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До Всесвітнього дня
боротьби зі СНІДом
01.12.2014 р. у групі Пм-8 відбулася виховна
година присвячена Всесвітньому дню боротьби зі
СНІДом. Учні підготували повідомлення про
історію виникнення червоної стрічки як символу
боротьби зі СНІДом.

26.12.2014 р. у групі Пр-20 відбулася відкрита
виховна година на тему «Вечорниці».
У театралізованому дійстві брали участь учні
гр.Пр-20 та Пк-19, які відтворили багату
драматургію українських вечорниць. Адже саме
Одним з питань було толерантне ставлення до
людей хворих на СНІД. Медичний працівник,
Клімьонова Н.В., розповіла про історію виникнення
ВІЛ-інфекції, шляхи її передачі , вагітність і СНІД,
шляхи запобігання цієї страшної хвороби.
Учні
активно брали участь у бесіді.
Всесвітній день боротьби зі СНІДом це ще одна
нагода привернути увагу суспільства до проблеми
ВІЛ-інфікованих, замислитись над тим, як запобігти
поширенню хвороби та згадати про важливість
вчасної діагностики ВІЛ-СНІД.
Шариш Н.В.,
класний керівник гр.Пм-8

вечорниці, для наших предків, були справжньою використали різноманітні природничі матеріали
народною школою життя.
та свою багату фантазію.
Хаустова Л.Ю.,
Активними учасниками стали:
завідувач бібліотеки
Морозова Анастасія, Овчаров Олександр, Вінник
Карина, Шутько Ірина, Дородних Тетяна,
Данилов Максим, Пуріч Віктор, Друшляк Наталя,
Овчаренко Ірина, Мажара Анастасія, Сорока
Дарина, Герле Генріх, Мартинов Максим.
Закінчилося свято частуванням усіх присутніх
найулюбленішою
українською
стравою
–
варениками.
Цегельник А.Г., Лопатіна В.Г.,
майстри в/н гр. Пр-20

Результати І етапу
загальноучилищних
змагань з
баскетболу

25 грудня в нашому училищі був організований
творчий конкурс новорічних стіннівок та святкових
композицій, в якому взяли участь всі групи
навчального закладу. Художники відповідально
підійшли до справи. Яскраво і різноманітно
відобразили вони новорічну тематику у своїх
роботах. Деякі групи представили навіть по дві
стіннівки.
З 19.01 по 23.01.2015 року у ВПУ-27 м.
Куп'янськ
проходив
перший
етап
загальноучилищного турніру з баскетболу.
Переможцем серед команд юнаків на І курсі
стала команда гр. Ст-32.
На ІІ курсі перемогу святкували учні групи
автослюсарів (Ас-14).
Кращими серед учнів ІІІ курсу стала команда
групи Ст-30.
Серед груп ІV, V та груп ТУ перемогу
святкували учні гр. Тс-20.
В змаганнях серед дівчат на І курсі переможцем
стала команда групи Пм-9, на ІІ курсі - команда
У надзвичайних новорічних композиціях учні гр. Пм-8, серед груп ІІІ курсу перемогу виборола
продемонстрували вишуканість і натхнення, вони група Пк-18.
Переможці першого етапу будуть виборювати
звання абсолютного чемпіона училища в
змаганнях, які пройдуть з 26 по 29 січня 2015
року.
Круліцький М.Ф.,
керівник фізвиховання
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