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за щирі, палкі почуття, громадянський
обов’язок та відповідальність: “Живи Україно,
могутня державо!” (група Пк-21), “Любіть Україну,
як сонце, любіть…” (група Пм-11), “З мрією до миру”
(група Ст-34), “Україна в наших серцях” (група Тр61С);

за розмаїття осінніх барв:“Землі української
цвіт” (група Пр-22), “З осіннім букетом до кожної
хати” (група Зв-1), “Осінь – чарівниця”, “Осінні
фантазії” (група Пм-11);

На початку вересня в ДНЗ “Куп’янський РЦПО”
традиційно проходила виставка квітів та композицій з
природного матеріалу “Рідний край – Куп’янщина”.

Незвичайні, майстерно виконані композиції з
використанням
різноманітного
природного

за
вишуканий
творчий
підхід
у
матеріалу приємно здивували всіх відвідувачів
використанні природного матеріалу:“Квіткове
виставки.
Художня рада оцінила всі роботи і відзначила цуценя” (група Пм-11), “Проня і Голохвостий”
(група Пк-23), “Золоте весілля” (група Ас-17),
учасників в наступних номінаціях:

за цілісність та єдність композиції: “Країна “Українські обереги”, “Кухарі – гарбузики”, “Осінні
моя – Україна” (група Тc-24), Україна – квітуча країна гусені” (група Пк-22), “Осіннє сімейство”,
“Мудра сова” (група Тр-60С), “Весела корівка”
моя!” (група Ст-35);
(група Пм-13);

за гармонійне поєднання симфонії осені та
щедрот рідної землі:“Лісова галявина”, “Коронована
осінь” (група Тв-3С);

за розмаїття квіткових фантазій та творчий
підхід до обраної тематики:“Букет української
нареченої” (група Пк-21);

за палкі почуття до рідної землі, рідного міста
та любов до природи Слобожанського краю:“Я
народився тут, і тут моя стежина…” (група Пк-23);

за щиру любов, свободу та відверті почуття до
України-неньки:“Без верби і калини нема України!..”
(група Тр-58С);

за винахідливість, творчий підхід та безмежне

шанобливе ставлення до України:“Барвиста осінь”
(група Ст-36), “Ботоброди” (група Пкт-5), “Це все моє, і
зветься – Україна!” (групи Ес-26, Ес-27);

за тепле, ліричне ставлення до рідної землі:“Це
рідний край – чарівна Куп’янщина”, “Це – мова моя, це
мова моєї Вкраїни” (група Пк-23), “Горда наша вся
родина – незалежна і єдина” (група Ас-18);

за креативне мислення та творчий підхід у
виготовленні
композиції
в
пам’ять
про
Чорнобиль:“Птахи надії” (група Пк-24);

за патріотичні почуття та синівський обов’язок
перед країною:“Надія та мир на майбутнє” (група Зв-1);

за
винахідливість
та
вишуканість
композиції:“Осінь-чарівниця” (група Пм-13), “Ананас із
чорнобривців” (група Пр-22), “Дівоча душа” (група Пм12);


за
строкатість
осінніх
барв
осені:“Ексклюзивність”, “Палке серце осені”, (група
Пкт-5), “Дерево життя” (група Ст-34);

за художній підхід та майстерність створення
композицій з природного матеріалу:“Пропозиція”,
“На крилах осені” (група Тр-61С), “Осінній дивосвіт”
(група Тр-60С);

за актуальність та багатство квіткової
композиції:“Природа – мати! Будь же сином!” (група
Пк-23), “Сніговик осені” (група Пк-24), “Квітковий
калейдоскоп”, “Осінні мотиви” (група Пк-22),
“Принцеса квітів” (група Пкт-5);

за майстерність та натхнення у виготовленні
композицій з природного матеріалу, за єдність
групи:“Навколосвітня подорож козаків” (група Ас17);

за глибину ідеї, патріотизм, вшанування
пам’яті загиблих героїв України та збереження
миру:“Вічна пам’ять захисникам Вітчизни” (група
Ас-17);

за іскрометний гумор та винахідливість:“Банда
полів” (група Тр-59С), “Спогади про літо” (група Тр60С);

за безмежну любов до рідної землі, відверті
почуття Батьківщини:“Любіть Україну у сні й наяву”
(група Пм-11), “Україна – рідна наша земле!” (група
Пк-21), “Україна в наших серцях” (група Тр-61С),
“Тобі я вклонюся, земля” (група Тс-24).


за втілення осінніх, яскравих фантазій:“Дари
осені” (група Пр-22), “Осінь йде рідним краєм” (група
Зв-1), “Барви осені” (група Ас-18);

за втілення різноманітних фантазій в осінні
букети із квітів:“Осінні фантазії”(група Тс-25), “На
крилах осені” (група Тр-61С);

за яскравість, неповторність та щедроти рідної
землі:“Дари осені”, “Лісова гостя” (група Пмт-11);
 за духовне багатство, щедрість та гостинність
українського народу:“На гостини до України” (група Ст34), “Хліб та калина – символи України” (група Пк-22),
Дякуємо всім учасникам виставки!
“Чарує осінь золота багатим урожаєм” (група Тр58-С);
“Осінні смаколики” (група Пк-23);
 за неординарність, винахідливість та втілення Над номером працювали: Хаустова Л.Ю., Овечкін Д.А.,
кращих національних традицій: «Оберіг української долі» Зіньковська І.В.
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