За істину, добро і мудрість

Наша газета

З новорічними святами!
І знову рік новий
Крокує вільним кроком,
Ось підібралась тихо
У валянках зима.
Вся наша Україна
Готується до свята,
А настрій новорічний
То є, а то й нема…
А за вікном все свищуть
Вітри, холодні, буйні,
І чути знову й знову
На сході шум гармат.
У грізному й страшному
Холодному відлунні
Я чую, наче поруч
Далекий крик: «Солдат!…»
Пройшло вже більше року,
А спокою немає…
В очікуванні миру
Пройшло багато днів.
Нехай же рік новий,
Що стукає у вікна,
Несе нам тільки щастя —
Не смуток і не гнів.
Малесенькі сніжинки
Летять на землю з неба,
Кружляють тихо-тихо
І падають в траву.
У мене є бажання
Одне, і більш не треба:
Я хочу, щоб на сході
Скінчили цю війну.

Карина Спичак,
У-52
*Щомісячна газета Кременчуцького педагогічного училища ім. А.С. Макаренка «Січень-2015»*

Дружна родина
Команда нашого ліцею здобула перемогу у загальноукраїнському конкурсі «Samsung назустріч знанням 2014» увійшовши до п’ятірки лідерів
серед загальноосвітніх шкіл. 23 грудня в МОН України відбулося вручення

сертифікатів на встановлення смарт-класу. Ми вітаємо Шаповал Ольгу Григорівну та весь колектив
із високим досягненням!

Осередок духовності і патріотизму

Саме так ми називаємо оснащений найсучаснішою комп’ютерною
музей історії нашого учи- технікою, що дає можливість використовулища. Ідея його створення вати презентації, тематичні відеофільми.
прийшла тоді, коли свят- Стало традицією приймати в музеї учасникували 60-річчя закладу: ків регіональних семінарів із різних предтака славна історія, а му- метів, проводити тематичні виховні години,
зею, де були б зібрані ці- зустрічі з цікавими людьми, конкурси та вікаві експонати, історичні кторини.
До 75-річчя училища написаний істодокументи, не було! Тож
із 1991 року розпочалася ричний нарис, а до 80-го ювілею створений
велика дослідницька робота. Кожна група електронний фотолітопис. Уся робота, що
отримала пошукове завдання, а в грудні проводиться в музеї, спрямована на підготовку сучасного вчителя1993 музей було уропатріота, справжнього
чисто відкрито.
громадянина нашої дерЗа роки існуванжави. Музей давно став
ня в музеї побувало
осередком
виховання
більше шести тисяч
духовності. Тож, гостинвідвідувачів! Двічі муно запрошуємо відвідазей переобладнувавти наш музей!
ся,
модернізувався.
Сидоренкова О.П.,
Сьогодні він оформзавідувачка музею
лений у класичноісторії училища
академічному стилі,
Від редакції: Хочеться зазначити, що Ольга Панасівна є не тільки екскурсоводом, а й
засновником музею. Саме вона надала нам цікаву інформацію з історії училища, на основі якої було складено сканворд «Наше училище».

Від щирого серця вітаємо переможців конкурсів:

- у номінації «патріот
ліцею» - кращою стала учениця групи Л-22 Похила
Діана, яка дала найбільше
правильних відповідей на
запитання вікторини «Наш
ліцей». Автор вікторини Крупіна Л.В.;
- у номінації «знавець історії училища» - секретарі училища:
Коверсун Наталія Анатоліївна та Савіна Катерина Борисівна (вони найпершими
розгадали наш сканворд);
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- серед студентської молоді найбільш обізнаною
та оперативною виявилася
студентка групи У-33 Тетяна
Орлова.
Маємо надію, що під час
розгадування наших головоломок у вас виникло
бажання дізнатися ще
більше про минуле та сьогодення нашого славного
навчального закладу, бо ж
усі ми - дружна родина!

Знайти себе у світі професії
Якщо ви вдало виберете працю і вкладете в неї свою душу,
то щастя саме вас знайде (К.Ушинський)

Для тих, хто хоче працювати для майбутнього

Вибір професії — це важливий крок у доросле життя. Обрати саме свій шлях і
ним йти – відчувати себе потрібним людям, максимально повно розкрити свої здібності.
Для того щоб розширити
кругозір учнівської уяви про
освітянський світ, Кременчуцьке педагогічне училище активно бере участь у виставках «Освіта та кар’єра»
(м. Кременчук, 12- 14 листопада 2014 р.), «Веселка
робітничих професій» (смт
Козельщина, 26 листопада
2014р.).
Багато навчальних закладів уже стали постійними
учасниками виставок. Вони
підходять до своєї участі
творчо і прагнуть передати максимум інформації
відвідувачам за допомогою
особистого спілкування, буклетів, презентацій, мультимедійних пристроїв, інших

засобів.
У виставці «Освіта та
кар’єра» брали участь навчальні заклади не тільки
нашого міста, а й Полтави,
Харкова, Дніпропетровська.
Мета проведення виставок
- надати допомогу майбутньому абітурієнту в отриманні об’єктивної, корисної,
точної інформації про навчальний заклад.
Профорієнтаційну
роботу проводять педагоги
училища та студенти-випускних груп, які прокон-

сультували випускників 9-х
та 11-х класів щодо вступу до
нашого педагогічного училища. Студенти відділення
«дошкільна освіта» Карпова Катерина, Клубко Дар’я,
Заніздра Ярослава, Свистун
Вікторія широко практикують зустрічі з учнями шкіл
міста. Ефективними формами
профорієнтаційної
роботи стали демонстрації
відеофільмів у школах міста, районних центрах, організація і проведення майстер-класів, виступ дівочого
духового колективу «Roksi
-band».
Молодь цікавиться професіями вчителя та вихователя, хоче працювати для
майбутнього, сіяти зерна доброго, світлого, щоб зійшли
вони в душах нового покоління.
Ю.О. Матюха,
Т.М. Дорошенко,
викладачі

Мрії…Мрії…Дитячі, юнацькі…

Мрія бути вчителем зародилася ще в ранньому дитинстві, коли я, повернувшись зі
школи, влаштовувала вдома справжнісінький «клас»: розсаджувала своїх ляльок за маленьким столиком і вчила їх писати, читати.
А потім були найщасливіші роки навчання в Полтавському обласному ліцеї-інтернаті
при Кременчуцькому педагогічному училищі ім. А.С. Макаренка. І зустріч із найкращими у світі вчителями, які і сьогодні є для
мене справжнім взірцем.
Адже вони вміють відчувати поряд із собою людину,
розуміти її душу, бачать
у дитячих очах духовний
світ, вміють берегти і плекати дитячу душу.
Шлях до втілення мрії
в життя був не дуже простим...
Нарешті мої задуми

здійснилися. Я - учитель.
Тому цей першовересневий дзвоник став
для мене особливою подією. На все життя
запам’ятаю ту неймовірну радість і хвилювання, які я відчувала, коли вперше переступила поріг аудиторії зі шкільним журналом
у руках!
Розумію, що професія учителя надзвичайно складна і відповідальна, потребує багато
терпіння, невтомної роботи думки, постійної творчості, самовдосконалення.
Безмежно вдячна за підтримку і теплі слова моїм
колишнім
улюбленим
учителям, а нині - колегам:
Крупіній Л.В., Кулініч Г.Г.,
Сидоренковій О.П., Пирогу В.П. та багатьом іншим.
О.В. Міско,
викладач
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Навчання не розвага!
Математика – цариця наук

Прийшла зима. А з нею –
СЕСІЯ! Студентам доведеться докласти чимало зусиль,
щоб успішно скласти іспити. Але серед усіх предметів,
мабуть, найбільше всі переживають за математику. Так
що ж значить математика
для наших студентів і що
вони знають про цю науку?
На цю тему ми провели
своє журналістське розслідування і маємо такі резуль-

тати.
Отже, математика – це..
наука
про
числа
(Н.Олійник, У-24);
- це розвиток мислення
(Т.Микитенко, У-12);
- цариця наук, без якої не
можна існувати в сучасному
світі (Т.Давиденко, В-31);
- це мова, яку розуміють
лише обрані (Л.Коваленко,
Ф-31);
- це складна робота думок

(Д.Пугачова, У-61).
А ось діаметрально протилежні версії:
- математика –це пекло
(автор з У-21);
- математика- це все моє
життя (О.Усік, У-41).
Ось таке розмаїття думок
у майбутніх вчителів та вихователів. Тож, успіхів усім
під час сесії!
Ольга Овчаренко,
У-21

Щасливі миттєвості олімпіади з географії

Із
закінченням
I
семестру
життя в ліцеї набирає
нових
обертів:
розпочинається черговий сезон обласних
олімпіад. Я переглядаю фото минулих
років і затримуюсь
на світлинах, зроблених на початку
2014 року. Напружений період підготовки підійшов до фіналу:
олімпіадні завдання успішно виконані, але
ми не біжимо на маршрутку, а проводимо

екскурсію вулицями Полтави, відвідуємо
краєзнавчий музей…
Ми поки що не знаємо результатів
олімпіади, гуляємо містом і просто
насолоджуємося спілкуванням. І хоча ні
Владислав, ні Валерія, ні Михайло не стали
відмінниками,
вони на все життя
пронесуть любов не
тільки до географії, а
й до ліцею взагалі. А я
радію з того, що моїм
учням є про що згадати.
Т.І Іваненко

Розумники і розумниці

Уже не перший рік у нашому ліцеї організовується
інтелектуальна гра «Що?
Де? Коли?». У цьому році
ми з нетерпінням чекали
змагання, аби вкотре пере-
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конатися, що ліцейні діти
вміють мислити. У вікторині
взяли участь по дві команди
від кожної групи дев’ятих та
десятих класів. Незважаючи
на те, що кожна група хотіла отримати першість, у залі
панувала дружня атмосфера та дисципліна.
Усім учасникам дуже сподобались питання, які для
нас підготувала Самусь Лариса Іванівна, адже вони
були цікавими, але нелегкими. Щоб дати правильну відповідь, потрібно було
зрозуміти, що від тебе вимагають і максимально вико-

ристати не тільки ті знання,
які ми отримали під час навчальних занять, а й загальну ерудицію.
Представники усіх профілів дуже старались, проте перемогу серед 10-х класів здобула команда саме
моєї групи Л-13 - «Парус».
Ми були дійсно раді, що не
підвели свою класну маму
Олену Андріївну та змогли
гідно зарекомендувати історико-економічний профіль
ліцею «Політ».
Вікторія
Манаєнкова,
Л-13

Слово про вчителя
Інтерв’ю з класним керівником

За дорученням «Нашої газети»
я поспілкувалася з учителем англійської мови та просто з чудовою людиною Бойко Іриною Миколаївною і
задала їй декілька запитань.
— Чому ви обрали саме професію
вчителя?
— Прийшовши до першого класу, я одразу зрозуміла, що буду вчителем. Також головну роль у виборі
професія зіграв мій класний керівник Лісовикова Тетяна Вікторівна.
Вона завжди для мене була, є і буде
зразком в усьому. Незважаючи на
різницю у віці, яка існує, вона і на сьогодні залишилася мені подругою, якій я телефоную за
порадою, ділюся радістю і горем.
— Можете згадати якусь кумедну ситуацію
або ж курйозний випадок із вашого життя?
— Згадала справді кумедну ситуацію (сміється). Коли я тільки починала працювати в училищі, треба було перевзуватися, а на кожному
поверсі стояли чергові з керівниками. І тут мене
зупиняє вчитель, не знаючи, хто я, питає: « Де
змінне взуття?», а я кажу: «У класі, я краще там
перевзуюсь». А вона каже: «Ні, зараз!» Поки їй

хтось із учнів шепнув, що я новий
вчитель. І на сьогоднішній день ми
обидві пригадуємо цей випадок із посмішкою на обличчі.
— Які якості ви цінуєте в людях?
— Перш за все я ціную порядність.
Також людяність, доброту та чесність.
— Які б книги ви взяли в Ноєв ковчег у разі всесвітнього потопу?
— Дуже люблю історичний роман
Павла Загребельного «Диво», ще раз
із задоволенням перечитала б Чингіза Айтматова «Плаху» і вічну Біблію.
— Як ви святкуєте Новий рік?
— Для мене Новий рік – це суміш приємних
сюрпризів, неочікуваних гостей, радісних моментів. Обов’язково щороку прикрашаю ялинку, готую якісь нові страви і сподіваюся на новорічні дива...
Ірино Миколаївно! Ми вас дуже любимо, цінуємо і шануємо. Бо, як сказав Дістервег, вихователем і вчителем треба народитися. І це саме
про вас!

Анна Гайкова,
Л-9А

Інтерв`ю з улюбленим учителем

Хороший учитель – це, по-перше, хороша
людина, яка освічена і комунікабельна. У нашому ліцеї їх багато, тому, на жаль, я не можу взяти інтерв`ю в усіх. Я обрала вчителя української
літератури Новодворчук Ольгу Василівну.
— Ким ви мріяли стати в дитинстві і який
був улюблений предмет у школі?
— У дитинстві я мріяла бути художником.
Улюбленими предметами були література та
малювання.
— Чому ви обрали саме професію вчителя?
— Через бажання ділитися знаннями і здобувати знання.
— Найсмішніший випадок у вашій практиці?
— Найкумедніша ситуація, коли учні розповідають про те, з якої причини не виконали
домашнє завдання. Такі історії мене смішать.
Адже проводити майже весь вільний час в Інтернеті і не знайти твір, або мати номери телефонів 30 одногрупників і не дізнатись, що вчити, хіба це не спражній народний гумор?
— Що б ви змінили в сучасній освіті?

— Вилучила застарілі
твори, які знищують в
учневі бажання читати.
Внести до програми твори сучасних літераторів,
творчість яких буде цікава і корисна молодому поколінню.
— Задоволені ви місцем роботи?
— Звичайно, адже в
ліцеї навчаються талановиті діти, з якими легко реалізовувати творчі
проекти.
— Чим ви займаєтесь у вільний від роботи
час?
— Пишу вірші, прозу, створюю книжки свої
та своїх учнів.
— Як би ви охарактеризували ідеального
учня?
— Людина, яка прагне бути особистістю,
має життєву мету й бажання здобувати знання.

Анастасія Чемерис, Л-13
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Те, що нас об’єднує
Канікулярна англомовна школа Stellar English School (SES)
Чи любите ви пригоди?
Уявіть, що одного разу ви
опинитесь у незнайомому
середовищі з іншою мовою.
Не вірите, що
це
можливо?
Але саме цим і
займається школа SES, бо щосезону відкриває
свої двері наш
англомовний
табір. У межах
його проведення учні мають
змогу
підвищити свій рівень володіння
англійською мовою і весело
провести час.
Цього літа в таборі пройшла справжнісінька церемонія нагородження премією «Оскар». Зібралася ціла
купа відомих зірок. Статуетку отримали усі, крім… Але
це вже наша маленька таємниця.
Справа в тому, що під час
нагородження сталася кримінальна пригода (звичайно
ж, уявна), яку й мали роз-

слідувати наші учасники.
Крім того, табористи могли вивчити кожен куточок
рідного училища, узявши

участь у шаленому квесті та
вправляючись у каверзних
питаннях за допомогою гри
«Джепарді». На уроках із
ними працювали досвідчені
викладачі педучилища: Навроцька Мар’яна Миколаївна, Мороз Ольга Миколаївна, Турченко Інна Сергіївна
та Омельченко Юлія Василівна. Жодної хвилини не
було втрачено даремно.
Команда SES запрошує до
своїх лав нових студентів.
Ми переконані, що робота

Моя друга родина

Ось і упав на землю сніжно-білий килим,
покривши всю її першими тендітними сніжинками. І ось так зовсім непомітно пройшли перші
півроку мого навчання в
педагогічному училищі.
Досі згадуючи перші
дні навчання, я пам’ятаю,
коли всі ми вперше познайомилися, розповідали одна одній про себе.
Усі ми добре пам’ятаємо наші перші лекції, похід у Соснівку, участь у різних конкурсах. За такий досить короткий час ми
змогли дуже здружитися, і тепер я розумію, що моя група У-52 стала другою родиною. Усі ми багаті на різні таланти. Але в
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з нами допоможе вам позбутися сором’язливості, отримати гарний досвід у спілкуванні англійською, набути
організаторських умінь та
навичок.
Для усіх бажаючих 22 листопада ми провели безкоштовний тренінг, протягом
якого студенти педагогічного училища мали змогу
відчути себе учасниками
нашої англомовної школи.
Варто зазначити, що кожне
завдання, яке їм довелося
виконати, було розтлумачене з методичної точки зору,
аби показати зворотній бік
нашої роботи. Тож, день видався складним, але повним
пригод та нових вражень.
Маємо надію, що сім’я
Stellar English School скоро
поповниться новими яскравими особистостями, готовими до плідної співпраці
та нових незвичайних ідей.
Ми завжди готові допомогти
вам стати краще!
О. Омельченко,
Д. Чайдак,У-42

нас є одна дійсно спільна риса для всіх - це
наша професія. Обравши
фах учителя, усі ми поклялися серце віддавати
дітям. Ми маємо плекати
в юних душах зернята доброти і порядності, сіяти
в них любов і доброту,
адже тепер будемо відповідальні за майбутнє покоління нашої держави.
Хоча разом ми будемо
недовгі два роки, та все ж я думаю, що за
цей час наш колектив зміцніє, і група У-52
обов’язково здивує вас своїми талантами та
перемогами.
Карина Спичак,
У-52

Повір у себе
Гран-прі в номінації «Сучасна хореографія»

Навіть не можу
визначитися, для
кого я пишу цю
статтю?...
Для
себе – викладача
з багаторічним
досвідом роботи?
Для моїх дівчат,
що своїм талантом здобувають
і множать славу
рідного педагогічного
училища? Чи для тих
молодих обдарованих студентів, у яких усе життя ще
попереду?
Я сиділа в порожній концертній залі київського Європейського університету,
але чітко чула бурхливі
оплески вдячних глядачів
Міжнародного фестивалюконкурсу «Барви—2014» і
їх вигуки «Молодці!», «Браво!». Пригадувала, як мій
колектив хвилювався, коли
нам запропонували взяти
участь у заході, який мав відбутися у місті Києві, куди зібралися демонструвати свої
таланти студенти майже з
30 навчальних закладів. Як
ми багато і плідно працю-

вали над новим
конкурсним номером «Батькова
сорочка»,
адже
тема композиції
дуже
хвилююча і сучасна: ми,
українці, маємо
пам’ятати і знати
своє минуле, яке є
у нашої країни, є
в кожної родини!
Але всі наші
хвилювання розтанули одразу ж з першої
зустрічі з членами журі
конкурсу, бо ми почули від
них: «Яка краса!», і ці слова
були дуже вагомим
визнанням нашої
творчості! Під час
виконання композиції «Батькова сорочка» розчулені
глядачі, не соромлячись, витирали
сльози з очей і не
шкодували оплесків, а мої дівчата,
схвильовані та вдячні за такий теплий прийом, були
щасливі як ніколи! І як результат – ми одержали Гранпрі конкурсу в номінації

«Сучасна хореографія»!
Дорогі друзі! Повірте у
свої творчі сили! Ніколи не
зупиняйтеся в досягненні
своєї мети та мріях! Багато
та наполегливо працюйте,
і успіх неодмінно вас знайде! Тільки вперед до нових
творчих успіхів та перемог!
Від усіх учасників Міжнародного фестивалю-конкурсу «Барви осені – 2014»
висловлюю слова вдячності
Гальченку І.В., Деньзі Н.М.,
Должиковій Л.М., Баздирєвій І.М. за підтримку та
надання можливості взяти
участь у конкурсі.

Керівник народного
хореографічного
колективу «Арабеск»
Л.Г .Солодовникова

Людина, якій довіряєш

Любов Альбертівна Кириліна працює викладачем німецької та
французької мови в педагогічному училищі протягом 25
років. Я можу сказати, що ця
жінка дуже любить свою роботу. А як класний керівник,
більше нагадує турботливу матусю: постійно піклується про
нас, допомагає бути дружніми
та успішними. Під її керівництвом наш клас дуже згуртувався за той рік.
Вихованці говорять про Любов Альбертівну як про доброзичливу і

чуйну людину. Ми знаємо її як пунктуальну та відповідальну, яка все
намагається зробити якнайкраще. У її кабінеті завжди можна
отримати допомогу не тільки з
навчального предмета. Любить,
щоб усе було ідеально; завжди
весела, активна і не втрачає
оптимістичний настрій. Поруч
із такою людиною, як наша
класна мама, відчуваєш упевненість у своїх силах. Дякуємо
Вам за це!
Ольга Мухіна,
Л-11
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Гороскоп
Овен (21.03.-20.04)
Властива цьому знаку Зодіаку
прямолінійність в рік Синьої
Кози вимагатиме застосування мистецтва дипломатії та
необхідності
зосередитися
лише на тих проектах, в яких
він все контролює сам. Овен відчує величезний прилив сил, якого з лишком вистачить
для втілення в життя навіть найбільш глобальних задумів. Тож, бажаємо успіхів Каменському В.Г., Лисенко Т.І., Шакотьку В.В.,
Бойко І.М. та всім іншим представникам
цього знаку.
Тілець (21.04. -20.05)
Протягом усього року Тілець
буде почувати себе впевнено і комфортно, може з подивом виявити, що оточуючі
просто симпатизують йому.
Такі риси Тельця, як практичність, працьовитість і вміння знаходити
спільні інтереси, стануть у нагоді, відкривши перед ними і нові двері, і людські серця.
Представниками цього знаку в училищі є
Верещака В.В. та Смородський В.І.
Близнюки (21.05. – 21.06)
Рік 2015-й додасть таких корисних рис, як посидючість
і постійність. Це благотворно вплине і на характер, і на
життя, яке стане більш спокійним. Близнюки мають всі
шанси досягти успіху, бо нарешті зможуть
уладнати численні справи. Цей прогноз,
мабуть, сподобається Носкіній Л.М., Пономаренко С.М. та іншим представником
цього знаку, бо Рік Синьої Кози має хороші
перспективи.
Рак (22.06-22.07)
У 2015 році Рак здатний з
головою зануритися у свої
справи і забути про все інше;
буде демонструвати дива
працьовитості, хоча йому
буде складно працювати в
команді. Утім, вихід є: зірки радять не зациклюватися на власних інтересах. Раку, як
повітря, необхідні свіжі враження, щоб із
подивом виявити навколо масу цікавих речей. Тому побажаємо Александровій Т.В. та
Парнюк З.В. позитивних емоцій у наступному році!
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Лев (23.07-23.08)
У Лева може відбутися переоцінка цінностей: а все тому,
що визначальною рисою його
гороскопу на цей рік є розбірливість. Цьому знакові Зодіака в рік Синьої Кози мимохіть
доведеться позбутися зайвих речей у своєму
житті, більше часу присвячувати дому, сім’ї.
Це дозволить йому розставити багато крапок
над «і». Представник цього знаку в училищі –
Пиріг В.О. Пам’ятайте, що навіть компліменти Лев прийматиме зі здоровим скепсисом!
Діва (24.08-22.09)
У 2015 році загостриться її
енергійність, працездатність
і вміння концентруватися на
справах. Проблема в тому, що
Діва здатна зосереджувати
свою увагу на дрібницях. Їй
потрібно навчитися чітко розставляти пріоритети. Ми вітаємо представників цього
знаку - Терещенко О.В. і Кіндякову Н.Г., бо
підвищена енергійність і пробивні здібності
забезпечать Діві у 2015 році по-справжньому
шалений прорив!
Терези (23.09-23.10)
Терези у 2015 році будуть
налаштовані філософськи.
Найцікавіше, що проекти
обіцяють бути перспективними. Якщо Терези хочуть
домогтися успіху, їм доведеться запастися
рішучістю, насильно розрубавши «гордіїв
вузол» сумнівів у роботі з компаньйонами, і
прийняти нелегку роль самостійних. Позаяк
представником цього знаку є Гальченко І.В.,
то немає нічого парадоксального в тому, що
в колективі Терези у 2015 році досягнуть більшого, ніж діючи поодинці.
Скорпіон (24.10.-22.11)
Для Скорпіона 2015 обіцяє
бути неспокійним, але цікавим! Зірки наділяють його
зарядом колосальної енергії.
Досі не бачених результатів
можна досягти, якщо буде діяти під девізом:
«Позитив - це не відсутність проблем, а вміння спокійно і без нервів вирішувати ті, що
виникають». Ми вітаємо усіх представників
цього знаку, а особливо Кулініч Г.Г., бо нічого неможливого в 2015 році для Скорпіона немає.

Новорічні розваги
Стрілець (23.11-21.12)
Стрільцю у 2015 році зірки
обіцяють подарувати безліч
вдалих моментів! Часом навіть не доведеться докладати
до цього зусиль - йому буде
просто щастити. Рік Синьої
Кози обіцяє виявитися для Стрільця вдалим і щодо грошей, оскільки менше часу
буде йти на розмови і більше залишатися
на самі справи. Тому ми бажаємо Прокопенко Ю.С. та усім представникам цього знаку
обов’язково скористатися своїм шансом.
Козеріг (22.12-20.01)
Перед Козерогом 2015 рік
відкриває величезні перспективи у здійсненні планів.
Головні козирі цього знаку тверезий розрахунок і практичність. Можливо, не всім
його задумам судилося здійснитися, але
більшу частину року Козеріг присвятить
саме тим справам, які принесуть максимальну користь. Такому прогнозу, без сумніву,
зрадіють такі представники цього знаку, як
Пилипенко В.О., Тройніна С.О., Парафіло
М.С.

Водолій (21.01.-19.02)
Ключ до успіху для всіх знаків
Зодіаку у 2015 році - раціоналізм і здоровий консерватизм,
так що зірки радять Водоліям
іти второваними шляхами,
а якщо і проявляти креативність, то в міру.
Якщо в нього вийде направити свої таланти
в єдине русло, Водолій здивується тому, яким
успішним і плідним для нього виявиться рік.
Тому побажаємо Максимчук Т.Б. і всім представникам цього знаку реалізації своїх планів!
Риби (20.02. – 20.03)
Риби у 2015 році ризикують із
головою зануритися в глибоке
море своїх почуттів і фантазій: мрії створять позитивний
фон, необхідний для того,
щоб уповні відчути яскраві
фарби життя й зуміти проявити себе. Спокійна зосередженість Риб - запорука їхнього
успіху в справах. Рік вдалий і для зміцнення
відносин із близькими людьми. Ми щиро заздримо представникам цього знаку Зодіаку Крупіній Л.В., Левіній О.І. та Вітко Т.М. Бо що
може бути важливіше відчуття радості життя,
гармонії та душевної рівноваги?

І до гадалки не ходи

Традиційні зимові ворожіння починаються на Катерини (7
грудня), продовжуються на Андрія (13 грудня) і тривають аж до
різдвяних святок.
У народі існує безліч варіантів для дівчат дізнатися свою
долю. Найпоширеніший з них
- ритуал слухання або гукання
попід вікнами. Для цього дівчина підходила до хати і прислухалася, про що там говорять. Якщо
з хати чулося: «Піди-но», «Біжи», «Принеси», «Подай», дівчина може радіти, бо піде заміж наступного
року. Якщо ж у хаті прозвучить “Сядь!”, “Стій!”, “Зачекай!”, про заміжжя можна не думати до наступного року.
Поширеними вважаються й ворожіння по тіні. Дівчини брала зім’ятий папірець і тримала його проти
білої стіни. Далі вдивлялася в зображення і по силуетах тіні вгадувала свою майбутню долю.
Ворожили також на любов, прибуток, щастя; а
студенти частіше всього гадають на стипендію,
І хоча нині деякі традиції призабуто, поспілкувавшись з нашими викладачами, я дізналася про таке:
— Ми кидали чобіт через ворота, аби дізнатися, з

якої ж сторони прибуде суджений. А от щодо сесії, я
вчила завжди. Хоча колись було: поклала під праву
п’ятку п’ять копійок. Не знаю, чи то прикмета допомогла мені, чи то я добре знала, але й насправді отримала гарну оцінку (Ірина Михайлівна Непорада).
— У дитинстві та й у студентські роки мені не довелося ворожити, бо й не знала як. Але в мене була
така прикмета – ходити на екзамени з однією і тією
ж ручкою. Це була ніби впевненість у тому, що екзамен складу добре, хоча до кожного іспиту я готувалася досить серйозно (Юлія іванівна Ступак).
Та й справді, поворожити можна, але потрібно не
забувати готуватися до сесії.
Тому якщо ви проходите біля гуртожитку і чуєте,
що хтось кричить: «Халява прийди», то це, мабуть,
із почуття гумору. Бо в нашому училищі кричи – не
кричи, а вчити все одно треба. Адже те, чого ви не
знаєте, ніколи не збудеться через гадання чи прикмети.

Тож, бажаємо всім викладачам усього найкращого в Новому році, а студентам – успішної
сесії та щасливого нового року!
Тетяна Орлова,
У-33
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Новорічний сканворд

1. Він живе в казках і темних кімнатах. Саме ним лякають маленьких дітей
і студентів-першокурсників.
2. Їй можна розказати геть усе, і вона,
як найкраща подруга, нікому нічого не
розкаже. Особливо цінується мешканцями гуртожитку.
3. Її можна отримати тільки від лікаря, і тоді всі ваші пропуски занять будуть виправдані.
4. Якщо ти хочеш прогуляти цей урок,
скажи, що забув дома форму.
5. Він є в кожного, у декого – навіть по
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два. Але у військовому ліцеї – це заборонений предмет.
6. Вона — результат студентської творчості і
вина хідл ив ос ті.
Але скористатися
нею можуть лише
справжні професіонали.
7. Його чекають
і його бояться, бо
він неминуче прийде! Але це не завуч, і не директор.
8. Його шукають під ялинкою,
а можна отримати від Діда Мороза,
розказавши
віршик і пообіцявши добре себе
поводити в новому році.
9. Вона норовлива, але приязна,
тому готуйтесь до
несподіванок. Але
цей рік належить
тільки їй.
10. Він — перший, із ким ти
вітаєшся, переступивши поріг нашого
училища вранці.
11. Його часто «забувають удома» ліцеїсти, особливо напередодні батьківських
зборів.
12. Назва одного з найемоційніших
етапів конкурсу на кращу випускну групу.
13. Яка маленька книжечка визначає
долю студента на найближчі півроку:
або це щасливе життя зі стипендією, або
скрутні будні.
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