Д

Запорізький січовий колегіум

жалапiт
жовтень 2012

А

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ:
• Склад старшини.........................................2

• Як встежити за своїм часом? Корисні
пора ди.............................................6

• Скандальний закон про мови очима
колегіуму..........................................................3

• Найкращі твори колегіантів....................7

• Шкільне життя.........................................4-5

• Цікаві факти та гумор...............................8

2

Склад Козацької Старшини
на 2012-2013 навчальні роки

Цього року теперішні учні одинадцятих класів, які були у складі старшини минулого
року, проявили ініціативу продовжити свою роботу на ще один навчальний рік. Таким чином
на посту берегині колегіуму – Валерія Волинська, осавул – Іван Оніщенко, хорунжий – Дмитро Бердар. Кошовий отман за результатами голосування минулого року – Сергій Матюхов.

Заступник отамана:

Заступник осавула:

Денис Недавній

Вадим Березняк

- енергійний
- здібний
- терплячий

- відповідальний
- товариський
- працьовитий

Помічник осавула:

Заступник берегині:

Ілля Бовсуновський

Ірина Білоконова

- розважливий
- комунікабельний
- оптимістичний

- вихована
- активна
- дружня

Помічник берегині:

Писар:

Наталія Ніштук

Наталія Риндя

- ініціативна
- життєлюбна
- яскрава

- розумна
- справедлива
- милосердна

Заступник писаря:

Заступник хорунжого:

Юлія Донець

Руслан Торговець

- чесна
- творча
- людяна

- толерантний
- розуміючий
- мужній

Новий закон – ганьба чи гордість?
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Влітку всю Україну сколихнула неочікувана звістка – затвердження закону «Про регіональні мови та мови меншин». Таке рішення
викликало доволі неоднозначні думки серед населення. Одні раділи,
що тепер законно зможуть навчатися, вести документацію на тій
мові, якій захочуть; інші ж, навпаки – підняли бунт, писали скарги,
прохання, переконуючи, що з появою закону відбудеться зворотній
процес існування української мови. Багато українців навіть почали голодування, вимагаючи скасування злочинного закону.
Країну сколихнула акція протестів. Особливо активну діяльність противники закону розгорнули у Києві. Так, наприклад стало відомо, що внаслідок акцій протесту біля
Українського дому, постраждало 10 правоохоронців, населення, у свою чергу, також заявило про випадки травмування. То чи це не є прямим свідченням повного розколув суспільстві?
Хіба не викликає підозр те, що перелік регіональних мов починається саме з російської,
а далі за алфавітом ідуть інші? Хіба не вистачить того, що 70 % преси, каналів телебачення, радіо є російськомовними? Чи справедливо те, що в нашій країні велика кількість людей розмовляє не українською, а іншими мовами? Чи правильно в одну мить зруйнувати те, що створювалося роками, а саме право на вільне спілкування рідною мовою, її
розвиток та процвітання? Звичайно, ні! Жодна країна світу не дозволила б нікому зневажати, принижувати, визнавати другорядною свою рідну мову. Цим питанням занепокоєне також і
європейське суспільство. Колишній президент Європейського парламенту Єжи Бузек зазначив:
- Ми сприймаємо всі закони у двох напрямках: з одного боку, президент Янукович офіційно каже,
що хотів би бачити Україну в Європі. З іншого, рішення щодо російської мови як офіційно регіональної
в 11 із 26 областей націлене на зближення із Росією. Ми нічого не маємо проти співробітництва з
росіянами, бо розуміємо, що співпраця з таким великим сусідом – це необхідність. Однак, ми кажемо, що
підтримка української мови – найважливіша, це був би добрий знак для всіх українців. Це свідчило б про
повагу до демократичних стандартів. Але ми цього не бачимо. Ми занепокоєні. Це нас розчаровує.
Окрім питання культури, гостро стоїть також питання фінансів. За
оцінками Міністерства фінансів України, видатки на виконання закону
становитимуть від 12 до 17 мільярдів гривень на рік. Складається враження,
що
уряду
просто
немає
куди
дівати
гроші!
А що ж думають про такі зміни учні та вчителі колегіуму?
Л.Й. Чеховська (вчитель української мови та літератури):
- Взагалі-то закон про мовну політику є ніби лакмусовим папірцем. Він
поділяє суспільство, а зокрема державних діячів, на культурних та акультурних. Тільки людина акультурна може не знати своє історії, не розуміти трагізму долі української мови, щоб так легко приймати подібний
закон. Людина, яка не знає та не розуміє цього не може бути громадськимдіячем, і тим паче державним.
О.В. Пєткова (вчитель української мови та літератури):
- Меценати з-за кордону сприяють розвиткові української мови, підтримують конкурс П. Яцика, створюють фонди, завдяки яким наша молодь бере участь у конкурсі Союзу Українок. Чи не парадоксально, що за їх підтримки мова одержує надію на життя, а через ухвалення закону урядовці
нашої держави намагаються звести все до навпаки.
Надія Квітка (учениця 11 класу):
- Мені дуже соромно за наш край, бо уряд Запорізької області один із перших підтримав закон «Про засади державної мовної політики» . Я вважаю, що це був крок назад. Ми знов повертаємось до радянського
союзу із його тоталітарного режиму. А нашим курсом має бути зближення з Європою, євроінтеграція.
Кажуть, що «все зміниться на краще». Можливо, але щоб це зробити потрібен не один рік. Варто
пам’ятати, що все залежить від нас із вами. Кожен обирає для себе, якою мовою він розмовлятиме. Та
треба пам’ятати, що без народу немає держави. Ми – українці, і ми відповідальні за нашу країну. Ми
відповідальні за її сьогодення та за її майбутнє. Ми творці української історії. Треба творити її гідно.

Оксана Козачок, Марія Хачатрян
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ЛІТНЯ ШКОЛА МАН
Чисте повітря, привітні люди, мелодійна українська мова – ось вони принади закарпатської землі. Запорізька делегація у нашому скромному складі,
а саме: Надії Квітки, Марії Хачатрян та Єсенії Качурівської, відвідала Закарпаття. Місто Ужгород, в якому розпочалось наше навчання у Всеукраїнській
літній школі мистецтвознавства МАН, заворожувало своєю красою!
У перший же день в палаці дитячої творчості міста Ужгород було організовано
концерт для МАНівців з усієї України, які власне і стали винуватцями цієї події.
А вже далі ми відвідували майстер-класи з мистецтвознавства, найрізноманітніші
виставки. Не залишилися ми байдужими й після візиту до музею творчості таких видатних митців як Адальберт Ерделі та Йосип Бокшай. Звідти ми поїхали до
відомого замку в Мукачево, який вражав своєю багатовіковою історією. Крім
ландшафтів міста, побачили ми і село Осій, де найбільш чаруючим і гарним постав перед нами ліс - чудовий, неначе в казці! Саме в цьому затишному кутку ми
вчилися танцювати коломийки, які потім демонстрували київському телебаченню.
Також проводилися майстер-класи з орігамі та ліпки глиною, по завершенню яких можна було забрати свої витвори з собою на пам’ять.
Прощатися с дивовижними просторами Закарпаття, а також з друзями, яких знайшли під час перебування в літній
школі було надзвичайно тяжко. Проте ми сподіваємося ще не один раз відвідати вже рідний нам край.
Наостанок, хочу висловити подяку директору колегіуму – Єршовій Валентині Омел’янівні, яка посприяла нашій поїздці до Ужгороду та
нашому куратору – Тищенко Наталі Миколаївні за те, що піклувалася про нас і створювала всі умови для нашого комфорту.
Єсенія Качурівська

КОНКУРС «МІЙ РІДНИЙ КРАЙ»
Ще не встиг розпочатися навчальний рік, а в списку наукових досягнень Запорізького Січового колегіуму вже перемоги на Міжнародному
конкурсі «Мій рідний край». Цьогорічні конкурсні роботи, за словами членів журі, свідчать, що «бути патріотом свого краю, держави,
нації, бути гордим за рід і родину є глибинно закорінена культурно-генетична потреба людської душі та серця, потреба, що не залежить від віку, статі, віросповідання та регіону проживання. Не мають цієї потреби лише манкурти з деформованими душами».
Конкурс «Мій рідний край» триває вже 15 років, цього року
колегіанти вкотре взяли участь – і гідно представили Запорізький
Січовий колегіум на всеукраїнському рівні. Завдяки плідній діяльності
наукових керівників Пєткової Ольги Василівни та Власової Ольги
Миколаївни маємо такі перемоги: І місце в номінації «Історія мого
роду» – Ставицька Вероніка, учениця 6-А класу, І місце в номінації
«Криниця духовності» – Лебідь Віра, учениця 11-Б класу.
Вручення нагород відбувалось у львівській ратуші мером міста
Андрієм Садовим, депутатом Верховної Ради України, Головою «Союзу Українок України» – Лілією Григорович та засновницею конкурсу
– Пані Ростиславою Федак. Окрім незабутніх вражень від української
столиці шоколаду і запашної кави, як традиційно називають Львів,
учні отримали збірники з публікаціями своїх робіт і стипендії.
Якщо наш колегіум виховує таких національно свідомих українців – в
України є майбутнє. Хочеться в це вірити. Висловлюємо подяку викладачам, які запалюють нові зорі на небосхилі українських талантів.
Віра Лебідь
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«АЛЬКАДАР» СКЛИКАЄ ЛІДЕРІВ!
Нещодавно у м. Севастополі пройшов VIII Всеукраїнський збір лідерів
учнівського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів України.
Делегація нашої школи та ще більш ніж 200 учнівських ватажків із 24-х областей та двох міст нашої держави працювали і активно відпочивали п’ять
незабутніх днів у дитячому оздоровчому таборі «Алькадар».
На урочистому відкритті кожна делегація презентувала свою область запальними гаслами. Учасників збору тепло вітали художні колективи Палацу дитячої та юнацької творчості
гостинного Севастополя.
Під час збору ми мали можливість навчатись у «Школі управлінської
майстерності», в рамках якої цікаві тренінги та майстер-класи проводились як
самими лідерами, так і їх кураторами. Лідери обговорювали важливі проблемні
питання сьогодення, дізнавались багато нового про роботу учнівського самоврядування в інших областях України, ділились власним досвідом.
Для кураторів обласних делегацій було влаштовано засідання круглого столу «Презентація проектної діяльності. З
досвіду роботи областей». Метою засідання був обмін досвіду стосовно питань організації роботи органів учнівського самоврядування. Предметом обговорення стали - важливі події, різноманітні проекти, актуальні проблеми.
Програму збору складало багато цікавих заходів, веселих конкурсів, пізнавальних екскурсій
містом. Ми зовсім
не мали вільногочасу, кожен день був розписаний буквально щохвилинно. «Спортландія», «Старттінейджер», квест
«Гонка за лідером», екскурсії,
концерт молодіжного складу симфонічного оркестру Севастополя
- і це ще далеко не повний перелік усього цікавого, що відбулося з нами за такий, здавалося б, малий проміжок часу.
Їхати додому, звісно, було важко. Прощання з людьми, які стали рідними та близькими, викликало мимовільні сльози в більшості лідерів. Натхненні на створення нового, на вдосконалення існуючого, готові до дій – саме таким поїхав додому кожен із учасників, везучі з собою надзвичайно цінний багаж: це і нові знання,і свіжі ідеї, і цікаві проекти, і, звичайно ж, безліч приємних спогадів. Лідери учнівського самоврядування колегіуму зарядилися енергією на весь подальший рік і
готові до дій! Ми багато чому навчилися і тепер готові вчити інших. Все в наших руках, тому не можна їх опускати!
Марія Хачатрян
«МОЛОДА ГВАРДІЯ»: ТІЛЬКИ ТУТ ЗИМОЮ ЛІТО
16 липня 2012 року, той день, який закарбується в пам’яті
кожного, хто цього року мав змогу відвідати Дитячий Центр
«Молода Гвардія», бо саме в цей день розпочалась наша незабутня, літня подорож у табір дитячої мрії, який затишно розташувався на Чорноморському узбережжі.
Вже не вперше делегація від нашої школи відправляється до
обіймів цього табору. Адже саме в «Молодій Гвардії» відбувається
фестиваль «Усі ми діти твої, Україно», який наш заклад і наш
вокальний ансамбль не міг залишити без уваги.
«Молода Гвардія» справді те місце, де збуваються дитячі мрії.
Кожен день був насичений чимось своїм: новими знайомствами,
яскравими емоціями, новими враженнями. Там, ми справді почували себе, як вдома, бо політика табору є схожою з політикою
нашої школи. Кожен з нас зміг отримати вже третю родину. І в нас
справді був один батько та дві мами - це наші вожаті, які стали для
нас справжньою підтримкою та не менш справжніми друзями.
Коли тільки переступили поріг нашого загону відразу склалося відчуття, що звідси буде поїхати дуже важко, так справді і сталося. Було багато сліз, суму та надії на зустріч у майбутньому. Але тоді, у третій годині ночі, коли наш потяг тільки прибув на Південний
вокзал Одеси, все тільки розпочиналося. Ніколи не змогла б і подумати, що за 20 днів може так багато змінитися.
Гріє душу та думка, що наш вокальний ансамбль «Шанс» знову став частиною чогось справді легендарного. Бо серед колективів з усієї України, наші вокалісти, квартет та інші змогли здобути почесні призові місця.
Зараз лише залишається з посмішкою згадувати ті події, які відбувалися у «Молодій», на все горло співати пісень і радіти
кожному повідомленню від людей,які так далеко, але з якими є дещо спільне, а саме – «МОЛОДА ГВАРДІЯ».
Тетяна Корянова
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КОРИСНI ПОРАДИ
Час - найскладніша матерія, яка є в нашому житті. Його

не можна спинити, змінити або наздогнати. Він живе окремим життям та тримає у заручниках 7 мільярдів людей.
Впевнена,що іноді ви б хотіли управляти часом і справді
мріяли про те, щоб такого змінити. Але повернути минуле
або побачити майбутнє ми не можемо, зате саме зараз кожен
з вас зможе навчитися, як впорядкувати і вміло використовувати таке щастя, яке нам дано - своє життя, свій час.
«Звичайна людина стурбована тим, як би їй вбити час, а
талановита прагне його використати». (А. Шопенгауер)
15 порад як ефективно використовувати свій час:
1. Займайтеся справою, яку ви любите. Половина успіху в
житті – це можливість займатися своєю улюбленою справою.
Існує багато людей, які мало приділяють часу своєму хобі і
постійно скаржаться на свою роботу. Ваш спосіб заробітку і
ваша улюблена справа повинні мати багато спільного.
2. Самоконтроль і вміння керувати часом вимагає
самодисципліни більше, ніж щось інше. Саме це допоможе
вам ефективно використовувати свій час. Без самодисципліни
ви будете витрачати час на менш важливі справи, постійно
відволікатися на дрібниці. Ви почнете придумувати
відмовки, лише би не робити те, що потрібно в даний момент. Необхідно тримати в жорсткому контролі свої дії.
3. Займайтеся тими справами, які роблять коротшою дорогу до вашої мети. Приберіть з
повсякденності ті дії, які є даремними.
4. Одне питання допомагає виховувати в собі
дисципліну та ефективно використовувати свій час:
Які дії принесуть мені користь сьогодні і в даний момент? Постійно ставте собі це питання.
5. Не живіть за принципом: не відкладай на завтра те, що
можна відкласти на післязавтра. Задайте собі питання: Чому
б не зробити це просто зараз? Найбільший ворог ефективного тайм-менеджменту – відкладання справ «на завтра». Якщо
щось можна відкласти на завтра, можливо, це зовсім можна
не робити? Щоб зробити швидше – зробіть сьогодні.

6. Ставте довгострокові цілі. Це дасть вам змогу йти в
правильному напрямі й не збиватися з дороги.
7. Заради чого ви живете? Подумайте над цим питанням і
визначте свій шлях у житті. Осмислення цього допоможе скорегувати свої короткострокові та довгострокові цілі.
8. Щоб ви зробили, якщо вам залишалося б прожити всього 1 рік. Щоб ви зробили за саме цей рік? Це питання допоможе побачити справді важливі речі у вашому житті.
9. Свої справи потрібно планувати. На рік, місяць, тиждень, день – це не дасть вам можливості втратити ні хвилини
даремно. Багато проблем виникає ефективним використанням свого часу. Ми часто кудись не встигаємо. А чому? Ми
призначаємо зустрічі «впритул». Не робіть цього. Залишайте
запас часу. Якщо у вас зустріч в 10:00 і ви цілком встигнете в
11:30 на другу, то призначте іншу зустріч на 12:00. За півгодини
ви також зможете зробити кілька запланованих раніше
справ, але точно встигнете на призначену зустріч.
10. Спочатку зробіть одну справу до кінця і
тільки
потім
приступайте
до
наступної.
11. Не дивіться без зупину телевізор і не губіться в
Інтернеті. Вони безжально пожирають ваш час.
12. Розвивайтеся і підвищуйте знання в тій
області, в якій ви хочете досягнутиу спіху.
13. Використовуйте ефективно час у дорозі. Можна в цей час почитати книгу про особистісний розвиток, або послухати який-небудь аудіо-тренінг.
14. Делегуйте роботу (особливо рутинну) іншим людям. Цим ви використовуєте свій час з більшою користю. Проаналізуйте свій робочий день, знайдіть
прогалини і білі плями, і використовуйте свій час
максимально ефективно для того, щоб в кінцевому
підсумку отримати якомога більше користі.
15. Відпочивайте. Наповніться енергією під час
повноцінного відпочинку, коли відпочиває і мозок і тіло.
Для успіху потрібні сили і віра у досягнення мети.
Сподіваюся,що комусь з вас,ці поради справді стануть в
нагоді. Будьте розумничками і більше посміхайтесь:)
Тетяна Корянова
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Кохана, твоє «нічого надіти»,
вже нікуди класти...
Сторінку підготувала Надія Квітка
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