Наше життя
3.04 інформаційний крос «Це варто
знати» (семінар о наркоманії та СНІДі)
Шановні викладачі та

5.04 участь в художній самодіяльності «Пісенний дивограй»
13.04 читацький клуб «Духовна спадщина» запросив доцента кафедри фізико-технічного ф-ту університету
Шевцова В. Ю. на зустріч «Віртуальна
подорож у всесвіт» присвячену дню космонавтики.
16.04 відбулась екскурсія в музей
МЧС.
17.04 читацький клуб «Духовна спадщина» та медико-санітарна організація
«Рука допомоги» організували круглий
стіл до дня визволення в’язнів концтаборів під назвою «Не забудьте о нас…»
19.04 учні І та ІІ курсу відвідали театр Опери та балету, щоб переглянути
балет «Ромео та Джульєтта».
Участь у грі в шахи з світовим гросмейстером.
23.04 до всесвітнього дня книги читацький клуб «Духовна спадщина» запросив поета П.Кашаєва на бесіду «Книга
сутність людської душі».
26.04 екскурсія на козацький хутір
Галушківка в селі Петриківка.

Вітання В.О. начальника
головного
управління
освіти і науки обласної
держаної
адміністрації
О.Демчика
Прийміть сердечні вітання зі святом радості
й скорботи, пам’яті і безсмертя.
Стійкість, патріотизм, самовідданість старшого
покоління на полях битв і на трудовому фронті в ім’я
перемоги над фашизмом – справжній приклад високого
героїзму. Для нас – нащадків солдатів Великої Перемоги,
найвищою життєвою істиною є вірність їх справі і
громадському обов’язку довічна синівська шана і повага.
У нашій пам’яті назавжди залишиться ваш урок честі і слави, героїзму і самопожертви, патріотизму і вірності Вітчизні.
Нехай це радісне травневе свято додасть усім нам
сил і натхнення для нових здобутків, щоб наш рідний
дніпровський край й його захисники ставали заможнішими й благополучнішими!

В лютого місяці ми були учасниками обласного
конкурсу серед ПТНЗ «Макетування та верстки».
Наша газета «Поліграфіст» на тему «Космічна трансформація» зайняла 3-те місце.
В квітні делегати нашого училища відвідали поліграфічний коледж у Москві. Тепер в жовтні місяці
ми очікуємо їх з відвітним візитом.

Участь у виставці «Освіта-2012», яка
проходила у аерокосмічному комплексі.
27.04 проведення зустрічі-лекції з
психологом на тему «Вагітність у ранньому віці».
03.05 вітання переможців обласного
конкурсу учнівський проектів «Лідерські
здібності в мені». ІІ місце зайняв Щербіна
Олександр, ІІІ місце – Селезньова Орина
(учні 3 групи).
07.05 проведення читацьким клубом
«Духовна спадщина» єдиного уроку присвяченого до 67-річниці перемоги «Вклоняємось доземно всім солдатам».

У зв’язку з проведенням в Україні «Євро 2012»
були перенесені на 2 місяці всі загальноосвітні екзамени. І в квітні всі учні ІІ курсів вже здали екзамени
по загальноосвітнім предметам.

История праздника 1 Мая, Дня солидарности трудящихся, начинается с июля
1889 года. Тогда Конгресс II Интернационала принял решение о ежегодном
праздновании «всем мировым пролетариатом» этого дня. Сегодня праздник
утратил свой политический характер и
каждый из нас по-своему встречает и отмечает 1 мая. Но до сих пор многие помнят легендарные «МИР! ТРУД! МАЙ!».
И чтобы не стояло за этим лозунгом,
пусть 1 мая всем нам принесет только
радость, мир и май!

9 травня 1945 року назавжди ввійшло в історію як День Перемоги у найбільшій і найкривавішій війні на нашій
планеті. Статус державного свята, одержано тільки в 1965 р.
Полум'я Другої світової війни, палахкотіло шість років. Битви йшли на території країн Європи, Азії та Африки, на
неосяжних морських і океанських просторах. Армії сторін, що воювали, нараховували понад 110 млн. чол. Війна забрала понад 50 млн. життів.
З червня 1941 по жовтень 1944р. палало на українській землі полум'я ВВВ.
Ми завжди пам'ятатимемо ціну, яку заплатили наші батьки і діди за сьогоднішній мир в Україні. В зв’язку з цим починаючи з 2005 року в Україні проводиться
міжнародна акція «Георгіївська стрічка».
В 2012 році у рамках цієї акції волонтери роздадуть 500 тис. смугастих чорно-жовтих стрічок.
Про це голова Всеукраїнської громадської організації «Загальновійськовий
союз України» Олег Калашников повідомив на прес-конференції в УНІАН: «…це
символ пам'яті, демонстрація того, що людина, яка пов'язала георгіївську стрічку, пам'ятає, пишається і захищає ті історичні
ідеали, з якими старше покоління, зламавши
хребет німецькому фашизму, забезпечило
наше сьогоднішнє життя».

8 травня відзначаємо День Червоного Хреста і Червоного півмісяця.
Це свято заснований на честь швейцарського гуманіста Анрі Дюнана,
який народився цього дня у 1828 році.
Офіційну назву "Міжнародний Червоний Хрест"
було затверджено у 1928 р. на 13-ій міжнародній конференції в Гаазі, де був прийнятий статут організації,
який змінювався в 1952 і 1965 роках. На 25-ій міжнародній конференції КК, що відбулася в жовтні 1986 р.,
було затверджено нову назву організації - Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.
Завдання МККК - надання допомоги пораненим,
хворим і військовополоненим під час збройних конфліктів, допомога жертвам стихійних лих. Основні принципи діяльності руху - гуманність, безсторонність, добровільність, єдність, універсальність.

13 травня святкуємо
День матері.
Відзначається в Україні
згідно з Указом Президента
України
(№ 489/99
від
10.05.99 р.) щорічно, у другу
неділю травня.

15 травня - Всесвітній день родини (Міжнародний день сім’ї), Всеукраїнський день сім'ї
Сім'я була і залишається хранителькою людських
цінностей, чинником стабільності і розвитку. З родини
починається життя людини, тут відбувається формування її як громадянина. Тому
союз сім'ї і держави - необхідна
застава процвітання і добробуту
його громадян.
Сім’я – це основа основ і для
кожної людини і для кожної
держави. Нехай живе сім’я – нехай живе й процвітає Україна!

19

Відзначається згідно з
Указом Президента
України (№ 339/03 від 19
квітня 2003 р.) щорічно, у
третю суботу травня.

По всей Украине, 19 мая, будет отмечаться
День Европы. Главной целью всех мероприятий,
является, прежде всего, ознакомление общественности с европейскими ценностями, традициями и популяризация европейского культурного достояния.

24 травня - День пам'яті
рівноапостольних Кирила та
Мефодія, вчителів Слов'янських. День слов’янської
писемності
і
культури
унікальне культурне свято.
Цього дня вшановують святих рівно-апостольських
братівпросвітителів Кирила та Мефодія, які створили
писемність, здійснили переклад богослужбових
книг з грецької мови на слов'янську, поширювали християнське вчення. Відома і приблизна дата виникнення нашого письма. За свідченням, це
сталося в 863 році.

Книжка – одне з найбільших цивілізаційних
надбань. За рівнем розвитку книговидання
оцінюють гуманітарний та економічний розвиток держави, загальноосвітній і культурний
рівень її суспільства.
Це свято людей, яким притаманна висока культура, постійний творчий пошук, шанобливе ставлення до книги. Адже не можна уявити існування людського суспільства без книг, газет, журналів. Друковане слово є запорукою розвитку освіти, науки та
культури, джерелом духовності нації.
Світовий досвід свідчить,
що й в період розвитку інформаційних
технологій,
комп’ютеризації суспільства
жоден із сучасних видів інформації не здатен замінити
книгу або навіть конкурувати
з нею.

Савченко А,
уч. групи № 3

Чемпионат Европы по футболу 2012 года (официальное название — UEFA EURO 2012™ Poland-Ukraine) станет 14-м чемпионатом Европы по футболу, футбольным
турниром для европейских стран, проводимым раз в четыре года под эгидой УЕФА. Турнир будет проводиться совместно Украиной и Польшей, начнётся 8 июня 2012 года и
завершится 1 июля 2012 года. Это будет третий турнир в
истории европейских национальных футбольных первенств, хозяевами которого являются две страны.
Матчи ЕВРО-2012 пройдут на стадионах Киева, Донецка, Харькова, Львова, Варшавы, Гданьска, Познани и
Вроцлава. Открытие чемпионата состоится в Варшаве, а
финал — в Киеве.
Футбол — найпопулярніший вид спорту. Коріння цієї
гри на території України сягають кінця XIX ст. Одними з перших гравців у футбол на теренах теперішньої України були
англійські моряки в одеському
порту, які створили і найперші
команди (у 1878), що складалися
лише з англійців. У 1884 році в
Одесі було збудоване перше футбольне поле, гру «foot-ball» іноземці намагались популяризовувати серед місцевого населення.
Паралельно гра проникла до Західної
України, де діяли осередки спортивного товариства «Сокіл». Перші правила футбольної гри
надруковано у монографії «Гімнастичні ігри
шкільної молоді», яку видав у 1891 році Едмунд Ценар — професор учительської семінарії у Львові. Федерація футболу України, постановила вважати гру, яка відбулася 14 липня
1894 року у Львові, першим документально
зафіксованим футбольним матчем на території
України.
Найбільшими досягненнями українського
футболу є, вихід київського «Динамо» до півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА у сезоні 1998/99,
та участь національної збірної України у чемпіонаті світу 2006, де українці дійшли до 1/4
фіналу, здобуття разом з Польщею право на
проведення Євро-2012 і Кубок УЄФА 2009,
який завоював донецький «Шахтар». До заслуг
українського футболу, можна включити два
Кубка володарів Кубків УЄФА і Суперкубок
Європи, здобуті київським «Динамо» в 1975

та 1986 роках. Крім того, багато українських
футболістів виступали у складі збірної СРСР.
Наприклад, у складі збірної СРСР, яка у
1988році стала срібним призером Чемпіонату
Європи, серед 20 гравців фінальної стадії турніру було 12 представників українського футболу.
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