
 

   Я іду по вулиці і дихаю весною. Наповнюючи легені 

свіжим повітрям, відчуваю, що життя прекрасне… 

   Весна приносить життя. Вона народжує все заново, вже вкотре. Вже вкотре весна дає життя 

квітам, повертає пишну красу деревам. Навесні знову починають жити барвисті метелики, 

прозорі бабки, навесні народжуються і нові, світлі почуття… 

   Весна дає сподівання. Легкий весняний вітер 

наштовхує на думки про літо. І зараз, коли на мою 

руку сіло перепочити маленьке червоне сонечко, я ще 

більше вірю в те, що навколо теплішає і скоро настане 

літо. Яскраве, сонячне, тепле…У ньому буле все: море 

і білий гарячий пісок, палюче сонце і засмага, 

морозиво і холодна вода, квас, виходи на природу, 

зелені галявини і пісні під гітару, теплі дощі і 

прохолодні вечори…  

    Весна = кохання. Із приходом весни, дивлячись на 

оновлення природи, вдихаючи свіжий вітер, на душі 

стає хороше і приємно. Відчуваєш, ніби у тебе в 

середині також розпускають ніжні квіти. Хочеться 

кохати, для того, аби ще повніше відчути всю красу і 

легкість весни. Кохати, аби віддати близькій людині 

часточку тієї ніжності, що розпустилася у тебе в душі 

     Весна – час змін. Саме із приходом весни на повну починаєш відчувати те, що нарешті 

наступив новий рік. Відчуваєш, що разом із холодом, снігом і зимою зникають проблеми, на 

душі стає легше, хочеться радіти…Відчуваєш, що навколо тебе все по новому, по іншому, 

природа змінюється, погода змінюється, 

а отже змінюється і настрій. Хочеться 

змінити щось у своєму житті, беручи 

приклад з природи.  

 

     Весна… Вона прекрасна у своєму 

повному розквіті. Тоді, коли на деревах 

вже з’являються набухлі пуп’янки, аби 

потім вибухнути пишним білим цвітом і 

заполонити все солодким ароматом, із 

землі витягується назустріч сонячному 

промінню молода травичка, готуються 

до того, аби показати свою справжню 



красу квіти…  

Весна прекрасна, адже змінює настрій людей. Весна означає піднесення настрою, розквіт, 

появу чогось нового, бажання жити… Весна означає кохання. Весна - означає життя… 

 

    Так легко закохатися в весну! В її п’янкий аромат, солодку буденність, легкий посріблений 

вітерець, що лагідно лоскоче локони волосся…Зелені трави радують очі, надихай та 

окрилюють людей після зимової сплячки почуттів. Так і дівчата з Бережинської ЗШ, під 

керівництвом Ольги Єрофеєвої,  поринули у вир п’янких почуттів та весняної насолоди у 

танцювальній композиції ,,Весняна симфонія”, яка була 

представлена глядачеві на сцені Кіровоградського 

районного будинку культури.  

   Наче казкові метелики, вони кружляли по сцені, 

створюючи казку для інших. Мелодійна пісня 

наштовхувала поринути в приємні згадки, пригадати 

минулу весну, яка принесла стільки хорошого… 

   Птахи щастя проникли до концертної зали. З кожним 

новим рухом збільшувалась впевненість учасниць  у 

собі. Граційні кроки наближували їх до глядачів, 

поєднуючи в одне ціле. Весна переповнювала серця, 

весна дарувала щастя… 

   М’які махи руками, повільні повороти, легкі 

підстрибування над землею створили в залі атмосферу 

спокою та душевної рівноваги. Глядачі тепло зустріли 

танцівниць та подарували їм масу позитивних емоцій та 

бурхливі оплески! 

 

 

Насолоду отримали всі і з радістю на душі 

повернулись на такі кохані терени любої 

Бережинки! 
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