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ШкiльнЕ ЖиттЯ
Подорож до Криму
Ні для кого не секрет, що за успіхи в навчанні та досягнення у різних
конкурсах та олімпіадах наших учнів винагороджують путівками до різних
оздоровчих таборів. Ось і цього року колегіанти, чиї досягнення були на високому рівні, мали змогу поїхати в Крим, щоб насолодитись оздоровчим
відпочинком та купанням у морі. Звісно, враження від поїздки учні отримали неперевершені. Адже двотижневе перебування у таборі було насичене
цікавими та пізнавальними екскурсіями, веселими іграми та просто дружнім
спілкуванням. Усі були задоволені. Цьому посприяла погода, що супроводжувала колегіантів: завжди світило сонце, температура була доволі висока, і вода
в морі тепла. Почути враження від побаченого ви з можете з розповіді учениці
9-Б класу Шимянової Ані:
- Поїздка була цікавою і захоплюючою, кожного дня ми відвідували якісь
екскурсії: то поїдемо до Никитського Ботанічного саду, то до Лівадійського та
Воронцовського палаців, які багаті своєю історією та мають неперевершені
парки з сотнями екзотичних рослин. Підіймаючись на гору Ай-Петрі (Ай означає святий), вражала краса та неповторність краєвидів. На наше щастя,
погода протягом усіх двох тижнів була чудова, давши нам змогу поплавати у
Чорному морі, навіть у такий, здавалось би вже не придатний для цього, час.
Гарна компанія теж сприяла чудовому відпочинку. Понад усе мені запам’яталися
долини Криму. Вони надзвичайно гарні. Коли їдеш по трасі, то бачиш справжню
господарку-осінь, яка розфарбувала природу і різні кольори: червоні, жовтогарячі, помаранчеві... Від різнобарв’я цих дивовижних долин захоплює подих.
Не засмучуйтесь, якщо цього року ви не змогли поїхати до Криму – це
можна зробити наступного. Для цього просто треба бути активним та наполегливим у навчанні. Тож не зволікайте і вже зараз беріть участь у конкурсах та
олімпіадах.
Олена Топольян

Козацькому роду – нема переводу!
Вже проростає мудрості насіння,
Пора духовних істин настає.
У нас тисячолітнєє коріння.
Прийшла пора згадати, хто ми є!
Віталій Іващенко

Легендарна Запорізька Січ – символ мужності і
незламності українського народу. Наші предки були
запорізькими козаками. Від роду до роду передається
їх заповіт жити чесно, не зазіхати на чуже, трудитися,
любити свою землю, з повагою і розумінням ставитися
до інших.
Наш колегіум відомий як заклад, у якому вже двадцять років панує атмосфера козацтва. Ще з п’ятого
класу в учнях виховують патріотизм та відданість
національній ідеї, прищеплюють любов до рідної землі
та традицій. Як колись козаки посвячували новоприбулих до своїх лав, так і козацька старшина приймає
п’ятикласників до числа колегіантів.
Посвята – це не просто символічний обряд, це подія, з якої починається шлях учня під гордим званням колегіант! Це
та подія, коли ти повинен усвідомити, що став частиною великої та дружньої сім’ї, і як її член, не маєш права паплюжити
її репутацію. Під покровом Божої Матері п’ятикласники стали юними громадянами Української духовної республіки,
побратимами усіх народів світу, присягли любити Україну, шанувати віру, звичаї та історію свого народу, любити рідну
мову, поважати своїх наставників, старшину і товаришів, бути чесним, сильним, хоробрим!
Сподіваюся, ця подія запалила вогник у душі всіх учнів без винятку. Я пам’ятаю свою посвяту і незабутні відчуття, які
переповнювали мене в ту мить. Це була гордість за те, що я навчаюся в такому закладі як Запорізький Січовий колегіум!
Тож хай ніколи не згасне козацький дух у серцях юних колегіантів, хай завжди жевріє в них жага до знань та добра!
Надія Квітка

ТЕМА НОМЕРУ:

Колегіум наш січовий...
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(початок на сторінці 1)
2012 рік. Запорізький січовий колегіум – один з найкращих закладів
України, осередок справжніх українців, зразок патріотичного виховання.
Так, за двадцять років це неодноразово підтверджувалося дипломами, подяками та досягненнями всіх учнів.
Також, наш колегіум відомий своїми позакласними заходами та святами.
Та в цьому році відбулося найважливіше та найграндіозніше свято за останні
роки – 20 ювілейне День Народження колегіуму. Про великі масштаби свята
свідчить кількість глядачів, адже залі був повністю заповнений учнями, їх
батьками, вчителями, гостями. Кожен посміхався, мав гарний настрій та з
неотерпінням чекав початку концерту.
Концерт почався з надзвичайного дійства: хлопці 9-11-х класів марширували з прапором Запорізької області та хоругвами братств кожного класу.
Це підкреслювало те, що ми поважаємо традиції предків, що в наших серцях
ще й досі палає вільнолюбний козацький дух. Після цього на сцену вийшли чарівні ведучі, які не поступалися найпопулярнішим зіркам телебачення:
Альона Бурчак та Валерія Волинська. Вони привітали присутніх і подякували
всім, кому не байдужа доля закладу.
А яке ж свято може обійтися без гостей? А їх завітало багато: і
директор ліцею «Захисник» - Стрєльніков М.В., і чемпіон Європи з
вільної боротьби – Варданян А. Ф., і кандидат філологічних наук –
Назаренко І. О. А скільки подарунків, квітів, скільки теплих слів було
сказано нашому любому директору – Єршовій В. О. Справді, ця людина зробила багато для розвитку колегіуму, вклала частинку своєї душі.
Не менше уваги приділили Єршову-Холодному Ю. І. – майстру спорту з
важкої атлетики, відомому поету Запорізького краю. Його вірші звучали протягом всього свята: їх читали ведучі, розповідали учні, слова були
вміщені в мультимедійній презентації.
Офіційна частина концерту завершилася, почалася друга – «Калейдоскоп талантів», яку вели прекрасна пара ведучих – Дмитро Бердар та Вікторія
Рожко. А в нас дійсно є, що показати. Пісні у виконанні гурту «Березіль»
звучали надзвичайно гарно: від сумних очі наповнювалися слізьми, а від
веселих – сміх розливався по всьому залу. Також своїми піснями радували
гурт «Мальви» А. Козакова, соло прекрасних дівчат: Олени Топольян, Каріни
Іванової. Ансамбль скрипалів, сопілкарів та бандуристів зачаровували
своєю неперевершеною грою. Маленькі танцюристи з колективу «Браво» за
невеликий час навчилися танцювати, як справжні професіонали. Також мистецтво танцю нам презентували наші добрі друзі – танцювально-спортивний клуб «Овація», серед учасників якого був і вчитель хореографії Салякін
С.П. Зі своєю групою він продемонстрував справжній «клас» у хореографії.
А дівчата з театру моди і краси «Принцеса» дефілювали по сцені в гарних
сукнях, як справжні моделі.
Та колегіанти не лише співають і танцюють, а ще й виконують складні
циркові номери. Так, учениця колегіуму Ганна Пузанова показала гарний номер-соло на партерному кільці. А як наші любі вчителі заводили зал, виконуючи українську народну пісню! Кожен номер по-справжньому зачаровував!
Як бачимо, велика кількість репетицій, старання організаторів та учнів, хвилювання учасників пройшли не
дарма, адже результат перевершив себе. Всі пішли з концерту щасливі, горді за те, що в світі існує така маленька
країна, як Запорізький січовий колегіум.
До речі, нам подарували зірку в небі під назвою «Запорізький січовий колегіум». Тож нехай вона освічує шлях
до того місця , до якого «ми завжди будемо повертати»!

Оксана Козачок
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ПРОБЛЕМНЕ
ПИТАННЯ
БАТЬКИ І ДІТИ

Найдорожчі в світі люди – це, звісно, батьки. Вони завжди поруч зі своєю дитиною. Скільки же болі та любові може
вмістити в собі батьківське серце! Саме батьки супроводжують нас усе своє життя. І де б ми не були, їхня турбота, їхні молитви захищають нас від усіх негараздів.
Провідною була і залишається ідея формування цілісної особистості в родинному колі, адже найважливішим для дитини є
сім’я, взаємини у родині, дитина в усьому наслідує своїх батьків, моральні засади, пріоритети, духовні цінності закладаються
також батьками, школа – це лише місце отримання знань. Як зазначав В. Сухомлинський: «Ні школа без сім’ї, ні сім’я без школи
не можуть самостійно справитись з завданням створення людини-особистості».
Нещодавно в місті Києві відбувся форум, присвячений цій темі. Павленко Юрій Олексійович – Уповноважений Президента
України з прав дитини, що був присутнім на цьому форумі зазначив: за даними проведених соціологічних досліджень, 58%
опитаних школярів хочуть в матеріальному плані бути схожими на батьків, а 69% – духовно, на жаль, цей відсоток зменшується
з дорослішанням учнів. Серед опитаних батьків менше години проводять з дітьми у будні – 72%, а у вихідні – 59%. І це не
означає, що ті батьки, які дали схвальну відповідь, весь зазначений час спілкуються з дітьми, а саме це є найважливішим для
виховного процесу і формування цілісної особистості. Психологи стверджують, що на тривалість життя батька впливає,
скільки часу він спілкується з дітьми (а це в основному не більше 4 хв) зрозуміло, чому 40% чоловіків не доживають до 60
років. Юрій Олексійович також зазначив, що на взаємини батьків і дітей впливає чесність у спілкуванні. Цікавим є той факт,
що батьки відповіли, що 90% з них є чесними зі своїми дітьми, але лише 60% дітей чесні у спілкуванні з батьками. Недовіра
одне до одного є основною причиною непорозумінь і конфліктних ситуацій в родині. Більше 50% батьків не знають про
життя своїх дітей, їхніх друзів, коло інтересів. Для того, щоб виникли довірливі чесні відносини потрібне спілкування, а не
матеріальні блага, якими батьки часто компенсують відсутність часу на своїх чад.
Особливу увагу звернемо на важливість міжособистісного спілкування, а не віртуального, адже за даними досліджень 90%
дітей шкільного віку спілкуються в соцмережах, а 93% - з допомогою мобільних телефонів. З життя дітей зникає живий діалог,
віртуальна реальність поглинає більшість їхнього часу, що негативно впливає на дитяче здоров’я. За даними ООН, до 2052
року 26 млн людей будуть уражені екологічним синдромом стомлюваності. Підводячи підсумки, Максименко Сергій Дмитрович – директор Інституту психології ім.Г.С.Костюка зазначив: особистість починається з любові, в кожній дитині є чаша, яку
в дитинстві батьки наповнюють любов’ю, а ставши дорослими діти цю любов віддають іншим. Якщо в дитинстві в людини
не було достатньо любові, їй немає чим ділитись у зрілому віці. На думку Сергія Дмитровича, для щастя людині потрібно 4
речі: 1) розум, 2) здоров’я, 3) злагода з іншими людьми, 4) злагода з собою. Також Максименко С. поділився власним рецептом
внутрішньої гармонії, який полягає в дотриманні трьох «вмій»: вмій зберігати таємниці, вмій забувати образи, вмій проводити дозвілля. І наостанок, дуже чітко сформулювала висновок та розвинула тему батьків і дітей Надія Красоткіна у своєму
вірші:
«Одвічна тема — це батьки і діти,
Де всюди поруч радість і жура.
Тут завжди є причина порадіти
І місце є для щастя і добра.
Тут почуття безмежні, наче море,
Байдужості й лукавості нема.
Тут ділять порівно і щастя, й горе.
Та іноді вкриває щось пітьма…
Десь губиться тоді любов і ласка,
В стосунках добрих чорний кіт пробіг.
Зникає з поля зору гарна казка
І смуток через серце переліг.
Батьки і діти… І таке буває…
Та треба все ж прийти до джерела,
Де біг свій все на світі починає
І, де любов найпершою була.
Вона підкаже, як це врятувати,
І повернути на круги своя.
Бо та любов, яку дарує мати,
Це пристань найбезпечніша твоя.
Що б не було, та треба все стерпіти
І зважити, й пробачити не раз…
Бо найдорожчі — це батьки і діти.
А все останнє хай розсудить час».

Єсенія Качурівська
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Голос Козацької Старшини
Лідерами не народжуються – лідерами стають

Сьогодні у більшості людей склалась помилкова думка, що для того, щоб стати лідером, людина має їм народитись. Якщо дитина від народження не проявляє так званих «лідерських якостей», то вона ніколи не зможе стати
керівником колективу та рухатись вгору кар’єрними сходами. Проте ще раз наголошую на тому, що ця думка є помилковою! Кожна, абсолютно кожна людина може «виростити»
у собі лідера. Правда для цього вам знадобиться левина доля
наполегливості та кропітка робота над собою. Але результат
вас не розчарує.
В Україні широко розповсюджена лідерська діяльність, що знаходить застосування у шкільному самоврядуванні. Всеукраїнська рада старшокласників, утворена в 2006 році, успішно функціонує та розвивається і сьогодні. В багатьох містах та
областях нашої держави існує розгалужена система шкільного самоврядування. В
кожній області свій орган управління, який має певну структуру. Найчастіше це
парламент, який формується із президентів навчальних закладів, які підпадають
під управління цього органу. Учасники цього парламенту проводять засідання,
форуми, збори, що спрямовані на вирішення питань, що турбує молодь. Адже
наші чиновники не завжди знають, що саме треба підростаючому поколінню:
наші бажання, наші претензії, наші пропозиції. Все це ми можемо висловити через учнівський орган самоврядування. Також парламент організовує та проводить
акції соціального спрямування: суботники, агітаційні кампанії за здоровий образ
життя, проти куріння та алкоголізму.
Учнівське самоврядування є дуже важливим аспектом життя старшокласника. Воно дає можливість сформуватись як
особистість. В процесі управління учень може проявити свої навики оратора, організатора, творчо реалізувати себе. Також, беручи
активну участь у самоврядуванні, старшокласник приєднується
до активної громадянської позиції: він відчуває себе частиною
суспільства, відчуває свою значущість та значущість кожного
окремого громадянина. В учня формується правильна позиція
небайдужості, ініціативності, відповідальності, що стане дуже корисним для нього у дорослому житті.
В Запорізькому Січовому колегіумі учнівське самоврядування знаходиться на дуже високому рівні. Козацька
Старшина не байдужо ставиться до подій, які відбувається як в колегіумі, так і поза його стінами. Нажаль, в нашому місті немає жодних органів самоуправління. Тож в минулому навчальному році Козацька Старшина розробила
проект по становленню Ради старшокласників міста Запоріжжя. Цей проект передбачав утворення Запорізького
парламенту учнівського самоврядування, який би займався питаннями культури, освіти, спорту та інших з точки
зору молоді. Нещодавно цей проект таки потрапив до владних органів нашої області, де отримав схвальні відгуки.
Проект взятий у розробку, на даний момент підшукуються спонсори, що могли б зайнятися його фінансуванням.
Планується, що Рада Старшокласників буде створена на базі Січового колегіуму. А Михайлова В.В. вже призначена
куратором області з питання учнівського самоврядування.
Тож цей проект - визначна подія обласного масштабу, яка відбулася лише завдяки представникам Козацької
старшини нашого навчального закладу. Ми дуже сподіваємось на те, що реалізація проекту становлення міського
органу учнівського самоуправління відбудеться якомога швидше. А Козацькій Старшині бажаємо творчої наснаги
та подальших успіхів!
Марія Хачатрян
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КОРИСНI ПОРАДИ
Як відпочити, коли відпочити нема можливості
Кожен з нас щодня виконує багато обов’язків. Як учень,
як гарний син або дочка, як громадянин або як просто людина. Все це накладає відбиток на нас. Наше життя дуже насичене, тому важливо вміти правильно розслаблятися і у вирі
різноманітних обов’язків та проблем знаходити час саме для
себе.
Головною моєю порадою завжди є і буде – сон. Саме він
допомагає нам відпочивати, розслаблятися і забувати про
все, а наступного дня прокидатися з новими силами, які так
потрібні для наших величних звершень.

Але ось що радять шановні лікарі:
1. Ритмічне дихання. При короткому і швидкому диханні,
сповільніть його, роблячи глибокі й повільні вдихи. Порахуйте до
п’яти при вдиху і видиху, при цьому зверніть увагу на те, як природно
розслабляється тіло.
2. Глибоке дихання. Уявіть точку прямо під пупком і вдихайте в неї
повітря, заповнюючи повітрям живіт прямо до голови, а потім швидко
видихніть. З кожним довгим повільним вдихом Ви будете відчувати
себе більш розслабленим.
3. Уява дихання. Знайдіть зручне місце, де зможете закрити очі і з’єднати уповільнене дихання і уяву. Уявіть, як
тіло розслабляється і йде напруга. Дихайте глибоко, але природно. Малюйте в уяві, як повітря наповнює ніздрі,
прямує до легких, збільшуючи груди і живіт. Далі уявіть видих в зворотному порядку. Продовжуйте дихати, але
кожен раз при вдиху уявляйте тіло більш розслабленим і менш напруженим.
4. Прогресивна релаксація. Переключіть Ваші думки на себе і дихання. Зробіть кілька глибоких вдихів і
повільних видихів. Подумки розгляньте своє тіло, звертаючи увагу на головний біль або напружені місця, і розслабте їх. Повільно обертайте головою за годинниковою стрілкою кілька разів (в разі хворобливих відчуттів,
припиніть рух). Розслабте всі м’язи. Повертайте плечі вперед і назад кілька разів. Згадайте приємні моменти з
вашого життя. Ще раз глибоко вдихніть і повільно видихніть. Тепер Ви розслаблені.
5. Розслаблення під музику. Розслаблюючі вправи можна виконувати під заспокійливу музику. Деякі люди легше розслабляються, слухаючи спеціально розроблені аудіозаписи з інструкцією вправ під музику.
6. Аутотренінг. Розслаблення уявних образів є доведеним методом сфокусоване релаксації для створення
гармонії розуму і тіла. Наведені образи сприяють уявній втечі. Визначте свій внутрішній діалог - те, що говорите
собі про свою хворобу. Важливо побачити негативний і створити позитивний настрій. Повторюючи афірмації, ви
протистоїте негативним думкам і емоціям.
Ось кілька позитивних тверджень, які можете використовувати:
- Я не звертаю уваги на те, що не можу контролювати;
- Я здоровий, повний життя і сил;
- Немає нічого, з чим я не впораюся;
- Всі мої потреби задовольняються;
- Я в повній безпеці;
- З кожним днем я стаю сильнішим і сильнішим.
Пам’ятайте, що здоров’я та щасливе життя тільки у ваших руках,
тому так важливо дотримуватися таких простих методів для розслаблення підростаючого організму.

Тетяна Корянова

ЗОРЕПАД
До України, на колінах,
Неначе до батьків звернусь.
Про те що ми живі,понині,
Я тихо-тихо помолюсь.

Мені все одно і до Польщі,
Москва однакова мені
Бо я живу у Запорожжі,
Де воля пролетить не в сні.

Конем по полю пронесися,
Пообіч всіх курганів тих,
Де захороненнії скіфи,
І де половці ідуть у бій.

Я білу птаху на долонях,
До поля зранку принес у,
Нехай летить собі на волю,
А я за нею полечу.

Були поляки і татари
Були пани і москалі,
Проте козацькі,добрі шаблі
Рубали голову на пні!

Пройди по тропам, ти, Шевченка
Ти подивись на його край,
Тополі до землі припали,
І шелестить луною гай.

Я полечу у край козацький,
Де шаблі в полудень дзвенять,
Де жив,колись, мій прадятько,
І де, тепер, живу і я.

Ти подивись, Хортиця сяє,
На ній Сірко гетьманом був.
А по Дніпру, козацькі чайки,
На Кафу вже, мабуть, пливуть.

Мені все одно і до Польщі,
Москва однакова мені
Бо я живу у Запорожжі,
Де воля пролетить не в сні.
Радха Єршова, 9-А

Осінній дощ все ллє і ллє
Осінній день все йде і йде
і дощ іде та не вщухає
і день іде та не кінчає.
Осені день пізньої
Ще не було погоди грізної
Сьогодні дощ,а завтра сонце?
я виглядаю у віконце
Катерина Жежеря, 9-Б

Сторінку підготувала Вероніка Лихолат
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ВIДПОЧИНЬ

РОЗIМНИ МОЗОК
ЯБЛУКА
У ящику перемішані яблука трьох сортів. Яку найменшу кількість яблук, що треба взяти навмання з ящика, не заглядаючи в нього,
щоб серед вийнятих яблук виявилися: 1) хоч би 2 яблука одного сорту; 2) хоч би 3 яблука одного сорту?
КАЧАН КАПУСТИ
Колгоспниця принесла на базар качани капусти і продала трьом покупницям. Перша взяла половину всіх качанів і ще півкапустини. Друга
купила половину качанів, що залишились і ще півкапустини. Третя покупниця взяла останній качан.Скільки качанів капусти винесла на базар
колгоспниця?
ЧИ МОЖЕ ТАКЕ БУТИ?
Одного чоловіка спитали:
- Скільки вам років?
- Чимало, - відповів він. - Я старший за деяких моїх родичів у шістсот разів.
Чи може таке бути?
ЯК ЦЕ ЗРОБИЛИ?
Через річку потрібно було перевезти важку чавунну трубу. Коли вантаж було покладено в човен, він так осів, що весляр уже не міг у нього
сісти. Ніяких інших перевізних засобів, крім човна, не було. Однак весляр придумав спосіб, за допомогою якого, сидячи в човні, все-таки перевіз
трубу на інший берег. Як це було зроблено?
Відповіді
1. «Яблука…» - 1) 4 яблука; 2) 7 яблук.
2. «Качан…»-коли другий покупець узяв половину качанів, що залишилися, і ще півкачана, у колгоспниці зостався тільки один качан. Отже, півтора качана складають
половину тієї кількості, яка залишилась після першого продажу. Ясно, що повністю ця кількість дорівнює трьом. Якщо до цього добавити півкачана, то получиться
половина всіх качанів, які були у колгоспниці. Неважко зрозуміти, що вона принесла на базар сім качанів капусти.
3. «Чи…» - буває дуже часто. Якщо діду 50 років, а його онуку один місяць, тоді дід старший від онука рівно в 600 разів.
4. «Як…» - відомо, що вода виштовхує занурене в неї тіло з такою силою, яка дорівнює вазі води, витиснутої цим тілом. Трубу закріпили під човном, від чого вага її
зменшилась. Весляр міг перевезти трубу на інший берег, сидячи в човні.

ПОСМIХНИСЬ:)
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Я - геній. Купив конструктор, там написано «Від
3 до 5років»,а я всього за місяць склав.
Та іди до мети!
- І навіть якщо ти впав - вставай!
чепилися...
- Та зараз домету мамо... що ви при

Загадайте двозначне число від 40 до 80.
Помножте на 3. Відніміть 11. Додайте 17, розд
іліть на 2 і закрийте очі.
Темно, правда?

Сторінку підготувала Поліна Геращенко
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