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Виховання гуманного ставлення громадян до тих, хто слабший, хто потребує 

допомоги, має розпочинатися з дитинства — у сім’ї, потім у школі. 

У багатьох країнах домашні тварини давно вважаються повноправними 

членами сім'ї - у них є свої власні свята, своє медичне обслуговування, своє 

«меню» на кожен день. На сьогоднішній день у багатьох країнах світу існують 

організації, які захищають тварин та відновлюють фауну нашого світу.  

Всесвітній день захисту тварин — 4 жовтня — наголошується в день пам’яті 

Святого Франциска Ассизського (він помер 4 жовтня 1226 року), релігійного 

мислителя і філософа, який проповідував любов до всього живого на землі. 

Трепетне ставлення до будь-якого прояву життя, до всіх істот, що живуть, 

здатність співчувати і відчувати їх більш гостріше своєю власною турботою 

зробили його святим, шановливим у всьому світі. Рішення відзначати 

Усесвітній день тварин було прийняте 4 жовтня на Міжнародному конгресі 

прибічників руху захисту природи, який відбувався у Флоренції в 1931 році. 

Сьогодні у кожній третій українській родині є свої домашні улюбленці. 

Спілкування з братами нашими меншими дає нам море позитивних емоцій. 

Виявляється, чотириногі друзі не тільки приносять радість, але і користь для 

нашого здоров’я! Дослідженнями учених встановлено, що власники кішок, 

собак, папуг живуть на 4-5 років довше, ніж інші люди. Домашні тварини 

можуть полегшувати перебіг будь-яких хвороб, а деякі – виліковувати 

повністю. Відомо багато яскравих прикладів, коли домашні тварини стають по-

справжньому відданими, вірними друзями і незамінними помічниками людини. 

А також великий благотворний вплив домашніх вихованців на людину і, 

особливо на дітей.  

 У 31   учня 5 -Б класу Вінницької загальноосвітньої школи № 2 родини мають 

домашніх тварин.  Тому в класі ведеться велика робота по вихованню 

гуманного ставлення до  домашніх улюбленців. 

 



 

 

Мета роботи: 

 

     підвищувати рівень етичного і гуманного ставлення до тварин; 

запобігати випадкам жорстокого поводження з тваринами; 

виховувати життєрадісність, емоційність, чуйне, уважне ставлення до всього 

живого; 

     викликати в дітей глибокий інтерес до природи, розширюючи  знання. 

 

 

Заходи: 

 

  виховні години «Брати наші менші»; 

вікторина «Чотириногі друзі» ; 

конкурс на кращу фотографію з домашнім улюбленцем; 

виготовлення іграшок тваринок; 

конкурс творів «Мій домашній улюбленець». 

 

Практичне значення  виховної роботи: 

 

використання матеріалів на уроках природознавства з тем « Природа 

навколо нас», «У царстві тварин», «Охорона природи» та позакласних 

заходах природоохоронного напрямку.  

http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F


 

 

 

Переможці конкурсу на кращу фотографію з домашнім улюбленцем: 

Капунов Володимир                                    Костенко Катерина 

 
Кобзар Олександр                                             Урюпа Єлизавета 

 

 

 

 

 

 

Чумаков Олексій                    Човган Юлія                        Тіхонова Слофія 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кушнір Софія                                                     Бачара Юлія 

 

 

 

 

 

 

Вознюк Наталія                            Шимончук Анастасія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Творимо іграшки тваринок своїми руками 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Твори учнів 5 -Б класу           

на тему: 

 

«МІЙ ДОМАШНІЙ 

УЛЮБЛЕНЕЦЬ». 

 
 

 Пошануй тварину  раз, а вона                                                                                                                                                                                           

тебе десять раз пошанує. 

 

 

  

 



 

 

Басіста Аліна 

Герой моєї розповіді — це 

маленький кролик. Він живе у 

моєї сестри Каті. Звати 

кролика Банні на честь героя 

відомого мультфільму.  

Домашній декоративний 

кролик — це справжнє 

маленьке чудо. Банні 

пухнастий та м'якенький. 

Також він руденький, має 

біленькі лапки, “комірець” та пузо. Також кролик має великі кумедні 

очі та смішні довгі вуха.  

Банні живе у квартирі, у власній клітці. Харчується він сіном. 

Виявляється, що домашні кролики їдять сіно. Я сама була здивована, 

коли дізналася про це. 

Банні рідко буває на вулиці, і тільки на спеціальному кролячому 

повідку. Одного разу, під час пікніку на галявині, він втік. Ми шукали 

його в кущах. І сестра тоді дуже розхвилювалась. Тому кролик 

переважно прогулюється по квартирі, смішно підкидаючи задні лапи.  

Улюблене заняття Банні — робити шкоду. Тобто гризти все, що 

погано лежить! Останнім разом його шкода навіть коштувала грошей. 

Мандруючи квартирою, Банні перегриз шнури від комп`ютерних 

колонок. А ще раніше від кролика постраждав кабель телевізора.  

Банні вміє робити шкоду швидко та вправно. Якщо він десь тихенько 

ховається за меблями або крутиться біля побутової техніки, значить, 

біда! Кролик готується щось перегризти! Катя стрім голів біжить, 

щоб завадити шкоді. Але іноді вона навіть не встигає відкрити рота, 

щоб крикнути: “Банні! Геть”! Чути тільки: “Клац!” І справу вже 

зроблено, немає шнура.  

Але незважаючи на це, я обожнюю Банні. Я вважаю, що домашній 

кролик — найкумедніша та найзворушливіша тварина на світі! 



 

 

Бачара Юлія 

У мене вдома є мій 

улюбленець  кіт,  якого звати 

Умка. Він маленький, 

пухнастий. Очі голубі, 

ввечері вони горять, мов 

ліхтарі, голубим вогнем. 

Умка гордо піднімає вгору 

пишний хвіст і нечутно ступає по підлозі м'якенькими лапками. 

Мій домашній улюбленець добрий і лагідний, але не дуже любить, коли 

його смикають за вуха чи хвіст. Тоді кіт ображено повертає голову, прищулює 

вуха й припадає до підлоги. Може навіть дряпнути. 

Умка їсть усе, але найбільше полюбляє молоко. А ще він завжди з 

нетерпінням чекає, коли мій дідусь приносить з риболовлі свіжої рибки. 

Умка  дуже охайний. Після сніданку він довго і старанно миє мордочку, 

вуха, шию. Я дуже люблю свого котика! 

 

 

 

 



 

 

Вознюк Наталія 

       Мати домашнього улюбленця дуже 

добре. Таким чином, змалечку дитина 

вчиться піклуватися про братів своїх 

менших, а також діти дуже люблять 

тварин, тому це приносить їм 

задоволення. 

     Я завжди хотіла мати домашню 

тваринку. Та у 5 років моя мрія збулась 

– батьки подарували мені маленького 

папужку. Ми назвали його Кєша. Він зеленого та жовтого кольорів з чорними 

смужками на голові. Також різнобарвні  його крила – на них  чорні і  жовті 

маленькі пір’їнки та загострені темно-фіолетові кінці. З того дня пройшло цілих 

шість років. Кєша не змінився в своїй зовнішності, але трохи поменшало чорних 

смужок на його голівці. Я дізналася, що це означає його вік, тобто наш папужка 

виріс. Але характер ні трішечки не змінився. Кєша завжди був активним, 

веселим, полюбляв літати та співати нам свої чудові пісні, які завжди піднімали 

мені та моїй родині настрій. Ми дуже любимо Кєшу за це. Коли ми всією 

родиною від’їжджали та залишали  когось доглядати за ним, за час нашої 

подорожі папужка дуже сумував.  Але коли ми повертались, він цвірінькав зі 

всієї сили, зустрічаючи нас. 

Наш Кєша не вміє розмовляти людською мовою, та ми вважаємо, що це йому 

не потрібно, нашій родині більше подобається слухати, як він розмовляє своєю 

«мовою». Також папужка не любить сидіти у нас на руках, та після робочого 

дня, коли всі приходять додому, Кєша сідає мені на голову, ніби показуючи, як 

він за мною скучив.  

      Ми всією сім’єю дуже любимо Кєшу та робимо для нього лише найкраще. 

Також ми завжди відзначаємо його День народження – 5 травня та даруємо 

йому подарунки навіть у звичайні дні. 

     Я вважаю, що кожній дитині потрібно мати домашнього улюбленця, тому що 

так ми вчимося піклуватися про когось та ,маючи тваринку,  ми ніколи не 

зможемо стати егоїстами, що є дуже важливим.  А також тварини допомагають 

нам пережити важкий період життя. Іноді, беручи тваринку з притулку або 

навіть з вулиці ,ми рятуємо їх від неминучої смерті. Вони завжди будуть нам 

вдячні за гарне та ніжне ставлення до них. 



 

 

Гуменюк Ольга 

Я  люблю свого песика Фокса. Він дуже 

забавний,особливо взимку. В цю пору 

року він дуже любить возити мене на 

санях,а влітку зі мною бігати.Взагалі, Фокс 

дуже забавний собака. 

 

 

 

Моська. 

Привіт. Це мій кіт Моська. Він дуже любить гуляти, особливо весною. Інколи 

навіть бувало,що Мося пропадав на два 

дні. Всі дуже хвилювались. Але тут він 

з’явився,та голосно занявкав під вікном. 

Ось така історія вийшла з моїм Моською. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Захарчук Денис 

Я хочу розповісти вам про кота.Нещодавно 

я був у гостях,там і побачив цього 

пухнастого мурчика.Він мені дуже 

сподобався, незважаючи на те, що такого  

нахабного кота я ще не бачив у 

житті.Господарі звуть його просто Сірий 

або Сіренький,за попелястий,навіть 

сріблястий колір його шубки.Це жвавий, 

неначе м”ячик,молоденький 

звір.Мабуть,нещодавно він був кошеням.  Сірий весь час вимагає 

їсти,скільки б його не годували! Без усяких докорів сумління він 

голосно нявчить на кухні,сунеться під ноги,вилізає на стіл,нишпорить 

по пакунках. Якщо господиня не відразу годує його,це нахаба кусає її 

за ноги! Господаря кіт дещо побоюється. В його присутності Сірий на 

стіл не лізе,а ставить лише передні лапи та обнюхує страви. Ось яка 

нахабна тварина! 

  Але без сіренького кота було б нудно! Коли він гуляє надворі 

приватної садиби,відчуваєш,що чогось не вистачає. Здавалося б, 

вдома спокійно.Ніхто не мурчить,не нявчить, не підлещуеться,не лізе 

мокрими вусами в саме обличчя. Не треба весь час дивитися під 

ноги,щоб не наступити на Сірого. 

  Аж ось він – нявчить перед відчиненим вікном, перед  сіткою від 

комарів. Хоче до хати! Що тут робити? Сітку знімати  заради 

«принца»? Або йти надвір забирати кота додому? 

  Як добре,  коли сидиш на дивані, і  вже, нарешті, ситий кіт стрибає 

тобі  на коліна.  До речі, Сірий робить це без запрошення. Його також 

не обходить,чи давно ви з ним знайомі. На колінах він починає 

готувати собі містечко, кумедно топтатися м’якими лапками, 

лоскотати ,ластитися.  А потім замурчить голосно, наче трактор 

працює!  За таку ласку цьому котові можна вибачити все! 



 

 

Капунов Володимир 

     В мене є кішка на 

ім’я Дашка породи 

Регдол. Вона 

потрапила до мене 

тоді, коли мені було 

3 роки. Ми її купили 

на базарі. 

     На вигляд вона як 

сіамська: лапки, вушка,  хвостик, мордочка – чорні, а вся 

кофейна.  Якщо її ображає хтось із старших, вона кусає і 

драпає,  а якщо дитина - то Дашка терпить і не кусається, 

і не драпає.  Кішка пережила одну операцію. В неї є котик 

– синок , ми назвали його Боцман.  

     Коли я приходжу зі школи і мені сумно, то Дашка із 

Боцманом звеселяють мене.  

     Я думаю якась тваринка має бути вдома ,тоді буде 

веселіше,  адже тварини  такі смішні і цікаві.  

 



 

 

 Карвацький Віталій 

Тварини – браття наші менші. Я люблю тварин. У нас 

вдома є кицька з кошенятами, у дідуся в селі – 

мисливська собака, а  у моєї  тьоті  - чорна кицька, на 

ім'я Уна.  

Кожна тварина має свій характер. Наприклад,  Уна – 

кішка розумна і незалежна. Мені здається,  вона 

вважає, що саме вона господарка в домі. Коли я 

вперше її побачив, кішка зустріла мене досить 

насторожено, навіть зашипіла. Тільки згодом ми 

затоваришували. 

Тварина в оселі створює атмосферу доброти, і люди стають добрішими, коли 

піклуються про своїх домашніх улюбленців.  

 

 

Уна відпочиває 



 

 

Кобзар Олександр 

                                        Мухтар    

                                                   

Мухтар живе в селі, у 
моєї бабусі з дідусем. 
Його ще щеням  
привіз мій 
двоюрідний брат 
Андрій.                   

     Мухтар - німецька 
вівчарка. Шерсть у  
нього чорно-

коричнева. Ми жартома звемо його Мухою. Він дуже 
любить гратися. Мухтар радіє кожного разу,коли я з 
моїми батьками приїжджаю в село. Хоча він ще 
молодий,але вже дуже розумний. Мухтар  енергійний 
пес. Він любить бігати, стрибати та купатися в річці.  

     Я думаю,що собака й 
справді найкращий 
друг людини, який 
ніколи не зрадить свого 
господаря і може 
допомогти в складній 
ситуації.    
                                                               

 

 



 

 

Костенко  Катя 

 

Я,як і багато дітей з нашого класу, маю домашню улюбленицю. Це кішечка 

Нафаня. Не знаю,якої вона породи і скільки їй років ( думаю, їй приблизно рік). 

Я знайшла її у своєму дворі. Якось , йдучи,побачила маленьку кицьку. Вона була 

така гарненька, мені стало її шкода, і ми з мамою вирішили взяти котеня до 

себе. Згодом Нафаня стала нам як рідна. Кішка має пухнасте сіро-біленьке 

хутро, дуже приємне на дотик. А лапки у неї м`якенькі, якими вона граційно та 

безшумно пересувається по землі. Мені дуже подобається гладити її, я отримую 

задоволення від її мурчання. А що вже люблю гратися з нею, то й важко 

переказати! 

Для мене моя киця завжди буде найкращою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Кушнір Софія 

 

Акваріумістика сьогодні 

найбільш популярне 

захоплення та цікаве  

заняття. Це – хобі, до якого 

приходять в любому віці. 

Акваріум є у моїх бабусі й 

дідуся.   Я із задоволенням 

проводжу час, милуючись 

дивовижним підводним 

світом, коли буваю у них в гостях.  Прочитавши спеціальну літературу 

та методом спостереження, я дізналась, що акваріумні рибки 

приносять користь, а саме: 

- це ефективний засіб від безсоння і зняття стресових станів; 
- спостереження спокійно плаваючих рибок заспокоює та 

знижує кров’яний тиск; 
- акваріум благотворно впливає на людину, вона стає більш 

чуйною та добрішою; 
- є велика кількість прикладів, коли акваріумне дозвілля 

допомогло людям позбавитись шкідливих звичок; 
- з раннього віку діти привчаються до акуратності та 

відповідальності; 
- розширюється кругозір людини; 
- виховується любов до живої природи; 
- не можна уявити кращого доповнення інтер’єру, ніж яскраво 

освітлений, наповнений різнобарвними рибами та 
водоростями акваріум; 

- в зимовий період, коли працює центральне опалення, 
акваріум допомагає підтримувати вологість на оптимальному 
для здоров’я рівні. 

 



 

 

 

Мартусенко Софія 

Я завжди мріяла про маленького друга собачку і з заздрістю дивилася на 

тих щасливих людей, які вигулюють своїх чотирилапих друзів. І часто  просила 

батьків купити маленьке цуценя додому. Але матуся казала, що поки що нам 

вистачає твого братика. Я мрію про собаку з породи Лабрадор. Щоб він мав 

біленьке, м’якеньке хутро, чорненькі добрі очі та маленький писочок. Щоб мав 

напрочуд добру вдачу, був грайливим і слухняним. Знав команди і захищав від 

злодіїв. Я мрію, щоб коли ми виходили надвір, він грався з іншими собачками 

,мав дуже багато друзів. Кажуть, що чотирилапий  друг завжди схожий на свого 

хазяїна, отож і я хочу, щоб він був схожий на мене та не був дуже впертим. 

Коли мені куплять мале цуценя, насамперед зроблю йому м’якеньку постіль, 

щоб йому було зручно та спокійно. Накупую багато іграшок для нього та буду 

дуже добре його кормити, щоб він не був голодним. У мене буде дуже багато 

справ, щоб він звик до нової домівки, але думаю, що вписатися у нашу сім’ю 

йому буде неважко, і багато чого зміниться у нашому житті. Недарма кажуть, 

що «хочеш змінити життя – купи собаку». Я знаю, що за цуценям потрібен 

догляд, що він може надзюрити посередині квартири озеро Байкал, і щоб 

спокійно відреагувати на це, господарю потрібне неабияке терпіння, але не 

зважаючи на це, господар має віру і надію в свого чотирилапого друга і ніколи 

не образиться на нього! Отже, зробимо висновок, що якби ми не були зайняті, 

заклопотані, але на пухнастого друга завжди знайдеться час. Та думаю, що 

зараз кажу і за себе і за всіх, хто щойно стали господарями будь- якої тваринки. 

Їй має бути зручно, вона не має бути голодна, ви повинні уважно слідкувати за 

її здоров'ям ,але  найголовніше, щоб вона була у вас грайлива, добра і завжди 

захищала вас ! 

 

 

 



 

 

 

Матвійчук Яна 

 

Домашні тварини радують нас у повсякденному житті. З ними ми стаємо: відповідальними, 

лагідними, чутливими, терплячими. Навіть коли нам сумно, домашні улюбленці це відчувають і по-

своєму підтримують. Коли ми повертаємося зі школи, ніхто нам так не радіє, як вони. І взагалі: 

 Приємно про когось піклуватися, кимось опікуватися… хоча б 

маленьким жабенятком. 

 Наші домашні улюбленці дарують масу позитивних емоцій, знімають 

стреси, розвіюють погані думки. 

 Вони вчать нас відповідальності. Пам’ятаймо, слова :«Ми у відповіді за 

тих, кого приручили»! 

 За ними можна просто мовчки спостерігати, ними можна 

захоплюватися, їх можна любити просто за те, що вони граціозні або 

кумедні, існують у природі. 

Вірні супутники 

Ще з давніх часів людина вибрала собі в супутники вірного чотириногого друга. Звичайно, це собака. 

Чи варто говорити, що такої відданої тварини, мабуть, у світі більше не знайти. Налічується близько 

трьохсот порід собак. Їх протягом багатьох століть старанно виводила людина. Наші хвостаті друзі 

бувають такі різні на вигляд: маленькі та великі, пухнасті й короткошерсті, з хвостами довгими та 

куцими, з вухами до землі і з маленькими, що стоять сторчма. Та й за характером і поведінкою вони 

теж різняться. 

 

Ось такі вони, наші сусіди по кімнаті! 

 

 

 

 



 

 

 

Петренко Валерія 
 

Я хочу розповісти вам про 

появу мого домашнього 

улюбленця. Він з’явився 

літом 2011 року. Це було 

так. 

 

 

 

    

Одного сонячного дня я з мамою і братом 

поїхали на  

ринок тварин за самим звичайним котиком 

для дідуся в село . 

Та коли побачили сіреньке кошеня 

британської породи, не змогли пройти 

повз нього. Він 

був дуже милий і 

лагідний, а його 

виразні зелені очі 

не могли 

залишити нас байдужими. Ми назвали 

його Дарсі. Весь мій клас його знав і 

дуже любив. Але ввечері 7 травня 2012 

року він втік. Я й зараз за ним сумую.  

 У нашому дворі є схожий котик.  

Дивлячись на нього, я згадую Дарсіка. 

Але потім заспокоююся, сподіваючись, 

що Дарсі в гарних руках. 

 

 

  

 

 



 

 

 
Ракевич Влада 

   Мій домашній улюбленець – це кішка. 

Її звати Анфісою. Вона живе у моєї бабусі. 

Моя мама знайшла її ввечері біля нашого 

під’їзду за кілька днів до Нового 2012 

року. Анфіса  була тоді ще кошеням зі 

зламаною задньою лапкою. На 

наступний день моя бабуся захотіла 

взяти додому це кошеня. Ми вирушили 

його шукати. Раптом ми почули 

нявчання, яке чути було із гаража. 

Виявляється, що кошеня було закрите ще 

з учорашнього дня. Ми не могли дістати 

його, бо господаря гаража не було. Тоді 

два школяра повертались додому і теж 

почули звуки. Захотіли дістати кошеня і 

почали засовувати у замок камінці. 

Нарешті замок піддався, і хлопці через 

малий отвір витягли кошеня. Ми у школярів взяли кошеня і забрали додому. 

Воно було таке малесеньке! Моя мама віднесла бабусі кішку.                

Порода її – Бурмила. Вона мармурового кольору із сіро-зеленими очима. 

Анфіса трішки схожа на рись. Зараз їй півтора року. 

   Я дуже люблю свою Анфіску, і мені подобається з нею гратися  різними 

іграшками. 

 



 

 

 

Сушак Назарій 
 

 
Я дуже люблю тварин.  Найбільше мені подобаються собаки, оскільки усім 

відомо,що собака – це найкращий друг людини. Серед собак я виділяю таку 

породу, як сибірські хаски. На жаль, зараз в мене немає ніякої домашньої 

тварини. Я б дуже хотів завести собі якогось хатнього улюбленця. На мою 

думку, людям необхідні тварини, і ті ,в кого дома є домашні тварини, більш 

життєрадісні та енергійні. Проте в світі зараз тварини перебувають в дуже 

поганому становищі, багато видів тварин знаходиться на грані вимирання, а 

багато видів уже вимерли. Основну роль у вимиранні багатьох видів тварин 

відіграє людина. Як на мене, тварин потрібно більш ретельно охороняти та 

створювати їм необхідні для їхнього життя умови,  не знищувати їхні домівки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

Тіхонова Софія 
У мене вдома живуть дві тваринки. 

Папуга і кіт . Папугу звати Рома, а кота 

Мартін. Зараз я коротко розкажу вам про 

них. Мій кіт Мартін це не просто тварина 

в домі, він повноправний член сім'ї. 

Одного разу ми з мамою на мій День 

народження пішли вибирати мені кота, 

тому що я дуже про нього мріяла. 

Ми бачили дуже багато різних кошенят, 

але мені дуже сподобався саме він. 

Мартін  сидів в кошику і дуже замерз 

,мені здавалося, що в його очах був 

якийсь смуток. Він виглядав дуже 

самотнім. Я так і сказала мамі : "Це мій кіт, він буде жити в нас!" Так і почалось 

його життя в нашій родині. Зараз він вже великий, йому три роки. Мартін дуже 

жвавий, як і всі коти любить поїсти, поспати і ,звичайно, погратися. Він уже 

здійснював 2 "польоти" з балкону . Мартін дуже любить спати біля батареї,ніби 

"приклеюючись" до неї. Ще він любить свіже повітря на балконі, дивитися на 

пташок та інших тварин, що ходять знизу. А також він розуміє все, що йому 

говорять. Ще від нього не можна зачинитися будь – де. Лише на замок і лише 

підпираючи двері! Він відкриє будь – які двері.  

А зараз я розкажу вам про мого папугу Рому. 

Взагалі-то він не зовсім мій папуга, його 

подарував тато моєму брату на день 

народження . Але ми всі піклуємося про 

нього, спочатку він літав, сидів у всіх на голові 

та "чухав" її, а потім мені купили Мартіна, і на 

цьому вільне життя птахи закінчилось . І ось 

йому вже 6 років. Ми тільки іноді випускаємо 

його політати, тому що кіт може причинити 

йому великої шкоди. 

Він вміє говорити декілька слів: "Птичка , Ромочка хороший попугайчик, Челси" 

Я можу ще багато розповідати, але це саме основне. 



 

 

Урюпа Єлизавета 

Уперше зі своїм цуценям я 

познайомилась влітку, півтора роки назад, 

коли на порозі з’явився тато з маленьким 

пухнастим комочком в руках. Ми довго 

вибирали ім`я і вирішили назвати його 

Рексом.  

Він був такий маленький і смішний, що 

так і хотілося узяти його на руки і приголубити. 

Кумедна мордочка, карі очі, висячі вуха, тіло чорне, животик рудий, лапки 

короткі і довгий хвіст - ось таким він тоді був.  

З тих пір Рекс виріс і став справжнім 

красенем! Вивчив багато команд: сидіти! До 

ноги! Стояти! Лежати! Фу! Апорт! Чекай! Це 

дуже розумна і відважна собака з добрими 

очима, здатна не тільки розважатися зі мною, 

але й захистити.   

Ми любимо проводити час разом. Коли я 

приходжу з школи, він зустрічає мене. Це так 

приємно!  

Влітку ми разом любимо гуляти, грати в 

м’яч, купатися в річці ( мій пес чудово плаває). 

А зимою дуже весело кататися з ним на 

санчатах, Рексу дуже подобається возити мене.   А  

Рекс здатний на відданість і щиру 

прихильність до своїх хазяїв. Я 

вважаю, щоб правильно поводитися з 

тваринами, потрібна ласка, терпіння і 

багато любові. 

Ось такий у мене чотириногий 

друг, я дуже люблю свого вихованця 

 



 

 

Човган Юлія 

Моя домашня тваринка - це шиншила. Його 

звуть Кузя. Йому 6 місяців. Він дуже кумедний. 

В нього сіре хутро і білий живіт. Кожен вечір та 

ранок ми випускаємо Кузю побігати по кімнаті, 

він дуже весело та жваво перестрибує через всі 

речі, які трапляються йому на шляху. Кузя весь 

час намагається щось відкусити, тому що він із 

родини гризунів. Шиншилам не можна купатися 

у воді, тому ми придбали йому спеціальний 

пісок. Коли він досхочу набігається, ми його 

купаємо та годуємо. Кузя дуже любить їсти: 

глід, шипшину, сушені яблука, листки малини, 

суниці, а також сіно та гілочки верби. Одного 

разу він забіг в іншу кімнату, і ми його дуже 

довго шукали, але потім він зголоднів і прибіг додому. З самого початку, коли 

він тільки у нас з’явився, Кузя дуже боявся моїх папуг, але зараз вони справжні 

друзі. 

Біля кого поруч живе маленький друг - домашня 

тваринка, той стає добрим, щирим, милосердним та 

дисциплінованим. Я раджу всім, у кого ще нема 

домашнього улюбленця, придбати будь-яку 

домашню тваринку. Це може бути хтось дуже 

маленький, але головне, щоб ви любили його всім 

серцем. І він обов’язково вам віддячить!  

 

 

 

 

 

 



 

 

Чумаков Олексій 

 

Одного разу ми з мамою ходили по 

маленькому базарчику та побачили 

собачку, порода якої  була мопс. І 

вирішили  її купити. Але довго 

вагалися, тому що деякі члени сім*ї 

були проти собаки. 

Спочатку ім*я собаки було Каліф, але 

ми вирішили назвати його Кексом. 

Кекс спочатку був дуже вреднючий,  

але через 2 місяці він став зразковим 

собакою. 

 Народився Кекс 29 травня. Зараз йому уже більше півтора року. Я купую йому 

різні іграшки на день народження. Також у нас є розпорядок дня. Я та Кекс 

прокидаємось о 9 годині  і чимчикуємо на вулицю. 

Там  ми граємо на перегонки, я гуляю з Кексом 40 хвилин чи годину . Мій 

собака любить гостей  і майже ніколи не гавкає. Якогось дня ми вийшли на 

прогулянку і зустріли величезного бульдога.  

Кекс зірвався і почав гавкати на нього. На моє 

здивування, мій пес виявився сміливим. Також 

мій собака не проти поїсти. 

 Коли я сумний приходжу додому, Кекс вмить 

веселить мене. Я думаю, що мій собака також є 

членом нашої родини .Він дуже добрий, чуйний 

и життєрадісний .  

 

 

 

 

 



 

 

Шпак Каріна 

Я дуже люблю тварин: котики і собачки, папуги і акваріумні 

рибки, хом’ячки та інші домашні гризуни - це все наші друзі.  

Вони дуже вірні і завжди чекають на наше повернення.     

Мій домашній улюбленець, собака Пушок. Це красивий 

чорно-білий песик з добрими очима і пухнастим хвостиком. 

Живе , на жаль, не зі мною, а у бабусі з дідусем. Я  його дуже 

люблю, і хоч ми не часто бачимося, але він мене добре пям’ятає. Коли я 

приїжджаю, радощам його немає меж. Він зустрічає мене на задніх лапках і 

,здається, з посмішкою. Підстрибує і ніби хоче поцілувати. Я пам’ятаю,  як його 

принесли малесеньким щеням, він зростав на моїх очах, адже тоді ціле літо на 

канікулах я провела у бабусі. Ми були найкращими друзями, Пушок ходив за 

мною у всі мандри.     Тепер щеня виросло у дорослу собаку, яка сумлінно 

виконує свої обов’язки охоронця. Ми досі товаришуємо, я люблю приносити 

йому їжу, він дуже любить поласувати  чимось смачненьким. Завжди вдячний і 

привітний. Коли ми не бачимося довгий час, я сумую за своїм другом.     Я 

вважаю, що домашні тварини, це члени сім’ї.  Вони  віддані, дуже добрі і вдячні 

за любов і турботу, іноді більше, ніж люди. На мою думку, правильним  є 

вислів: собака буває кусачою, тільки від 

життя собачого. Тварини, як ніхто інший, 

відчувають ставлення  до себе і відплачують 

тією самою монетою. 

 

 

 



 

 

Шпанко Надія 

Я хочу розповісти історію життя мого домашнього улюбленця, кота Барсика. 

Його подарували нам три роки тому як особу жіночої статі  ,і  ми назвали  його 

Басей.  Кицька підросла і виявилася Барсиком, але пестливе Басис так і 

закріпилося за ним. Барсик був грайливою пухнастою грудочкою золотисто-

білого кольору з блакитними очима. Але поступово з чарівного маленького 

котеняти Басис перетворився на дорослого вихованого кота. Тепер він нікому 

не підкорявся: був незалежний і важливий. Жартома ми прозвали його 

«інтелігентом». Коли навесні ми привезли його до бабусі в село, він пережив 

шок - просидів за канапкою більше доби. 

До мого приїзду, за  два місяці, Басис вже освоївся. Пізніше бабуся розповідала 

мені, як сусідський кіт загнав Басю на саму верхню гілку груші. Бабуся 

прокинулася від криків і вибігла, щоб допомогти котові. Басис спробував 

сплигнути з дерева, але підвернув лапу. Довелося бабусі доглядати за Басей: 

вона наклала йому на лапу шину. Пройшов тиждень. Стояв дощовий день, на 

вулиці було брудно, а Басис зібрався на прогулянку. Треба було бачити цю 

картину, як Басис, виставивши вперед забинтовану лапу, скаче під дощем по 

грядках - гуляє. 

Ще багато смішних історій трапилося з Басей. Він вигнав зі своєї території усіх 

чужих котів. Але, що дивно, не проганяв кішок. Як справжній джентльмен, 

Басис дозволяв їм їсти з його посуду, ділився їжею. Ще він навчився ловити 

мишей. Ними Басис годував маленьке котеня, яке прив'язалося до нього. 

Додому, в міську квартиру, Басис повернувся змужнілим, навчений  досвідом 

виживання в нелегких умовах сільського житія-буття. 

Я дуже люблю свого котика Барсика.Коли я приходжу зі школи ,він завжди 

мене зустрічає та муркоче.В мене одразу піднімаеться настрій, і ми разом 

йдемо робити уроки,я пишу,Бася –дивиться.      

             

             

             

             
             

             

             

             

             

  

 



 

 

Шимончук Анастасія 

      У моєї  бабусі  в селі  проживає 

пухнаста і гарненька  собачка  на  

ім’я  Жучок, якого подарував нам 

товариш тата – дядя Юра. Жучка  ми 

завезли до  бабусі Тані.  

       Наш   цуцик  сірого кольору з 

темними пасмами  та білими 

лапками, вушка звисають. 

        Жучок має  жваву й виразну 

мордочку, яка завжди зустрічає тебе 

радісною посмішкою.  Очі в нього – 

чорні, блискучі, мов  виноградини, а  

носик - кирпатий.   

         В  Жучка  є  один  недолік -  він  

неуважний. Одного  разу, як  завжди,  

бабуся винесла  Жучку  обід. На 

дереві  сиділи дві ворони ,  вони  побачили  Жучка,  який  підходив  до  обіду. Але  

ворони  йому  завадили  підійти, одна  ворона  клюнула  дзьобом  його  хвіст, а  

друга  забрала  обід.  Звичайно, Жучка було  шкода,  тому  що 

йому  було  боляче,  але вже   все  позаду, і  він  навчився  захищати себе. 

      Я  думаю,  що  собака  в  житті  людини                                                                         є 

найкращим  другом,  тому що  завжди, як  прийдеш  з  роботи  або  зі школи  

сумним, то  настрій тобі   підніме твій домашній  улюбленець. 

             

             

             

             

             

             

             

              



 

 

  

Позитивні чинники перебування тварини вдома: 

 

- Якщо в будинкує чудове створіння, то мабуть це було потрібно. 

 

-  Психологи,  психіатри,    педіатри,  невропатологи  стверджують про 

позитивний вплив тварини на розвиток дітей. 

 

- Наявність домашнього вихованця розвиває відчуття відповідальності у всіх 

членів сім'ї. 

 

- Там де є тварина, спостерігається благополучніша і гармонійніша обстановка 

в будинку. 

 

- Більшість домашніх улюбленців забирають на себе негативні емоції, 

негативну енергію. 

 

 

- Діти, які зростають в будинку, де є домашній улюбленець ласкавіші, ніжніші, 

дбайливо відносяться до тварин, рослин і маленьких діток.



 

 

 

 


