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А продемонстрований нею майстер – клас по
Знайомство з історією життя та виготовленню тканини був неперевершений! З
великим ентузіазмом гуртківці відгукнулися на
побуту куп’янчан
пропозицію.
На
імпровізованому
верстаку
04 січня 2018 року члени гуртків «Рідне слово», власноруч зіткати тканину. Успіх чекав на всіх, але
«Наша минувшина» відвідали Куп’янський найшвидче впорався Сизонов Євген.
краєзнавчий музей.
Учні із задоволенням оглянули виставку-конкурс
«Історія новорічного костюму». Наприкінці були
зроблені світлини на згадку та подяка у Книзі
відгуків.
Керівники гуртків Костюк Т.І., Чиркіна В.О.

Героям Крут присвячено
Жертовний хрест під Крутами стоїть,
Людською пам’яттю приречений стояти.
Холодний вітер з верховіть
Цілує хрест, як сина мати
В. Криволап
29 січня 2018 року класними керівниками груп:
Ас-18, Ас-16,Тр-57с, Пм-11, Шлм-21, Пк-20 були
В оновленій експозиції з народознавства «Історія проведені години вшанування пам’яті юнаків, які
життя і побуту куп’янчан», було проведено загинули у бою під Крутами сто років тому – 29
засідання гуртків, на якому присутні мали змогу січня 1918 року.
здійснити віртуальний екскурс у минувшину
Слобожанщини завдяки захоплюючій, змістовній
розповіді працівника музею Радченко Інни
Анатоліївни.

Заходи пройшли на хвилі патріотизму, любові до
свого народу, поваги його історії та героїчного
минулого України.
Заст. директора з НВР Іванова Л.М.

Турнір з настільного тенісу
В ДНЗ «Куп’янський РЦПО» завершився турнір з
настільного тенісу серед учнів І та ІV курсів.
Результати змагань:
І курс:
І місце – гр. Ас-18, Пм-12;
ІІ місце – гр. Ст-35, Пк-22;
ІІІ місце – гр. Тр-60с, Пр-22;
І місце - Шляхов Микита (гр.Ст-35), Панченко
Валерія (гр.Пм-12);
ІІ місце – Коваленко Руслан (гр.Ас-18), Орос
Карина (гр.Пк-22);
ІІІ місце – Шовкопляс Данило (гр.Ас-18), ІІІ місце – Федосеєв Павло (гр.Тв-46), Орищій
Альона (гр.Пм-10).
Бражникова Ірина (гр. Пм-12).
ІV курс:
І місце – група Тс-24;
ІІ місце – група ТС-23;
ІІІ місце - група Тв-3с;
І місце – Черних Сергій (гр. Тс-24);
ІІ місце – Соляник Єгор (гр. Тв-3с);
ІІІ місце – Тітенко Антон (гр. Тс-24).
Фінал:
І місце – Шляхов Микита (гр. Ст-35), Горенко
Олеся (гр. Пк-20);
ІІ місце - Каленич Андрій (гр. Тв-46), Тимко Олена
(гр. Пмт-10);
ІІ курс:
І місце – гр. Шлм-21, Пм-11;
ІІ місце – гр. Ас-17, Пк-21;
ІІІ місце – гр. Тр-59;
І місце – Розторгуєв Владислав (гр. Ас-17), Козир
Юлія (гр. Пк-21);
ІІ місце – Фомічов Сергій (гр. Шлм-21),
Короткевич Марина (гр. Пм-11);
ІІІ місце – Костирко Сергій (гр. Тр-59с), Зігуля
Вікторія (гр. Пм-11).
ІІІ місце - Черних Сергій (гр. Тс-24), Козир Юлія
(гр. Пк-21).
Викладач фізичного виховання Писарєв В.В.

ПРЯЛЯ
Сидить пряля та й пряде —
сніг іде — іде — іде —
нитка рветься де-не-де —
а вона пряде й пряде.
Вже напряла хуртовин
на шапки для верховин,
на сувої полотна, на завіску для вікна,
на хустину й укривало —
мало — мало — мало — мало —
сніг іде — іде — іде —
а вона пряде й пряде...
Ліна Костенко

ІІІ курс:
І місце – гр. Тв-46, Пк-20;
ІІ місце – гр. Ст-33, Пм-10;
ІІІ місце – гр. Шлм-21, Пр-21;
І місце – Каленич Андрій (гр.Тв-46), Горенко
Над номером працювали: Хаустова Л.Ю., Зіньковська І.В.
Олеся (гр.Пк-20);
Головний редактор: Кравцов В.А.
ІІ місце – Шляхов Данило (гр.Ас-16), Гайдамака Відповідальний редактор: Хаустова Л.Ю.
Валерія (гр. Пк-20).

