
Дайджест 
   №3 (42),  

березень 2015 

 

 Мир – мрія 

   народів світу 

 “Мирна 

весна” 

 “Моя 

Україна” 

 Зустріч з  

  командиром 

батальйону 

«Айдар» 

 Проба пера 

 

Газета учнівської  молоді  НВК № 12  

                                                      

       Війнуло холодом крижаним. Померкло сонце... 

Війна... Невже ця лиходійка на моїй рідній землі? Чому? Чим ми завинили так, 

Господи? 

Люди усієї планети хочуть миру. Чому ж точаться війни? Хто відповість за мільйони 

людських життів? Я не можу зрозуміти цієї війни. Невже росіянам мало своєї землі, і 

вони ще хочуть урвати нашої, української? 

Наш народ ніколи не зазіхав на землі сусідів. Нам не треба чужого, але і свого ми ні 

п’яді не віддамо. 

Із першим боєм годинника, який сповістив про прихід 2015 року, я і всі мої рідні 

загадали лише одне бажання: хай буде мир! 

Не повернути вже тих, які пішли “за межу”, то нехай украдені території знову 

стануть частиною України. 

Прошу вас, люди, помолімося за тих, хто віддав своє життя, попросімо у Господа 

Бога: хай буде мир, спокій і злагода у нашому домі - Україні і на всій Землі. 

                                              

                                                                                                                     

  Мир - мрія народів світу 

 

 

                 

 

 

 

 

Проба пера 

                            Моя Україна 

 

Моя Україна – моя Ненька, 

Але вона не маленька. 

Солдати, які віддають життя 

За наші майбутні роки, 

Справжні люблячі батьки. 

Та діти солдатів плачуть, кричать: 

 - Тату, не треба, не йди туди, 

Там такий страшний гуркіт від пострілів у се-

рце, 

Там біль і страх оточує солдат. 

-Доню, ти уже доросла, бережи сім’ю 

Та не забувай мене. 

-Тату, я тебе молю: тільки повернись, 

По новинах стільки вже смертей передали, 
Я надіюсь, моя віра допоможе тобі, 

І ти прийдеш і скажеш: 

«Доню, Ми перемогли!» 
 

                              Менько Дарина, 6-А 

 
Мирна весна 

Настане весна, розтануть сніги, 

Заб’ється пташина в віконце, 

У блакитному небі, у мирному небі, 

Засяє яскраве сонце. 

Хай скреснуть льоди, 

Хай зникнуть морози, 

Хай весело тануть сніги. 

Скінчиться війна, 

Не литимуть сльози, 

Не буде в країні туги. 

Не плаче журавлик у своєму гніздеч-

ку, 

Не тужить голубка журливо. 

Хай блискає небо, 

Хай грім розриває, 

Хай злива поллє дерева- 

Та сонечко вийде, 

Воно не бариться 

І знову крадеться тихенько. 

Розбудить всі села, міста і столицю, 

Освітить Вкраїну всю неньку. 

                              Сачук Ольга, 6-А           

Бяла Надія, 6-Г 
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        30 березня 2015 року в НВК №12 відбулася зустріч із Рожко 

Максимом – командиром спецвідділення розвідки батальйону 

«Айдар». Це випускник 9-Г класу НВК №12. Всю зиму 2014 ро-

ку він провів на столичному Майдані, а в березні  вирушив доб-

ровольцем  воювати на схід. Із травня 2014 року Максим перейшов у 

штурмовий батальйон «Айдар» Сухопутних військ Збройних Сил 

України — добровольче збройне формування, офіційно підпорядковане  

Міністерству оборони України, що діє на Луганщині у складі підрозді-

лів АТО, виконуючи завдання із захисту територіальної ціліснос-

ті України. Батальйон складається з добровольців різних областей 

України, до складу якого  увійшло багато активістів Самооборони 

Майдану. Завданнями батальйону є патрулювання доріг Луганщини, 

операції з виводу цивільного населення з окупованих територій, ро-

звідка, коректування вогню та інші окремі завдання.  «Айдар» брав ак-

тивну участь у визволенні міста Щастя. Рожков Максим на даний час є 

командиром спецвідділення розвідки у м. Щастя Луганської області.                                                                                            

Любі солдати, знайте, що ми молимося за тих, хто віддає своє життя, просимо у Господа Бога: хай 

буде мир, спокій і злагода у нашому домі, в Україні, і на всій Землі. 

                                                                                                                             Іванюк Маріанна, 10-В 

    Ви - герої непереможні, 

    У бою на все спроможні. 

    Я молюсь до самого світанку, 

    Тільки тоді виходжу до ганку. 

    Плачуть всі матері 

    За синами своїми. 

    Серце кров’ю обливається - 

     Горе на всіх розіллється! 

     І спочити не можна хвилинку, 

     Бо серця застигають на цілу годинку! 

     Невгамовно я чую цей гнів від героїв небесної     

     сотні, 

     Бо я знаю, що світ цей кольоровий, невгамовний     

     і неповторний. 

                                                  Стрілець Уляна, 4-А 

Сонечко землю зігріває, 

Пташка на берізці співає, 

Про майбутнє свято вона сповіщає. 

Так ніжно і солодко знов проспіває 

Зозуля: « ку-ку!» 

У лісі знов прокую. 

Та щось я не веселюсь, 

А навпаки сьогодення боюсь. 

Солдати щодень гинуть, 

Та Україну вони не покинуть. 

Будуть вони до кінця воювати 

Та швиденько своєї мети досягати, 

Щоб солдати додому прийшли. 

І сказали: «Ми перемогли!»  

                             Мосійчук Вероніка, 6-А 

Зустріч з командиром батальйону «Айдар» 

Проба пера 
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