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Розвиток критичного мислення на уроках української мови та 

літератури 

Вступ 

                                                                                            

      Маючи за плечима певний педагогічний досвід, можу запевнити, 

що технології, що застосовуються вчителями на уроках української мови та 

літератури і сприяють розвитку творчої активності школярів, заслуговують 

на увагу. Та, у сьогоденні в демократичному суспільстві, визначальним є 

вміння критично, нестандартно мислити. Що ж таке критичне мислення? 

      Критичне мислення – це складний процес, який починається із 

залучення інформації і завершується прийняттям рішень. Критично мислити 

– це означає:   

 використовувати такі мисленнєві  операції як аналіз, синтез, оцінка; 

 ставити питання різних типів і відповідати на них, виходячи із ситуації 

та інформації; 

 ефективно здійснювати пошук нового та оцінювати факти від думок;  

 будувати власні висловлювання. 

        Проте не можна вважати критичне мислення за об’єкт вивчення, 

воно є результатом навчання. 

         Учитель повинен так пов’язати навчальний матеріал із 

проблемами, що хвилюють дітей, щоб вони змогли критично оцінити себе і 

все навколо. Помилкою є нав’язування своїх думок. Учень не повинен 

відчувати себе «об’єктом виховання і навчання», «носієм чужої думки». 

Необхідно надати йому можливість думати, шукати. 

        У процесі застосування технології критичного мислення 

виробляються: 

 вміння працювати в групах,  

 уміння розподіляти матеріал за ступенем новизни,  

 уміння бачити чужі помилки та свої;  
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 уміння доводити, аргументувати, переконувати. 

         Інформацію, отриману на уроках, учні повинні не заучувати, а 

розуміти й усвідомлювати. Розуміння – це здатність знайти свій власний 

зміст у прочитаному. Для цього треба вміти: 

 переказувати своїми словами; 

 наводити свої приклади;  

 вирізняти головне від другорядного; 

 передбачати подальший  перебіг подій; 

 знаходити схожість і відмінність;  

 поділяти ціле на частини; 

 співвідносити певні явища та застосовувати не лише сьогодні, завтра, 

але і колись;  

 комбінувати елементи так, щоб утворилося ціле;  

 пам’ятати, що синтез – це не просто сума частин. 

            

Способи формування критичного мислення на уроках української мови 

та літератури 

  

Критично мислять ті, хто володіє інформацією і здатний аналізувати її, 

робити власний вибір та обґрунтовувати погляди. У своїй школі   дослідила 

рівень критичного мислення учнів 8-11 класів.  

На мою думку, саме на уроках мови та літератури формується етичне і 

толерантне ставлення до чужої думки. Тому такі уроки стимулюють 

критичне мислення школярів. 

Тож учителю-предметнику потрібно сформувати в учнів 

найнеобхідніші для уроку літератури навички, які стануть підґрунтям 

розвитку їх критичного мислення. Йдеться про вміння працювати з художнім 

текстом, вести діалог, працювати в команді, приймати рішення. Головне, 

вчителю й учням пам’ятати тезу: «Освіту не дають, її здобувають». 
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    У технології критичного мислення виділяють три фази : 

 актуалізація (приготувати, заохотити до нового навчального матеріалу) –

  учням пропонується пригадати те, що вони вже знають із вивченої теми, 

поставити питання та встановити мету навчальної роботи; 

 побудова знань –  школярі оволодівають інформацією й усвідомлюють її 

значення в результаті своєї діяльності під керівництвом учителя 

(спонукання дітей до самостійної роботи –  самоосвіти, самоконтролю); 

 консолідація – учні закріплюють та підсумовують вивчений матеріал 

протягом уроку.  

 Для старшокласників варто нагадати  правила ведення дискусії: 

 чітко визначте свою точку зору й аргументи до неї; 

 вступаючи в дискусію, не починайте її з тих питань, за якими ваша думка 

на збігається з думкою вашого опонента; 

 висловлюючи свою думку, дотримуйтесь змістовності, правильності, 

повноти та послідовності розкриття теми; 

 достатньою мірою використовуйте довідкову й художню літературу та 

посилання, зроблені на неї; аргументи не слід пропонувати у нисхідному 

порядку; 

 уникайте категоричності, особливо якщо ви заперечуєте; 

 умійте почути та зрозуміти опонента; 

 не переривайте свого співрозмовника; 

 волійте не перемогти, а знайти істину. 

   У фазі актуалізації часто пропоную різні стратегії. 

 Для забезпечення емоційної готовності класу до уроку пропоную такі 

види роботи: 

 розкажи про настрій через асоційований образ,  

 побажайте один одному успіхів на уроці,  

 продемонструй графічно свій настрій,  

 обери той колір, який відповідає твоєму настрою на початку уроку  
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Важливим для уроку є епіграф. Він не тільки підсилює зміст матеріалу, 

але і має виховне значення. До учнів можна звернутися із завданням 

продумати доцільність вживання епіграфа, прокоментувати його зміст у 

контексті матеріалу уроку. 

Ефективним методом колективного обговорення, що здійснюється 

через накопичуваність ідей певної теми, вираження поглядів усіх учасників є 

«Мозковий штурм». 

Щоб перевірити знання учнями опрацьованого вдома тексту, пропоную 

виконати завдання «Порушення послідовності». З’ясувати значення вивчених 

термінів допоможе вправа «Аналіз понять». Доцільне використання 

і  «Роботи в парах». 

Під час побудови знань застосовую різні види читання. Створення під 

час характеристики героїв твору «картки персонажа», провести «обмін 

проблемами», «займи позицію» (пропозиція вибрати одну із позицій, яка 

найближча, та аргументувати її). 

 На етапі консолідації найчастіше пропоную: 

 метод «Прес»: висловити свої враження від прочитаного художнього 

твору («Я вважаю, що… »); 

 метод «одна хвилина» (протягом однієї хвилини учень без підготовки 

дає відповідь на запитання вчителя); 

 висловити власну думку допомагає «Мікрофон» 

 написання твору-мініатюри. 

Щоб допомогти старшокласникам краще зрозуміти свої думки з 

вивченої теми і щоб проаналізувати, що відбувається у класі на 

інтелектуальному рівні, пропоную скласти п’ятихвилинне есе. Цікавим 

видом роботи є створення п’ятирядкового сенкана, кросвордів, ребусів, 

робота із «дошкою запитань». 

Вважаю, що використання більшості таких методів і прийомів не може 

мати чітко закріпленого місця на уроці, а може змінюватися відповідно до 

завдань уроку. 
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Розвиток креативних якостей у школярів на уроках української мови та 

літератури  

Сучасна освіта потребує педагогів – творчих особистостей з високим 

рівнем здатності до створення нових ідей з нетрадиційним мисленням, 

готових швидко й оригінально розв’язувати навчальні проблемні задачі. Така 

внутрішня особистісна тенденція до творчого розв’язання проблем у 

психолого-педагогічній науці дістала назву креативність. Очевидним є те, що 

лише вчителі, які мають достатньо розвинені креативні якості, можуть 

досягти високої професійної майстерності і сформувати творчі особистості 

своїх вихованців, стимулювати зростання їхніх інтелектуальних сил і 

можливостей. 

На мою думку, сучасний педагог – це насамперед творчий вчитель, 

який відмовився від ролі ретранслятора готових істин і перейшов на позиція 

помічника, консультанта, організатора навчальної роботи на основі 

діалогічного спілкування, спільної пошукової діяльності, що сприяє 

розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей кожної дитини. 

Потрібно пам’ятати настанову великого педагога В. Сухомлинського 

про те, що робота вчителя – це творчість, а не буденне заштовхування в 

голови дітей знань. 

Розуміння необхідності орієнтації освіти на формування особистісних 

якостей в учнях зародилося ще в надрах соціократичної школи, завдяки 

новаторам гуманістичної педагогічної думки – В. Сухомлинському,             

Ю. Азарову, Ш. Амонашвілі, Є. Ільїну, Ю. Львовій, С. Лисенковій,                

В. Шаталову та іншим. Вони збагачували вітчизняну педагогіку ідеями 

діалогічного спілкування, досвідом співпраці вчителя та учнів, методами 

розвивального і випереджувального навчання. На жаль, їхні творчі знахідки 

так і не були перенесені в широку освітню практику. 

Ми, сучасні учителі,  повинні навчити людей бути креативними в тому 

сенсі, щоб вони були готові сприймати нове, вміли імпровізувати, не боялися 
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змін, уміли зберігати спокій.  Ми маємо виростити новий тип особистості – 

людей-імпровізаторів, здатних миттєво приймати творчі рішення. 

Вчителеві необхідно збагачувати інтелектуальну, моральну, емоційно-

вольову, естетичну, екзистенційну сферу діяльності та мислення учнів на всіх 

уроках української мови та літератури. 

Хочу коротко зупинитись на розкритті механізму творчості. 

Виявляється, він (механізм творчості) активний у кожної людини, дитини, 

учня: таланта, дилетанта, творця, мудреця, генія, ерудита. Як же він працює у 

кожного з них? 

• у людини-виконавця цей механізм працює на самозбереження; 

• у людини почуттів (дилетанта і ерудита) на самообслуговування; 

• у творця (мудреця, генія, таланта) на втілення своїх думок, почуттів та 

образів у матеріальні форми. 

Що ж таке творчість?  

Творчість – це процес народження нового, який здійснюється у природі 

чи в людині: 

• у природі – зародження, зростання, визрівання; 

• у людині – створення нових думок, почуттів чи образів – 

безпосередніх регуляторів творчих дій. 

Механізм творчості закладений у душі й тілі кожної здорової людини. 

А людина, за Арістотелем, саме через поетичну душу перетворює живе на 

духовне. Це і є продукт роботи почуттів, мислення, уяви. А енергією, що 

заводить механізм творчості, є чутливість людини. Отже, на мою думку, 

треба в кожній дитині розвивати чутливість душі – цей зародок творчості. 

Завдання, над яким я працюю, є: 

 розвиток дитини як неповторної, унікальної індивідуальності,  

 формування в неї творчого потягу до прекрасного,  

 виявлення свого внутрішнього сприйняття художніх творів,  

 прагнення до самостійної пізнавальної діяльності. 
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Тому насамперед намагаюсь створити на уроці такі умови, за яких 

дитина 

 почуває себе вільною у пошуку,  

 не скованою рамками заборони,  

 розкритою для творчого процесу.  

Робота над словом – надзвичайно важливий засіб розвитку творчих 

здібностей учнів. Це привчає кожного з них уважніше ставитися до 

написання твору, до вміння добирати влучні й образні слова, які б найкраще 

розкривали думку. Для цього на уроці використовую логічний аналіз тексту, 

виділення в ньому основної думки і деталей, вчу передавати зміст своїми 

словами. Обов’язково в ході уроку запрошую дітей взяти участь в бесіді, щоб 

вони розвивали своє логічне й образне мислення, збагачували культуру 

мовлення. Намагаюсь викликати інтерес до свого предмету.  

І для того, щоб навчити учнів писати цікаві й змістовні твори, виявити і 

розвинути креативні здібності дітей, необхідно показувати приклад власною 

роботою, тому в кожен урок вношу творчий елемент, пошук чогось нового, 

розв’язання проблемних завдань і запитань, щоб учні відчули неповторність 

цих уроків, запам’ятали їх. І тоді в учнів виникатиме бажання висловлювати 

власні, самостійні думки, поділитися ними з іншими. А заодно будуть 

формуватися в них високі моральні якості. 

Вважаю, що особистість учителя на уроці – секрет успіху. Тому уроки 

проводжу жваво, послідовно і обов’язково емоційно, намагаюся, щоб учні 

були моїми співрозмовниками, легко включались у бесіду, не боялись 

висловити свою думку, навіть в чомусь і помиляючись. Учні мають право на 

помилку! А нам, вчителям, потрібно допомогти дитині повірити в себе, 

поставитись до неї доброзичливо, довірливо, але із розумною вимогливістю, 

не допускаючи панібратства. 

Процес розвитку творчих можливостей не може обмежуватися лише 

уроками. Важливу роль у цьому відіграє позакласна робота. А це і конкурс на 

кращий твір (прозу, поезію), випуск літературних газет, ілюстрації та 
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малюнки до прочитаних художніх творів, конкурс на кращого читця 

художнього твору чи автора власного твору. 

Сподіваюсь, що учні пронесуть у своїх серцях любов до рідного слова, 

до рідної української мови, і передадуть цю любов у спадок своїм дітям та 

онукам, бо тільки так можна зберегти і примножити любов до того, що тебе 

тримає на світі – це спілкування рідною мовою. 

Проблема розвитку творчих здібностей має таке саме право на 

існування, як і решта питань лінгводидактики. Вирішення її – одне з 

головних завдань сучасної мовознавчої науки, тому що безпосередньо від неї 

залежить формування світогляду дитини, можливість реалізації її творчого 

потенціалу. 

Від вирішення проблеми розвитку і вдосконалення креативних 

здібностей дітей залежить і формування особистості, якій притаманні 

найкращі якості справжнього українця. 

Творча особистість – головна мета креативної системи навчання. 

Творча особистість – це та цілісна людська індивідуальність, яка виявляє 

розвинені творчі здібності, творчу мотивацію, творчі вміння, що 

забезпечують їй здатність породжувати якісно нові матеріали, технології та 

духовні цінності, які певною мірою змінюють на краще життя людини. 

Креативна дидактична система визначає модель становлення творчої 

особистості як піраміду, в основі якої – гуманна людина зі всією сукупністю 

творчих задатків, здібностей, мотивів. 

Відродження інтелектуального потенціалу України потребує 

систематичного, цілеспрямованого розвитку в школярів усіх типів 

навчальних закладів загальнонавчальних умінь і навичок. Поряд з цим 

повинні поглиблюватись і творчі вміння. А це спроможний зробити тільки 

творчо налаштований вчитель, який інтелектуальні вміння та навички 

вдосконалює із врахуванням вікових аспектів в процесі міжпредметного, 

цілеспрямованого, активаційного забезпечення, випереджального навчання, 
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операційно-системного формування, поетапності, особистісно зорієнтованого 

навчання. 

Треба кожному вчителеві запам’ятати слова А. Дістервега: "Учитель 

мусить бути творцем". Тоді і учні будуть творчими послідовниками свого 

наставника. 
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Висновки 

 Сьогодні суспільству необхідно мати випускника, який не тільки знає і 

вміє здійснювати якісь операції, а людину компетентну, в якій поєднано 

«знаннєві» уміння і соціально-культурна поведінка, ініціативність, здатність 

працювати в групі, прогнозувати й досягати своєї мети, акме-вершини. 

Важливо, ураховуючи не тільки знання й зміст літературної освіти, 

формувати універсальні навички й компетенції, які випускник зможе 

зреалізовувати, застосовувати впродовж усього життя для свого сталого 

саморозвитку. 

Критеріями результативності є підвищення пізнавального інтересу 

школярів до предмета, підвищення якості знань учнів, розвиток 

комунікативних навичок, розвиток емоційної й естетичної чутливості 

школярів, креативність мислення, комфортність навчання. Щоденна робота 

по формуванню  критичного мислення спрямована на реалізацію сучасної 

моделі випускника школи. 

Готуючись до кожного уроку, прагнемо зробити процес навчання 

багатоаспектним: виробити в учнів уміння грамотно писати і 

висловлюватись, емоційно розповідати, доречно підібрати слово у певній 

ситуації, передати своє ставлення до зображуваного тощо. За таких умов 

реалізується кінцева мета вивчення мови і літератури у шкільному курсі 

освіти, а з іншого боку – школярі пізнають життя і всі його глибини,  вчаться 

не розгублюватися у його круговерті. 

Учитель не повинен зупинятися ні на своєму навчанні, ні в своїй 

творчості, ні в оволодінні новими методами і прийомами. Якщо педагог 

припинив своє творче зростання, значить, він перестав жити. Саме про це 

писав і Б.Степанишин: ”Творчість учителя-словесника треба розуміти не як 

суцільні методичні новації, а як постійне прагнення уникнути трафарету, 

одноманітності, що вбиває дитячий інтерес. Невпинний пошук і тремтливе 

очікування інтелектуального задоволення учнів від зустрічі зі світом образів 

красного письменства – ось результат творчості мовника”. 
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Розвиток критичного мислення стає дуже актуальним під час 

інтенсивних соціальних змін, коли неможливо діяти без постійного 

пристосування до нових політичних, економічних та інших обставин, без 

ефективного розв’язання проблем, значну частину яких не можливо 

передбачити. Саме тому очевидна життєва необхідність критичного 

мислення для вітчизняної освітньої системи, основним завданням якої є 

підготовка дітей до усіх труднощів дорослого життя, здатними вижити й 

бути успішними.  

А формула успіху проста:  

- вміти самостійно вчитися і працювати з джерелами інформації;  

- мати особисту точку зору і вміти її аргументувати;  

- вміти бачити проблеми;  

- вміти застосовувати свої знання для розв’язання життєвих проблем;  

- мати культуру спілкування.  
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Додатки 

«Скадовщина - край серцю милий…» 

 

 

 

 

 

 

Моя маленька Батьківщина – місто Скадовськ, де я народився, це край, у 

якому я зростаю, це моя школа, мої друзі, знайомі, моя сім’я і рідні, близькі мені 

люди. Скадовщина – край серцю милий, це і є моя маленька батьківщина, це 

місце, де тебе люблять, знають і поважають, там, де ти почуваєшся впевнено і 

щасливо. Коли людина росте, то разом з нею росте і її батьківщина. Для кожної 

людини батьківщиною є рідні серцю місця, батьківщина твоїх дідів і прадідів. 

Сімейні традиції, звичаї, історія твого роду, - це саме те, що і визначає межі та 

величину твоєї батьківщини.  

Я дуже люблю мандрувати. Мрію побувати в усіх куточках України, та 

побачити світ… А ще, я хотів би мати багато-багато нових друзів, тому я пишу 

свою адресу для тих, хто хоче розповісти про свій край, про свою маленьку 

батьківщину та приїхати до нас, на південь України, до моря, бо мій край – 

найкращий! 

Україна 

       місто Скадовськ, 

       Тимофій Грець, 14 років 

       Учитель Мітюхіна Наталія Василівна 

  

Моя держава Україна, 

Я гордий іменем її, 

Народ сміливий і єдиний, 

І я люблю його, - він мій.  

Моя маленька батьківщина – 

Це мій Скадовськ, моя земля. 

Щаслива буде та дитина,  

Що тут хоч раз та побува. 
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«Скадовщина - край серцю милий…» 

 

Я люблю морський пісок,  

Не пісок, а просто диво! 

Скільки там черепашок 

Всі зібрать мені кортіло. 
 

…Море, лагідне і тепле. 

Хвиля  тихо набіжить  

І укриє сонний берег, 

Вмить розбудить, освіжить. 
 

Я на березі з піску 

Ціле місто побудую. 

Прилетів навіть баклан, 

Подивитись, що майструю. 

 

 

 

  

Так, я люблю морський пісок, звичайний сірий пісок нашого 

Скадовського пляжу. Я певний, що кожен запитає: що в ньому дивного? А 

див у нього не так вже й мало… Як приємно зняти взуття і ступити у його 

теплі обійми, відчути як він ніжно пестить голі ноги, приємно, надзвичайно, 

бо одночасно маєш і масаж, і релакс, – хіба ж не диво! 

 А ще, з цього піску кожна дитина, обов’язково створює безліч піщаних 

фігур або цілих палаців, і тоді пляжі оживають, а дорослі обережно ступають, 

з цікавістю розглядають,  радіють, ніби самі на мить опинились у казковому 

дитинстві. 

 На піщаних пляжах нашого краю кожного погожого дня  відпочивають 

від робочих суєтних днів по декілька тисяч людей. І так триває аж до 

середини осені...Все частіше люди їдуть до моря, щоб відновити сили, 



17 
 

покращити імунітет шляхом таласотерапії протягом усього року…і це теж 

чудово!!! 

 Буває, ідеш босоніж по піску ввечері, коли сонце важко опускається за 

море, бачиш спокійних, щасливих людей, які вийшли упіймати останні на 

сьогодні промені засмаги, чуєш веселий гомін молоді, і настрій 

покращується,  а серце наповнюється гармонією зі світом, великим, безкраїм, 

і думки злітають як птахи над водою, і мрії, мрії, адже недарма ще в давні 

часи писали про те, що людина знаходить спокій на землі, а натхнення і 

життєву силу - в морі. І це ще не всі дива цього світу!!! Диво – саме життя… 

та це вже інша історія… 

Україна 

Скадовська школа № 2, 

Тимофій Грець, 14 років 

Учитель: Мітюхіна Наталія Василівна  
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                                             Мамо, море !.. 

Мабуть , у світі не існує людини, яка б не любила море.  Я - не 

виключення. Я не просто його люблю, а обожнюю. Воно прекрасне будь – 

якої пори, але влітку – це щось неперевершене.  

 Отже. Літо. Ранок. Море. Я стою на березі, вдихаю на повні груди 

солоні пахощі. 

Хочеться відразу побігти по воді і шубовснути з головою. Але я 

відтягую мить захоплення і обережно пальцем ноги торкаюся хвилі. 

Лоскотно! Тихенько сміюся. Присідаю і починаю гладити хвилю. Море наче 

почало ластитись до мене. До долоні доторкнулася одна хвилька, друга, 

третя… Тепер я сміюся голосно! Нехай бачать усі це диво -  я гладжу море ! 

А хвилі підбігають , неначе кожна просить : « І мене, і мене…». Не спішіть , 

хвильки.  У мене на кожну   знайдеться часточка пестощів. 

 За спиною почувся радісно – здивований крик : «Море, мамо! Море!». 

До краю води підбігав хлопчик років п’яти, За ним йшла вродлива жінка й 

ласкаво усміхалася. Малий то радісно стрибав , то тягнув маму за поділ 

сарафана, то підбігав до води і плескався в ній, замруживши від задоволення 

очі. Потім починав сміятися, радісно повторюючи : «Море, яке ж ти …» - і не 

знаходив слів. 

Жінка подивилася на мене і посміхнулася: « Ми приїхали до вашого 

міста відпочивати. А  синочок вперше побачив море». 

Я також стояла і усміхалася. Мені вже 15 років, я не вперше бачу море, 

але кожного разу, підходячи до води, хочу сказати: « Море, яке ж  ти…» - і 

чомусь не знаходжу слів. 

 

                                                                Робота учениці 11 класу 

                                                                 Закарян Анни 

                                                              Учитель : Н.В. Мітюхіна 
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                             Суцвіття акації 

З усіх пір року  я найбільше люблю весну, особливо кінець травня. 

Скоро закінчиться школа, почнуться канікули, буде безліч вільного часу для 

власних справ.  

 Дорогою до школи милуюся буйною зеленню. Здається, моє місто стає 

смарагдовим, як у казці. А ще воно пахне : солодкими півоніями майже біля 

кожної садиби, ледь вловимо липою і запаморочливо – акацією. Акацій у 

місті багато, і кожного травня  квітнуть так, наче востаннє. Вітер розносить 

пахощі, і все місто оповите ними, ніби найдорожчими парфумами. Запах 

солодкий , медовий. Мені захотілося зірвати суцвіття і покуштувати квітку, 

може, також солодка, як і пахощі. Зриваю, жую. Солодко! Вкинула в рота ще 

одну, другу. Невже ніхто, крім мене, не куштував цієї смакоти?!  

  На уроках забула про квіткові солодощі. Повертаючись додому, 

зірвала суцвіття. Може  хтось із моїх покуштує? Мами й тата не було, менша 

сестричка гралася з подругами на вулиці. У хаті була лише прабабуся. Вона 

вже була старенька, сама не могла дати ладу у своєму великому господарстві, 

тому жила з нами. Уся родина поважала та любила її.  

   Бабуня сиділа під старою абрикосою, де стояв стіл , за яким ми всі 

часто збиралися разом. Я підійшла, поцілувала зморшкувату щоку і показала 

суцвіття:  « Бабуню, покуштуй! Яка смакота! Ти навіть не уявляєш!» 

Старенька взяла квітку, погладила її,  притулила до щоки , а потім поцілувала  

- і заплакала. Я стояла вражена: що засмутило рідненьку? Бабуся тихо 

заговорила : « Знаю, дитино, знаю. Ягоди пасльону, шипшини, квіти акації – 

це цукерки мого дитинства , голодного дитинства 33 року. Чим ми ще тоді 

могли поласувати? Хіба що висмоктати солодкий нектар із квітів пасльону та 

смородини.» Вона продовжувала тримати в руках суцвіття, як найдорожчий 

скарб. Я сиділа поруч, вражена словами бабуні, згадувала уроки історії, 

української літератури, на яких нам розповідали про страшні роки голоду , і 

розуміла, що живу в чудовий час, що моє дитинство прекрасне, а я – 

найщасливіша людина у світі. 
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Бабусі вже немає з нами, але кожного року навесні я приходжу на 

кладовище і разом із квітами приношу на могилу гілочку із суцвіттями  акації 

– цукерками далекого 33.                                                                  

        

 

        Робота учениці 9 класу 

                                                                  Закарян Анни 

                                                           Учитель: Н.В. Мітюхіна 
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