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Слово головного редактора

Любі друзі!

Я рада бачити вас на сторінках нашої
електронної газети "Ліцеїст". Газета несе в
собі як інформаційні аспекти, так і
пізнавальні й розважальні. На сторінках
"Ліцеїста" відображаються події, які
відбуваються в Ковельському професійному
ліцеї.

Темою першого номеру є учнівське
самоврядування, головним завданням якого є
формування й розвиток соціально - активної,
гуманістично-спрямованої особистості з
глибоко усвідомленою громадянською
позицією, почуттям національної
самосвідомості.

Бажаю Вам гарного проведення часу з
газетою "Ліцеїст". Сподіваюсь, що вона є
досить інформативною, цікавою,
розвиваючою та розважальною. Нехай час
проведений в компанії "Ліцеїста" буде
приємним та корисним для тебе!

Пасевич Ірина

Над номером
працювали:

Головний редактор
Пасевич Іра

Заступник головного
редактора
Хвіщук Валя

Ілюстратор
Мартинюк Рувім

Фотограф
Федорук Діма

Журналісти
Тарасюк Міша
Васютич Ніка
Ковальчук Оля
Стан Настя
Левчук Наташа
Шевчик Аня

Комп’ютерна верстка
Ліхванчук Діана
Романюк Аня

Відповідальність за
достовірність змісту

матеріалів несуть
автори статей.
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Концерт в будинку-інтернаті для престарілих

Цікава зустріч

8 квітня в гуртожитку ліцею відбулася цікава зустріч з Майданським О.І.

Олександр Іванович народився
1942 року в с. Майдан Ковельського
району. У віці 70 років щасливо живе зі
своєю дружиною Наталією. Має двох
дітей: сина Івана, і дочку Ірину, які вже
мають свої сім’ї. Також він з дружиною із
задоволенням виховують внуків, Назара,
Олександру, Олю, Арсенія, Андрія. В
шкільні роки Олександр Іванович почав
займатися спортом. У 1959 році грав у
футбол у збірній Ковеля, де команда
посіла почесне друге місце, у ХІІІ

спартакіаді школярів з футболу. Згодом юнака нагородили почесною грамотою за
зайняте перше місце у змаганнях з легкої атлетики.

Спорт – не єдине захоплення Олександра Майданського. Він учасник художньої
самодіяльності, тривалий час входив до складу Любитівської хорової народної капели.
Працював на заводі «Ковельсільмаш».

У 1989 році закінчив курси післядипломної освіти при Київському Інституті
іноземних мов. До 1984 року перебував в Анголі по обміну досвідом. Після повернення
на Україну працював у Ковельському машинобудівному технікумі. Пішовши на
заслужений відпочинок, продовжує активний спосіб життя. Передає свій досвід
молодому поколінню. Девізом свого життя обирає слова, що «Роки – то мудрість, а рух
– то здоров’я»

10.04.13 р. в приміщенні
ковельського будинку -

інтернату для престарілих
відбувся концерт художньої
самодіяльності Ковельського

професійного ліцею. В концерті
приймали участь вокальна
група, духовий оркестр та
окремі солісти - виконавці

українських народних пісень.

Концерт пройшов з великим успіхом.
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Тематична виховна година «Тільки пам’ять не сивіє»

День профілактики правопорушень

11 квітня о 08.30 в актовому залі гуртожитку
Ковельського професійного ліцею відбулася
тематична виховна година «Тільки пам’ять не
сивіє» присвячена міжнародному дню звільнення
в’язнів фашистських концтаборів.

Друга світова війна - одна з найтрагічніших
сторінок в історії українського народу. Фашисти
хотіли зруйнувати все, що було створено розумом
та працею людей. А що вони хотіли зробити з
населенням України? Частину його знищили,
частину перетворили в рабів.

Учні групи № 14 («Слюсар з ремонту
автомобілів») та групи № 12 («Перукар;

манікюрниця») підготували і провели виховний захід з використанням мультимедійних засобів.
Досить вдало було підібрано матеріал з висвітленням проблеми Голокосту  на Україні. Для
ознайомлення  присутнім  було продемонстровано невеликий фрагмент фільму «Бабин Яр».
Учениця групи № 12 Свиридюк Неля продекламувала вірш Є.Євтушенка «Бабин Яр». Також учні
ознайомили з «насадженою Третім рейхом системою концентраційних таборів: Дахау,
Бухенвальд, Освенцім». На завершення  виховного заходу ученицею Пісоцькою Оленою було
зачитано фрагмент Елізер Берковіц «Спочатку був зойк».

Своїми болючими споминами поділилась з присутніми колишній в’язень концтабору Юзік
Клавдія Василівна.

Біль вщухає... Проте не дають спокою спогади, які щоночі приходять уві сні страшними
кошмарами. А ще іноді нагадують про себе травми, отримані під час ув’язнення. Ці болючі
спомини, змушують колишніх в’язнів розповідати пережите, адже, можливо, саме завдяки
цим подіям та фактам прийдешні покоління матимуть можливість зрозуміти як, де, в яких
умовах та за яких обставин позбулися життя тисячі українців.

17 квітня 2013 року в Ковельському професійному ліцеї проходив день
профілактики правопорушень і пропаганди правових знань.

В цей день був проведений спільний рейд адміністрації ліцею та інспектора КМСН
Кузьмука Ю.С. в гуртожитку навчального закладу
та бесіда з учнями на тему профілактики
правопорушень та злочинів. Заступник директора з
НВР Сєрков Ю.О. підготував та провів тематичну
ранкову лінійку «Неповнолітнім про закон».

Зав. бібліотекою Дятел Н.М. було підготовлено
виставку літератури і періодики на правову
тематику. В усіх навчальних групах були проведені
виховні та інформаційно-просвітницькі години на
тему «Попередження правопорушень та злочинів
серед підлітків».
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Учнiвське самоврядування
Ковельського професiйного лiцею

Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання
учнів, мета якого – сформувати в дітях почуття господаря
навчального закладу, вміння співробітничати на принципах
партнерства, гласності, демократизму.

Васютич Вероніка – Президент учнівського
самоврядування (на фото).

Головним завданням учнівського самоврядування є
формування й розвиток соціально-активної, гуманістично
спрямованої  особистості з глибоко усвідомленою
громадською позицією, почуттям національної
самосвідомості.

Учнівське самоврядування є організацією, що складається з людей, створена
людьми і діє для людей.

В Ковельському професійному ліцеї учнівським самоврядуванням керує Рада
командирів. Кожен учень в групі обов’язково має якесь доручення, відповідає за
певну ділянку роботи. Питання поставлено так, щоб кожен учень відчував свою
значимість, свою вагу в колективі і, зрозуміло, це заставляє його з усією
відповідальністю ставитись до цього доручення.
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Символами учнівського самоврядування ліцею є: Герб та Гімн ліцею.

Структура учнівського самоврядування в Ковельському професійному ліцею:

Найцікавішими
заходами можна
вважати такі: 45-річчя
ліцею, осінній бал,
тиждень Козацької
слави, новорічний
вечір, гра «Що? Де?
Коли?», День святого
Валентина, звітний
концерт художньої
самодіяльності,
благодійний концерт в
будинку-інтернаті для
престарілих.

На базі нашого
ліцею проводився
відбірковий етап

обласного дебатного турніру серед учнів ПТНЗ. Перед початком дебатного турніру
відбулося урочисте відкриття кімнати учнівського самоврядування.

А взагалі-то, учнівське самоврядування - не просто гра, це підготовка молодих
громадян, з активною життєвою позицією до життя в сучасному демократичному,
разом з тим такому складному і не передбачуваному світі.
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Мiнiстерство iнформацiї КПЛ
Міністерство інформації – це відділ, який завжди знає про всі новини, що

відбуваються в  ліцеї та поза його межами.

Міністр – Ковальчук Оля (на фото).

Основним завданням міністерства є висвітлення
інформації про всі події на сайті та в газеті “Ліцеїст”, яка
видається учнями, учасниками міністерства: редакторами,
журналістами, фотокореспондентами, ілюстраторами.

Всі номери газети зберігаються в ліцейному музеї для
прийдешніх поколінь.

Напрямами роботи Міністерства інформації КПЛ є:
- керівництво інформаційною роботою;
- організація вернісажів;
- підготовка матеріалів для сайту;

- випуск газети «Ліцеїст»;
- організація роботи сайту учнівської газети;
- художнє оформлення заходів.

Активними учасниками є: Ковальчук Оля, Пасевич Іра, Хвіщук Валя, Федорук
Діма, Ліхванчук Діана, Романюк Аня, Стан Настя, Левчук Наташа, Пантелійчук Діма.
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Мiнiстерство освiти КПЛ

Формування ініціативної, здатної приймати свідомі рішення особистості

неможливе без широкого залучення учнів до управління ліцейними справами через

участь в органах учнівського самоврядування.

Учнівське самоврядування забезпечує комплексний виховний вплив на учнів

шляхом їх залучення до усвідомленої й систематичної участі у вирішенні важливих

питань життя групи та ліцею.

Робота, яку проводить Міністерство освіти КПЛ, є одним з найважливіших

напрямків роботи, тому в цьому міністерстві працюють найбільш авторитетні і

відповідальні учні ліцею. Це Гриневич Оксана (24 гр.), Євтушик Наталія (24 гр.), Стан

Анастасія (24 гр.), Ткачук Ольга (25 гр.), Вересоцька Ірина (11 гр.), Нагалюк Лілія (11

гр.), Щьоткіна Анна (11 гр.), Лугвіщик Марія (35 гр.) та інші.

Впродовж навчального року на чолі з "Міністром освіти КПЛ"  Гриневич

Оксаною члени навчального центру організовували допомогу учням, які мають

незадовільні оцінки з окремих предметів під час самопідготовки учнів у гуртожитку,

систематично здійснювали перевірку явки учнів на заняття.
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На початку навчального року члени міністерства провели бесіди в групах

щодо важливості здобуття якісної середньої освіти, як невід'ємної частини успішної

професійної підготовки майбутніх робітників та формування професійних

компетенцій. Були також проведені бесіди про режим дня, виконання домашніх

завдань, користь читання; проведена робота по залученню учнів в гуртки та клуби за

інтересами.

Гриневич Оксана здійснювала

допомогу в організації проведення

ліцейних олімпіад, конкурсу з української

мови та літератури, інтелектуальної гри

«Що? Де? Коли?». Разом з членами

навчального центру Оксана проводила

анкетування учнів на такі теми: «Що мені

заважає у навчанні», «Про обсяг та зміст

домашніх завдань». Найближчим часом члени навчального центру планують

організувати і провести математичний КВН, літературний вечір присвячений

письменникам рідного краю, «Зоряний час» на природничу тематику.

Міністр освіти Гриневич Оксана
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Мiнiстерство культури КПЛ

Міністром культури КПЛ з 2012 році було обрано Бортнічука Дмитра.

Міністерство організовує та коригує культурно-масову роботу ліцею, сприяє
проведенню конкурсів художньої самодіяльності між навчальними групами ліцею, а
також займається проведенням вечорів відпочинку та святкових концертів. Зокрема
у 2012-2013 н.р. було проведено концерт до 45-річчя ліцею та звітний концерт.

Активними учасниками всіх концертів та масових заходів є такі учні: Хаїнська
Катерина, Бортнічук Дмитро, Сущ Лілія, Васютич Вероніка, Вансовська Оксана,
Карпук Ольга, Дрегель Тетяна та інші.
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Мiнiстерство iз соцiальних питань
та милосердя

Майже щодня ми чуємо слова «благодійник», «благодійність», вони стали для
нас буденними. А чи задумувалися ми колись, що  це таке?

      Благодійність (від «благо діяти») – одна з чеснот людини.  Цілком справедливим
є твердження про те, що це – один із виявів гуманності, що проявляється через
чуйність, повагу, любов до ближнього, вміння співпереживати, прощати людські
недоліки і вади. Це людяний і людський крок, на який у реальному житті здатний, на
жаль, далеко не кожен. Мабуть, саме тому благодійність завжди в народі вважалася
й залишається вищою чеснотою, а ті, хто здатний на неї, викликають щиру повагу.

 У наш час благодійність – це не тільки допомога сиротам чи пожертви на
операцію, це також вклад в майбутнє країни: її здоров’я, культуру чи освіту. Це
фактично інвестиція в інтелектуально-духовний потенціал країни.
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      «Давайте – і дадуть вам… Бо якою ви мірою міряєте, такою відміряють вам» -
так говориться у Біблії (Лк, 6:38).

      З чистим серцем, чистими
помислами, з душею, наповненою
благодаттю та миром саме такий спосіб і
в такому стані потрібно давати
милостиню, чинити добро, не
озираючись, чи хтось бачить, чи не
бачить, чи похвалить, чи осудить. Якщо
потреба робити добро, допомагати
ближньому є, то вона є завжди.

      Проте, інколи допомагають більше
навіть не ті великі суми, що фігурують у

списках меценатів, а просте людське слово. Все ж таки почуття милосердя
притаманне більшості з нас. Саме тому в нашому ліцеї вже традиційними стали
виступи із святковими концертними програмами в місцевому будинку престарілих,
виправно – трудовій колонії для неповнолітніх (під керівництвом Кіпеня С.О.);
відвідування дітей – сиріт групи „Журавлик” дитячого садка № 6 м. Ковеля; активна
участь у різноманітних акціях по збору коштів для певних категорій хворих; постійні
внески до товариства „Червоного хреста” тощо.

     В ці дні стартувала операція „Від серця до серця”. Сподіваємось і цього разу учні
та працівники ліцею не залишаться осторонь.

     Не просто поспівчувати, не просто любити, не
просто бути добрим, а, відкинувши власні інтереси
й проблеми, поспішати на допомогу іншим! Ось
насправді людяний і людський крок, на який, на
жаль, у реальному житті далеко не кожен здатний.
Мабуть, саме тому благодійність завжди в народі
вважалася й уважається вищою чеснотою, а ті, хто
здатні на неї, здобуваються на щиру шану й пам'ять.

     Підсумовуючи все вищесказане, можу з
упевненістю ствердити: благодійність дійсно є
найбільшим виявом гуманності, бо саме завдяки цій
людській здатності — безкорисливо прийти на
допомогу іншим — у цьому світі не зникає добро.
Вона робить суспільство кращим та
милосерднішим. Тож, будьмо не байдужими один
до одного, творімо добро!

Марина Чипчерук, міністр
із соціальних питань та милосердя
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Мiнiстерство спорту КПЛ

Драйв, ейфорія, адреналін, швидкість, сила, запекла боротьба, неповторне
відчуття перемоги… Це все лише невелика кількість того, що відчуває справжній
спортсмен. І не важливо яким спортом займатись, адже скрізь є якась своя,
захоплююча та оригінальна родзинка.  А заради її пізнання потрібно не тільки
займатися, а й жити спортом! Саме цим і займається Міністерство спорту КПЛ - живе
спортом, та ще й допомагає в цьому іншим.

Спартакіада ліцею серед дівчат і юнаків :

Волейбол дівчата
- І гр. 12
- ІІ гр. 25
- ІІІ гр. 35

Волейбол юнаки
- І гр. 33
- ІІ гр. 22
- ІІІ гр. 31

Баскетбол юнаки
- І гр. 14
- ІІ гр. 21
- ІІІ гр. 34

Футбол юнаки
- І гр. 34
- ІІ гр. 21
- ІІІ гр. 31
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Настільний теніс дівчата
- І гр. 35
- ІІ гр. 25
- ІІІ гр. 24

Легка атлетика юнаки
- І гр. 21
- ІІ гр. 31
- ІІІ гр. 32

Кращі спортсмени ліцею:
Харченко С., Швець А.,
Коваль В., Антонюк П.,
Олійник А., Шкаралевич С.,
Лабнюк В., Корець А.,
Солобчук І., Лукашик Р.

Досягнення КПЛ на міських змаганнях:
Футбол - І місце
Баскетбол - ІІІ місце
Настільний теніс - ІІ місце
Легка атлетика - ІІ місце
Волейбол (юн.) - ІІІ місце
Волейбол (дівч.) - ІV місце

Досягнення КПЛ на обласних
змаганнях:

Футбол - VI місце
Волейбол (дівч.) - ІІІ місце
Волейбол (юн.) - VIII місце
Баскетбол - IV місце
Легка атлетика - VIII місце
Настільний теніс - IV місце

Міністр спорту КПЛ Харченко Сергій
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Мiнiстерство дисциплiни i правопорядку
Міністерство організовує і координує роботу з

профілактики правопорушень у навчальному закладі.
Так, за активної участі учнівського самоврядування

кожної третьої середи проводяться дні профілактики,
організовуються зустрічі з працівниками правоохоронних
органів, проводяться рейди по квартирах учнів, схильних
до правопорушень.

За участі волонтерів центру соціальної служби для
сім’ї, дітей та молоді в усіх навчальних групах проводять
тренінги на різну тематику.

А Пасевич Ірина та Пісоцька Олена за
направленням «Червоного хреста» пройшли навчання  в
м. Луцьку і самі стали волонтерами.

Відповідальні за дану ділянку роботу в групах активно допомагають
майстрам та класним керівникам у сприянні покращення дисципліни на уроках,
боротьбі  з пропусками занять, правовому всеобучу одногрупників.

Особливо потрібно  відзначити  в цьому плані таких учнів: Іванова Анна група
11, Васютич Вероніка група 12, Бортнічук Артем група 15, Липовський Олександр
група 14, Шевчик Юрій група 22.

Як альтернатива шкідливим звичкам в ліцеї широко пропагується здоровий
спосіб життя, зокрема щороку проводиться День здоров’я, цього року він, по суті,
перетворився в тиждень. А розпочався 7 квітня в парку ім. Т.Шевченка з пробігу,
потім окремі сміливці прийняли водне хрещення, скупалися в холодних водах
р.Турії.

Міністр дисципліни та правопорядку
 Шевчик Анна (на фото)
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Рада гуртожитку

Голова Ради гуртожитку Стан Анастасія.

З учнів, які проживають в гуртожитку
створено Раду гуртожитку.

При плануванні роботи Ради гуртожитку
основною метою є створення сприятливого
психологічного клімату, комфортних умов
проживання.

Рада гуртожитку планує роботу, організовує
підготовку і розглядає питання на засіданнях
Ради.

Контролює виконання планів роботи
гуртожитку, виконує функцію зв'язку між учнями
та адміністрацією. В гуртожитку створена кімната
самоврядування, де проводяться збори і

засідання.

Учні відповідають за різні напрямки: спортивний, культмасовий, охорони
порядку санітарно-побутовий, редколегія.

Активні учні: Євтушик Владислав, Сущ Лілія, Стан Марія, Лошик Аліна, Сидорчук
Марія, Ревчук Тетяна, Піснюк Людмила.

Для естетичного та патріотичного виховання учнів створено кімнату-музей
етнографії та побуту Полісся, українську світлицю. В музеї проводяться екскурсії, учні
гуртожитку поповнюють музей експонатам.

В світлиці гуртожитку проводяться вечорниці,
конкурси, зустрічі з цікавими людьми. Недавно
були проведені конкурси: "Український борщик"
та "Веселі деруни", які дуже сподобались учням.

Також у гуртожитку для підготовки до занять є
кімната самопідготовки, де учні разом з
викладачами готують домашні завдання.

Своє дозвілля учні проводять в кімнаті
відпочинку, де переглядають різні телепередачі,

новини, фільми.

Результати діяльності Ради гуртожитку – це дружня, весела, доброзичлива
атмосфера його мешканців.
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“з кожним роком
віковий поріг
курців різко

знижується…”

Скажемо: «Курінню — ні!»
Сучасна молодь вкрай неграмотна

в питанні здорового способу життя.
Наркоманія, паління, вживання
алкоголю, токсикоманія – часто це
вбачається кращим дозвіллям серед
певної частини юнаків та дівчат.

Психолог академік Биков зазначав,
що біда всього людства у тому, що ми
вперше замислюємося про своє
здоров'я лише тоді, коли починаємо
його втрачати, коли механізм уже
зламаний і потребує ремонту.

Сьогодні ми поговоримо
про один з руйнівних
факторів, який Всесвітньою
організацією охорони
здоров'я був визнаний
«убивцею людства», тому що на
совісті цього монстра — третина
смертей, незалежно від вікової категорії
населення.

Цей фактор протягом багатьох
років підтверджує слова римського
філософа Сенеки: «Люди не вмирають,

вони стають жертвами своїх
пристрастей, не помічаючи, що
повільно вбивають самі себе».

Куріння є інфекційним
захворюванням, що передається
шляхом реклами і пропаганди. Від
нього поки що немає протиотрути або
ліків, але руйнівний вплив на організм
людини і на суспільство стає дедалі
очевиднішим.

Сумним є і той факт, що з кожним
роком віковий поріг курців різко

знижується: якщо три-чотири
роки тому курили
переважно підлітки 15—17
років, то сьогодні можна

побачити і зовсім дитину, яка
купує сигарети для себе. І це

тоді, коли часто говорять про шкоду
куріння!.. Чому так відбувається?

На основі статистичних даних
різних країн можна зробити висновок,
що тепер на планеті курить 60 % усіх
чоловіків, 73 % усіх жінок.
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Чому ж люди починають курити?
25 % людей почали курити з цікавості.
Друга причина початку куріння в
молодому віці — наслідування
дорослих. У родинах некурців стають
курцями не більш як 25 % дітей, а в
родинах курців кількість дітей, які
привчилися до сигарети, становить 50
%. Багато дітей починає курити,
наслідуючи в цьому товаришів.

Частина дітей починає курити дуже
рано (3—5 клас). Половина з них
наслідує товаришів у школі, дворі,
причому, як правило, старших. Пізніше
учні стають студентами. Тепер вони —
дорослі і курять, прагнучи таким чином
ствердитись. Приблизно на III курсі 60 %
студентів курять. Дуже швидко
виробляється шкідливий рефлекс
куріння. У поширенні куріння серед
дівчат неабияку роль відіграє мода (60
%). Ще одна причина куріння — це
бажання подобатися хлопцям.

Можна з певністю сказати, що
кожна нова затяжка сигаретним димом
скорочує людське життя на один подих,
а кожна викурена сигарета скорочує вік
на 15 хвилин. Хто ці хвилини бачить, і
хто їх рахує?.

Куріння дуже шкідливе для
молодих людей. Особливо
несприятливо воно впливає на органи
дихання, тому що легені ще не до кінця
сформовані. Підлітки-курці частіше
страждають на застудні захворювання,
такі школярі не зосереджені, успішність
у них знижена.

По-перше, нікотин та інші отруйні
речовини порушують загальний стан
організму, знижується інтенсивність
нервових процесів. Цьому сприяє і сама
поведінка курців. Нерідко бажання
курити з'являється під час уроку, й
учень відволікається від занять,
думаючи тільки про те, як із дзвоником
піти в туалет на перекур.

Людське життя таке прекрасне, але
й таке коротке. Однією з основних
причин ранньої смертності на планеті є
пристрасть до куріння тютюну. У світі
кожні 4-5хв. помирає людина від
хвороб, спричинених тютюновим
отруєнням.

Отже, скажемо разом : «Курінню —
ні!».
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Тест для підлітків:
 “Визначення самооцінки”

Тест включає 32 судження, з приводу яких можливі п’ять варіантів
відповідей, кожна з яких кодується балами за схемою:

-дуже часто – 4 бали;
-часто – 3 бали;
-інколи – 2 бали;
-рідко – 1 бал;
-ніколи – 0 балів.

Судження:

 1. Мені хочеться, щоб мої друзі мене підбадьорували.
 2. Постійно відчуваю відповідальність за доручену мені роботу.
 3. Я турбуюсь за своє майбутнє.
 4. Багато хто мене ненавидить.
 5. Яволодію меньшою ініциативою, ніж інші.
 6. Я турбуюсь за свій психичний стан.
 7. Я боюсь виглядати дурнем.
 8. Зовнішній вигляд інших набагато кращий ніж мій.
 9. Я боюсь виступати з промовою перед незнайомими людьми.
 10. Я допускаюсь помилок.
 11. Як шкода, що я не вмію як слід розмовляти з людьми.
 12. Як шкода, що мені не вистачає впевненостві у собі.
 13 .Мені б хотілось, щоб мої дії частіше схвалювали інші.
 14. Я надто скромний.
 15. Моє життя бескорисне.
 16. Багато хто неправильної думки про мене.
 17. Мені ні з ким поділитися своїми думками.
 18. Люди чекають від мене багато.
 19. Люди не дуже цікавляться моїми досягненнями.
 20. Я трохи бентежусь(неяковію).
 21. Я відчуваю, що багато людей не розуміють мене.
 22. Я не відчуваю. себе в небеспеці.
 23. Я часто хвилююсь і даремно.
 24. Я ніяковію, коли вхожу до кімнати, де вже сидять люди.
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 25. Я себе постийно відчуваю скутим.
 26. Я думаю що люди говорять про мене за моєю спиною.
 27. Я впевнений, що люди майже все сприймають набагато легше, ніж я.
 28. Мені здається, що зі мною має трапитись яка-небудь неприемність.
 29. Мене хвилює думка про те, як люди ставляться до мене.
 30. Як шкода, що я не такий комуникабельний.
 31. У суперечках я висловлююсь лише тоді, коли впевненний у своїй
правоті.
 32. Я думаю про те, чого чекають від мене друзі.

 Для того щоб визначити рівень самооцінки, необхідно звести бали
за всіма 32 судженнями.

Сума балів від 0 – 25 свідчить про високий рівень самооцінки, за якою
людина правильно реагує на зауваження інших і рідко сумнівається у своїх
діях.

Сума балів від 26 – 45 свідчить про середній рівень самооцінки, за якого
людина рідко страждає від “комплексу неповноцінності” і лише час від часу
намагається підладнатися під думку інших.

Сума балів від 46 – 128 вказує на низький рівень самооцінки, за яким
людина хворобливо переносить критичні зауваження на свою адресу,
намагається завжди рахуватися з думками інших і часто страждає від
“комплексу неповноцінності”.



Екзамен з історії.
Питання "Яка жінка була першим пілотом
України?"
Голос з задньої парти:
- Баба-яга!

Що не самостійна, то "Битва екстрасенсів". Що
не контрольна, то шоу "Інтуїція" :)



Розмовляють два студенти після здачі екзамену: -
Сань, ти щось написав?
- Ні, пустий лист здав.
-Але ж, ти і дурне!
- На це чого???
- Я теж здав чистий, тепер подумають, що ми один
в одного списували. 

Гороскоп на травень
Овен
Ви зможете втілити в життя свої мрії. У професійній
сфері замаячіє довгоочікуване визнання. Щоб воно
стало реальним, доведеться зміцнити свої позиції в
колективі. Складну ситуацію на любовному фронті
допоможуть вирішити більш досвідчені подруги.

Телець
Найкраще присвятити відпочинку весь місяць або хоча
б першу його декаду - результати не змусять чекати. У
сімейних пар є шанс повторити медовий місяць, а у
незаміжніх дам влаштувати свою долю.

Близнюки
З перших днів травня ви відчуєте, що вас переповнює
енергія і ви перебуваєте на піку своїх можливостей.
Тому головне в цей період - правильно розподілити
сили. В особистому житті потрібно зробити ставку на
чуттєвість і романтику.

Рак
Успіх залежатиме від переміщень. Часті, але короткі
поїздки принесуть емоційну розрядку і навіть
подарують відчуття впевненості і спокою. На сімейне
благополуччя благотворно вплинуть спільні покупки та
облаштування будинку, тому можна затіяти невеликий
ремонт.

Лев
Зірки радять максимально ущільнити робочий графік,
відкласти розваги і перенести запланований
відпочинок на інший час. Спирайтеся у всіх починаннях
на старі зв'язки - це забезпечить стабільність, і у вас
намітиться фінансовий ріст, а також з'являться шанси
завоювати серце обранця.

Діва
Готуйтеся до приємних сюрпризів. Саме зараз можна
очікувати відразу кілька вигідних пропозицій, і навіть
пропозицію руки і серця. Заміжнім не доведеться
сумніватися в своєму партнерові - саме в травні він
надасть вам неоціненну послугу.

Терези
Найсприятливіший час для вигідних вкладень і великих
покупок. Тим, хто не одружений(а), варто знизити
планку донамагань і не гнатися за ідеалом. У вашому
житті з'явиться чоловік, з якого вам вдасться цей ідеал
виліпити.

Скорпіон
Посилиться ваше чарівність, шарм і сексуальність. Ви
будете притягати, як магніт. Вас чекають численні, але
короткі службові романи.

Стрілець
У травні вас чекає дуже багато роботи. Вас чекає
бурхливе, але, швидше за все, нетривалий роман.

Козеріг
Слідкуйте за тим, що говорите і що слухаєте. Саме
входить і що виходить інформація керуватиме подіями
у вашій долі. Доля подарує довгоочікувану зустріч.

Водолій

Зірки примножать ваш ораторський дар. Зараз ви
переконаєте кого завгодно і в чому завгодно. Ви
здивуєте оточуючих не тільки красномовством і
дипломатією.

Риби

Рішучість і сила волі від вас буде потрібно з перших же
днів травня. Фортуна піднесе ще один сюрприз,
завдяки чому ви відкриєте в собі несподіваний талант.

Анекдоти:
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П Л А Н
виховної роботи Ковельського професійного ліцею

 на травень - червень 2013 р.
№
п/п Заходи Термін

виконання
Відповідальний

за виконання

1. Вахта пам’яті (до 68-ї річниці Великої Перемоги) 15.04. – 15.05. Кл. керівники
Майстри в/н

2. Уроки мужності в навчальних групах (за участі
ветеранів Великої Вітчизняної війни) 07.05. Кл. керівники

Майстри в/н

3. Тематичний вечір «Юність, обламана війною» 08.05.
Антонюк Н.П.
Кіпень С.О.
Дятел Н.М.

4. Тематичний вечір «Найдорожче слово – мама» 13.05. Вихователі
Учнівські лідери

5. Фінал ліцейного конкурсу «Туристичними стежками
Європи» 16.05.

Кл. керівники
Майстри в/н
Учнівські лідери

6. День профілактики правопорушень і пропаганди
правових знань

15.05.
19.06.

Сєрков Ю. О.
Кл. керівники
Майстри в/н

7. Тиждень групи 35 20.05. – 24.05. Хмеляр Л.О.
Гусар О.О.

8. Всесвітній день проти тютюну 31.05.
Кл. керівники
Майстри в/н
Учнівські лідери

9. Свято профтехосвіти Волині 31.05. Козакевич Б.Є.
Сєрков Ю.О.

10. Тиждень групи 14 10.06. – 14.06. Антонюк Н.П.
Мацук А.П.

11. Ліцейний конкурс «Міс ліцей - 2013» 06.06. Кіпень С.О.
Учнівські лідери

12. День відкритих дверей 23.05. Сєрков Ю.О.
Орловська Т.О.

13. Тематичні походи та екскурсії рідним краєм Червень
Кл. керівники
Майстри в/н
Учнівські лідери

14. Трудовий семестр
Підготовка до нового навчального року Червень

Кл. керівники
Майстри в/н
Вихователі

15. Підсумкова урочиста лінійка Вручення дипломів
випускникам 29.06. Козакевич Б.Є.

Серков Ю.О.

16. Фінал конкурсу  учнівських презентацій «Наш
навчальний заклад майбутньому» 29.05.

Кл. керівники
Майстри в/н
Учнівські лідери

Орієнтовна тематика
           виховних та інформаційно-просвітницьких годин:

1. «Ніхто не забутий, ніщо не забуто».
2. «Цілую руки матері.
3. Життя без тютюну, наркотиків, алкоголю.

4. Молодь обирає здоров’я.
5. Все на світі створено робочими руками.
6. Безпечні канікули.
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