Слава Україні!

лією

Учнівський меридіан

9 листопада – День укрвїнської мови та писемності

Тячівський професійний ліцей Меридіан знайомств
Виробнича практика

в гр. № 2

В районній друкарні

В міській раді

Меридіан фотосесії

Листопад – період районних олімпіад

Листопад – продовжив естафету
активності. Тільки в випускних
групах проводились кваліфікаційні
іспити. Знову випробування – ІІ етап
Всеукраїнських
загальноосвітніх
олімпіад 2017-2018 н. р.
Ми відчули смак перемоги в
попередньому етапі – до поєдинку
готуються кращі з кращих. Вже відомі
склади деяких команд: з англійської
мови – Дешко Володимир, Тяско
Назарій; з історії – Корсак Іванна,
Чендей Наталія, Пилипець Петро,
Пітух Олеся; з екології – Пилипець
Петро; з інформаційних технологій –
Грига Ігор; з економіки Федурцьо
Марина, ЧендейНаталія..
Удачі всім, високих перемог,
настирності та боєвого духу.
Такі змагання готують до перемог в
дорослому житті, в професійній
практиці. Заоохочують до більш
поглибленого вивчення матеріалу.
Для
розумних,
ерудованих,
винахідливих завжди обрії ширші.

Серед дат і подій, що збагачують нас духовно, вирізняється День української писемності та
мови, який щорічно відзначають в Україні в день пам'яті Преподобного Нестора-літописця —
9 листопада. Дослідники вважають, що саме з нього починається писемна українська мова.
8-9 листопада викладачами української мови та літератури Ташликович М.М. та
Ледней Н.П. проведені виховні заходи, під час яких учні дізналися багато цікавого про історію
цього свята та Нестора Літописця, початок слов'янської писемності та про її творців — святих
рівноапостольних братів Кирила й Мефодія, перші друковані книги українською мовою, про
довгий і складний шлях формування українського правопису, місце української мови серед мов
світу. Не забули учні і про Івана Котляревського, Тараса Шевченка, чиї слова підіймали на
боротьбу за волю, утверджували національну свідомість нашого народу. Зацікавили слухачів
своєю розповіддю про українську мову Чендей Н. (група №6), Цірик Ю., Борка Д.(група №12),
заворожила майстерним виконанням вірша Ліни Костенко «Коректна
ода ворогам» Корсак І. (група №6). Завжди в Україні були патріоти
рідної землі, які не шкодували ні сил, ні власних коштів для підтримки
українського слова. Одним із таких меценатів був Петро Дмитрович
Яцик. Про його внесок у розвиток української мови розповіли
Цубера А., Мацола Є.(група №12).
Такі заходи формують розуміння того, що українська мова – наш скарб, без
якого не можуть існувати ні народ, ні Україна як держава, пробуджують почуття
національної гідності.

З Днем
СТУДЕНТА!!!
Виступ про жінок-підприємців,
які змінють підхід до бізнесу
підготувала Савула К. М.
з учасницями «Бізнес-клубу»
(14.11.2017)
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Із висловів студентів:
Хто рано встає, тому кажуть: “Сядьте! Пара
ще не закінчена!”
Ось і сесії кінець, а хто вижив – молодець!
До іспитів рахують дні, після іспитів –
стипендію, а навесні – студентів.
Відмінна здатність пам'яті у студента:
не знав, але згадав!
У кожному з нас спить геній, і з кожним
днем усе міцніше…

