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Друга неділя травня… Для багатьох це 

звичайний день, зі звичайними турботами, але 

не всі знають, що це День Матері!  Кожного 

року у другу неділю травня відзначається День 

Матері - день найголовнішої людини на землі! 

Вперше свято з’явилося у США у 1914 році. 

Слідом за США другу неділю травня 

оголосили святом Матері у 23 країнах світу. В 

українській громаді День Матері вперше 

влаштував  Союз українок  Канади у 1928 році. 

В Україні таке свято з’явилося згідно указу 

Президента України від 10 травня 1999 року. У різних країнах є різні звичаї щодо 

вшанування матері. Наприклад, у Австралії в цей день прийнято дарувати 

хризантеми, а в Японії – гвоздики. 

Напевне, в Україні майже кожен знає про тяжку долю жінки-матері. Не варто 

забувати і про всілякі дрібнички, які робить для вас мама. Привітайте матусю зі 

святом! 

Особисто моя точка зору така: маму слід вшановувати не лише в один день року, 

а кожного дня! Тому що подарувати квіти можна не лише в День Матері, сказати  

теплі слова, запитати про самопочуття, поділитися задушевним… Ніколи не 

забувайте говорити щирі слова, дарувати щирі посмішки найріднішій людині — 

своїй  МАМІ!!! 
                                                                          Підготувала Анастасія Погорельська 

 

У квітневому випуску газети було оголошено конкурс на кращий твір 

довільного жанру, присвячений Дню Матері… 

«Мамо! Тобі низесенько вклонюся…» 
Пробачте нас, шановні учасники і учасниці, але переможців ми не 

визначили! Ну дуже вже 

зворушливі ваші слова про 

найдорожчих у світі мам!!! 

Кожен твір по-своєму зачіпає і 

тривожить душу!  

Тож пропонуємо всю зібрану 

добірку ваших одкровень!  

Нехай кожна мама відчує теплі 

слова свого улюбленого «чада» і 

впізнає гарячий доторк 

найдорожчих долонь…))) 
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Мама… Яке чарівне слово! Скільки ж у ньому ховається ніжності та любові.  

Мама – найрідніша людина в усьому світі, адже саме вона подарувала нам життя. Ненька 

завжди пам’ятатиме перші кроки, слова, посмішки свого чада. Для неї вони незабутні. 

Змалечку мамуся завжди поруч: допомагає вирішувати проблеми та радіє досягненням. 

Мама залишається поряд, незважаючи на те, в якому ми настрої, добре нам чи погано, 

прагнемо ми її підтримки чи ні. Що б не сталося, матуся прийде на допомогу. Її любов 

постійно залишається безкорисливою. 

Яскравим прикладом любові матері до дитини є «Легенда» видатного українського поета 

Миколи Вороного. У цій пісні розповідається про те, як юнак був готовий віддати за 

кохану і неньку стару. Дівчина вимагає у хлопця принести живе серце матері, довівши 

справжність кохання. Однієї ночі, вбивши неньку, юнак поспішає до коханої, але раптом 

спотикається і падає на поріг. Серце стекло кров’ю, випало з рук і озвалося до хлопця: 

«Мій любий, ти впав… Чи тобі не болить?!»  

Таким чином, автор у творі прославляє безкорисливу любов рідної  матері до сина, що є 

запорукою щасливого життя.  

Мабуть, це єдиний вид любові, що не потребує нічого взамін… 

 Ненька віддає себе повністю, прагнучи всім серцем зробити наше життя кращим. Її 

потрібно цінувати й поклонятися. 

 Мама – це не просто людина, а втілення всього найкращого, найдобрішого та 

найніжнішого на землі.  

Я кажу велике спасибі моїй неньці за те, що вона не залишає мене у найтяжчі хвилини 

життя і навчає всьому, що знає та вміє сама. Мама є для мене найкращою подругою, яка 

завжди зрозуміє й підтримає. І скільки б мені не було років, п’ятнадцять чи п’ятдесят, мені 

завжди буде потрібна її посмішка та любов. Для мене вона – цілий світ, сповнений любові! 

                                                                                                               Даша Дереза, 10-Ф 

 

 
Мама… як трепетно звучить це слово з вуст малої дитини, дорослого сина, старшої 

доньки. Для неї не важливо, скільки нам років: 10, 18, 38 чи 45. Для мам ми завжди 

залишаємося маленькими дітьми, які не знають, чого вони хочуть. З першого дня матуся 

піклується про нас, віддає всю свою любов і теплоту. Майже 

кожен, виголошуючи промову на врученні будь-якої премії, 

каже слова подяки мамі. Майже кожен письменник хоча б 

один раз оспівує маму та її ласку.  

Варто згадати лише українські народні пісні. Кожна з них 

розкриває сенс життя матері. Кожна людина завдячує своїй 

мамі усім, що вона їй дала.   

Щоразу коли чую слово «мама», згадую мультфільм ,, Мама 

для мамонтёнка”. Цей малюк настільки вірив в те, що знайде 

маму, що, зрештою, він її знайшов. Для мам немає чужих 

дітей…  

Та бувають дні, коли діти забувають про людину, яка 

народила і піклується про них. З науково-технічним 

прогресом ми почали забувати про живе спілкування. Діти 

просто телефонують мамі, щоб сказати щось, а набагато 



 

  4  
 

приємніше було б поїхати в гості. Ніколи не слід забувати про ту, яка любить тебе і цінує. 

Бо як би тобі не було погано, мама завжди підтримає і допоможе. Завжди цінуй найріднішу 

людину в світі. Вона в тебе одна!  

                                                                                                    Настя Погорельська, 9-М 

 
Мама… Це перше слово кожної людини. Його ми промовляємо, коли переживаємо 

найсильніші емоції: страх і біль, захоплення та радість. Це є закономірним, адже мама, її 

образ, з нами від народження і протягом усього нашого життя. І навіть коли матуся не з 

нами, все одно вона поруч, оберігає нас від усього злого. 

 Чи є за що дякувати мамі? Зрозуміло, що є, і всього не перерахувати. Це і саме наше 

життя, і турбота, і любов, і розуміння, і самопожертва… Не говорячи вже про такі звичні 

речі, як їжа, чистий одяг, прибране ліжко, куплені телефони та комп’ютери… 

 Тільки не часто ми говоримо матусі слова вдячності, сприймаємо усе, як її 

обов’язок… А їй часто так не вистачає простих слів : «Матусенько, дякую. Я тебе люблю!» 

Від цих слів матуся стане щасливішою! Даруймо мамам щастя, воно ж бо не так дорого 

коштує!  

                                                                                                                      Женя Буряк, 8-Б 

 

 
 

 

 

 

Мамо, тобі низесенько вклонюся, 

За тебе, рідна, я молюся, 

І кожен день прошу я Бога, 

Щоб не була душа убога. 

 

Люблю я, мамочко, тебе, 

Я знаю: лаяла мене 

За те, що любиш й дуже хочеш, 

Щоб син твій був, як ти. 

 

Я дуже-дуже хочу, 

І навіть що там – можу 

Зробить щасливою тебе, 

Щоб ти раділа за мене. 

 

Твоя душа і серце плаче, 

Ллється весняним дощем 

І ніби кличе 

Та каже: «Будь ти, сину, молодцем!» 

                                                                                                                               

                                             Боря Андрієнко, 10-Ф 
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Мама, мамочка, матуся… 

Я до неї пригорнуся. 

Вона добра і привітна, 

Ніби сонце в небі світле. 

                                                                                          Владік Шкляєв, 3-Б 

 
Перше моє слово, звісно, що мама! 

Перші мої кроки, звісно, що мамі! 

Перша в мене мама і на все життя! 

Я її люблю, не віддам нікому! 

Моя рідна мамо, я тебе люблю, 

В мене ти єдина, ніби Україна. 

Моя мама 

Тепла, як душа, 

А любов зігріє наші всі серця. 

Навіть коли хвора, я так бережу… 

Мамо моя рідна! Я тебе люблю! 

                                                               Єва Малишко, 6-А 

 

 
Мамо, я тобі низесенько вклонюся і подарую тобі любов, яку дала ти мені з дитинства. За 

всю турботу і добро я бажаю щастя і здоров’я! Щоб ти була така завжди, як бачу я тебе 

сьогодні. Моя рідна мамо, ти – як серце, тепла, як душа – турботлива моя, ти мене в часи 

лихі ніжно берегла, і в небі світиться зоря – то любов моя! 

Я люблю тебе, мамочко… 

                                                                                                      Лєра  Бабенко, 6-А 

 
Мамині руки найласкавіші, мамині коси найзапашніші, мамине серце наповнене 

турботою й ласкою про нас. Мама… найперше слово для дитини. Вона подарувала нам 

життя. Мамині поради, розповіді, трудові навчання допомагають мені пізнавати світ, 

вчать, як жити, любити і шанувати людей і Бога. 

Я дуже люблю свою маму і з нетерпінням чекаю її!                                                                                                                                  

Ліля Леньо, 1-Б 

 
Мама – це найважливіша людина в житті кожного. Будь 

це депутат, чи проста людина, кожний любить свою 

Маму так, як ніколи нікого не любив. Мама – це 

ніжність, турбота, ласка, радість. Навіть коли вона на 

тебе кричить, і ти дивишся їй в очі, бачиш лише любов та 

трішки жалю за свою дитину. 
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Для мене слово Мама завжди буде писатися з великої літери! 

У кожного мама своя… 

Кожного Вона вчить по-своєму. Когось Вона вчить складати речі так, іншого вчить по-

іншому. І навіть якщо іноді ти гадаєш, що це неправильно… потім розумієш, що мама була 

права! І ти підходиш, сідаєш біля неї, вибачаєшся… Вона тебе обіймає і вибачає! Ти на 

сьомому небі від щастя!!! 

Мами всього світу, вибачайте своїх дітей! Діти, не засмучуйте своїх Мам!  

Дякую тобі, Мамо, за все! Я тебе люблю!                             

                                                                                                     Настя Бардась,  6-А  

 
Мамо, тобі низесенько вклоняюсь... Нещодавно всі віряни відвідували кладовища і 

поминали померлих. Слава Богу, наша родина відвідує там пращурів. Коли ми підходимо 

до могил, де поховано моїх прабабусь, я бачу сльози на очах у своїх дідуся і бабусі і 

розумію, що не важливо, скільки тобі років - душа болить завжди, коли втрачаєш 

найріднішу людину - маму!  

А ви коли-небудь відчували, як пахнуть мамині руки? Вони пахнуть ласкою і добром, 

ніжністю і чимось смачненьким. Найщасливіші дні, коли тебе будить смачний аромат 

сніданку і весела посмішка мами! Вона поправить твою зачіску, скаже, що ти вже такий 

дорослий став, і з посмішкою любується моїм апетитом. Як часто нас це дратує. Здається, 

що її любові забагато, що вона завжди втручається, порушуючи мій простір. Але коли 

стається лихо, то саме вона поруч. Мама забере собі частинку твоєї болі, тихенько 

посміхнеться крізь сльози, і ти зрозумієш, що навіть її дотик лікує душу й рани. Коли 

молодша сестричка горнеться до мами на руки і цілує її, я думаю, що вона ще маленька. 

Але бувають вечори, коли й самому хочеться пригорнутися до теплих маминих рук, 

відчути її запах, дотик і полинути в дитинство!  

Усі радощі дитинства в нас пов’язані з матусею. Як би важко їй не було, але вона завжди 

влаштує свято навіть з незначної події. А дні народження я пам`ятаю всі. Коли над нашим 

будинком насувають хмари сварок чи бід, вона, як та голубка, намагається всіх накрити 

своїми крильми і вберегти. Мама плаче від моїх поганих оцінок і каже, що я краю її серце 

своєю поведінкою. Але мої юні роки й нестача мудрості поки що не дають можливості 

зрозуміти, чому вона так побивається. Тільки бабуся мені могла все пояснити. Мама, як 

янгол, усе відчуває й передбачує. Усі її мрії пов`язані з нашим із сестрою майбутнім. Зараз 

я розумію, що те, що я маю у свої роки, матуся не 

мала. Коли мами немає вдома, з різних причин, в 

хаті пропадає якесь природнє світло, навіть пахне 

холодом. Я вдячний долі за свою родину, яку 

тримає в теплі й турботі моя матуся. Я щиро 

прошу вибачення за те, що не завжди приділяю їй 

достатньо уваги! Інколи вона радіє, як маленька 

дівчинка, найпростішому букетику чи просто 

вимитому посуду… 

 Цінуймо наших матусь: на них тримається  

наша країна - Україна! Недарма ж усі українські 

дписьменники так оспівують усіх матусь!  

                                                                                             Боря Андрієнко, 10-Ф 
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Розплющив очі - мама стоїть біля ліжка, у руках - тарілочка із гарячими пиріжками й 

тепла посмішка на вустах. Дивиться на мене своїм пронизливим поглядом. Ті очі не 

бувають ні суворі, ні надзвичайно ніжні, зате чарівна глибінь очей хвилями промениться 

до мене й лягає на мамині уста. Мама усміхнулася, говорить: "Пора, сину, пора..." 

І тоді вибігаєш із дому, окрилений маминою любов'ю, підморгуючи яскравому сонечку, 

гомінливим деревам, заплутаним стежкам моєї дороги… 

Лечу у вир дня... Зустрічаю на своєму шляху доброту, справедливість, патріотизм, 

чесність і, на превеликий жаль, підлість, зраду, брехню. Але в душі, десь глибоко-глибоко, 

горить мамина іскорка добра. Матуся мене зрозуміє, порадить і допоможе! 

Я дякую тобі, мамо, за те, що коли надзвичайно суворо ставиться до мене батько, бо хоче, 

щоб я виріс гордістю для нього, ти, як біла голубка, своїми крилами розганяєш вітер грози. 

Дякую за домашній затишок, за спокій, за маленьку сестричку, за велику родину, за бабусь 

і дідусів. 

Я часто радію за те, що живу в чудовій родині, маю люблячу маму. Але коли моя 

пухнаста душа переповнюється вщерть земним почуттям, вона творить свою красу життя - 

стає дощем. 

Нічим не зміряти люблячого материнського серця, бо немає в ньому глибини; нічим не 

покараєш за нерозсудливу любов, бо не знає вона суду синівського… 

І недарма в українських народних творах видатні українські письменники прославляють 

ніжний образ матері. 

З-поміж безлічі книг славетний поет Тарас Григорович Шевченко у своєму творі 

"Наймичка" писав: 

...Прости мене! Я каралась 

Весь вік в чужій хаті... 

Прости мене мій синочку! 

Я... Я твоя мати, 

Та й замовкла... 

Зомлів Марко, 

Й земля задрижала.  

Прокинувся... до матері - 

А мати вже спала!   

Бабусі - матері наших мам. І ми, внуки, низько кланяємося їм за те, що вони нас 

зустрічають, розуміють наші проблеми, дають поради, терпляче вислуховують наші 

зауваження і, проводжаючи нас, уже біля хвіртки наважуються тихесенько спитати самих 

себе: "До кого ж ви приїжджали, діти?" І тихе шипіння коліс викидає слова: "До вас, до 

вас, мамо..." 

Мати - це Україна! Мій гомінливий ліс, синьоокий Дніпро, місячні срібні ночі... 

Низесенько вклоняюся тобі, мамо… 

                                                                                                Боря Андрієнко, 10-Ф 
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Її ми бачимо найпершою. 

Її кохаєм, бережем. 

Вона ніколи не стане іншою, 

Зробить торт із смачним коржем.. 

 

Така вона, наша мама, 

Ніколи нас не покине, 

Ти зі мною! Ти - не сама! 

Ти – найкраща, моя богине... 

 

Ти - одна така, єдина, 

Ти працюєш не покладаючи рук, 

Немов пташка лебедина, 

Мама - це такий приємний звук...  

                                                         Даша Крамар, 5-А 

 

 
Тобі вклонюся, мамо, до землі 

За добре слово, за любов безмежну, 

За ночі, що недоспані й сумні, 

Коли хворіла я чи мої сестри… 

Ти – найдорожча на усій Землі, 

Перед тобою стану на коліна, 

Пробач мене, матусенько, за все, 

Що я не так в своїм житті зробила! 

Дай, Боже, всім матусям на землі 

Безмежного здоров’я і любові 

Від їх дітей, онуків і зятів, 

Бо мама в їх житті – дарунок долі!  

                                                                            Наталія  Пожарська, педагог-організатор 

 
Мамо!Тобі низесенько вклонюся 

І до Бога помолюсь я… 

Подивлюсь у твої очі 

І побачу я ті ночі... 

У які ти недоспала, 

Бо мене ти колисала… 

                                              Віка Мудра, 9-М 

 
Я завжди дивувалася, настільки пристально люди дивляться і не можуть побачити 

очевидного. Сьогодні вони знову долали кілометри  в пошуках бажаного щастя. Вони 

пройшли вже так багато! В дорозі ховалися від холодного пронизливого вітру і палючого 
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сонця. Вітер сильною холодною рукою забирав останні сили, але віра в майбутнє брала 

верх і вони продовжували свій шлях. Вони шукали щастя… 

Та чого варта ця подорож!? 

Нічого… 

Безмежні багатства чи давня дитяча мрія? А може, ти шукаєш, аби щось знайти? 

Знаєш, твоє щастя зовсім поруч! Ось тут… В серці! На відстані рідного погляду та теплої 

лагідної руки… 

Я не можу передати словами це почуття, адже не вистачить мільйона найтепліших слів. 

Хоча ні… здається, я знайшла це слово… Мама. Воно таке тепле і світле! Просто воно 

означає добро… 

Моя мама – найкраща у світі! 

Вона добра, мила, щира, чарівна, розумна, справедлива… 

Вона мене завжди розуміє… 

Вона – моя найкраща подруга, опора, підтримка, порадниця… 

Без неї мій світ стає не таким. Він втрачає гармонію, яскраві барви, мелодію та затишок! 

Вона чарівно поєднує в собі найкращі риси!  

Вона кмітлива і має чудове почуття гумору: з нею завжди весело і легко. ЇЇ щира опіка 

дає мені душевний спокій. Я знаю, що можу звернутися до неї в будь-якій ситуації, і вона 

завжди буде  зі мною, дасть наймудрішу пораду, зрозуміє, підтримає, заспокоїть… 

Іноді й слів не потрібно, вистачить лише рідного погляду. Він у неї такий теплий та 

рідний… 

А ще вона неймовірно красива! І не лише зовні, а й у душі… 

МАМО, біля тебе я така щаслива! І коли ти сумна – сумно і мені, а твоя посмішка – сонце 

й радість у моїй душі!!! 

                                                                                                       Руся Олійник, 10-А 

 

Матусю рідненька! Голубко сизенька! 

Як сильно тебе я люблю! 

І затишно стане, і спокійно відразу, 

Коли у обіймах твоїх я тону!.. 

 

Молюсь за тебе! Щиро і натхненно! 

Прошу у Бога тільки одного: 

Аби ще довго і з легкого подиху 

Я чула стукіт серденька твого! 

 

Ти завжди поруч! Відчуваю запах твій! 

Ловлю тривожний погляд вдалині… 

І слів не треба, очі ловлять погляд мій… 

І сльози навертаються легкі… 

 

Переживаєш завжди, як і вперше! 

Підтримуєш, коли й сама вже на межі… 
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Ти маєш любляче велике серце, 

Яке не скорять і всесвітні рубежі! 

 

Пробач, матусю, за усі печалі: 

Безсонні ночі, в косах сивину, 

Невдячність часом, неуважність навіть… 

Та попри все я так тебе люблю!!! 

 

Це почуття міцнішає з роками, 

Коли вже більше розумієш цінність слів, 

Коли своїх діток на ноги піднімаєш 

І чуєш сміх їх голосний! 

 

Дай Боже, матуся, здоров’я тобі, 

Бажання жити і творити, 

Радіти внукам і співать пісні, 

Й мені можливість ще дитиною побути! 

 

Ти так потрібна нам усім! 

З тобою сонце світить яскравіше! 

Твоє тепло зігріє серед лютих зим, 

І на душі так стане спокійніше… 

 

Спасибі, люба, за усе-усе, 

Що навіть і не вимовить словами! 

Ми дуже-дуже любимо тебе! 

Храни тебе Господь! Живи ще довго з нами!!! 

Тетяна Середа, педагог-організатор 
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