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У добрий час, училищна
родино!
Вітаємо всіх із чудовим хвилюючим святом –
Днем Знань! Це день, із якого починається дорога в
майбутнє для кожного з нас.
Початок нового навчального року в нашому
закладі святкували цього року в новому форматі – в
межах класу. Свято першого дзвоника чекали не
лише учні, а й вчителі та батьки.
1 вересня ДНЗ «Куп’янський РЦПО» приймає до
училищної родини нових учнів, для яких
відкривається перша сторінка найкращого життя. З
лав закладу виходять чудові перукарі, кухарі,
зварники, трактористи. Позитивним є той факт, що
кожен з них танцює, грає, співає, збагачує тим
самим світ та інших.
Яскравий,
насичений
емоційністю
виступ
агітбригади «Професіонал» не залишив байдужим
нікого. В складі артистичної групи – учні групи Пк25: Радченко Дар’я, Олаг Сніжана, Єрьоменко Тарас
та Луценко Олександр.

впадайте у відчай!
Друга порада: відстоюйте свою думку! А щоб
мати багато друзів, стати душею групи, в першу
чергу потрібно самому захотіти потоваришувати.
Третя порада: будьте відкритими до нових
знайомств!
Четверта порада: з перших днів наполегливо
працюйте на уроках, відповідайте, показуйте свої
знання, будьте старанними.
П’ята порада: ведіть здоровий спосіб життя!
Шоста порада: беріть участь в громадськокорисних справах.
Сьома порада: працюйте й перемагайте!
Восьма порада: не переставайте мріяти!
Дев’ята порада: працюйте над собою!
І Десята: йдіть по життю з посмішкою. Умійте
посміятися й над своїми помилками, бо сміх – це
життєвий вітамін.
Привітання груп першого курсу: Зв-3, Пкт-6,
Пм-15, Пк-26, Тр-63, Тз-1 пройшли зацікавлено,
жваво та емоційно.
Ольга ПРОКОПЕНКО
керівник гуртка

ХІ рекреаційні ігри
«У волі – сила!»

Першокурсники
відповідали
на
питання
«професіоналів»,
які
дозволили
ближче
11.09.2020 року на подвір’ї реабілітаційного
познайомитись, а також прослухали поради від центру «Вікторія» пройшли XІ рекреаційні ігри
активних учнів закладу щодо самовизначення.
«У волі – сила!» для людей з інвалідністю.
Перша порада: ніколи не відступайте назад, не
волі – сила!»

Учні-волонтери
отримали
Подяку
від
громадської організації «Вікторія» за допомогу в
проведенні рекреаційних ігор.
Завершилося свято традиційною польовою
кашею та смаколиками із запашним чаєм.

Змагання проводилися за сприянням Правління
громадської організації Куп’янського міського
товариства
інвалідів-волонтерів
та
інвалідів
локальних війн «Вікторія».
Центр приймав чотири команди учасників
Усі
учасники
отримали
неперевершені
рекреаційних ігор із м. Куп’янська та смт.
враження
від
змоги
спілку
Ківшарівка. Дієву допомогу учасникам змагань
Алла РУДНЕВСЬКА,
надавали
волонтери
ДНЗ
«Куп’янський
соціальний педагог
регіональний центр професійної освіти».
Учні-волонтери активно і з великим ентузіазмом
Читаємо найкраще про
та зацікавленістю спілкувалися із учасниками ігор.
Волонтерами працювали наступні учні:
золоту пору року!
Гонтар Валерія – гр. Пк-23
Денисюк Віолета – гр. Пмт-6
Шапувалова Єлизавета – гр. Пм-15
Кміть Вікторія – гр. Пм-15
Сиромятнікова Анна – гр. Пм-13
Капуста Валерій – гр. Тр-61С
*****
Ващеня Микита – гр. Ст-36
Шипшина важко віддає плоди.
Єршов Микита – гр. Ст-36
Вона людей хапає за рукава.
Григор’єв Володимир – гр.Зв-3.
Вона кричить: – Людино, підожди!
О, підожди, людино, будь ласкава.
Не всі, не всі, хоч ягідку облиш!
Одна пташина так мене просила!
Я ж тут для всіх, а не для тебе лиш.
І просто осінь щоб була красива.
(Ліна Костенко)
*****
Красива осінь вишиває клени
Червоним, жовтим, срібним, золотим.
А листя просить: – Виший нас зеленим!
Ми ще побудем, ще не облетим.
Також наш освітній заклад представляла спортивна
команда учнів I, ІІ та ІІІ курсів у складі:
А листя просить: – Дай нам тої втіхи!
Осика Руслан – гр. Тр-61С
Сади прекрасні, роси – як вино.
Козюкін Костянтин – гр. Зв-2
Ворони
п’ють надкльовані горіхи.
Боцу Артур – гр. Тз-1
А що їм, чорним? Чорним все одно.
Баканін Данило – гр. Тз-1
(Ліна Костенко)
Солонічев Вадим – гр. Тз-1
Друзякін Артур – гр. Тз-1.
Наші спортсмени брали участь у наступних видах
змагань: гольф, бочче, човниковий біг, спортивна Над номером працювали: Хаустова Л.Ю.,
естафета, командна гра «Живчик», посіли призові Прокопенко О.С., Рудневська А.П..
місця та були нагороджені Грамотами за перемогу у Головний редактор: Кравцов В. А.
Відповідальний редактор: Хаустова Л. Ю.
спортивних змаганнях.

