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Стоїть над полем пам’ятник
високий
Слова на ньому золотом горять.
А поряд – клени і поля широкі
Про славний подвиг з вітром
гомонять.
У цих містах колись кружляло лихо.
Та не зламала нас фашистська
злість.
Постійте тут одну хвилину тихо
І поле вам про подвиг розповість…
Іван Сириця м. Куп’янськ

Свято
Великої
Перемоги
в
нашому
навчальному закладі завжди наповнено атмосферою
вдячності та вшанування героїв Великої Вітчизняної
війни. На їх славі, на їх самовідданій вірності
Вітчизні зростали і мужніли покоління. Вогонь їх
сердець передавався в серця всіх тих, хто в наступні
роки ставав на захист Батьківщини. Про їх подвиги,
мужність
і
сміливість,
патріотизм
та
інтернаціоналізм дізналися учні на виховних
годинах, що проходили в навчальних групах і
гуртожитку.

В
актовій
залі
відбувався
святковий
театралізований концерт «Солдати – артисти», на
який були запрошені ветерани Великої Вітчизняної
війни. Вони впізнавали себе в юних артистах наших учнях, які майстерно втілилися в образи
героїв постанови за мотивами повісті Б. Васильєва
«А зори здесь тихие», а також виконували пісні,
читали вірші часів війни.
У святковому концерті брали участь:
Садчиков О. (гр. Тс-18), Панін Б. (гр. Ст-29),
Балим Р. (гр. Ст-30), Козюлін О. (гр. Ст-29),
Посухов А., Кулагін Д. (гр. Ст-28), Авдієнко В.,
Ярмак Г. (гр. Пк-17), Забайрачний А. (гр. Ок-5),
Кішинська А., Паншина А. (гр. Пм-6), Беспала Я.
(гр. Пр-19), група «Маестро»: Шило А. (гр. Ст-29),
Кіяшко І., Журавльов В. (гр. Ес-21), Циганков М.
(гр. Ок-5); група «Каприз»: Степаненко Р.,
Українцева Н., Тарасова О., Новобиховцева А. (гр.
Пк-17); група «Мелодія»: Угрюмова Н., Шкіль Т.,
Іванчікова К., група «Романтика»: Хвостова Л.,
Самойлова Н., Шелест В., Курило Д., Колбанова
Д., Гаврошенко О., Стожук М., Фесенко Н..
Цього ж дня учні ВПУ-27 взяли участь у
селищному меморіальному заході біля Стели
Слави та міській легкоатлетичній естафеті на честь
Дня Перемоги.
Хаустова Л.Ю., завідувач бібліотеки ВПУ-27

про рідну матусю, її пісню, оселю, в якій
народилися і живуть.
Чому сказати сам не знаю,
Живе у серці з давніх літ
Ота стежина в ріднім краї
Одним одна біля воріт.

Активні учасники свята: Сядриста О., Керімова С.
(гр. Пк-18), Циганков М. (гр. Ок-5), Самойлова Н.,
Хвостова Л. (гр. Пм-7), Єрємєєв В (гр. Тс-19).
Іванова Л.М.,
заст. директора з НВР

В травні мешканці гуртожитку нашого
навчального закладу урочисто відзначали одне з
найсвітліших, найщиріших свят – День Матері.

Щороку, до Дня захисту дітей, на фізкультурнооздоровчому комплексі селища Ківшарівка
проходить Міжнародний футбольний турнір, який
традиційно організовує Українська східна рибна
компанія за підтримки Куп’янської міської ради.
1 червня 2013 року Куп'янськ гостинно привітав
більше 600 учасників турніру з 4 країн.
В церемонії відкриття активну участь взяли учні
нашого училища з груп Пк-18, Пм-7, Ст-30. 40
хлопців – прапороносців відкривали турнір, 20
дівчат супроводжували парад турнірних команд, а
Своїми виступами у святковому концерті також приймали участь в масових хореографічних
учасники «низько вклонилися» та висловили щиру композиціях. Приємною несподіванкою став
вдячність найближчій, найдобрішій, наймилішій виступ братів Борисенко. Пісня в їх виконанні «Ягерой» стала гімном турніру.
людині на світі.

Турнір буде проходити у ІІ етапи: І – з 31.05 по
19.06.13 р., ІІ етап – з 14.08 по 23.08.13 р.
Над номером працювали:
Хаустова Л.Ю., Іванова Л.М.
У віршах та піснях, що натхненно лунали в Зіньковська І.В.
актовій залі, учні згадували про неньку - Україну,
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