
Твори учнів 2 класу на тему: 

 «Якби я був президентом» 
1. Гофрик Юрій 

Щоб я зробив спершу, то це відремонтував всі заводи, фабрики, щоб для всіх 

людей була робота. А також підвищив би пенсії та зарплату, щоб люди могли купити 

собі все необхідне. Ще б я допоміг сільському господарству: відремонтував всі ферми, 

щоб люди і в селі могли працювати і отримувати за це достойну зарплатню. 

Для дітей зробив би хороші та якісні іграшки. 

 

2. Йовенко Катерина 

Я живу в Україні. Наша земля родюча й багата. Люди в нас роботящі і 

заслуговують на хороше життя. 

Тому якби я стала президентом, то зробила б лікування дітей і дорослих 

безкоштовним. 

А ще відкрила б в усіх школах багато гуртків, щоб діти займалися цікавими 

справами та спортом, щоб розвивали свої здібності. Зробила б все для того, щоб люди 

були веселі та здорові, щоб Україна прославилась на весь світ. 

 

3. Кучма Карина 

Якби я була президентом, то в першу чергу прагнула б, щоб мир і спокій панували 

в державі. Щоб не було в країні хворих та бідних людей. Створювала б усі умови для 

того, щоб кожна дитина жила в родині, мала матір та батька. Охороняла б природу та 

найменших друзів – звірів. 

 

4. Запека Дмитро 

Якби я був президентом, то зробив би проїзд в автотранспорті безкоштовним для 

дітей. 

Будував би більше квартир, нових будинків, реставрував би старі архітектурні 

споруди, які мають культурне значення. Зробив би так, щоб люди в лікарнях 

лікувалися не за свої гроші, а за рахунок держави. Також виділяв би більше коштів на 

освіту. 

 

5. Луцик Карина 

Я ніколи не мріяла стати президентом, тому що це дуже складна і відповідальна 

професія. Адже президент повинен піклуватися про всіх людей своєї країни. 

Але якщо мені доведеться стати президентом, то я обов’язково зроблю 

безкоштовну освіту та медицину. Підвищу зарплату робітникам і зменшу ціни на 

продукти, ліки, одяг. 

Зроблю так, щоб кожна родина жила добре і щасливо. 

А ще я обов’язково буду піклуватися про природу. Бо тільки в гарній та чистій 

країні можна добре жити. 

 

6. Іванов Богдан 

Якби я був президентом, я зробив би так, щоб усі люди жили в мирі та злагоді. 

Щоб діти росли здоровими і щасливими, щоб мали змогу навчатись і працювати. 

Кожна родина мала б своє житло, машину. 

Було б дуже багато квітів і всі б дружили. 

 



7. Примак Сергій 

Якби я був президентом, то роздав би гроші бідним, припинив би кризу, дозволив 

би вживати алкоголь тільки в медичних цілях. 

Для бездомних людей побудував би будинки та дав би їм роботу. 

Для бездомних собак і котів зробив би притулки, де б за ними доглядали люди. 

8. Мурга Марія 

Якби я була президентом, то побудувала б домівки усім бідним людям і нагодувала 

б їх. Зробила б так, щоб усі батьки заробляли багато грошей. А ще б я хотіла, щоб під 

Новий рік до кожної дитини приходили Дід Мороз і Снігуронька та приносили їм 

багато дарунків. 

9. Шило Денис 

Якби я був президентом, по-перше, я зробив би багатою свою сім’ю. Зробив би 

безкоштовне навчання та лікування. Ще зробив би низькі ціни на харчі та побутову 

техніку. Відкрив би нові школи та дитячі садки. Очистив би ліси та річки від сміття. 

Зробив би достойними заробітні плати та пенсії. Побудував би притулки для 

бездомних тварин. Відкрив би нові заводи, щоб було де працювати людям. Допомагав 

би сиріткам та хворим дітям. 

Я вважаю, що з мене вийшов би гарний президент.  

10. Бруй Євгеній 

Якби я був президентом, то я б збудував великий музей давніх істот. На жаль, в 

Україні немає жодного такого музею, в якому були б кістки та великі скелети 

мамонтів  та мастодонтів. 

Для вчених відкрив би найкращу в світі лабораторію, де велися б дослідження 

динозаврів та прадавніх тварин. Робив би все можливе для розвитку науки в Україні. 

11. Зубок Владислав 

Якби я був президентом, щоб змінити зміг в країні? 

Безробіття переміг би, всіх голодних нагодував би. 

Стати хоч би на хвилину, зміг би я тоді подарувати  

Всім бездомним по будинку, щоб могли відпочивати. 

Мир і спокій, щоб в державі панували неодмінно. 

Батьківщина була б в славі, а ми вчились на відмінно. 

Школи б збудував красиві, і садочки звів одразу,  

Діти, щоб були щасливі, мали б маму з татом разом.  

12. Бистревська Валерія 

Якби я була президентом, то я приклала б усіх зусиль, щоб дітям у нашій країні 

жилося краще. Хворим надавалася б безкоштовна медична допомога. Хвора людина 

могла б звернутися до лікаря і отримати допомогу. Щоб всі лікарі могли 

вдосконалювати свої здібності лікування. І насправді допомагали людям. Щоб 

звичайна людина не боялася звернутися  до лікаря, бо мала сумніви щодо його 

професіоналізму. 

13. Мірошник Лілія 

Якби я була президентом, то я зробила б рівноцінні права у людей і тварин. 

Створила б спеціальні будинки для тварин, за якими б доглядали. Люди допомагали б 

тваринам, а ті в свою чергу людям. 

Я б допомагала інвалідам та сиротам. Намагалася робити все для того, щоб людям 

в нашій країні жилося добре.  


