
Твори учнів 2 класу. 
Казка «Добрий і Злий сірник» 

Луцик Карина 

Зовсім недавно в одній коробці жили-були собі сірники. Вони постійно сварилися між 

собою. Один сірник був злий і завжди хотів зробити пожежу, а другий був добрий і 

вмовляв його не робити шкоду. Добрий сірничок завжди допомагав людям. Він старанно 

і обережно запалював газову плиту, духовку і робив інші потрібні справи. За це люди 

любили і дякували доброму сірничку. Одного дня, коли дорослих не було вдома, Марійка 

на кухонній поличці знайшла маленьку коробочку. Відкривши її, вона побачила 

сірнички. Злий сірничок дуже просився до рук. Він хотів гратися з дівчинкою. Тільки 

Марійка взяла злого сірничка в руки, як він запалав. Дівчинка дуже злякалась і не знала, 

що їй робити. Добре, що в цей час прийшла мама. Вона побачила перелякану дитину, яка 

в руках тримала злого і палаючого сірника. Матуся загасила його, щоб той не накоїв 

лиха, а Марійці розказала про правила поводження з сірниками. Тепер Марійка знає, що з 

сірничками бавитись не можна, бо вони бувають дуже небезпечними. 

Кучма Карина 

Жили собі два брата сірнички. Один був добрим, а інший злим. Одного дня пішли 

вони гратися до лісу. Злий сірничок був неслухняним і весь час підпалював сухі 

листочки. 

І ось природа розгнівалася на нього. Вітер так дмухнув, що злого сірничка занесло 

далеко від його дому. Довго сірничок сидів під деревом та плакав , але так і не зміг 

знайти свою домівку. Аж раптом він почув голос доброго сірничка. Він йшов шукати 

свого брата. Та коли вони знайшли один одного злий сірничок попросив пробачення. І 

сказав, що більше ніколи в житті не завдасть шкоди іншим. Так злий сірничок став 

добрим. 

Шалабай Денис 

В одному селі жила сім’я, що складалася з тата, мами та двох діточок. Одного разу, 

коли мама й тато пішли до сусідів, щоб допомогти їм у справах, Максимко і Мар’яна 

залишились самі вдома. Уже вечоріло. В кімнаті, де гралися діти стало темно. І тут 

Мар’янка захотіла увімкнути світло, а Максимко запропонував: 

– А давай запалимо свічки! 

– Добре, – погодилась Мар’янка. Діти принесли дві свічки і сірники. Мар’янка 

обережно запалила свічку і поставила її на столі. Сірник у Максимка виявився не таким 

уже і добрим, його часточка при запалюванні відлетіла в сторону і потрапила на м’яку 

іграшку, після чого почала горіти. 

Діти дуже злякалися, але Мар’янка не розгубилася, вона схватила рушник і накрила 

ним полум’я. 

Через деякий час, отямившись, кожен з них пригадав застереження батьків щодо свого 

поводження зі сірниками. 

Бистревська Валерія 

Жив собі Сірничок. Дуже любив він бешкетувати. То спалахував вогником у полі, то у 

лісі, аж поки не зустрів маленького друга. То був Мураха. Він розповів Сірничку про 

свою велику родину, про тата й маму. Та всі вони загинули у великому полум’ї. 

Зажурився Сірничок: «Скільки я біди накоїв». З тих пір Сірничок став допомагати іншим. 

То пригріє, то нагодує. І кожен хотів мати собі такого друга. 

Запека Дмитро 

В одному селі жив добрий сірник. З його допомогою люди зігрівалися від лютих 

морозів. Він підпалював дрова в печі та грубах. 



А на околиці села в одній хатині був злий сірник. Він тільки те й знав, що робив 

шкоду. І одного разу він підпалив будинок. Селяни розгнівалися на злого сірника 

та й прогнали його назавжди. 

Іванов Богдан 

Жили-були два сірника. Один був добрий, він жив у добрі й злагоді з людьми. 

Він допомагав обігрівати будинки, готувати їжу, запалювати вогнище. 

 В цьому будинку жив і злий сірник, але на нього ніхто не звертав уваги. Сірника 

це дратувало. І одного разу він вирішив помститися. Якось діти залишились вдома 

самі й один хлопчик запропонував взяти сірник. Злий сірник дуже зрадів. «Нарешті 

я помщуся» – подумав він. Хлопчики дістали з найвищої полиці сірника й 

запалили. Він горів поки не став щипати пальці. Потім хлопчик кинув сірник, 

почала горіти хати. Добрий сірник тим часом міркував, як сповістити пожежників. 

Він побачив коробку з петардами. Взявши одну, Добрий сірник запалив її та кинув 

на подвір’я. Вона вибухнула. Люди звернули на це увагу й викликали пожежну 

службу. Пожежники вчасно приїхали й загасили вогнище.   

Йовенко Катерина 

Жили два хлопчики. Одного разу на вулиці було дуже холодно, тому хлопчик 

взяв сірника, щоб розвести вогонь. До рук йому потрапив Добрий сірник. Цей 

сірничок допоміг хлопчику зігрітися. Бо у нього було дуже добре і гаряче серце. 

Він хотів поділитися своїм теплом з іншими. 

Інший хлопчик теж дуже змерз. Він прибіг додому і взяв сірник. Але йому 

трапився Злий сірник. Він був злий на весь світ і хотів, щоб усім було погано. Тому 

він стрибнув на підлогу, потім на диван, на штору. Все навкруги почало горіти. Але 

хлопчик не розгубився: взяв відро з водою й загасив вогонь. Сірник дуже 

розлютився й вибіг на вулицю. На вулиці його чекав Добрий сірник. Він поділився 

своїм теплом і добротою зі Злим сірником. І йому стало так добре, що він більше 

ніколи не хотів приносити зло у домівки.   

Мурга Марія 

Жили собі сірники. Один добрий, а другий злий. Ішов собі злий сірник та й 

думав, яке б зло причинити людям. І ось потрапив він до рук дітей. Вони взяли 

його і бавлячись підпалили суху траву біля лісу. На щастя, поруч був лісник і 

пожежу загасив. Дітям стало соромно за свій вчинок. І вони вирішили дружити 

тільки з добрим сірничком. Коли він їм зустрівся, то розповів, що його можна 

брати тільки тоді, як дозволять дорослі. Бо вогонь потрібен для тепла та 

приготування їжі, а не для пустощів.  

І ви дітки знайте, що гратися сірниками не можна, бо може трапитися біда! 

Примак Сергій 

Жив-був бешкетник Сашко. Ось одного разу він захотів купити сірники. А коли 

купив, там було двоє сірників: один – добрий, інший – поганий. Одного разу мама 

сказала йому, що він пішов погуляти на вулиці, подихав свіжим повітрям. Хлопчик 

так і зробив, але взяв із собою сірники. Коли гуляв, зустрів друга. А друг був 

добрим, слухняним та ввічливим. Сашко йому каже: «Давай запалимо сірники». 

Друг відповів, що бавитися сірниками не можна, та й пішов додому. 

А у Сашка все ж чешуться руки запалити сірника. Не стримався та й запалив. Не 

втримав та й впустив запалений сірник. То був Злий сірник. Сталася пожежа. Все 

навколо Сашка почало горіти. Хлопчик не знав, що робити. Добрий сірничок виліз 



із коробки, побачив коробку з петардами, запалив одну і кинув. Люди почули шум 

та зрозуміли, що сталося. Викликали пожежників, які й загасили полум’я. Після 

таких пригод Сашко став слухняним. Тепер він знає, що бавитися сірниками не 

можна, бо це зовсім не іграшка. 

Гофрик Юрій 

Жили собі на світі два сірники. Лежали вони завжди у коробочці. Нікуди не 

висовувалися, а так собі тихесенько лежали. Одного разу одному сірнику набридло 

так лежати, і він подався світу побачити. Ходив, ходив і натрапив на полум’я. 

Підійшов ближче, щоб побачити що воно таке. Наблизився так близько, що його 

голівка спалахнула вогнем. Він почав бігати, метушитися і все навкруги 

спалахнуло яскравим полум’ям. На щастя, побачили це люди, які були поблизу й 

загасили пожежу.   

Великої шкоди наробив сірничок. А лежав би собі тихесенько в коробочці, поки 

б не взяли б вправні руки, то ніякої біди не трапилося б. 

Шафрай Дмитрій 

Якось раз Злий і Добрий сірники зустрілися. От Добрий сірник і каже: «Давай, 

зайдемо до мене». Злий сірник погодився і вони пішли.  

Ось вони йдуть, а назустріч їм бідний чоловік, який вже зовсім змерз. Добрий 

сірник  дав тому зігрітися своїм вогником. Злий сірник від злості аж потемнішав. 
От прийшли вони до Доброго сірника додому, а Злий сірник позаздрив, що у нього так 

красиво та почав усе навколо псувати. З того часу вони й не товаришують більше.  

Кулик Анастасія 

В одній коробочці лежали сірники. Їх було багато. Серед них два сірника, які постійно 

сперечалися. Один з них був добрий, а другий – злий. 

Добрий розповідав, що сірники потрібні для добробуту людини, для затишку в домі, 

тепла. Наприклад, запалювати газову плиту, піч, розпалювати багаття. 

Злому сірникові подобалося розповіді про підпалювання лісу та про шкоду, яку вогонь 

завдає людям. 

Та все ж добро має перемагати зло. 

Сірник – це не іграшка. 

Шило Денис 

Кожна людина не може обійтися без сірника. Сірник нам потрібний, щоб розпалювати 

вогнище у печі, запалювати плиту, палити сміття. Але часто сірник може стати причиною 

пожежі. Наприклад при необережності з одного сірника може статися велике лихо. 

Можуть вигоріти цілі села, ліси, міста. 

Тому з сірниками треба поводитися дуже обережно. Коли горить сірник не кидайте 

його в сіно, щоб не спричинити пожежу. 

Якщо ми бачимо, що десь пожежа, потрібно подзвонити за телефоном 101, назвати 

адресу пожежі. 

Бруй Євгеній  

Жили-були собі двоє сірничків. Один був добрий і завжди допомагав людям 

розпалювати вогонь, готувати їжу. А злий сірничок завдавав шкоду людям і тому його всі 

не любили. 

Зубок Владислав  

Жили були собі два сірники: добрий і злий. 

Добрий сірник робив корисну справу. Він допомагав людям готувати їжу, обігрівати 

житло. А злий сірник робив шкоду: спричиняв пожежі. І люди помстилися злому 

сірничку. 


