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ЧИТАЙТЕ У НОМЕРІ:
Тиждень української
мови та писемності
Історикотопографічний турнір
День толерантності
Форум лідерів
учнівського
самоврядування

Плекайте в серці рідне слово
Барвисте диво калинове
Хай квітне, пломенить червоно
В сім'ї великій, вольній, новій!
Міжнародна гра
З
07
по 11 листопада 2016 року в
“Sunflower"“
ДНЗ «БЦПТО» проходив філологічний
тиждень, присвячений Дню українсь26 листопада - день
кої писемності та мови. У рамках тижпам'яті жертв
ня пройшло багато різноманітних захоПоради психолога
дів. Це і конкурси, й виставки, і
концертні програми, і просто
• Зональні змагання
змагання, а також цікаві уроки
про скарби рідного слова, тематичні лінійки, виховні години.
Цього року програма предметного тижня була, як
Мова - душа кожної завжди, досить насиченою. Учні мали
національності, її святощі, її змогу поринути у
багатющий світ кранайцінніший скарб. си і принад рідної
мови.
Іван Огієнко української
Метою всіх проведених заходів було:
- донести до учнів
Мова вмирає, коли наступне красу і багатство української мови;
покоління втрачає розуміння - формувати відчуття краси
значення слів. рідної мови;
- розвивати мовленнєві здібВ. Голобородько ності учнів;
- збагачувати словниковий
запас;
- виховувати любов до рідної мови.
У ході підготовки до тижня було
випущено чергові стіннівки учнями 14 курсів під гаслом «Любіть Україну і

мову її солов'їну».
09 листопада пройшла святкова
лінійка «Плекаймо рідне слово», присвячена Дню української писемності
та мови, на якій викладач Цьомкало
Н.М., ознайомила з основними заходами, закликала брати активну участь як
учнів, так і викладачів.
Цього дня у ДНЗ «БЦПТО» старту-

вав І етап Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, щоб підняти престиж державної
української мови. У конкурсі взяли участь 22 учасники. Переможцем
стала учениця групи К26 Іскра Ніна.
Яскраві учнівські стіннівки, присвячені рідній мові, і сьогодні милують
око і вражають цікавим матеріалом.
Але найяскравішими заходами тижня
були, звичайно, бібліотечний урок
«Світлиця слова у безмежжі часу»,
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який провела викладач української мови та
літератури Вевтоненко І. В.; урок з англійської мови «Знання – це сила», викладач Кириченко С. В.; позакласний захід «І проросло у
серці рідне слово», викладач української мови
та літератури Цьомкало Н. М.
Було сказано й про заохочування у вигляді
гарних оцінок найактивнішим, найсумліннішим учасникам та переможцям, адже будь який захід у центрі є частиною навчального
процесу.
Т
а
кож пройшов творчий
конкурс «Мій улюблений герой з прочитаної
книги»
Його метою було
сформувати розуміння
того, що українська
мова - наш скарб, без
якого не може існувати
ні народ, ні Україна як
держава. Розширювати знання про красу і
багатство української
літератури та
мови.
Пробудити почуття національної гідності.
Виховувати любов до рідної мови, рідного
краю, його традицій, почуття поваги до всього
свого, українського, бажання розмовляти рідною мовою. Найкращими у цьому конкурсі були:
- Самохвалова Анастасія - учениця групи К26
(твір «Майстер і Маргарита» М. Булгаков),
- Самойлова Ліза - учениця групи К26 (твір
«Тарас Бульба » М. Гоголя),
- Фаустов Дмитро - учень групи Є11 (твір
«Захар Беркут» І. Франка).
З 07 по 11 листопада проводився конкурс
малюнків «Мова моя солов’їна» між учнями 1- 4 курсів з метою залучення учнів до
джерел української національної історії та культури, збереження та прищеплення українсь-
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ких традицій, осмислення себе частинкою великого українського народу. Яскравим малюнком серед всіх стала робота Вершиніної Анастасії - учениці групи К-16 до твору
«За двома зайцями» М. Старицького.
Неперевершене декламування гуморесок П.
Глазового, віршів з позакласного заходу «І
проросло у серці рідне слово», представили
аудиторії Шокотько Роман, Сєрокурова Анастасія, які полонили усіх присутніх своєю акторською майстерністю.
Порадували своїм виступом і танцювальний колектив дівчат групи П25 з танцем «Україночка».
Мова - це серце нації і канва, на якій народ вишиває
узори свого буття. Мова –
це особистість, вона має
обличчя, свій характер, темперамент, свою культуру,
мораль, честь і гідність,
своє минуле і майбутнє.
Мова - це невичерпна духовна скарбниця, до якої народ безперервно докладає
свій досвід, розум і почуття.
Наше свято завершилось… Знову всі відчули гордість за рідну мову, бо вона - це неоціненний скарб і ми ним володіємо.
Бережіть природу і мову,
щоби справжніми бути людьми
Пісню мами, її колискову,
що уперше почули дітьми.
Все робіть, щоб річки не міліли,
і ліси хай піснями звучать
І щоб мовою рідною вміли
Україну свою оспівать.
Викладач української мови
та літератури Цьомкало Н.М.
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Минулої п’ятниці, 11 листопада, пройшов історико-топографічний турнір серед
учнів коледжів та професійно-технічних
навчальних закладів Бердянська, у якому
взяли участь 6 команд.
Нашу команду «Національний гомін»
представляли одні з найкращих учнів: Шокотько Роман (група А-28), Гордієнко В’ячеслав та Шаравін Кирило (группа Є-41).
Капітаном команди була Самура Альона
(група ТП-211). Координатором команди
виступив викладач правознавства Білай Ю.В.
Турнір складався з двох блоків: географічний та історичний. У географічному блоці
змагань учасники повинні були зорієнтуватися на місцевості за старим планом нашого міста й компасом, а у історичному – необхідно було розповісти історію назв ву-

лиць Бердянська за маршрутом та описати
два об’єкти, що були зазначені на мапі.
За результатами турніру, з величезною
перевагою, наша команда зайняла І місце.
Крім того, наші учні отримали спеціальний
приз турніру – «За найкраще знання історії
рідного міста». Вітаємо з заслуженою перемогою!

Напередодні дня толерантності всі ми
намагаємося донести один до одного нагадування про те, що життя різнобічне, що
навколо є безліч не схожих на нас людей,
життєвих ситуацій, які потребують всезагального розуміння, поваги, шанобливого
ставлення з боку оточуючих.

9 листопада в Бердянському центрі дитячо-юнацької творчості відбувся форумтеатр до дня толерантності при підтримці
першого Антікафе Бердянська.

Заступник директора з
навчально-виховної
роботи
Н.В.Косенок

Актив ДНЗ «БЦПТО» разом з педагогом-організатором прийняли участь у
заході, де кожен учасник зміг стати як
учасником театрального дійства, так і
глядачем. Після завершення заходу команда нашого навчального закладу отримала подяку від організаторів заходу. У
всіх учнів залишилось багато яскравих
вражень та емоцій.
Педагог-організатор Алабаш І.В.
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23
листопада у палаці культури ім.
Т.Шевченка у м. Запоріжжя пройшов 10 форум лідерів учнівського самоврядування професійно-технічної освіти області. На ньому
були присутні голови учнівського самоврядування та їх заступники з усіх навчальних закладів області.
Запорізька обласна рада заохочує активну
учнівську молодь, яка складає потенціал регіону і держави. Запорізькій області й країні
потрібні кваліфіковані працівники, які б не
тільки досконало володіли професією, а й виявляли соціальну активність, мали чітку громадянську позицію, висловив свою точку зору заступник голови Запорізької обласної
ради Владислав Марченко. Він високо оцінив енергію та завзятість лідерів учнівського
самоврядування професійно-технічних навчальних закладів Запорізької області.
Основними завданнями учнівського самоврядування були й залишаються активізація
молодіжного руху за здоровий спосіб життя
та поширення кращого досвіду з профілактики запобігання негативних проявів серед уч-
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нів, впровадження нових форм
здорового
дозвілля, екологічне
виховання
волонтерський
рух.
Наш навчальних заклад представляла президент учнівського самоврядування Стойловська Олена - учениця ІІ курсу.
Олена щойно була обрана на цю посаду, тож
мала нагоду поспілкуватися з лідерами інших навчальних закладів та послухати про їх
плідну роботу. Колективу ДНЗ "БЦПТО" за
2015-2016 навчальний рік була вручена Почесна грамота директором Департаменту
освіти і науки Т.Я.Озеровою за активну
участь учнівського самоврядування у волонтерській роботі.
Вітаю лідерів з річницею учнівського
самоврядування. Бажаю наполегливості, відповідальності, активної життєвої позиції.
Заступник директора з НВР Косенок Н.В.

30 листопада, вперше відбулася Міжнародна гра зі світової (української та зарубіжної) літератури "Sunflower". Учні центру
активно долучилися до участі у грі. 16учнів
І-ІV курсів вирішили спробувати свої сили
на знання зарубіжної літератури! І хоча до
оголошення підсумків ще далеко, всі були
дуже задоволені участю у грі.
Хочеться побажати всім учням успіхів
та прекрасних результатів!!! Молодці, що
любите книгу та читаєте захоплюючі твори
зарубіжної літератури!
Вевтоненко І.В. - викладач української мови та літератури
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Ця скорботна дата живе в душі кожного
українця. Кожного року останньої суботи
листопада в нашій державі прийнято згадувати жертв голодоморів в Україні 19211923, 1932-1933 та у 1947 році. Найбільш
масштабним за своїми наслідками, був голодомор 1932-1933 років. Цинічність, з
якою ці злочини були організовані більшовицькою владою, вражають сучасне покоління не лише українців, а й людей інших
країн. Де це бачено, щоб влада держави таким жорстоким способом винищувала власне населення. Але ці події мали місце в
Україні. Жертвами цих злочинів стали мільйони українців.
У навчальному закладі з метою вшанування пам’яті жертв Голодоморів були організовані заходи: проведена інформаційна
лінійка, у бібліотеці підготовлена тематична виставка художніх творів українських
письменників про голодомор, учнівські
групи підготували змістовні стіннівки,
пройшла єдина виховна година на тему:
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«Великий голод-вічний гріх», організовано
перегляд учнями документальних та художніх фільмів «Голод 33-го», «Під знаком
біди», 25 листопада був проведений позакласний захід викладачем історії Д'яківом О.М. на тему: «І знову пам'яті свіча
палає». Хвилиною мовчання та запаленою
свічкою скорботи присутні на заході вшанували пам'ять жертв голодомору у 20-40
роках ХХ століття. 26 листопада педагогічний та учнівський колективи брали участь
у покладанні квітів до пам’ятного знаку
«Жертвам голодомору 32-33 років.
О 16.00 прийняли участь у загальноміському заході, «Запали свічку», який щорічно
відбувається в Україні.
На підвіконні палахтить
Скорботи полум’я священне –
То свічка пам’яті горить
За всіх безвинно убієнних…
Памятаємо!.. Не маємо право забути!..
Викладач історії Дяків О.М.

БЛІЦ НОВИНИ
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1. Пам’ятайте: найкращий спосіб боротьби
з душевним неспокоєм – постійна зайнятість.
2. Щоб забути свої напасті, намагайся зробити приємне іншим. Роблячи добро іншим,
робиш добро собі.
3. Не намагайся змінювати чи перевиховувати інших. Набагато корисливіше і безпечніше зайнятися самовихованням.
4. Пам’ятай: кожна людина – така ж яскрава й унікальна індивідуальність, як і ти,
приймай її такою, якою вона є. Намагайся
знайти в людині позитивні риси, вмій бачити
її достоїнства і в стосунках з нею спробуй
опиратись саме на ці якості.
5. Май мужність від щирого серця визна-

вати свої помилки. Уникай зазнайства і дозування.
6. Вчися володіти собою! Гнів, дратівливість, злість спотворюють людину. Егоїзм –
джерело багатьох конфліктів. Виховуй в собі
терпіння, пам’ятай, що «рана заживає поступово». Не через дрібниці.
7. Будь-яка справа починається з першого
кроку!
8. Пам’ятай: перешкоди нам даються задля
нашого розвитку.
9. Людина, має необмежені можливості
самовдосконалення, причому в усіх галузях
СВОЄЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ.
10. Будь толерантною особистістю.

Зональні змагання з
волейболу серед
дівчат
16 листопаду 2016 року пройшли зональні змагання з волейболу серед дівчат професійно-технічних навчальних закладів міста Бердянська. В напруженій боротьбі команда дівчат
ДНЗ "БЦПТО" зайняла перше місце.
Вітаємо переможців!!!
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