
Війна 

Військові дії почалися ще у 2014 році. Я тоді була ще зовсім маленька та 

нічого не пам’ятаю. Та мама каже, що це були дуже страшні та сумні часи, тоді 

почали гинути перші сучасні Герої за Україну. Війна йшла тихо, далеко та не 

помітно для мене. Аж до цього року, коли на початку 2022 року, росія почала 

повномасштабний напад. Я досі пам’ятаю цей день. Як ми всі перелякались. Як 

до нас приїхали друзі та родичі, які боялися залишатись в місті. А ще я 

пам’ятаю малюнок, який намалював мій маленький братик. На ньому були 

бомби, які падають на наш дім. 

Багато хоробрих чоловіків у перші ж дні взяли зброю та поїхали захищати 

нас та нашу землю. Мені здається, що треба бути дуже хоробрим для цього, бо 

на війні постійно лунають вибухи та стріляють.   

Я колись зустрічалась з людьми, які захищають Україну. Вони приїжджали 

до нас в гості на вечерю, коли їм вдалося приїхати у коротку відпустку з 

фронту. Ці хлопці їли, пили та розмовляли з нами, як звичайні люди. А я 

дивилась на них і намагалась уявити їх на війні з автоматом. Потім один з них 

розказав, що він приїхав сюди, бо мав поранення у плече і приїхав він на 

лікування. А коли я запитала чи було йому боляче і чи він плакав, він голосно 

розсміявся і сказав – «Ні, я не плакав, я сміявся!», та я звісно ж зрозуміла що 

йому було дуже боляче. Але найбільше мене вразило те, що після лікування він 

планує повернутися на війну, продовжувати захищати Україну. Тобто бажання 

зберегти Україну сильніше за той біль? Вони справжні Герої. 

А ще я дивилась багато сюжетів в Інтернеті про звичайних людей, яких 

найбільше зачепила війна, які опинилися в центрі бойових дій. Ті люди 

ризикуючи власним здоров’ям, а іноді життям викладали в Інтернеті відео про 

події навколо них, щоби правдиво інформувати інших про страшні події в 

Україні. 

Я хочу щоб закінчилася війна. Хочу, щоби ці хлопці та дівчата, які поїхали 

на війну, боронити Україну, повернулися до себе додому. До своїх родин. 

Живими та здоровими. Слава Україні! Героям Слава! 

Яна, 4 клас 


