мама лучшая на свете, 

Нет добрее на планете. 

Нежная и милая, 

Мамочка любимая. 

 

Сергійчук Лєра, 5-Б 

Мамині руки 

Мамині руки—золото в росах, 

Мамині руки—це сонце у небі, 

Мамині руки—це сяйво північне,  

Мамині руки—це щастя одвічне. 

Марія Осадча, 

учениця 4-А класу, 

член т/о «Рідне слово» 

Бережімо маму 

Моя мама—найкраща у світі - 

Так кажуть дорослі і діти. 

Тож будем її берегти, 

Любий мій друже, я і ти. 

Дарина Тарнавська 

учениця 4-А класу, 

член т/о «Рідне слово» 



Мати, матінку, матуся – ці сло-
ва знайомі нам з самого  дитинства. 
Від них віє спокоєм, любов'ю, теп-

лом, добротою… З перших кроків 
життя нас оточує материнська лю-
бов і ласка. 

Мати…Скільки приємних 
спогадів пов’язано з цим словом, 
скільки можливого і неможливого 
зробила ця жінка для кожного із 
нас! Хіба хтось може бути ближчим 
за нею? 

Кожному із нас завжди прига-
дується лагідний материнський 
наспів, який засівав дитячу душу 
любов'ю до людей, до усього живого. 
Якби не мамина пісня, яким убогим 
було б наше життя. Вслухаючись в 
мотив колискових пісень, одразу 
уявляєш собі лагідне , турботливе, 
хоч і втомлене обличчя, яке схили-
лося над своїм немовлям, бачиш 
маленьке дитяче личко, яке поклі-
пує своїми оченятками, з усіх сил 
намагаючись не заснути, щоб дос-
лухати мамину пісню про сон-
дрімоту, про зозуленьку, про міся-
ця-місяченька. 

Мама – найрідніша і найдоро-
жча у цілому світі людина, і все в 
дитині – від матері. Це вона вчила 
нас вимовляти перші слова, посмі-
хатися до людей, говорити з ними 
ввічливо, з любов'ю. Вона нас вчила 

бути дорослими. І пізнаючи зако-
ни життя, саме від матері ми 
перейняли наймудрішу науку – 
любити все, що тебе оточує. Ма-
ти вчила нас поважати своїх 
друзів, бути їм вірними і в радо-
щах, і у горі. Вірність – це теж 
почуття, яке у нас виховувала 
ненька з самого дитинства: вір-
ність матері, друзям, своїй Бать-
ківщині… Від мами ми насліду-
ємо майже все. 

Дівчинка переймає від 
матері навіть маленькі звички. 
А хлопчик вчиться у неї тим 
правилам, які згодом стануть 
його життєвим кредо:поважати 
старших, не ображати слабкі-
ших, вчитись тому особливому 
ставленню  до жінки, яке він 
пронесе крізь усе життя. Ка-
жуть, що навіть жінок собі хло-
пчики обирають дуже схожими 
до своїх матерів. 

Материнська любов вір-
на, незрадлива. І знаючи про 
це, чи завжди ми приділяємо 
нашим мамам достатньо  уваги? 
Адже тільки мати любитиме 
нас завжди і за будь-яких обста-
винах. 

 Мама завжди ніжна до 
своєї дитини,  уважна. Хто знає 
скільки болю і любові може умі-

стити в себе материнське серце?! 
Адже коли хворіє дитина, мама зав-
жди і співчуває, і лікує, і навіть хворіє 
разом з нею. А коли діти виростають, 
то усі їхні болі дорослого життя мати 
ділить з ними. 

Для матері її дитина – най-
краща у світі. Так каже народна муд-
рість. І це справедливо. Адже тільки 
мати може побачити свою дитину 
такою, якою вона повинна  і могла б 
бути. І ми, діти, ніколи не повинні 
забувати своїх матерів. Мами наші 
заслуговують на постійну увагу і ро-
зуміння, а не лише на листівку і кві-
ти до свят. Ми повинні берегти на-
ших мам. Адже коли їх не стане, хто 
б у д е  о б е р і г а т и  н а с ? 
 Тому низький уклін нашим 
ненькам, за недоспані ночі, за прик-
рощі, які ми Вам приносили, за усе 
те, що робили не так, – вибачте! Я 
закликаю всіх людей берегти своїх 
матерів, адже вони – це найцінніші 
люди, які в нас є. «Шануй батька сво-
го і матір свою, щоб довгими дні бу-
ли твої на землі», - так писав безсмер-
тний Тарас Шевченко. І ми повинні 
до цих рядків прислухатися, адже 
життя швидко минає і не зглянешся, 
як рідна ненька посивіла, тому ро-
біть своїх матусь  щасливими і не за-
вдавайте їм болю. 

                                                                         
Анастасія Бойко, учениця 8-А класу 

член т/о «Рідне слово» 

Восьме березня прийшло! 

Дзвінок весни дзвенить. 

Матусю рідную свою 

Вітаю у цю мить. 

Дарую неньці квіти весняні. 

Добра, здоров'я, люба нене-

чко тобі! 

Глущенко Оксана, 3-А клас 

З 8 Березням вітаю, 

Щастя, радості й добра 

Я усім бажаю, 

Щоб іскрились ваші очі, 

Щоб весна квітуча  

Серце звеселяла, 

Щоб усмішка ваша ніколи не 

згасала! 

Слободян Богдана, 5– В клас 

 

Посміхніться ! Тане сніг, 

 Щастя падає до ніг, 

 Нині Ваш весняний день 

 Квітів, сонця і пісень! 

 Хай теплом зігріє він 

 Дружби радісні хвилини, 

 Принесе як дар любов, 

 Посміхайтесь знов і знов! 

 

Привітання з Днем весни від 

учнів 5-Б класу. 

 

Любіть своїх матерів 

Скринька привітань  

 

Над випуском працювали: Слободян Богдана, Сергійчук Лєра, 

Щур Надя, Бойко Настя, Лисюк А.В., Процюк-Щербатюк Л.В. 

Роздум над темою 


