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Ð

Ëåãêà òà íåâèìóøåíà àòìî-
ñôåðà ñï³ëêóâàííÿ â÷èòåëÿ ç 
ä³òüìè, íàïåâíî, ãîëîâíå, ùî 
â³äð³çíÿº íèí³øí³ óðîêè â³ä 
òðàäèö³éíèõ, äî ÿêèõ á³ëü-
ø³ñòü ³ç íàñ çâèêëà. Êëàñ íàãà-
äóâàâ ãîì³íêèé âóëèê, ó ÿêîìó 
áåç ä³ëà í³õòî íå ñèä³â. Íà 
ïåðåðâ³ ä³òâîðà òàêîæ ïîâî-
äèëàñÿ ðîçêóòî. Õòîñü çáèðàâ 
êîíñòðóêòîð, ³íø³ ãàíÿëè ì’ÿ÷à 
àáî ëàñóâàëè ñìàêîëèêàìè, 
ÿê³ çàâáà÷ëèâ³ ìàòóñ³ ïîêëàëè 
ñâî¿ì ó÷íÿì ó ïîðòôåë³... Çäà-
âàëîñÿ, ùî õëîïö³ é ä³â÷àòà 
âæå äàâíî ïðèçâè÷à¿ëèñÿ äî 
øê³ëüíîãî æèòòÿ.

— Äèâ³òüñÿ, ùî ó ìåíå âèéø-
ëî, — ñèìïàòè÷íà ä³â÷èíêà 
ñìèêíóëà ìåíå çà ñóêíþ. Ó 

ðóêàõ âîíà òðèìàëà ç³áðàíèé ³ç 
äåòàëåé êîðàáëèê.

— Êðàùå ïîãëÿíüòå, ÿê 
ÿ ïèøó êðåéäîþ íà äîøö³, 

— ïðîïîíóâàëà òåíä³òíà á³-
ëÿâêà.

— Ñôîòîãðàôóéòå ìåíå 
äëÿ ìàìè ³ òàòà, àëå ñïî÷àòêó 

òð³øêè çà÷åêàéòå — çâåðòà-
ëîñÿ ùå îäíå õëîï’ÿ. Ó öåé 
÷àñ ìàëèé ñòð³ìêî âèñòàâ-
ëÿâ íà ïàðò³ ð³çíîêîëüîðîâ³ 

ô³ãóðêè, ÿê³ âëàñíîðó÷ ñêîí-
ñòðóþâàâ. 

Ïðîäîâæåííÿ 
íà 4 ñ.

Учні 1-А класу 
Красноградського 
ліцею № 1 
ім. О. І. Копиленка 
разом зі своєю 
вчителькою 
Оленою 
Анатоліївною 
Карповою 
навчаються 
за оригінальною 
освітньою 
програмою 
«Інтелект України». 
У нашому краї вони 
поки єдині, 
хто наважився 
на такий 
експеримент. 
Кореспондентка 
видання побувала 
в гостях 
у першокласників. 

Навчання без заучувань
ЯКІ НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ВИПРОБОВУЮТЬ КРАСНОГРАДСЬКІ ШКОЛЯРІ

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
Оголошуємо розіграш призів для 
річних передплатників газети на 
2022 рік (друковане видання). 
Головний приз — мікрохвильова 
піч SAMSUNG та багато інших 
потрібних у господарстві речей 
чекають на вас.

Деталі — 12 с.

Як і про що говорять Як і про що говорять 
у Красноградіу Краснограді
Інколи важливо подивитисяІнколи важливо подивитися
на себе збокуна себе збоку

Пусти сонцеПусти сонце
у свій дім, у свій дім, 
або або Гімн гарбузові Гімн гарбузові 
На замітку господиніНа замітку господині

Понад 100 пересувних Понад 100 пересувних 
поштових відділень поштових відділень 
запрацюють запрацюють 
в областів області
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10 с.6 с.3 с.


