НАШЕ ЖИТТЯ
29 серпня учні 3 групи
здійснили прогулянку по Дніпру на теплоході «Галина
Андрусенко» під гаслом «Зустріч двох поколінь».
***
1 вересня для учнів нашого училища провели екскурсію «Місто Дніпропетровськ
– перлина Придніпров’я».
***
17 вересня учні 7 групи
відвідали обласну бібліотеку
у рамках програми клубу
«Духовна спадщина». Гурай
Л.Г. прочитала лекцію на
тему «Книга – джерело
знань».
***
18 вересня учні 16 групи
здійснили екскурсію на виробництво, відвідавши поліграфічну фірму «Імекс».
***
19 вересня 2 група провела інформаційний захід присвячений 30-тій річниці від
дня народження смайла.
***
21 вересня у гуртожитку
відбувся Вечір знайомств.
***
28 вересня лідери груп
преміювавли екскурс іонною
поїздкоюя Петриківка – Галушківка «Козацький хутір»

Учить трудиться, думать смело,
Шагать. Дороги хороши...
Нет в мире радостнее дела,
Чем воспитание души!
Нет в мире должности прекрасней,
Труда отважней и милей...
Есть в октябре прекрасный праздник
Чтоб поздравлять учителей!

Дорогие мастера производственного обучения и преподаватели!
От всей души поздравляю вас с Днем учителя! В жизни каждого человека есть свой Учитель – тот, кто повлиял на выбор жизненного пути
и дал прочные знания, навсегда остался в сердце как образец нравственности, интеллигентности, стал настоящим другом и мудрым наставником. Труд педагогов важен, ведь сея в юных душах «разумное, доброе,
вечное», именно учителя закладывают основы счастливого будущего.
Быстро меняющийся мир заставляет вас, уважаемые педагоги, постоянно заниматься саморазвитием, расширять кругозор, совершенствовать методы и формы работы с детьми, осваивать новые технологии.
При этом вы неизменно остаетесь чуткими и отзывчивыми, мудрыми и
терпеливыми, а своих учеников не просто обучаете и воспитываете, но и
вкладываете в каждого частичку души.
С уважением

Макаров В.А.

1 – Міжнародний день людей похилого віку,
Міжнародний день музики.
5 – Всесвітній день вчителя
9 – Всесвітній день пошти.
14 – Міжнародний день зі зменшення небезпеки стихійних лих.
21 – День працівників харчової промисловості
24 – Всесвітній день розвитку інформації
24-30 – Тиждень роззброєння, Європейський
день громадянського права.

Каждый год в первое воскресенье октября те
люди, которым мы обязаны малой толикой вселенских знаний, что уместилась в нашей голове, отмечают свой профессиональный праздник. Им дарят цветы и говорят слова благодарности, за себя ли или за
отпрысков – не суть важно. Им воздают должное, и
по праву. Мы все в долгу перед ними. Я об учителях,
мастерах производственного обучения, воспитателях:
мы начинаем их любить, когда покидаем училище,
понимать – когда собственное чадо выкидывает фортели, и ценить, когда с удивлением осознаем, что до
сих пор помним, когда было крещение Руси, чему равен квадрат гипотенузы и столицу Малайзии.
Учитель – это не только человек, обучающий

наукам, но еще и носитель духовности и нравственного начала. Учителя выполняют особую гражданскую миссию - воспитание молодого поколения.
Их знания и опыт, преемственность традиций и новаторство лежат в основе каждого учебного
заведения…
…Кроме того, работа учителя требует колоссального терпения и постоянного профессионального
совершенствования, ее значение для формирования и
развития общества невозможно переоценить.
Уважаемые коллеги, искренне поздравляем Вас
с профессиональным праздником и желаем неутомимого энтузиазма, новаторства в работе и любознательных учеников.
Мастер п/о, Огиенко Н.Я.

С Днем учителя!
Если б не было учителя,
То и не было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя.
Ни Шекспира, ни Коперника.
И поныне бы, наверное,
Если б не было учителя,
Неоткрытые Америки
Оставались неоткрытыми.
Без его бы сердца доброго
Не был мир так удивителен.
Потому, нам очень дорого
Имя нашего учителя!
Строгим и ласковым,
Мудрым и чутким,
Тем, у кого седина на висках,
Тем, кто недавно из стен институтских,
Тем, кто считается в средних годах,
Тем, кто поведал нам тайны открытий,
Учит в труде добиваться побед,
Все, кому гордое имя – Учитель,
Низкий поклон и горячий привет!
Робул Анна 19 гр.

В 1958 году Патриция Хароски, работавшая
секретарем в компании State Farm Insurance
Company, предложила новый праздник — День
Шефа (National Boss Day).
В наши дни День Босса всегда отмечается 16
октября, и праздничные мероприятия сопровождаются поздравительными открытками.
Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/1503/ © Calend.ru

В России 12 октября отмечают День кадрового работника. Деятельность этой службы
многосторонняя: подбор персонала, организация
их труда, прогрессивное развитие систем оплаты
труда и мотивации, проведение социальных гарантий и льгот. Сотрудники кадровой службы
ежедневно и скрупулезно исполняют свои обязанности.
Поздравляем и наш отдел кадров с профессиональным праздником!

Українське козацтво – одна з малодосліджених і загадкових сторінок історії
України. З ним пов’язано багато видатних постатей, подій, традицій українського народу.
Коли говорити формально, то Європа вважала козаків лицарським станом нашої нації. Люди, котрі пройшли трирічний вишкіл на Січі, приймалися при європейських дворах як дворяни. Більше того,
після Хотинської битви, коли козацтво
практично врятувало Європу від Турецької імперії, в середовищі європейської
шляхти стало модним відправляти юних
нащадків прославлених дворянських
родів Європи для осягнення військового
мистецтва саме на Січ.
Сьогодні українські козаки стали
майже історичним міфом, але традиції запорожців продовжують існувати в суспільстві тривалий час і навіть відроджуються.
Продовжують жити в пам’яті народу військові подвиги козаків, їх походи на південь, у кримське ханство, Туреччину, боротьбу.
Наразі в нашому суспільстві престижною і "крутою" є поведінка не лицаря, а "безбаштового бандита". Це неприродний стан речей, і в цій ситуації радує
хіба те, що носії генетичного коду Воїна
серед українців ще не перевелися. І юнацтво має цей тип людей за ідеал. Коли ми
говоримо про гордість за своє походження, то це і є традиція українського шляхетного стану, який ще треба із шароварництва і горілчаної героїки спрямувати до
виховання справді шляхетських якостей
людини.
Викладач історії, Ковбаса В.М.

Подвиг народу – подвиг кожного
«От огневой до огневой
Он шел вперед и верил свято,
Что вся Отчизна без него
Слабей на одного солдата»
М. Селезнев
У
маленькій
статті неможливо описати всю атмосферу,
почуття, емоції подій
70- ти річної давності
про війну, звільнення
міста, про що мені
маленькій розповідав дідусь. Та навіть всевладний час не в
змозі стерти із пам’яті згадку про ті страшні і величні події.
Ми завжди пам’ятаємо про тяжкі перші роки війни,
коли доводилося відступати, віддаючи ворогу рідну землю, і
героїзм та стійкість захисників Вітчизни, і грандіозні битви, в
ході яких вдалося зламати хребет фашистської армади, і визволення Європи, і світлий день Перемоги.
Пам’ятаємо і воєнні дії на території нашої малої батьківщини, рідної Дніпропетровщини. І зараз згадуємо події,
які передували її звільненню від ярма окупації.
Визволення Дніпропетровська, як і визволення Дніпропетровської області та всієї України, проходило крок за
кроком, район за районом, місто за містом. Надзвичайно
важко було нашому народу здобути Перемогу. Буквально кожен шматок нашої землі облитий кров’ю людей, які вчинили
героїчний подвиг заради наступних поколінь. Ми будемо
пам'ятати це завжди.
Я запам’ятала цю подію після того, як у 2011 році
була відкрита меморіальна дошка Селезньову Михайлу Сергійовичу, який теж приймав участь у боях за визволення рідного міста. Там були присутні колишні фронтовики, афганці,
письменники, просто читачі, і наймолодші – учні шкіл, які
виступали з віршами Селезньова, а також учні нашого училища.
Всі події описуються в його віршах, повістях, творах,
спогадах про школу, де він згадує однокашників та земляків
– і все це об’єднала війна.
Селезньова Орина, учениця гр. 3

Воспоминание осени
Желтый лист постучался бесшумно
В сизый образ оконных преград,
Он не знал ,что нарушил бездумно
Сонный шелест прошедших утрат.
Содрогаясь под ветреным маршем
Цепко липнет к звенящей «земле»
Еще миг, удержатся, не сдаться.
Не упасть, не разбиться, нет, нет.
Тонких линий, плелась паутинка
По хрупчайшей пластинке листка,
Будь-то проседью тонкий морщинок
Задевала его...и меня.
Со стремленьем спасти бедолагу,
Я рванулся к окну, распахнув...
А листочек тем временем падал...
Унося за собою мечту...
Сеидова Анастасия,
ученица гр. 9

Два рази на рік стрілки годинника
переводяться на годину в більш ніж 100
країнах світу. В останню неділю березня
- на годину вперед, в останню неділю жовтня - на годину назад. Це необхідно для
того, щоб наблизити адміністративний
час до сонячного.
В 2012 році Перехід на зимовий час
припадає на 28 жовтня.
http://www.dilovamova.com/index.php?page=10&holiday=266&year=2012

День працівників харчової
промисловості відзначається
щорічно у третю неділю жовтня відповідно до Указу Президента України від 08.08.1995 №
714/95.
Харчова промисловість України - це
тисячі великих, середніх і малих підприємств різної форми власності, які виробляють майже 20% від загального обсягу промислової продукції.
Найбільша
частина
реалізованої
продукції - це напої, м'ясні та молочні
продукти, тютюнові вироби, хліб і хлібобулочні вироби, жири.
Специфіка галузі така, що від дбайливих рук залежить
і кількість, і якість продуктів, яки ми щодня оцінюємо і
цінуємо.
Дата святкування Дня працівників харчової промисловості в Україні близька до дати, проголошеного в 1979
році Всесвітнього дня продовольства, який відзначається
16 жовтня. У 1995 році 16 число випадало на 3-й понеділок
жовтня. У той же час, День працівників радянської харчової промисловості з 1966 року святкувався в третю неділю
жовтня. Мабуть, при призначенні дати свята була врахована стара традиція вшанування професіоналів у вихідні дні і
нове для України устремління в світову спільноту.
http://www.work.ua/ua/holidays/113/

ВНИМАНИЕ!
Редакция объявляет
конкурс для учащихся.
Подавайте свои материалы в пресс-сектор и в конце года
лучший автор будет
награжден.

РЕДКОЛЕГІЯ:
Відповідальний за випуск – бібліотекар Слинько Н.В.
Майстер в/н Юдіна М.В.
04.10.2012
ДНЗ МВПУ ПІТ, пр. Пушкіна, 36, т. 42-36-16

