
Твори учнів 2-го класу на тему: «Ким я хочу стати?» 
1. Шило Денис 

Коли виросту і закінчу школу, я хочу стати кухарем. Мені з самого малечку 

подобалося спостерігати, як моя мама на кухні готує різні стави. Я інколи допомагаю 

мамі готувати їжу. Особливо мені подобається різати овочі на салати, крутити м’ясо 

на фарш, чистити яйця, місити тісто. 

Я вважаю, що кухарем працювати не легко. Адже, він повинен смачно готувати, 

знати багато рецептів. 

Я хочу стати кухарем, щоб навчитися смачно готувати та дивувати людей своїми 

стравами. 

 

2.  Гофрик Юрій 

Я дуже люблю тварин, особливо собак. У мене вдома є німецька вівчарка, яку звати 

Ричард. Ми з татом часто возили Ричарда у ветлікарню на щеплення. Там я бачив як 

працює ветеринар. Я також хочу стати ветеринаром і допомагати тваринам. 

 

3. Запека Дмитро 

Пройде небагато років, як мені треба буде обирати професію. Після школи мені дуже 

хочеться піти служити до армії, а саме в морський флот. Мрію плавати на великих 

кораблях. Запливати до міст України та інших держав. Хочу бути на цьому кораблі 

капітаном. А найбільша моя мрія – мати свій корабель. 

 

4. Йовенко Катерина 

Я зараз навчаюся у школі. У вільний час займаюся гімнастикою. Наш тренер – 

Тетяна Григорівна навчила нас робити різні вправи. Адже ми прийшли до неї зовсім 

маленькими й не вміли нічого робити. Вона кожному показувала рухи, які треба 

виконувати , щоб потім зуміти «сісти на шпагат», зробити «колесо», вправи з обручем, 

мечем, скакалкою, булавами, стрічкою. 

Із кожним роком ми виконуємо ці вправи все краще й краще. І тепер, дивлячись на 

маленьких дівчаток, які займаються перший раз, навіть не віриться, що ми були 

такими ж. 

Мені дуже подобається займатися гімнастикою. Я хочу продовжити цю справу, тому 

мрію стати тренером і начати дітей. 

 

5. Примак Сергій 

В світі існує багато різних професій. Всі професії важливі в нашому житті. Але для 

кожної людини дуже важливо вибрати професію для себе. Треба зробити такий вибір, 

щоб приносити людям користь. Я ще не визначився, але хотів би стати чи артистом, 

чи музикантом, а може й клоуном. Я хочу розважати людей, покращувати настрій всім 

оточуючим. 

Для цього потрібно багато знати, вміти себе контролювати, багато вчити. Тому я 

буду старанно вчитися, щоб досягти своєї мети. 

 

6. Бруй Євгеній 

Коли я виросту, я хочу стати палеонтологом. Хочу їздити по різним країнам світу у 

пошуках скелетів динозаврів. Мрію побувати у Північній Америці, бо там можна 

знайти скелет короля всіх плотоядних – Тіраннозавра-рекса. Також хотів би знайти 

Кархародонтозавра. 



7. Шалабай Денис  

Коли я почав замислюватися над вибором професії, то на сьогоднішній день я 

зупинився на комбайнерові. 

В будь-якій професії існують свої переваги та недоліки. Згоден, що робота 

комбайнера не дуже проста й легка. Але, якщо вона приносить тобі задоволення, а 

іншим людям велику користь, то це та справа, якою тобі потрібно займатися.  

8. Зубок Владислав  

Коля я виросту, то хочу стати програмістом, тому що це проста робота. В наш час 

попит на цю професію весь час зростає. Програмісти повинні бути сміливими, щоб не 

лякатися, коли все переплуталося так, що ніхто не розбере. А також вони мають знати 

англійську мову. У таких людей має бути гарний зір. 

9. Бистревська Валерія 

Я хочу стати вихователем, як моя мама. Вона виховує маленьких діток. Мені 

подобається гратися з дітьми, я люблю дітей. У мене є меншенька сестричка. Я 

допомагаю мамі у її вихованні.  

10. Шафрай Данііл 

Коли виросту, я хочу стати космонавтом. Я буду старанно на нього вчитися та вірно 

служитиму. Літатиму в космос, буду там розглядати різні планети. Хочу полетіти ось 

на такі планети: Плутон, Юпітер, Меркурій, Сатурн. Буду досліджувати їх.  

11. Мурга Марія 

Ким я хочу бути, коли виросту, ще не знаю, не вирішила. Але мені подобається 

робота пекаря. Бо вони печуть смачні тістечка, тортики, булочки та пиріжки. Це дуже 

потрібна людям професія. 

А ще мені подобається професія перукаря. Перукарі роблять людей гарними та 

охайними. У моєї подружки мама перукар, і мені дуже подобається дивитися, як вона 

робить зачіски. Тому вона і сама дуже гарна. А я теж хочу бути гарною.  

Та найбільше я мрію бути вчителем танців. Всі танцівниці стрункі, красиві та веселі. 

Вони дуже гарно танцюють і тому багато виступають на концертах, можуть їздити на 

гастролі у різні міста та країни. 

12. Іванов Богдан  

Коли я стану дорослим, я хочу бути біологом. Тому що мені дуже подобається 

спостерігати за живою природою. Люблю дивитися, як все змінюється і розвивається 

в рослинному й тваринному світі. Я з татом саджав дерева, а з мамою – квіти, а влітку 

їх поливав. Для досягнення моєї мети мені слід гарно навчатися, любити природу та 

оберігати її.  

13. Шафрай Дмитрій 

Я мрію стати конструктором. У мене вдома є багато конструкторів. І я з нього вже 

стільки побудував машин – ціла виставка. І коли я виросту, закінчу школу, то вивчусь 

на конструктора і буду будувати машини, літаки, трактори, різну техніку. 

14. Кучма Карина 

Після закінчення школи ми станемо перед вибором професії. Я б хотіла присвятити 

своє життя людям: хочу стати лікарем. Бо найбільший скарб у світі – це здоров’я та 

життя людини. 

Ще змалку пам’ятаю доброзичливих, лагідних людей у білих халатах, що приходили 

мені на допомогу, коли я хворіла. Коли хворіють бабуся чи дідусь, я спостерігаю за 

лікарями, як вони піклуються і надають необхідну допомогу. 

Я прагну стати лікарем, бо хочу турбуватися про здоров’я людей, рятувати їм життя. 


