Орган учнівського самоврядування

ЛІЦЕЙНИЙ
ЕКСПРЕС

ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ
ПРОФЕСІЙНИЙ
ЛІЦЕЙ

ВИПУ СК

2

ВЕ Р Е С ЕНЬ — Ж ОВТЕН Ь

20 1 3

Наш девіз
У ЦЬОМУ
ВИПУСКУ:
В новий навчальний рік з
гарним
настроєм

1-2

Першокурсник.
Моя професія!

3-4

Освіта — скарб;
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до нього.
П. Буаст

Гуртожиток —
5
наш другий дім

В новий навчальний рік
з гарним настроєм!

Осінь святкує. 6-7
Фоторепортаж

В 2013 році ряди ліцеїстів поповнилися першокурсниками. Серед них
на базі неповної середньої освіти (9 класів):

Посміхнемось 8
щиро Вишні

•
•
•
•

25 малярів-штукатурів (група № 11);
25 столярів будівельних, верстатників деревообробних верстатів (група № 12);
28 кухарів (група №13);
25 кравців (група № 15);

на базі повної середньої освіти (11 класів):
В здоровому
тілі – здоровий дух

Краса дає
натхнення

9

•
•

25 офіціантів, барменів (група № 14);
26 штукатурів, лицювальників-плиточників (група №17).
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Бажаємо їм успіхів у оволодінні професією, творчої наснаги, чудових і незабутніх учнівських років!
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Ліцейний

Експрес

В об`єктиві – події

1 вересня в Любомльському професійному ліцеї відбулася урочиста лінійка, присвячена Дню знань. Ряди
першокурсників поповнило майже 150 учнів.
На свято були запрошені представник Голова любомльської районної ради, депутат Гаврилюк С.Є та
настоятель храму святого Пантелеймона м.Любомль
ієрей Віталій, які побажали молодому поколінню
бути хорошими спеціалістами, найти своє місце в
житті, бути гідними і достойними людьми.
Святкова лінійка розпочалася з підняття Державного
прапору України під урочисте виконання Гімну
України.
Зі словами привітання виступив директор ліцею В.М Дутко , старшокурсники та викладачі привітали присутніх віршами та піснями, а мама першокурсника Л.П Ліщук обсипала зернами пшениці на щастя і долю та побажала успішного навчання.
Після святкової лінійки для учнів ліцею в актовій залі був проведений виховний захід «Державний прапор
України – святиня нашого народу», на якому учні дізналися історію виникнення державного символа, про правила користування прапором та його значення в нашому житті.
Присутні отримали позитивні емоції, нові враження та задоволення від урочистостей.

Ліцейний
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Першокурсник. Моя професія!
Я навчаюсь в 11 групі за спеціальністю маляр, штукатур. Обрав
я Любомльський професійний ліцей зі своєї власної ініціативи і по
рекомендації друзів, які тут навчались і навчаються. Вони дуже позитивно відгукувалися про цей навчальний заклад. Остаточно переконало мене і те, що учням надають сучасний, просторий гуртожиток.
Вже два місяці я – учень Любомльського професійного ліцею.
Мені тут все подобається! У мене багато нових друзів, хороші викладачі, які легко і доступно пояснюють новий матеріал, майстри,
які закладають у нас ази майбутньої професії. Дуже різноманітне і
позаурочне життя ліцею: гуртки, спортивні секції, сучасний спортзал, на перервах можна пограти теніс. А ще я відвідую боксерський
клуб «Самсон», який працює в ліцеї і учні можуть займатись в ньому безкоштовно.
Хочеться сказати і про нашого кухаря. Вона готує смачні, збалансовані, різноманітні обіди. А сама завжди
мила, привітна, усміхнена.
Любомльський професійний ліцей- це той заклад, де кожен з нас може отримати хороші різносторонні знання та розвинути свої здібності і таланти.
Шум Одісей, учень гр. № 11

У нас в ліцеї, як в родині,
Усі веселі і щасливі.
Дівчата в групі молодці,
Майбутні моделі і кравці.
Майстри навчають гарно шити,
Всіх поважати і любити,
І жити з вірою в майбутнє,
Ліцейні роки – незабутні!
Костюк Катерина, учениця гр. № 15

Кожна людина, яка йде в доросле життя, прагне вибрати собі
професію за покликанням. Вдалий вибір професії – запорука того,
що ти отримуватимеш задоволення від того, чим займаєшся, що
робиш.
Мені пощастило здобувати знання в Любомльському професійному ліцеї, де працюють справжні професіонали та майстри своєї
справи. Ліцей для мене сьогодні – «друга домівка», де я зустріла
дружню родину, багато нових друзів. Я навчаюсь в групі № 13, спеціальність – кухар. Багато кому здається, що ця професія не важка,
вивчати в ній нічого: звари, підсмаж, посоли – чи велика наука?
Виявляється велика. І чим більше ми вивчаємо технологію, проходимо виробничі заняття, тим ясніше розумію, що бути кухарем нелегко. Кулінарних секретів дуже багато, і оволодіти ними нам допомагають викладач Кратюк Т.В і майстер Світящук Т.П, які є хорошими спеціалістами і знавцями своєї справи.
Кухарська справа – непроста наука,
Поєднується праця і краса.
І нам лише залишається навчатись
Майстерності творити чудеса.
Цюр Анастасія, учениця гр. № 13
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Першокурсник. Моя професія!

Коли ми навчались в загальноосвітній школі, нас часто запитували, ким
ми хочемо бути в майбутньому, який фах оберемо після закінчення навчання.
Я знав, що після 9 класу буду продовжувати навчання в Любомльському
професійному ліцеї. І завжди зупинявся на виборі професії столяра.
Ще в дитинстві я не міг натішитись новим стільчиком, який зробив нам на
замовлення сільський столяр – умілець. Стілець був окрасою нашої кухні:
різьблений, відшліфований, полакований, він тішив очі членів нашої сім’ї.
Всі хвалили – вихваляли майстра за його золоті руки. І таким же умільцем
захотілося стати і мені,щоб і з – під моїх рук виходили такі чудові дерев’яні
вироби, які б тішили і мене, і тих, кому вони будуть належати.
І ось я учень Любомльського професійного ліцею. Я обрав фах столяра. У нас чудові вмілі наставники, справжні знавці своєї справи. Навчання проходить в гарних майстернях, в яких є все, щоб стати хорошим спеціалістом. Це різні інструменти, станки, деревина для практичних занять. А головне дисципліна і
порядок, вимогливість у виконанні практичних завдань.
Я вірю, що і я, і мої товариші стануть в майбутньому хорошими знавцями столярної справи. І, дивлячись на наші вироби, люди скажуть, що робили їх професіонали.
Данилюк Роман, учениь гр. № 12

Непроста річ вибрати професію з тисяч існуючих. Я дуже люблю
спілкуватися з людьми, розумію їх характери, особливості. Тому і
професія офіціант - бармен - це те, про що я мріяла.
Навчання в Любомльському ліцеї дуже цікаве, творче, насичене.
Уроки проводять компетентні та досвідчені вчителі, які подають теоретичний матеріал доступно, зрозуміло, оригінально.
Виробниче навчання допомагає розкрити нам всю красу, своєрідність і труднощі обраної професії. Наші майстри вчать нас, як зустрічати гостей, знайомити їх з асортиментом і рецептурою напоїв,
отримувати замовлення, готувати напої, закуски, сервірувати стіл.
Наставники підходять до процесу навчання творчо, розкривають свої
маленькі секрети, допомагають порадами.
У моєму навчальному закладі вирує різноманітне життя і дозвілля, яке допомагає нам формуватись, розвиватись як особистостям. Це і гуртки художньої самодіяльності, спортивні секції, концертні, розважальні
програми, просвітницькі години, конкурси, диспути – все, що робить наше життя цікавим, насиченим, веселим. Подобається мені і атмосфера людської чуйності, теплоти, підтримки в навчальному закладі.
Мрію вийти з ліцею освічена, впевнена у собі людина, з великим багажем теоретичних та практичних навиків, кваліфікованим спеціалістом.
Прадун Світлана, учениця гр. № 14

Ще в школі ми всі мріяли про майбутнє, хотіли працювати на престижних роботах,
банкірами, підприємцями, керівниками установ. Але, як же без будівельників, кухарів, столярів,кравців?Тож,через сім років після закінчення школи, я вирішила отримати професію «штукатур, лицювальник-плиточник».Будівельник на сьогодні-одна з
найпрестижніших, найвідповідальніших робітничих професій.
В Любомльському професійному ліцеї є сучасні майстерні, обладнані робочими
місцями. Матеріальна база регулярно поповнюється ручними та електричними інструментами. Теорію викладають викладачі із значним стажем роботи, які уміють
зацікавити кожного. Після закінчення випускники отримують дипломи кваліфікованих робітників, і з ними можна сміло вступати у доросле життя.
Томчук Анна, учениця гр. № 17
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Гуртожиток-наш другий дім

До послуг усіх учнів,які навчаються в ліцеї, і приїхали в
місто з іншої місцевості, є
гарний затишний гуртожиток.
Гуртожиток загартовує,
вчить самостійності, допомагає дорослішати, вчить життєвої мудрості.
Кожному учневі, який в
ньому проживає, необхідно
дбати про свій затишок, дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, бути активним при проведенні різних масових заходів,конкурсів,спортивних
змагань.

В гуртожитку створені всі
умови для гарного і змістовного відпочинку учнів: працюють гуртки художньої самодіяльності : вокальні групи, духового оркестру, ансамбль української народної
пісні «Перевесло»; є читальна зала, кімната відпочинку, спортивна кімната обладнана тренажерами, тенісним столом, є шахи, шашки.
А в вересні учні-жильці гуртожитку обрали свій актив
Раду гуртожитку, яку очолила учениця 24 групи Мельничук Оксана.

З початку нового навчального року проводились різноманітні заходи: розважальна гра «Відгадай мелодію»,
інтелектуальнорозважальна гра «Поле чудес», зустрічі з працівниками правоохоронних органів,
екскурсія в районний краєзнавчий музей, екскурсія
містом тощо.
Одним словом-життя в гуртожитку цікаве і насичене!
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Осінь святкує

Вересень – перший місяць навчального
року. Традиційно в ліцеї проводяться
Свято осені та концерт для учнів першого
курсу “Ліцей має талант”
Вашій увазі фоторепортаж заходів.

Експрес
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Посміхнемось щиро Вишні!
Традиційно декілька років поспіль у
нашому ліцеї проходить конкурс юних
г у м о р и с т і в
«Посміхнемось щиро
Вишні», присвячений
видатному українському сатирику Остапу
Вишні. Він проводиться в трьох номінаціях: «Вишневі
усмішки», «Власні
усмішки», «Веселий

ІІ місце обласного етапу
всеукраїнського конкурсу
юних гумористів в номінації
“Вишневі усмішки”

пензлик». Переможці
ліцейного конкурсу
представляли
свої
роботи у місті Луцьку.
У
номінації
«Вишневі усмішки»
взяв участь учень 31
групи Віталій Мохнюк з гуморескою
«Гіпно-баба». Розповідати гуморески не
так легко, як здається,
адже вивчити текст

замало, потрібно
донести думку і
настій автора та
вміло
передати
емоції. У Віталія це
вдалося, вій зайняв
почесне II місце. З
чим ми його і вітаємо та бажаємо майбутніх перемог.

Учениця першого курсу 14 групи Семенюк Наталія. пробує себе в створенні поезії, гуморесок. У номінації «Власні усмішки» вона представила власний доробок «Мені сімнадцятий минало», якому згідно рішення
обласного журі присуджено ІІІ місце. Пропонуємо гумореску вашій увазі. Смійтеся на здоров`я!

ІІІ місце обласного етапу
всеукраїнського конкурсу
юних гумористів в номінації
“Власні усмішки”

Мені сімнадцятий минало…
Мені сімнадцятий минало
Сидів за партою, куняв.
І сон мені такий наснився,
Що ніби на уроці задрімав,
А вчитель мене «вичитав»:
Чому не встав, не привітався,
Чому із відповіддю забаривсь?
А я не знаю, що мені робити:
Чи щось казати, чи мовчать?
Урок іде, і мертва тиша.
Неначе миші, всі сидять.
А я ж то сплю, і мені
Сниться… сниться… сниться…

У номінації «Веселий пензлик» прийняв
участь юний художник нашого ліцею Ярослав Мокрий, який проілюстрував епізод
гуморески «Дика качка» Остапа Вишні.
Малюванням захоплюється учень вже давно та удосконалює свою майстерність на
приватних уроках. У малюнках Ярослава
відображається його характер, доброта,
щирість, власні переживання, емоції. На
запитання, що для нього є малювання , він
відповів: «Під час малювання я не помічаю, як минає час. Найкращий відпочинок
для мене -_це тоді, коли займаюсь улюбленою справою. Я забуваю про все на світі,
віддаю себе повністю роботі. У майбутньому буду удосконалювати свої здібності ,
щоб досягти професіоналізму.»
Бажаємо Ярославу підкорювати вершини творчої майстерності!

Та враз – гуп - гуп, і я прокинувсь,
Якраз лунають вчителя слова:
«До дошки йде…»
І вже благаю і молюся, щоб не я…
Та ні, і до дошки похиляв.
Мене питають закон Ома,
А я подумав: «Ну, за що?»
Мене питають аксіоми…
О Боже, Боже!.. Вже дзвінок!
І я побіг такий щасливий!
Та вигляду не подав ніяк,
Бо згадував, як на уроці
Учитель мене «налякав».

ІІ місце обласного етапу всеукраїнського конкурсу
юних гумористів в номінації “Веселий пензлик”
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В здоровому тілі - здоровий
дух

В ліцеї панує культ спорту, працюють
спортивні секції:
•
загальної фізичної підготовки;
•
ігрових видів спорту;
•
боксерський клуб “Самсон”;
Проводяться спортивні змагання, спартакіади, День здоров`я , Спортивне
свято. Учні ліцею займають призові
місця в обласних змаганнях.

Ліцейний

Експрес
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Краса дає натхнення
Натхнення – це не ознака виключно художника. Без натхнення далеко
не піде і вчений, без нього не багато зробить і ремісник, тому що воно
всюди, у всякій справі, у великому труді.
В. Белінський

Тиха осінь. Гарна осінь.
Мов зійшла з полотен…
Фото Т. Боярчук

Любомльський професійний ліцей.
Адреса: м. Любомль,
вул. Брестська, 11.
Сайт: www.luboml-litsey.volyn.ua.
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