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Ключем до знань відкриємо майбутнє!
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Вітаємо з Новим 2016
роком!

2

№13 (50) Грудень2015 рік
З ювілейним випуском «25ПЛЮС»!

Ось 50 випуск нашої
училищної газети «25
ПЛЮС». Усі випуски редактори та кореспонденти старанно працювали,
шукали інформацію, радували новинами, повчали
та розповідали статтями, надихали віршами. Я
щиро вітаю усіх хто працює з цією газетою, усіх
хто читає її, з ювілейним
випуском. Хочеться побажати надалі нашій газеті лише процвітання, успіху, побільше цікавих новин та подій, розумних

тою.
Ще хотілось б, аби
побільше людей зацікавилось нашою газетою та
побільше людей залучилось до роботи над нею.
Також
бажаю невідʼємного чинника - терп
і
н
н
я
.
Як казав Лев Миколайодумок та веселих історій. вич Толстой - «Єдина
Можливо, колись наша умова, від якої залежить
газета буде відома не ли- успіх, це терпіння».
ше у стінах нашого училища, а наші кореспондеЗ повагою – редакнти будуть працювати тор «25ПЛЮС» Худеще не над однією газе-

цька Ірина

Досягнення наших наставників

10 грудня 2015р. Хмельницьким державним центром естетичного виховання учнівської молоді було проведено обласний конкурс «Пісенний вернісаж» серед працівників професійно-технічних навчальних закладів області.
Конкурс проходив за номінаціями – Солісти-вокалісти та Малі вокальні форми.
Кожен навчальний заклад відрізнявся високою майстерністю виконання, але конкурс
– є конкурс, і у ньому повинні бути переможці, які мають мати присвоєні призові місця.
ІІІ - місце у номінації солісти-вокалісти із нашого училища виборов - керівник музичних гуртків – Станіслав Кравчук.
З чим його щиро вітаємо та бажаємо подальших успіхів у творчій діяльності!
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Наше дозвілля
Учні нашого училища вміють не тільки добре вчитися і
працювати, а й відпочивати на славу. Так, 18 група на
чолі з куратором Когут Ольгою Сергіївною та майстром виробничого навчання - Сердегою Максимом Васильовичем, підкорювали вершини льодового катка у нашому рідному місті! Відпочинок вийшов і корисний, і приємний!
Позитивні емоції - шлях до успіху!

Продовжуємо конкурс!

Увага! Конкурс!
Оголошуємо конкурс на кращу фотороботу (авторську)! Тематика вільна, але в рамках моралі та етикету! Роботи подавати в електронному
та роздрукованому вигляді в інформаційно-видавничий відділ. Організація виставки в приміщенні училища. Переможцям гарантуємо
призи!

Давайте творити прекрасне разом!

Термін подачі робіт до 1 лютого 2016року.
За довідками звертатись до Костенко Оксани Дмитрівни (інформаційновидавничий відділ), фото присилайте на електронну скриньку red.plus25@ukr.net
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Ярмарок юних волонтерів

Учні та педагоги Вищого професійного
училища
№25 стали організаторами благодійної
акції «Подаруй дитині
радість», що була
приурочена до дня
Святого Миколая.
Кожен, кому не байдужа доля дітей з дитячих будинків, долучився до проведення акції: малюкам були подаровані книги, одяг, іграшки, канцелярські приладдя та чудовий святковий настрій.
В училищі був проведений ярмарок, на якому усі бажаючі змогли придбати новорічні іграшки, які власноруч розмалювали учні-волонтери та викладачі художніх професій, а на зібрані кошти придбали усе необхідне для дитячого будинку.
Учні разом з організаторами акції «Подаруй дитині радість» влаштували для малюків обласного притулку, що в мікрорайоні Ружична, справжнє свято: провели цікаві
конкурси, водили хороводи, загадували загадки, танцювали та веселилися, а найголовніше – подарували подарунки.
Діти – наше майбутнє, ми повинні підтримувати їх та зробити якнайбільше, щоб
вони відчували підтримку та турботу від кожного.
Дякуємо усім, хто долучився до створення незабутнього свята для малюків!
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Корисні поради

Зустрічаємо Новий 2016 рік правильно!
Так як символом цього року
стане цікава
мавпочка, то
необхідно врахувати всі її
переваги і залучити удачу в
свій будинок,

прикрасивши його за смаком тварини. Крім класичного прикраси
великої ялинки іграшками не забудьте повісити кілька монеток або
зробити прикраси з роздруківок
кольорового паперу із зображенням купюр, так як майбутня господиня року дуже любить гроші. Також слід прикрасити домашній вогнище окремими ялиновими гілками, а якщо в будинку є пальми або
екзотичні рослини, то їх також рекомендується обвішати прикрасами, екзотичними фруктами і цукерками в яскравих обгортках.

Де зустріти новий рік
2016?
Господиня року дуже теплолюбна тварина, тому бажано вибирати теплі країни для зустрічі новорічної ночі. Для зустрічі на площі
підійде варіант галасливої і дружній компанії, де ви зможете помилуватися на яскраві новорічні вогні
феєрверків і запалити бенгальські
вогні. Якщо ж ви залишаєтеся в
рідних місцях з морозною зимою,
то головним залишається питання
тепла та яскравого освітлення в

будинку. Вхід у вітальню для торжества рекомендується прикрашати зображеннями мавп і новорічними дзвониками, так як господиня
любить шум і веселощі, а дзвін
створить додаткову святкову атмосферу. Фігурки і статуетки тварини
можна також розставити на підвіконнях і святковому столі. По стінах також можна розвісити гірлянди для імітації
африканських ліан, які так
любить непосидюча господиня.
Головними кольорами для
декорування інтер'єру стануть відтінки вогненної
гами: червоний, оранжевий, золоте і теплий жовтий, а від синіх і чорних
кольорів краще зовсім відмовитися. Прикраси повинні бути
яскравими і барвистими і їх повинно бути велика кількість. Наприклад, келихи можна прикрасити
червоними стрічками, а на стіл
покласти червону скатертини або
серветки, прикрашені золотистим
орнаментом. Страви на столі повинні бути екзотичними і більшою мірою вегетаріанськими, а
жирну і важку їжу краще виключити. Перевагу краще віддати запеченим (а не смаженим) рибним
стравам з м'яса і птиці або кролика, а салати зі свіжих кольорових
овочів або декоровані зеленню.
На столі обов'язково повинна бути ваза з екзотичними фруктами,
а в келихах оригінальні напої.

дових і коричневих відтінків повинна бути екстравагантною і може бути прикрашена стразами, паєтками, бісером або пір'ям. Цей новий рік стане приводом для створення сміливих зачісок і носіння
яскравих масивних коштовностей
або прикрас з натуральних каменів.
Кращими образами для року Мавпи будуть такі поєднання:
·золотисту сукню можна поєднувати з лакованими взуттям та
аксесуарами;
·до червоних суконь і костюмів ідеально підходять прикраси,
взуття та аксесуари золотистих кольорів;
·коричневі кольори краще поєднувати з бежевими, зеленими та
фіолетовими відтінками;
·помаранчевий наряд краще поєднувати з
квітами нейтральних

У чому зустрічати новий рік 2016?
Окремим питанням для зустрічі новорічної ночі, завжди
стає проблема вибору правильного наряду, який в цьому році особ- відтінків;
теплі жовті відтінки можна
ливо повинен виділятися своєю
барвистістю і яскравістю всіх відті- підкреслити аксесуарами білих і
золотих кольорів.
нків вогняної стихії. Одяг червоних, золотих, помаранчевих, бор-
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У нас Новорічне свято!
Напередодні Нового Року вже традиційно у нашому рідному училищі проводиться Новорічне свято!
Цей рік, звичайно, винятком не став! Веселий, цікавий, захоплюючий вечір, який підготували викладачі
та учні, вдався на славу!
Шквал емоцій - гасло нашого Новорічного вогника!

Наш співочий учнівський колектив
підніме настрій усім
чудовими музичними композиціями.

№13 (50) Грудень2015 рік
Ну і яке ж Новорічне свято без чудового театрального дійства - «Ніч перед Різдвом», де наші учні проявили себе як справжні актори-професіонали.

Педагоги та учні вітають Вас з Новим Роком!
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Сила слова

Поетична симфонія Худецької Ірини
Она любила его бледную кожу,
и кудряшки что были милы.
Она любила его до дрожи,
до кончиков ее ресниц.
Она любила голос, что прекрасен
Он напевал ей не один уж раз.
Она любила, взамен просив немного,
Чтоб не забывал и пару строчек перед
сном.
Она любила, и молила Бога: «пусть будет
счастлив, даже если не со мной, пусть горечи не знает, и не болеет много, храни
его, прошу тебя
мой Бог!»
Она любила, и
ждала, терпела,
Улыбку смело
держала на лице,
Она твердила
нужно быть
счастливой,
кому понравишься с печалью на лице.
И в те моменты боли,
когда слезы
просились наружу рекой,
она вспоминала его слово «улыбашки» и
тот прекрасный омут его глаз,
в нем утопали все ее печали, в нем утопала и вся ее любовь.
С ним искренняя была и честна, ведь не
хотела лжи, и всех обид.
Она открыла в душу свою дверцы, подозревая что может быть сквозняк.
Она молила – «не стой ты на пороге, войди
в меня, плени меня ты всю».
Я ждала тебя слишком долго, чтоб потерять сейчас в один лишь миг.
Но он стоял не веря еѐ зову, ведь синтетичной он еѐ считал.

Еѐ было больно, страшно и обидно
Ну почему же, почему же, почему?
Ведь сам просил на день рождения, улыбаться, причем всегда!
И этот стих заслуживает оваций,
Ведь люди никогда не умеют бесконечно
улыбаться.
***
Ты научил меня любить,
Осознавать и всѐ такое.
Ты научил с тобою рядом быть,
Хоть и будешь далеко ты.
Ты говорил
«Ничто не вечно,
всѐ исчезает, все
уходит»,
а я утверждала
все обратно, ведь
не люблю терять
родное....
А как я боялась нашей
встречи, ведь
мы не виделись
лет 5.....но
так прошло
всѐ отлично
что буду долго вспоминать....
А помнишь в своих тѐплых ладонях мои
холодныѐ руки?
И, знаешь, вечерами с тобой я не умирала
со скуки.
А помнишь, когда грустил, а ты говорил
«Улыбашки» и сразу улыбалась я, ведь это
было прекрасно..
С тобою было так уютно, и грусти не было места совсем.
Мы философствовали на разные теми о
смерти, жизни о любви, что хорошее не
приходит вдруг всѐ и внезапно, а из мелких
кусочков счастья состоит оно....
А ещѐ говорил ты, что девушке не красиво
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находиться в компании пьяных мужчин, и
кому-то из друзей позволят больше, чем
позволяешь другим...
А эти слова про мои сладкие губы, я ведь
их никогда не забуду....
Но поезд разлучник всему помешал, и планы мои к чертям разорвал,
но я буду ждать, ведь ты вернешся, я знаю
и снова будут счастливые дни, о Боже от
этой мысли я таю....
Закрою глаза, как я сильно скучаю, хочу
увидеть поскорей но километры мешают...
И только в снах могу видеть тебя....
взять твои теплые руки и тихо прошептать
«приезжай
скорей я
умираю со
скуки».
И знаешь
словами
трудно
объяснить,
что между
нами было,
но ты научил меня
ценить, то
что раньше не ценила....
***
А помнишь, как впервые взял за руку?
А помнишь, те слова и поцелуи?
А помнишь, как провожал до дома?
Помогая искать ключи в сумке.
А помнишь, на машине, ночью?
Вот это были времена.
А помнишь, поцелуй под моим балконом,
который наблюдала мать из окна?
А помнишь, на качелях вдвоем мы?
Ну скажи разве было плохо нам?
А помнишь, мои слезы из-за друзей?
Ты говорил, просто ревность, фиг с ней.
А помнишь, должны были пойти в кино?
Ведь помнишь ты!!!
Ведь помнишь??
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А помнишь, перед долгою разлукой, должны были встретиться мы?
А помнишь, смс «Солнышко мое, у меня не
получится, жди меня и я вернусь» ?
Ты помнишь это?
Если помнишь, знай обязательно дождусь!

2015 рік впевнено крокує до свого завершення, сподіваємося, що він приніс багато позитиву та щастя у ваше життя!
На порозі новий 2016 рік! Вітаємо вас з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим!
Нехай магічна чарівність цих свят буде в посмішках Ваших близьких, урочистих вітаннях, особливій теплоті, радості, які створюють дивовижне відчуття світла, злагоди і щастя.
Зичимо здоров’я, здійснення всіх бажань і надій, успіхів у
Ваших справах, щоб кожен день був наповнений благополуччям та мудрістю, яка допоможе здолати всі негаразди.
Щиро бажаємо радості, любові, достатку в домі, щасливої
та щедрої долі, а впевненість у завтрашньому дні хай назавжди наповнює Ваші серця!
Сподіваємося, що Ви підходите до цих свят з новими здобутками і далекосяжними планами.
Нехай Новий рік та Різдвяна Зоря принесуть у Вашу домівку веселий настрій, здоров’я, щастя, гучну колядку та зігріє
радістю серце.
Хай кожний день вашого життя буде наповнений золотавим сонячним світлом, ранкові зорі будуть вашим щоденним
оберегом, а почуття любові і прощення – вічними і ніколи не
зрадять вас; хай проминають ваші світлі сучасні оселі біди і
нещастя, та ніколи не згасає ваше затишне сімейне вогнище…
Щасти вам у ці святкові дні і всі наступні – ще раз щиро вітаємо вас з цими чарівними святами – сімейної злагоди, родинного тепла, взаєморозуміння, всіх можливих сьогодні благ
і Божої благодаті нашій спільній українській хаті, кожному з
тих, хто живе на цій святій, багатостраждальній, але такій
прекрасній землі...
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