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З Новим Роком!!!

А

Білий та чистий сніг, такий же чистий, як і серце,
сповнене надій і сподівань напередодні Нового року...
На вулиці панує білосніжна зима. Вже транслюють рекламу «Coca-Cola» і всі радісно вигукують:
«Свято наближається, свято наближається!». А цей
аромат свіжих мандаринів, що так і нагадує нам:
«Люди, зупиніться – скоро свято, посміхніться!». На
полицях супермаркетів виблискують різноманітні
іграшки, маленькі подарунки, яскраві прикраси, і
ця новорічна метушня викликає надзвичайно теплі
й позитивні емоції. Вже у кожного в оселі стоїть
найголовніший атрибут свята – ялинка. Всі люди без
виключень, і дорослі, і діти чекають чогось надзвичайного, якогось дива. І це диво обов’язково трапиться, головне – вірити! Адже Новий рік – це не просто
свято, це початок всього нового, це початок нових
відкриттів, нових злетів, нових позитивних емоцій!
Минають роки, ми дорослішаємо, але вогник
віри та надії не згасає в нашому серці і ми досі щиро
віримо в казку, яку дарує нам саме Новий рік! Це
свято приходить в кожну оселю, даруючи і щастя, і
радість, і натхнення, необхідні для досягнення неосяжних висот!
Нехай же цей Новий рік принесе вам незабутні
враження, прагнення, щоб завжди і в усьому бути
першими, мудрості для вирішення життєвих задач і,
неодмінно віри та надії на краще! І найголовніше – не
забувайте, що посмішка – це перший крок до вашого
щастя, тому посміхайтесь частіше і вірте в казку!=)
Єсенія Качурівська

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ:
• Шкільне життя............................................2

• Найкращі фільми для новорічних
свят........................................................6

• Як обрати найкращий подарунок?.........3

• Новорічний зорепад. Кращі «зимові»
твори колегіантів............................................7

• Рейтинг найгучніших подій року........4-5

• Відпочинь! Як зробити цікавий сувенір
власноруч........................................................8

2

ШкiльнЕ ЖиттЯ
Фестиваль «Талановиті діти України»
29 листопада 2012 року відбувся Всеукраїнський фестиваль «Талановиті
діти України». На відбірковому етапі Запорізької області чудово виступили
наші талановиті колеґіанти: Олександр Кременчуцький із 6 -А класу (зі своєю
партнеркою Марією Подріз) посів 1 місце у номінації «Хореографія»; Євгенія
Хітрова з 8-Б класу посіла 1 місце серед скрипалів; Лаврентій Куковинець (9-Б
клас) здобув першість у грі на саксофоні; Арина Юрковець, учениця 7-А класу,
посіла перше місце з вокалу у старшій групі. Судді високо оцінили її талант і
тому запросили на конкурс «Дитяча нова хвиля».
Лаврентій Куковинець із радістю погодився розповісти про свою участь у
конкурсі, його недоліки та переваги:
- Конкурс складався лише з одного етапу тому ,що дітей було багато і якби
було декілька турів, то він затягнувся б на довго. Мені дуже не сподобалися
декілька речей: по-перше, зал дуже погано опалювався і ми постійно мерзли. Подруге, мені взагалі не сподобалося те, що по обидва боки сцени були вивішені
прапори однієї з політичних партій, адже це не політичне зібрання, а культурних захід. А взагалі в залі була дуже дружня та привітна атмосфера, дітей
розважали клоуни, були гарні ведучі, які не розгубилися в той момент, коли
мікрофони вийшли з ладу. Я навіть не відчував якоїсь жорсткої конкуренції з
боку суперників. Ми всі стали друзями. З деякими я потоваришував і ми інколи
спілкуємося. Тож конкурс учасників здружив, і це великий плюс!
Отже, колеґіанти знову показали себе на високому рівні, вкотре довівши,
що колеґіум дійсно школа для обдарованих дітей. Вітаємо переможців із перемогою та бажаємо успіхів у подальшому творчому розвитку. Тож продовжуймо
перемагати та далі йти до своїх заповітних мрій!
Олена Топольян

Переможці фестивалю

Сто чудес України
Вже другий рік поспіль у Запорізькому Січовому
колеґіумі відбувається такий чудовий конкурс як
«Сто чудес України», який, із впевненістю можу сказати, чекає кожен колеґіант, бо це справді цікаво. Саме
це змагання дає кожному з нас можливість більше
дізнатися про ту чи іншу область нашої ненькиУкраїни.
Наш народ – це єдине ціле, але кожна область
виділяється своєю самобутністю. На це впливає велика кількість чинників, починаючи від територіального
розташування до проживання певної етнічної групи у
якійсь частині нашої країни.
Кожен рік цей конкурс відкриває багато талантів,
саме серед вас, любі колеґіанти, бо беручи участь у цьому дійстві, ви не тільки збагачуєтесь новими знаннями, але й відкриваєтесебе як особистість. В цьому році
ви знову змогли здивувати наше журі феєрією свята,
9-В клас та педагоги, володарі Гран-прі
показуючи дуже цікаві та смішні акторські дійства.
Неможливо не відмітити те, що ви справді частина постіндустріального суспільства, яка може вдало використовувати усі переваги сучасного життя.
Хочеться згадати також захоплююче відкриття цього фестивалю, яке створило позитивний настрій та правильну
атмосферу, якою ви змогли скористатися якнайкраще.
«Сто чудес України» – це вже справжня традиція нашої школи і хочеться, щоб вона жила довго охоплюючи нові
горизонти. Бажаю вам не втрачати вашого натхнення, позитиву та креативу.
Вітаю переможців, володаря гран-прі 9-В клас та усіх нас з вдалим проведенням фестивалю «Сто чудес України»,
який, сподіваємось, повернеться до нас рівно за рік.
Тетяна Корянова
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КОРИСНI ПОРАДИ
Як обрати найкращий подарунок?

Аромат ялинки і мандаринів, різнокольорові вогники гірлянд, бій курантів… Новий Рік…Пора чудес, здійснення бажань, втілення в життя найпотаємніших мрій, а ще найкращий час для подарунків. Я впевнена, всім хочеться отримати подаруночок від близьких людей та й самому потішити інших. Проте може виникнути паніка: що дарувати? Декілька простих,
але важливих правил допоможуть вам.
Новорічні подарунки родичам:
Для вибору подарунків родичам не існує жодних визначених правил і заборон. Якщо ви знаєте про їхні захоплення та
інтереси, тоді придбайте подарунок, виходячи з цього знання. Якщо ж не знаєте, то придбайте такий подарунок, який би
самі хотіли. Багато подарунків підійде родичам: м’які іграшки, парфуми, предмети, які прикрашають оселю, навіть можна
подарувати домашню тварину. Можна подарувати родичам річ, яку ви зробили своїми руками (торт, печиво, листівку, шарф,
шапку, прикрасу для ялинки тощо).
Новорічні подарунки друзям:
Друзям треба дарувати такі подарунки, які будуть нагадувати про вас цілий рік. Серед них найкраще підійдуть новорічні
сувеніри (символ Нового Року), подарунки, на яких зображено Діда Мороза, Снігуроньку, сніговика та інших казкових
персонажів. Можна обирати і такі подарунки, якими вони будуть користуватися цілий рік.
Новорічні подарунки коханим людям:
Експериментуйте із подарунком, кохана людина вас зрозуміє і оцінить ваші старання. Подаруйте на новий рік те, що буде
асоціюватися із вашими взаємними почуттями. Це можуть бути квіти, прикраси, гарно оформлені фотографії, оригінальні
сувеніри і багато-багато іншого. Фантазія не має меж.
Новорічні подарунки колегам:
Колегам краще купувати схожі, але не однакові подарунки (якщо у всіх вони будуть однаковими, то не викличуть ніяких
емоцій і швидко забудуться). Актуальним для колег завжди залишаються такі подарунки: прикраси для ялинки, книги,
канцелярські приналежності, сувеніри, які мають форму символу року та інші дрібні, але приємні речі.
І останнє просте правило для всіх: пам’ятайте, що подарунок цінний не вартістю, а як знак уваги, дружби, захопленості
та любові.

Цікаві факти про новорічні подарунки
• В далекому минулому було прийнято дарувати подарунки Діду Морозу, а не чекати їх від нього.
• У 1843 році в Лондоні була подарована перша вітальна листівка.
• Першими у світі дарувати подарунки на Новий рік почали голландці та німці.
• Ескімоси роблять подарунки з льоду своїми руками.
• У Японії найпопулярнішим новорічним подарунком вважаються… граблі, щоб було чим загрібати щастя у новому році.
• Найгіршим подарунком вважається одяг.

Сторінку підготувала Оксана Козачок
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РЕЙТИНГ ПОДIЙ
Конкурс року

«Євробачення 2012» - це 57 – ий щорічний пісенний конкурс. Він пройшов у столиці Азербайджану Баку, а саме на арені
BakuCrystallHall. Офіційна церемонія відкриття конкурсу відбулася 19 травня 2012 року. Пісенний конкурс «Євробачення
2012» складається з двох півфіналів, що пройшли 22 та 24 травня, та фіналу – 26 травня 2012 року.
«Велика П’ятірка» (Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина та Франція ), а також країна - господар конкурсу – Азербайджан, потрапляють до фіналу автоматично на правах організаторів та спонсорів конкурсу.
Перемогу в конкурсі з піснею «Euphoria» («Ейфорія») здобула шведська співачка Лорін, набравши 372 очок. Представниця України Гайтана з піснею «Be my guest» посіла 15 місце, розділивши його із Кіпром, із кількістю 65 балів.
8 липня на теплому і гостинному узбережжі Чорного моря у гомірливому та веселому Міжнародному дитячому центрі
«Артек» відбувся фінал національного відбору на пісенний конкурс «Дитяче Євробачення - 2012». За рішенням журі та
глядачів з результатом 28 балів перемогу здобула Анастасія Петрик з піснею «Небо». Слід відзначити, що фінал «Дитячого Євробачення - 2012» пройшов на дуже високому рівні. Завдяки щоденній невтомній роботі професійних вокалістів,
хореографів і музикантів усі учасники конкурсу добре підготувалися до підкорення «артеківської» сцени та сердець
українських глядачів.
Першого грудня в Амстердамі відбувся фінал «Дитячого Євробачення – 2012». Перемогу здобула 10-річна українка
Анастасія Петрик з чим ми її і вітаємо.

Змагання року

Цього року Україна також брала участь у літніх Олімпійських іграх 2012, що проходили у Лондоні
з 27 липня по 12 серпня 2012 року. На цій олімпіаді 1 серпня золотою медаллю жіночої четвірки з
академічного веслування було подолано рубіж у 30 золотих медалей і 100 загалом за весь час участі
України у літніх Олімпійських іграх.
Першу олімпійську золоту медаль в Лондоні для України здобула Олена Костевич у стрільбі з пневматичного пістолета.
Найбільше медалей для України виграли боксери, які стали найкращими на Олімпіаді. Чудово виступили наші спортсмени у веслуванні на байдарках та каное. Знову підтвердили свій високий клас
українські фехтувальниці.
Збірна України з 20 медалями (золоті медалі – 6, срібні – 5, бронзові – 9) посіла 14 – е місце – між
командами Нідерландів та Куби, причому Нідерланди мають таку ж кількість медалей, але обійшли нас
тільки тому, що мали на одну срібну медаль більше.

Втрата року

Для України головною втратою 2012 року стала смерть видатного українського актора театру та кіно Богдана Сильвестровича Ступки. Актор є лауреатом Шевченківської премії (1993, за головну роль у виставі «Тев`є
- Тевель»), Народний артист УРСР (1980), Народний артист СРСР (1991), Герой України (2011).
22 липня 2012 року Богдан Ступка після тривалої хвороби на сімдесят першому році життя помер у лікарні
«Феофанія».
Цього року помер і видатний письменник Рей Бредбері – один із найвідоміших американських письменників
– фантастів, автор близько 400 літературних творів різних жанрів: оповідань, романів, віршів, есе, п’єс для театру і радіо, кіно й телесценаріїв. Твори письменника є впізнаними за їх емоційним, психологічним стилем.
Найвідоміші твори: «Марсіанські хроніки», «451 градус за Фаренгейтом», «Кульбабове вино» та інші. Всесвітньо
визнаний письменник пішов з життя 5 червня 2012 року.
11 лютого померла американська поп-співачка Вітні Х’юстон, що співала у стилях R&B та госпел. Одна
з найуспішніших співачок світу і ймовірно, разом із Майклом Джексоном, – серед чорношкірих музикантів:
кількість проданих нею записів оцінюють у 170 мільйонів примірників.

Хіт року

Пісня «GangnamStyle» південнокорейського виконавця і автора пісень PSY, стала найпопулярнішою
піснею нашого сьогодення. Відеокліп на цю пісню став найпопулярнішим на YouTube, обійшовши за
кількістю переглядів хіт «Baby» Джастіна Бібера.
20 вересня кліп «GangnamStyle» потрапив до Книги рекордів Гіннеса як відео, що набрало
найбільшу кількість лайків в історії YouTube (а це більше ніж 900 млн. переглядів)!
Музикант одразу ж став кумиром мільйонів, легко обійшовши таких стовпів шоу-бізнесу, як Lady
Gaga, Beyonce, LMFAO, Eminem, Rihanna, «Green Day», «Linkin Park» та інших, загальний показник яких
за переглядами відеокліпів на інтернет-каналі YouTube, лише трохи випереджає хіт корейця, якому
щодня додаються кілька тисяч переглядів і досі.

2012 року
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Фільм року

За запитами пошукового сервісу Google найпопулярнішим фільмом цього року став пригодницький бойовик Гери Росса «Голодні ігри», знятий за сюжетом однойменного роману видатної американської письменниці Сюзанни
Коллінз. На другому місці черговий фільм-продовження історій про Джеймса Бонда «007: Координати Скайфолл», очікуваний багатьма прихильниками
бондіани. Третю ж позицію зайняв фантастичний детектив «Прометей» із неперевершеним Майклом Фассбендером у головній ролі.
Найпопулярнішою комедією 2012-го року став фільм «1+1». Зворушлива
історія, що заснована на реальних подіях. Найочікуванішими фільмами є такі
кінострічки, як «Люди в чорному 3», «Месники», «Темний лицар: Відродження
легенди».

Катастрофа року

Окрім багатьох радісних подій, 2012 рік також був багатий на катастрофи та природні катаклізми. Одним
з найбільших природних лих цього можна назвати ураган Сенді, що утворився наприкінці жовтня і зачепив
Ямайку, Кубу, Багамські острови, Гаїті, узбережжя Флориди, північно-східну частину США та Східну Канаду.
Найбільших збитків зазнали США, а саме Нью-Джерсі та Нью-Йорк. Загалом ураган завдав матеріальних
збитків більше ніж на 50 млрд доларів та забрав життя 185 осіб, ще 22 вважають безвісті зниклими.
Тайфун Пабло, що вирував на території Філіппін з 25 листопада по 6 грудня забрав життя 647 людей (більше
400 вважають безвісті зниклими)та завдав шкоди на більш ніж 173 млн доларів. Найбільше постраждав
філіппінський острів Мінданао. Найбільша сила вітру, якої досягав тайфун – 480 км/год. Він із корінням виривав дерева та зносив дахи будинків. Метеорологічні служби попереджають, що в недалекому майбутньому
тайфун може дістатись берегів В’єтнаму або півдня Китаю.
Серед техногенних катастроф треба згадати аварію круїзного лайнера CostaConcordia в січні 2012 у Середземному морі. Недалеко від берега лайнер наразився на кам’яний риф, через що отримав пробоїну близько 30
метрів довжиною і почав тонути. Завдяки рятувальній операції більшість пасажирів та членів екіпажу були
евакуйовані на берег. За остаточними даними загинуло 30 осіб.

Дизайнер року

За кількістю запитів пошукової системи Google найпопулярнішим дизайнером року стала Стелла
Маккартні –дочка відомого співака Пола Маккартні. В листопаді 2012 року Стелла завоювала одразу дві нагороди на церемонії BritishFashionAwards (BFA), яка вважається модним аналогом кінопремії Оскар. Дизайнер перемогла в номінаціях Дизайнер року і Дизайнерський бренд року. Також в десятку найбільш частих
запитів увійшли Victoria’sSecret, Эліс Темперлі, Versace, Mulberry и Marks&Spencer.

Подія року

Найбільш обговорюваною подією 2012 року стало усім відоме пророцтво майя за яким 21 грудня мав
відбутися кінець світу. Ця новина викликала бурю емоцій у всього населення планети: на цю тему дискутували усі – від мала до велика. В багатьох людей ця новина викликала паніку, в багатьох лише сміх, але
ніхто не залишився байдужим. Проте вчені вже спростували можливий апокаліпсис, обґрунтовуючи це
тим, що за тим же календарем майя 21 грудня відбудеться лише закінчення цієї ери, яка тривала з 3014 року
та перехід в нову еру.

Чемпіонат року

Ще одна надзвичайна подія відбулась у червні і проходила на території нашої держави – це футбольний
чемпіонат Євро 2012. Україна разом із Польщею виступила країною-господаркою чемпіонату. Це означало не
тільки велике українське футбольне свято, але й велику відповідальність, яка покладалася на нас. В цілому,
Україна впоралась із поставленим завданням: побудувала нові стадіони, аеропорти, привела до ладу транспортну мережу, сферу обслуговування. Проте є і негативні сторони цього чемпіонату. По-перше, усі вище
перераховані «плюси» були втіленні у життя лише у містах, де проходило Євро, а по-друге, це відбувалось за
кошти, які б могли піти на задоволення інших, не менш важливих, потреб держави. Варто нагадати також, що
збірна України вибула з боротьби вже на груповій стадії, записавши в свій актив лише одну перемогу над шведами. З розподіленого призового фонду цьогорічного євротурніру, який становив 200 млн євро, ФФУ за виступ
української збірної отримала 9 млн євро.

Рейтинг підготували Надія Квітка і Марія Хачатрян
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ТОП-5 ФІЛЬМІВ ПІД ЯЛИНКУ

Кожного року новорічна ніч супроводжується нашими улюбленими святковими фільмами. Пропоную переглянути список найпопулярніших кінострічок на тему Нового року та Різдва.Їх можна дивитися всією сім’єю - люди різного віку знайдуть
у них для себе щось особливе. До речі, це гарний привід згадати дитинство і насолодитися святковим часом.
1) «Один вдома»
Перші дві стрічки - відмінні новорічні фільми, на
яких виросло ціле покоління, і я в тому числі. Він як завжди перед Новим роком підніме вам настрій. Хочу зауважити, що 3 та 4 частини стали не такими популярними,
як попередні. Але, сподіваюсь, що на нещодавно зняту
5-у частину чекає успіх. Хоча, на мою думку, без Макалея
Калкіна це навряд чи станеться.
2) «Полярний експрес»
Цей анімаційний фільм - екранізація однойменної
дитячої книги Кріса Ван Олсберґа про незвичайну подорож маленького хлопчика чарівним потягом «Полярний
експрес» до Північного полюса на зустріч із Санта-Клаусом
напередодні Різдва. Головний герой картини – полярний
експрес, що мчить повз казкові північні пейзажі, а головний сюжет - усі фантастичні події, які відбувалися навколо
нього. Слід визнати – краса і видовищність фільму трохи
відволікають від його морально-повчальної частини. Рекомендую подивитися цей мультфільм усім, хто полюбляє
переживати усі пригоди разом з героями.
3) «Грінч – викрадач Різдва»
Як на мене, то це одна з найкращих різдвяних
казок! Чудовий фільм в стилі фентезі про добро і
дружбу, про те, як добре, коли поруч є близькі і ти
не самотній в Різдво, про те, як треба вміти любити і вміти прощати. Дуже раджу для перегляду.
А особливо фанатам Джима Кері, який просто неперевершений у ролі Грінча.
4) «Різдвяна історія»
«Різдвяна історія» - це вже третя по рахунку
диснеївська адаптація класичної повісті Чарльза Діккенса
і те, що її режисером є Роберт Земекіс, а у зйомках взяв
участь Джим Кері, викликає до фільму підвищений
інтерес. Цей мультфільм - вікторіанська повчальна
історія про старого жорстокого скупердяя Ебенезера
Скруджа, який у кінці стрічки кардинально змінює себе
і своє ставлення до оточуючого світу. Картина показує,
що насамперед важливі – любов та честь, а не гроші. Але
не рекомендую переглядати його дуже маленьким дітям,
адже мені самій час від часу ставало моторошно.
5) «Іронія долі, або з легким паром»
Найпопулярніший новорічний фільм радянського виробництва.
«Іронія долі» - це кіно про час, кіно про героїв, кіно про випадковості,
які можуть вмить змінити життя. Але, перш за все, це кіно про любов. Про любов, яка над часом і над географією, над політикою та
ідеологією. Саме це рокове почуття буде вабити до екранів ще не одне
покоління справжніх романтиків.

Сторінку підготувала Катерина Жежеря
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Микита Бори
сов, 9-А

Аніла Р.

Годинник б’є дванадцять. Чути дзвін келихів, по телевізору
президент вітає громадян, люди відчувають справжнє,
непідробне щастя. За вікном йде пухнастий, м’який та величезний сніг. Сніжинки небувалого розміру, яких ще ніколи не бачили, через які не видко нічого. На столі святкова вечеря. Яскраво
сяє у всій своїй красі величезна красуня-ялинка. Всі люди, від
найменшого до найстаршого, починають вірити у справжню
казку, і у голові зароджується думка: «Може й справді Дід Мороз існує?». Або, як його називають в Америці – Санта Клаус.
Солідніше звучить. Вся країна, на дванадцятому ударі годинника, затамувавши подих, загадує бажання. Найзаповітніше, найближче, най-най, яке обов’язково буде виконано. Товпи народу
виходять на вулицю, всюди чутно веселі галаси, крики, вітання
з Новим Роком. Мережа переповнена дзвінками. Люди дзвонять
один одному на різні кінці країни, щоб привітати, побажати
успіхів, щастя у наступаючому році. Ось він, справжній, щасливий Новий Рік.
Вероніка Лихолат, 9-Б

Сторінку підготувала Вероніка Лихолат
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ВIДПОЧИНЬ
Шановні колегіанти та вчителі! Залишилося зовсім небагато часу до Нового Року, тому я
хочу побажати вам любові до справи, якою займаєтесь, хочу щоб вільний час ви проводили з
близькими людьми! Я сподіваюсь, що ця сторінка підніме вам настій, бо роблячи цю іграшку ви
зможете ще більше зблизитися з рідними або друзями! Енджой!:)
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Сторінку підготувала Поліна Геращенко
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