Добромиль древній, край талановитий,
Ти слово рідне крізь віки проніс,
Молитву щиру, мамину розмову
І волі дух, що крізь віки проріс.
Ці вітальні слова линули з дитячих вуст для учителів-словесників на
методичному об’єднанні. Коляда «Хай Ісус, мале Дитя » перенесла
учительсько-учнівське товариство в дивний і чарівний світ Різдва та великого,
вічного українського Слова.

Ми, словесники, упевнені, що завдяки сумлінним «польовим» або
«читацьким» пошукам можна віднайти багато цікавих і цінних народних
добромильських перлин. Це наш власний шлях до пізнання культурної

спадщини нашого краю. Присутні перегорнули разом сторінку життя «Рідне
місто моє» та переглянули презентацію книги «Зелене яблуко, срібні мечі».

Навчання цікаве та результативне, коли воно веселе.

Учителями нашої кафедри було проведено анкетування «Улюблена гра на
уроці». Майже 80% школярів надали перевагу квесту. Учителі-словесники
поринули у світ дитинства.
У першому різдвяному глечику гра «Пазли» (Складанка). Команди
змагаються: хто швидше складе пазли та впізнає зображений об’єкт.

Другий різдвяний глечик «Анотація». До відтворених світлин у першій грі
«Пазли» словесники заповнюють анкету, в якій записано паспорт споруди.
Третій різдвяний глечик «Лексичний сюрприз» (Я лексикограф). Учителі
мають побудувати словникову статтю до запропонованих діалектизмів,
пов’язаних із Різдвом. Були зачитані складені учнями вірші.
У четвертій скриньці «Школа майбутнього» вкладені назви нових ігор.
Учителі діляться досвідом застосування нових форм і методів роботи на уроках
мови і літератури.

Сучасна школа вимагає від словесника креативності, медіа-грамотності,
уміння розвивати в школярів творчі здібності. Для цього учням ми
запропонували взяти участь в Інтернет-проекті «Я і мій Добромиль».
Добромильське школярство відіслало відеозвернення «Послання в майбутнє».
Г. Протасенко, О.Гадевич, Т.Моцьо звернулися наприкінці семінару із
різдвяними побажаннями.

Ведуть добромильські стежки та дороги засніжені наші долі Колядою, щоб
разом з’єднати їх у різдвяній пісні, що лине Вкраїною, побажати всім многії
літа, щастя, здоров’я, злагоди, достатку, мирного неба. Вслухаймося у веселий
передзвін Різдвяного вертепу й відчинімо двері кожному у своїй святочній
світлиці. Старовинну Різдвяну колядку і віншівку отримав кожен у подарунок.
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