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В цьому виданні:

Орган учнівського самоврядування ДНЗ “Київське регіональне вище професійне училище будівництва“

З Новим Роком! З новим щастям!
Хай завжди в очах іскряться
усміх, радість і кохання.
хай здійсняться всі бажання,

грип-застуда обминає.
Щоб достаток був у домі,
діти щоб були здорові.
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Адміністрація училища

Улюблений урок

У нашому училищі протягом грудня проводилося опитування,
який урок найбільше подобається. Ви, мабуть, думаєте, буде саме
фізкультура зайняла перше місце? Адже на ній можна відпочити
від потоку інформації, який ми сприймаємо на уроках протягом
дня. Опитування учнів нашого училища показало, що немає чіткого лідера. І це чудово тому, що ми всі вивчаємо різні предмети… Хоча є
такі учні, які примудряються тікати з спец. предметів, щоб тільки побути на
фізкультурі… На щастя, таких мало.
Більшість любить саме спец. предмети. Групам подобаються предмети,
які можуть допомогти вивчити обрану професію і це справді круто. Це свідчить, що учні не помилилися з вибором.
Литвин Оксана
учениця групи Т-10

Зверніть увагу:
наші досягнення:

Ми стали щасливішими

З 01.12.2017 по 13.12.2017. Було проведено акція із здачі
макулатури. Усі групи проявили активність, було зібрано
550 кг.
Серед усіх груп найбільше зібрали група МС – І, ІІ. Вони
здали аж 25 кг, гроші, отримані від здачі вторсировини, буде використано для придбання подарунків до Нового року
та Різдва. Їх отримають діти, які позбавлені батьківського піклування. Звичайно, крім подарунків, вони потребують уваги, тому учасники учнівського самоврядування проведуть з ними час за іграми та розмовами. Учасники акції раді,
що зможуть підтримати інших.
Французький філософ Дені Дідро казав, що найбільш щаслива людина,
яка дарує щастя іншим. Отже, усі учасники акції є щасливими.

 І місце з волейболу
змаганнях серед навчальних закладів міста
Київ (юнаки) та отримали мали нагоду представляти місто Київ на
Всеукраїнських змаганнях;

 І місце з настільного
теннісу у міських змаганнях серед ПТНЗ
міста Києва;

Литвин Оксана
учениця групи Т-10
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Досягнення групи П-13

У групі П-13 навчаються учні за спеціальністю «флорист, квітникар, озеленювач». Протягом семестру вони знайомилися із майбутньою професією під
час різноманітних майстер-класів, екскурсій, заходів. Так, на початку грудня
під керівництвом Бабич І.В. (викладача правознавства) було проведено виховний захід «Я знаю та реалізую свої права». На ньому діти читали вірші, розповідали поезії на пам'ять.
Кожен із учнів цієї групи талановитий. Хтось гарно танцює. Хтось вправно вишиває. Хтось добре
малює. Коли хлопці та дівчата починають малювати, то з легкістю переносять свої почуття на листок.
Мабуть, усім запам’яталася виставка робіт Даніїла Замойського. Твори хлопця вражають уяву неповторним світосприйняттям. До речі, юнак навчався малювати вдома. Також він займався інтуїтивним живописом (правопівкульним малюванням) майже 2 роки.
Майстер цієї групи дуже задоволена спілкуванням із учнями. Нічікова О.Л. і сама дізнається багато нового, проводячи час із ними, вона часто повторює: «Всі діти талановиті, а наші – особливо!»
Литвин Оксана
учениця групи Т-10

Спогади

Коли я дізналася, що буду навчатися у Київському регіональному вищому професійному училищі
будівництва, мені стало цікаво як це буде! Мені,як і всім, було і цікаво, і страшно. Перше вересня особисто я дуже добре пам’ятаю, тому що, мабуть, як і всі, я боялася сюди іти… Коли я вже з’явилася в училищі, мій страх безслідно зник. Я познайомилася зі своїми майстрами, з одногрупниками.
Перший навчальний день пройшов, як не дивно, дуже цікаво…За день усі учні легко запам’ятали
одне одного імена. Тоді ми ще не обрали старосту, ми вирішили це залишити на потім. І подивитися, кого буде слухати вся група, хто буде відповідальним.
У перший день ми на уроках просто знайомилися одне з одним, а також з нашими вчителями. Особисто мені запам’яталося знайомство з Аллою Олександрівною (вчителем охорони праці). Вона нам, пам’ятаю, задала 3 питання, на які ми по черзі відповідали:
1.Як звати?
2.Чим цікавишся або чим займаєшся?
3.Звідки ти дізнався про училище.
У круговерті подій минув третій навчальний день.
Потім ми вже звикли до цього ритму життя… Я пам’ятаю момент, коли ми обирали старосту. Майже 2 дня всі мої одногрупники підходили до мене, прогнозуючи, що я буду старостою, але я пам’ятаю,
що коли до мене так хтось підходив, то я просто їм казала, що не було ще голосування і, можливо, наші
майстри не будуть із цим згодні. Але мої одногрупники були наполегливими. І коли в нас був урок з Сергієм Сергійовичем. то вони підняли цю тему і він був з ними згоден… І так я з дівчини яка боялася училища, стала старостою, яка нічого не боїться.
Тепер всі страхи зникли. Вчителі дуже добрі та вміють гарно доносити інформацію до дітей. Особливо це стосується викладачів інформатики. Вони ніколи не нервують, коли ти в них перепитуєш якусь
інформацію, навіть коли щось не виходить. Викладачі готові підтримати тебе, якщо в тебе щось сталося… Так було з конкурсом «Краса Голосієво». Я все готувала майже сама, але мій страх їхати на цей
конкурс не можливо передати словами… Я пам’ятаю, що так злякалася, що була готова відмовитися від
конкурсу. Якби мене не підтримав викладач спец. предмету(Янко С.С) в ту хвилину моєї слабкості, я б
не отримала звання Міс Ніжність. Підготовка доповіді на цей конкурс була складною але результат перевершив усі сподівання.
Я, напевно, скажу за всіх як голова учнівського самоврядування (так, тепер я займаю цю посаду),
нам справді тут подобається, ми дізнаємося багато чого нового і це справді добре. Щиро вдячні всім вчителям, які нас терплять. І я дійсно рада, що не піддалася паніці, і в перший день прийшла сюди.
Рішенням учнівського самоврядування гуртожитків за грудень 2017 року визнані кращими:
по вул. Стельмаха, 5:

по вул. Деревообробна, 3:

кімнати №№5, 7, 11, 303;

кімнати №№208, 212, 401, 407.
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