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  Одним із найулюбленіших в народі свят завжди
було свято святого Миколая. У наші дні, з
відбудовою духовності, святий Миколай
повертається до народу, який його так
безперервно любив і шанував.
  Урочисто відзначаються дні його пам'яті двічі на
рік: 19 грудня - "зимовий" (день смерті, помер у
343 р.) та 22 травня - "весняний" (перенесення
останків із Мир Лікійських (Мала
Азія) у Бар (Італія) 1087 р. Католики
відзначають   свято 6 грудня, а
православні - 19 грудня.  Ще за життя
його називали батьком сиріт, вдів і
бідних. Святий Миколай для нас,
християн, з давніх-давен - правдиве
правило віри і уособлення
смиренності. Кожна християнська
душа любить його і звертається до
нього зі своїми потребами, бо
серце чує і знає, що він колись, за
свого життя, був добродієм для
християн, отож і сьогодні він подає
нам руку допомоги в біді.
   Святий Миколай народився в місті
Патарі, в Малій Азії. Микола вже змалку був
набожним. З віком він виявляв схильність до
суворого стримування і полюбляв бути на самоті.
Після смерті своїх батьків Микола роздав свою
спадщину бідним людям, а сам вирушив до
Палестини поклонитися святим місцям.    Відтоді
святий Миколай допомагав усім, хто потребував
його ласки. Своїми молитвами він утихомирює
бурю на морі, рятує хворих і без ліку творить добрі
діла. За такий великий і ревний труд він одержав
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сан архієпископа в місті Мирі. Він   не
пишався тим, що посів таке високе
становище в Церкві Христовій. Навпаки,
він носив простий одяг, їв один раз на
день, не прагнув до розкоші, пив лише
воду, не досипав ночей, молячись. Усіх
його чеснот не можна перелічити й
переказати, бо їх безліч. Двері його серця

відчинені для всіх, хто
може з вірою просити
його допомоги, а він
нікому не відмовляє в
пораді і дарує втіху.
Святий Миколай для
всіх є взірцем
п р а ц ь о в и т о с т і ,
скромності, чесності,
доброти, милосердя.
Виховують дітей і
підлітків на прикладі
його життя. Здавна
живе в краї звичай, що
в ніч з 18 на 19 грудня святий Миколай у супроводі
ангелів ходить від хати до хати і дарує дітям, а також
дорослим подарунки: цукерки, шоколад, яблука, а,

також одяг, взуття, книжки, маленьким - іграшки. Ввечері перед
Миколаєм   розповідають дітям про святого Миколая, його добрі
вчинки, щедре серце, милосердя, про те, що він ніколи не забував
чемних, працьовитих дітей і приносив їм подарунки. А нечемним (це
буває дуже рідко) приносив ремінь або вербовий прут чи різку.
Віриться, що й цьогорічний Миколай обдарує наших учнів,
працівників нашого закладу  своїми гостинцями, не обмине їхніх
сподівань.  Хай це свято принесе Вам і Вашим рідним здоров'я, щастя,
достаток, злагоду й благополуччя.
                                                                                                    Редколегія

Áðàâî Àñîðò³!
   20 листопада 2012 року у місті
Хмельницькому відбувся фінал
обласного профорієнтаційного
конкурсу агітбригад "Моя професія -
моя гордість" серед команд учнівської
молоді професійно-технічних
навчальних закладів Хмельницької
області. Організатори заходу -
Хмельницький обласний центр
зайнятості, управління освіти та науки
Хмельницької ОДА, Хмельницький
державний центр естетичного
виховання учнівської молоді. Його
проведенню передували відбіркові

тури та півфінальні змагання, у яких
взяли участь 30 команд. До речі, один
з півфіналів проходив 6 листопада
2012 року у Старокостянтинівському
гарнізонному  Будинку офіцерів.
Тоді перемогу здобула команда
"Асорті" Старокостянтинівського
професійного ліцею   й виборола
право виступати у фінальній частині
конкурсу. На сцені обласної
філармонії зустрілися 6 команд-
фіналістів зі Старокостянтинова,
Волочиська, Ярмолинець,
Хмельницького. Відтак, наша
команда виявилась дружнішою,
оригінальнішою.  (Продовження на
сторінці 3)
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ïðîâîäèòüñÿ òèæäåíü ïðèðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷íèõ äèñöèïë³í.
Â ïðîãðàì³:

10.12.  Виставка - конкурс таблиць, плакатів з фізики,
хімії,  математики, інформатики, технології.

(вестибюль ліцею)
Олімпіада з фізики на першому і другому курсах

(кабінет фізики)
Інтелектуальна гра Ерудит - шоу!

(21 кабінет)
 11.12. Олімпіада хімія на першому і другому
курсах.  (кабінет хімії №11)
     Гра з математики "Щасливий випадок" між
групами першого курсу

(кабінет математики №12)

      Виготовлення і розповсюдження газети
" Вісник профліцею"
13.12. Тематичний захід професійної
спрямованості "Хімічна мозаїка для кухарів"

(кабінет інформатики)
14.12. Підведення підсумків і обговорення
результатів роботи.
Оголошення роботи олімпіад.

Ïåðø³ âðàæåííÿ
  Вже майже закінчився перший семестр
навчання у професійному ліцеї. Цікаво
дізнатися про перші враження наших
першокурсників.
  Поспілкувавшись з учнями першого курсу
маємо такі висновки: всім без винятку
подобається навчання у нашому закладі, для
кого воно здається легким а для кого і не дуже.
Всі в захваті від виробничого навчання та
майстрів. Під час розмови про стипендію крізь
вуха промайнули такі розумні слова : " в школі
ти платиш за навчання, а тут платять тобі ".
  Також усі студенти задоволені обраною
професією,  і з великим натхненням та
бажанням вивчають усі тонкощі нових цікавих
предметів. Група автослюсарів дуже
задоволена обраною професією, але було б ще
краще якби була можливість отримувати права.
У кожній групі ми почули що порівняно із
школою оцінки в ліцеї значно підвищилися. Всі
учні враженні розуміючими,  щирими та
добродушними вчителями та майстрами
виробничого навчання. Розмова велася з
учнями в кабінеті інформатики, тому логічним
стало зауваження  про малу  швидкість
Інтернету. Ось такі перші враження були у
наших першокурсників.
Розмову вели: Козловська Юлія та Кузьміна
Катерина

Ó÷èñü ó÷èòèñÿ
   Одним з найважливіших завдань професійно-технічної освіти є
підготовка  робітника з високим рівнем професійної компетентності.

Бути успішним робітником,
майстром своєї справи, можна
лише за умови володіння
певними знаннями,
навичками.
  В нашому закладі разом з
професією, учні отримують
повну середню освіту.  Як
правило, ті учні , які на протязі
3 років показували гарні
знання з предметів мають

більше можливостей для успішної здачі зовнішнього незележного
оцінювання, і відповідно вступити до вишу.
   Провівши аналіз успішності серед учнів нашого закладу з  ІІІ курсу
можна відмітити таких учнів: Горбатюк Михайло, Ковальчук Вадим
(302 група), Гуменюк Олександр (303 група), Альохіна Альона, Повзун
Ольга, Нехрещенюк Анна, Михальчишина Ольга (304 група), Пліска
Віктор, Тарановський Максим (305 група). Групи № 302, 303  за кілька
місяців завершують навчання, то ж побажаємо їм впевненосіт в своїх
силах та  успішно здати ДПА.
    Для учнів ІІ та І курсів є ще можливість покращити оцінки і
серйозніше поставитися до навчання. Але також можна відмітити
кращих учнів, це -  Повзун Катерина, Гудим Аліна, Ясенчук Оксана
(111 група), Козловська Юлія, Кузьміна Катерина, Мандрикін Олексій
(207 група), Мельник Василь, Мельничук Сергій, Маленчук Артем
(210 група). Всім учням нашого ліцею бажаємо здоров’я, успіхів в
навчання, коханні, побільше усміхайтесь, і все буде гаразд!
                                                                                                         Редколегія

Ðîçãàäàé ðåáóñ!

12.12 Конкурс друкарів.
(кабінет інформатики, велика перерва)
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Наша команда закономірно здобула
перемогу. В. о. директора Хмельницького
обласного центру зайнятості С.С. Черешня
вручив юним старокостянтинівцям кубок
та диплом. У складі команди "Асорті" - 10
учнів: Васильєва Марія, Ясенчук Оксана,
Волков Олександр, Грохольська Катерина,
Нехрещенюк Анна, Ткачук Ірина, Пліска
Віктор, Христенко Роман, Посідзей Денис,
капітан команди - Олександр Жук. В
успішній підготовці команди брали
участь заступник директора з виховної
роботи Старокостян тинівського
профліцею С.Л. Овідько, керівники
гуртків І.А. Шликова, О.О Сукач .
Участь команди у фіналі й до деякої
міри сприяння у перемозі стали
можливими завдяки підтримці
виконавчого комітету міської ради,

спонсорської допомоги ПП Соляр
С.П., ПП Скалка В.В., ПП Савчук
В.А., ПП Максимов М.М. за що
організатори конкурсу й команда
щиро вдячні.
   Команда "Асорті" та студенти
ліцею, які їздили під час літнього
періоду відпрацьовувати практику в
Крим були нагороджені
відпочинком у Тернопільському

аквапарку. Всі учні із великим
задоволенням та цікавістю поїхали в
аквапарк і чудово провели там час. Всі
були в захваті від цієї поїздки. Ці
враження…ці бурхливі емоції настільки
переповнювали  нас, що ми навіть не
могли сказати як це все нам сподобалось!
                                                       Редколегія

   Виробнича практика найбільш
конкретно готує майбутніх робітників до
самостійного виконання обов’язків на
первинній посаді, куди учні прибудуть
працювати.  Вже 2 роки підряд для учнів
нашого закладу випадає нагода пройти
практику в Криму, в закладах громадського
харчування. Учні досить охоче та
серйозно ставляться до виконання своїх
перших професійних обов’язків. Члени

редакційної колегії -  Кузьміна Катерина та
Козловська Юлія поділилися своїми
першими трудовими враженнями.
   Проходження технологічної практики
студентами по професії кухар цього, 2012

Ïðîõîäæåííÿ âèðîáíè÷î¿ ïðàêòèêè
року було частково забепечено в їдальні
"Підприємства" ФО-П Серикова Н.М.
пансіонату "Морська перлина" села
Морського місто Судак.
   Адміністрація пансіонату зустріла
наш перший, а пізніше й другий заїзд
дуже привітно. Розмістили нас в
будиночку з такими самими умовами
проживання, як і у відпочиваючих. Крім
кімнат для проживання ми мали кімнату
відпочинку з диваном, телевізором
кондиціонером та столом, де учні, які
не працювали, і не відпочивали на морі,
мали змогу повноцінно відпочити на
місці проживання. Також як і у всіх
будиночках у нас була ванна кімната з
постійною гарячою водою. Вечорами
діти мали змогу відвідувати гральний
зал із спортивними знаряддями,
дискотеку на відкритому повітрі біля
басейну на території пансіонату.
 Хочеться відмітити, що при
проходженні практики учні набагато
подорослішали, вони відчули велику
відповідальність за ті технологічні
процеси, за які вони відповідали, тому
вони практично з перших днів
згуртувались, об'єднались і допомагали
один одному в: овочевому, холодному,
гарячому, кондитерському цехах, цеху
для миття посуди, роздачі а також
самого обслуговування відпо
чиваючих.  Учні  здобули не тільки  певні
навики в оволодінні прийомами
первинної обробки овочів, отримали
перший трудовий досвід по
приготуванню страв, на високому рівні
й була трудова дисципліна. Студенти
були забезпечені трьох разовим

(продовження)

харчуванням, безкоштовним
проживанням та проїздом в дві
сторони. Практика була організована
в дві зміни тому й була зв'язана з
оздоровчою програмою. Учні мали
можливість відпочивати на морі, їздити
на екскурсії: Новий Світ, Судак, по
кримському узбережжю до Ялти.
  Керівниками практики були

призначені майстри виробничого
навчання : Соловйова М.В., Коханська
Т.М., Федорук Г.В. Наставниками на
підприємстві були Ісмаїлова Ася і
Мухаметова Лінара.
                                   Редколегія
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Çàäà÷³ íà ñïîñòåðåæëèâ³ñòü òà êì³òëèâ³ñòü
1.  Яка з літер не вписується в загальний ряд:

                А, Е, И, Ю, Г, Я, Є?
2. Яке з чисел немає властивості, що мають інші числа:

                837, 612, 549, 426,343?
3. Яке зі слів не вписується в загальний ряд:

                ОСЯГ, ПЛОЩА, КОЛО, СТІЛ, ТРИКУТНИК?
           4.

  

 

 

    

 

                                                                                                                         ?
          5. Яказ фігур не вписується в загальний ряд?
     

     6. Який із прапорців не вписується в загальний ряд і чому?

 
 

 
  

Ðîçãàäàé êðîñâîðä
1.Газова оболонка землі?
2.Учений, який створив учення про біосферу?
3.Тверда оболонка землі?
4.Основні накопичувачі сонячної енергії?
5.Жива оболонка Землі?
6.Одна з характерних особливостей біоценозу?
7.Основна властивість живої речовини?
8.Родючий шар Землі?
9.Наука про навколишній світ?
10. Певна територія з однаковими умовами
існування?
11. Водна оболонка Землі?
12. Руйнування ґрунтів?

 

Розгадай ребуси, завдання,знайди ключове слово в кросворді , звернись до викладача біології,
математики чи інформатики . Переможець отримає приз.


