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Справжню красу неможливо зафіксувати за
допомогою фотографічного об'єктива, вона
занадто жива і неправильна, занадто мінлива. А
може бути, вся справа в тому, що справжню красу
сприймаєш не очима, а якось інакше.

Борис Акунін



Наші красунікрасуні

БакумоваБакумова

ОлександраОлександра
НагієваНагієва

ВісаВіса

ГрукГрук

КатеринаКатерина



БураБура ЮліяЮлія
ШвецьШвець КатеринаКатерина



НашеНаше журіжурі
ЗаставнюкЗаставнюк ОленаОлена ОлексіївнаОлексіївна
методистметодист міськогоміського методичногометодичного центруцентру ,,
кваліфікаційнакваліфікаційна категоріякатегорія -- спеціалістспеціаліст

СухоцькаСухоцька ЛесяЛеся ВалеріївнаВалеріївна
практичнийпрактичний психологпсихолог СлавутицькогоСлавутицького
ліцеюліцею



БолтуноваБолтунова ДаринаДарина
““МісМіс першокурсницяпершокурсниця 20102010--
20112011”” іі дужедуже чарівначарівна
дівчинадівчина

“Місс Золота осінь Славутича”,
Президент Славутицького ліцею і
просто красуня

ГніденкоГніденко АлінаАліна



ДефілеДефіле ““ЯЯ--УкраїнкаУкраїнка””

ТрадиційнимТрадиційним длядля
конкурсуконкурсу красикраси –– дефіледефіле
««ЯЯ –– українкаукраїнка!!»»,, деде
дівчатадівчата
продемонструвалипродемонстрували себесебе вв
українськихукраїнських костюмахкостюмах..
КоженКожен глядачглядач мавмав
можливістьможливість зновузнову
переконатисьпереконатись уу
неперевершеностінеперевершеності
українськихукраїнських вишиваноквишиванок..



““ВізитнаВізитна карткакартка””

ДругимДругим бувбув
конкурсконкурс ««ВізитнаВізитна
карткакартка»»,, деде кожнакожна
учасницяучасниця
розповідаларозповідала пропро
себесебе,, пропро своїсвої
захопленнязахоплення тата
вподобаннявподобання..



“Інтелектуальний”
Наші красуні давали відповіді на різні запитання,
наприклад хто для них є ідеалом краси, або ким вони
бачать себе у майбутньому? Дівчата вражали глядачів
своєю ерудованістю та гострим розумом.



«Домашнє завдання».
• Четвертим був конкурс, до якого дівчата мали підготуватися заздалегідь –

конкурс «Домашнє завдання». Дівчата отримали завдання виготовити власними
руками букети квітів з підручного матеріалу. Учасниці на розсуд суддів
виставили неймовірні роботи виготовлені в різних техніках та з різноманітного
матеріалу. Це були роботи і з гофрованого паперу, серветок, тканини, робота з
паперу в техніці квілінг.



«Конкурс талантів»
А останнім етапом став
конкурс талантів. Учасниці
співали, грали на музичних
інструментах, демонстрували
поробки виготовлені
власноруч декламували вірші,
один з номерів був
гімнастичним.



Окрім цього між виступами конкурсанток виступали учні
ліцею, які мали бажання продемонстрували свої вміння.



Напевно, найтяжче було журі, оскільки всі дівчата надзвичайно вродливі
та талановиті і визначити серед них переможницю було дуже складно.
Учасниці отримали титули Міс Грація, Міс Вишуканість, Міс Ліричність, Міс
Артистизм. А перемогла учениця 11 групи Катерина Грук, яка
отримала титул Міс Весна 2014.


