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Любов - це мить, що дає життя вічності.
(Леонід С. Сухоруков)
Рано чи пізно воно стукає в двері кожного без винятку, несучи з собою щастя, тепло й усвідомлення певної
захищеності та безпеки… Таке ніжне й палке кохання…
Воно приходить раптово, але залишається в серці назавжди…Кохання – це божественне почуття, що надихає
на відкриття, на позитивні думки і більш того – на героїчні
вчинки! Кохання – це яскравий промінчик темного
лабіринту життя, що вказує правильний шлях серед сотень
інших; це та, забарвлена яскравими кольорами, веселка
після дощу; це те, що змушує нас жити і творити; це все
найкраще, що може статится з людиною впродовж її життя. Тільки той, хто відчував коли-небудь кохання, може
пізнати всі принади нашого таємничого світу й піддатися
найвищій мірі задоволення - ейфорії.
В нашому жорстокому світі все менше місця добру, люди
перестають вірити в казку, яка насправді існує, слід тільки
добре відкрити очі. А кохання… Кохання не раз рятувало,
рятує і буде рятувати. Тільки воно допоможе подолати нам
всі труднощі й подарує колиску задоволень, радості, насолод! Тож закохуйтесь і будьте коханими, і тоді у вашій душі
завжди цвістиме весна…
Єсенія Качурівська
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ШкiльнЕ ЖиттЯ
Мужність у нас час…

Відважні лицарі, героїчні воїни, сміливі солдати, волелюбні
козаки – всі вони є прикладом мужності чоловічої половини нашої планети. У всі часи захищати рідну землю було
справою честі та гідності мужніх людей, дійсних патріотів
своєї країни, святим обов’язком кожного громадянина. Тож
День захисника Вітчизни - це всенародне свято. Воно є символом непорушного зв’язку багатьох поколінь захисників
Батьківщини та проявом поваги народу до них. У нього
славні традиції, за ним стоїть сама історія, сповнена героїки
подвигів, яскравих вчинків. І у нашій школі є справжні
чоловіки. Вони уособлюють у собі всі чоловічі чесноти,
дотримуються лицарських законів. І це можуть бути як
вчителі, так і учні.
І у День Захисника Вітчизни бажаю Вам залишатися такими ж сміливими, мужніми, залишатися справжніми
чоловіками.
Поліна Геращенко

До нас завітав губернатор!
До дня захисника Вітчизни до колеґіуму завітав губернатор Запорізької області Олександр Пеклушенко
зі своїми помічниками. Усі неабияк готувались до його
приїзду: учні, педагоги, працівники, бо відповідальність
була дуже великою. Для Олександра Миколайовича
колеґіанти підготували насичену екскурсію по колегіуму,
яка якнайкраще демонструвала всі чесноти та досягнення нашого навчального закладу.
Після екскурсії Олександр Миколайович провів для
учнів 11-х класів «Урок мужності», де підняв питання патріотизму, успіху, майбутнього вибору професії
випускників.
Він також надав учням можливість поспілкуватись у телефонному режимі з міністром освіти
Дмитром Табачником, який радо поговорив із одинадцятикласниками.
Окрім беззаперечних досягнень Січового колегіуму губернатор звернув увагу і на певні негаразди.
Олександр Миколайович зазначив необхідність обладнання спортивного майданчика школи, благоустрою території та певного оновлення кухонного обладнання. Також він пообіцяв владнати питання
з новим, більшим приміщенням для колеґіуму, проте за його словами для цього потрібно багато часу, в
кращому випадку ми зможемо «переїхати» лише за 3-4 роки. Проте всі інші обіцянки будуть виконані
у найменші терміни. Також приємним подарунком стане поїздка наших учнів до Закарпаття на весняних канікулах, про яку губернатор Запорізької області вже домовився зі своїм закарпатським колегою.
Олександр Миколайович висловив своє бажання зламати у нашому уявленні стереотип про
чиновників, які, приїжджаючи, дуже багато обіцяють, але мало що з цього потім виконують. Щиро
сподіваюся (і думаю не я одна), що йому це дійсно вдасться, і вже 1 вересня ми справді відчуємо
обіцяні зміни.
Марія Хачатрян
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СВЯТО ВАЛЬСУ
Що може бути краще для закоханих, ніж День святого Валентина? Саме в цей день всі поспішають купити милі подарунки, щоб
порадувати другу половинку. В цей день по всьому світу мільйони
людей зізнаються у своїх почуттях. Саме в цей день всі перетворюються на великих романтиків, складають вірші, пишуть музику.
У колегіумі вирішили не змінювати традицій, тому 14 лютого
було проведено Свято вальсу, адже саме цей вид танцю є вишуканим, елегантним і найніжнішим для висловлення світлого почуття.
Всі приготування завершено, глядачів було стільки, що місць не вистачало. Свято почалося зі сценки, яку поставив 10-Б клас, учні неабияк здивували своїми акторськими вміннями та
фантазією. Після цього на сцену вийшли ведучі – Ірина Заєць та Валерія Гіря. Вони викликали
бурю аплодисментів, адже це означало, що на скоро на сцені з’являться конкурсанти. Але все не
так просто. Цього року організували по-справжньому чудове свято. Свої танцювальні вміння показали й вчителі колегіуму в парі з випускниками (Моргун І. Г. та Капля Д., Луценко Г. А. та Пильгун К., Михайлова В. В. та вчитель хореографії – Чуйков В.С.). Вчителі і сіли за столик журі. На
цьому сюрпризи не закінчилися. Відкриттям свята став подарунок від клубу бально-спортивного
танцю «Овація». Маленькі вихованці вчителя хореографії колегіуму Салякіна С. П. танцювали наче
справжні професіонали.
Після цього почалося довгоочікуване: на сцену вийшли конкурсанти. Костюми, образи… все
було настільки гарним, що хотілося скоріше побачити номери учасників. А й справді було на що подивитися. Учні 9-А класу у своєму танці показали образ садівника, який плекає і любить свою квітку
більше за життя, але інколи йому боляче від її колючок. Лише янголи допоможуть закоханим. 9-Б
клас переніс всіх у відому казку «Аліса в Країні Чудес» і в них вийшов надзвичайно гарний номер.
Пара 9-В класу показала зворушливу, але водночас трагічну історію молодої дівчини. Вона виросла
в циганському таборі, де закохалася у цигана, але за це кохання поплатилася власним життям. Учні
10-А класу представили останній, прощальний вальс смертельно хворої дівчини та кохання всього
життя. 10-Б клас представив просту, але по-справжньому романтичну історію. 10-В клас здивував
своїм незвичайним задумом, втіливши образ художника та його музи. Найстарші учасники конкурсу – представники 11-В класу, продемонстрували те, яку силу має справжнє почуття кохання.
Доки всі з нетерпінням чекали результатів, своїми талантами чарували: Луценко Є., Агапова О. (вокал), Данілова Ю.
та Кредінс А. (гра на піаніно), учасники клубу бального танцю «ЗАЛК» - учень колегіуму Макаренко А. і Водяницька О.
(виконання вальсу).
Після виступів, журі вже були готові оголосити результати конкурсу. Місця розподілилася наступним чином:
І місце розділили між собою пара 10-А класу (Римчук В. і Савенко І.) і 11-В (Оніщенко І. та Бурчак А.). ІІ місце посіли представники 9-В класу (Чугуєв Є. і Цикало А.). ІІІ місце зайняли учні 9-Б
класу (Бондаренко В. і Артюх М.). Пари 9-А класу (Бовсуновський І. та Вервес С., Краснобаєв А. і
Кротенко О.), пара 10-Б класу (Гладкіх Д. і Майстренко Л.) та пара 10-В класу (Дідик О. та Равуцька О.) були нагороджені грамотами у номінаціях: «Втілення образу», «Майстерність виконання»,
«Вишуканість і ніжність».
Так, талантів у нас вистачає. Будемо сподіватися, що в колегіумі назавжди збережеться традиція
проводити Свято вальсу, адже це справді одне зі свят, коли учні можуть зобразити почуття кохання,
втілити всю свою фантазію і продемонструвати талант.
Кохайте і будьте коханими! Пам’ятайте: без любові все – ніщо!
Оксана Козачок
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Напередодні Дня Святого Валентина виникло багато різних опитувань щодо вибору найромантичнішої пісні. Відповіді були типові,
головною переможницею стала Adele та ії пісня «Someone Like You»,
але ми вирішили бути не такими, як усі і запропонувати вам у якості
найромантичнішої пісні зовсім новий сингл французького співака і
режисера Йоанна Лемуана, більш відомого під псевдонімом Woodkid.
Його остання пісня «I Love You» сколихнула світову мережу, захоплюючи романтичним мотивом та проникливим текстом.
Обираючи найромантичнішу книгу, хотілося порадувати вас чимось справді
цікавим, вихід фільму «Знедолені», який в цьому році номінований на 8 премій
«Оскар» став підґрунтям, щоб обрати роман Віктора Гюго «Знедолені», за якою
і був знятий фільм. Книга складається з новел. Це дає змогу поринути у часи
Середньовічної Франції, майстерно описані події та яскраві персонажі змушують переживати й іноді навіть доводять до сліз. Ця книга справді є класикою, ми
впевнені, що вона не залишить байдужим нікого,а також ми сподіваємось, що великий обсяг не налякає вас ;)
Обрати найромантичніший фільм насправді виявилось найскладніше, бо
варіантів багато і усі претенденти є достойними. Але вам хотілось би порадити
одну з найкращих робіт Вуді Алена, справжнього гуру жанру мелодрами. Мова
йде про фільм «Вікі Крістіна Барселона», фільм, який об’єднав талановитих
акторів і вродливих людей, на яких просто приємно дивитися.
Три історії кохання одного чоловіка (Хав’єр Бардем) Одна з них - білява красуня, якії не вистачає пригод, і звуть її Крістіна (Скарлетт Йохансон), друга старомодно, але чуттєва Вікі (РебеккаХолл). Антоніо ніяк не може вибрати між
цими двома жінками, а тут в його житті виникає ще одна: його колишня дружина, якій не відмовиш в пристрасті (Пенелопа Круз).
Історія кохання - це те, що торкається майже кожного
з нас. Любили усі, іноді кохання було без відповіді, але
все ж таки це приємно згадувати.
Історія кохання видатного письменника, нашого
співвітчизника - Михайла Булгакова та його першої
дружини Тетяни Лаппи, не може залишити байдужим.
Не дивлячись на сумний кінець, це справді приклад шаленого почуття, яке пройшло через багато випробувань:
незгодою батьків, відстанню, війною, залежністю від
морфія і славою.
Говорячи про найгарніші та найромантичніші пари знаменитостей, не можна не згадати подружжя двох еталонів краси останніх десятиліть: Бреда Пітта та Анджеліни Джолі.
Ці голуб’ята хоч і побралися лише минулого року, та разом
уже більше 6 років. За цей час вони встигли народити трьох
свої дітей та ще трьох всиновити. І не дивлячись на плітки
про сімейні негаразди, пара продовжує насолоджуватись
подружнім життям. За їх словами, секрет гармонії полягає
у тому, що «вони ніколи не розлучались більше, ніж на три
дні. І вони намагаються якомога рідше виходити в світ, проводячи більшість вільного часу разом зі своїми дітьми».
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Наука не стоїть на місці і постійно рухається вперед. Нарешті науковці подумали не лише про винаходи, важливі для виробництва чи для самої науки, а про
речі, важливі для людей. Працівники Національного
університету Сингапуру представили світові пристрій,
який отримав назву Roly Poly. Винахід доволі цікавий
та надзвичайно корисний для людей, які знаходяться на
великій відстані один від одного.
Пристрій має вигляд яйця, а точніше двох яєць (по одному для кожного з закоханих). Принцип дії
такий – коли людина торкається до нього, «яйце» другої людини починає розхитуватись, вказуючи на
те, що десь на іншому кінці міста, країни або навіть світу дорога тобі людина згадує про тебе. Науковці
прогнозують, що Roly Poly лише перша сходинка у створенні пристроїв створених для спілкування
через дотик на великих відстанях.
Якщо ви хочете потішити себе або своїх близьких чимось смачненьким пропоную приготувати один із найпростіших, але і найромантичніших тістечок
«Листкове сердечко». Спочатку розтопіть темний шоколад на водяній бані. На
листі пекарського паперу намалюйте олівцем 8 однакових сердець, розміром
10 см. Намастіть їх шоколадом за допомогою пензля. Остудітьта зніміть шоколад з паперу.
У каструлю покласти вершки з кавою, довести до кипіння, потім додати
покришений білий шоколад, розмішати та остудити.
Збити холодний мус за допомогою міксеру до пишної маси, викласти її в кондитерський мішечок.
На 6 сердечок видавити порівну мус, покласти їх одне на інше в дві тарілочки по три сердечка. Зверху
обережно, щоб не зламати, покласти сердечко без мусу. Прикрасити зацукрованими квітами та подавати.
Звісно не можна однозначно визначити де на нашій величезній планеті місце
усіх закоханих. Певно, найбільше підходить відповідь «поряд із коханою людиною». Проте для особливих шукачів атмосфери кохання є сотні створених природою місць. Звісно, Париж, острови Бора-Бора, венеціанські канали займають
топові місця серед найбільш відвідуваних закоханими. Та таких місць є безліч
і в Україні. Наприклад, ви можете відвідати нашу власну українську Венецію
– містечка Вилково (Одеська область). Або ж у травні поїхати до справжньої
долини нарцисів, що біля закарпатського містечка Хуст. Ви будете зачаровані
красою біосферного заповідника, а також легендою його створення. І звичайно
ж, влаштовуючи тур романтичними місцями не оминіть міста Лева. Величезна кількість кав’ярень, шоколаду власного виробництва, визначні архітектурні
пам’ятки та незліченні фестивалі – усе це розтопить будь-чиє серце.
Шукаючи «переможця» у цій номінації побувала на десятках сайтів,
перечитала велику кількість зізнань. Та певно неможливо обрати найкраще – це дуже суб’єктивно, дуже індивідуально, як і саме кохання.
Думаючи, як саме сказати коханій людині про свої почуття не треба вигадувати чогось надзвичайно-грандіозного. Якщо людина відповість
вам взаємністю, то це станеться незалежно від того, чи ви прочитаєте
усі 154 сонети Шекспіра, чи просто скажете, що кохаєте. В Інтернеті
створено десятки статей із текстами зізнань. Просто вчи і дивуй другу
половинку. Але пам’ятайте, що слова кохання мають йти від серця, а
чи можна передати власні почуття через чужий завчений текст?
Сторінку підготували Тетяна Корянова та Марія Хачатрян
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афіша

Березень багатий на цікаві події та заходи в сфері кіно, музики та театру. Ось деякі з них, які можна
відвідати з друзями або коханою людиною.
Оз: Великий та могутній / Oz:
The Great and Powerful
фантастичні пригоди

Джек - підкорювач велетнів /
Jack the Giant Slayer
фентезі / мелодрама / пригоди

Режисер: Сем Реймі
Актори: Міла Куніс, Джеймс
Франко, Мішель Вільямс, Рейчел
Вайс
Прем’єра: 07 березня 2013

Режисер: Брайан Сінгер
Актори: Ніколас Холт, Юен
МакГрегор, Білл Найі, Стенлі
Туччі, Іен Макшейн
Прем’єра: 21 березня

Загадкова країна Оз. Її немає на звичайних мапах,
і жоден компас не визначить, в якій частині світу її
шукати. Та все-таки час від часу там з’являються нові
мешканці.
Одному з таких випадкових мандрівників судилося стати найвідомішим чарівником. Завдяки його
вмінням у країну потягнуться мільйони мрійників,
адже всім відомо, що чарівнику країни Оз під силу
здійснити будь-яке бажання.

Стародавня війна знов розгорається, коли молодий фермер Джек випадково відкриває вхід в наш
світ страшної расі велетнів. Спустившись на Землю
велетні прагнуть повернути свій світ, який вони колись втратили, змушуючи Джека вступити в головну
битву свого життя, щоб зупинити їх. Борець за царство, його народ і любов хороброї принцеси Ізабелли,
він стикається віч-на-віч з непереборними війнами,
що як він думав, існують тільки в легендах.

1 березня / 20:00
«O.Torvald» рухається далі, щоб представити новий альбом «Примат» в 2013-му
усюди, де його ще не чули. В 2012-му музиканти зіграли на всіх найкрутіших
українських фестивалях, зняли кліпи, які стали рекордними за кількістю
переглядів та записали свій найдрайвовіший альбом. «Примат» завантажили тисячі людей та почули наживо вже в 15-ти містах, тепер настала черга
Запоріжжя.
22 березня
Depeche Mode - «Delta Machine»
«Delta Machine» - тринадцятий студійний альбом британського гурту «Depeche Mode».
Також група анонсувала світове турне в підтримку альбому, європейська частина якого
розпочнеться 7 травня 2013 в Тель-Авіві і завершиться в Мінську 29 липня. Київ вони
відвідають 29 червня 2013.
8 березня, 19:00
«PoleArtShow: за 80 днів до
кінця світу»
Саме цього дня ви можете стати свідками першого з світі
PoleArt-спектаклю. Здійсніть
кругосвітню подорож разом з
PoleArtShow: за 80 днів до кінця
світу.
ДК Дніпроспецсталь

10 - 15 березня, 11:00
«Одного разу в лісі»
Спектакль, написаний у
жанрі екологічної казки,
безсумнівно принесе Вам
задоволення. Для молодшого, шкільного, дорослого та
старого віку!
Обласний ТЮГ

Сторінку підготувала Катерина Жежеря
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ЗОРЕПАД

Відкриваю очі, дивлюся..
На звичний, холодний світ.
Хто б міг уявити, що буде
Важко навіть сказати «привіт».

Жінки не люблять запи
тання,
Це все лише пусті слов
а.
Ще ми не любимо прох
ання,
Від яких колом голова.
Нам всім потрібні тепл
і руки
Та подих у шалений цв
іт.
Почу ти в ріднім серці зв
уки,
Яким вже так багато літ
.
Ви не питайте, чому су
мно,
Чому так швидно гасне
час.
Ми віддамо себе бездум
но,
Коли життя пробачить
нас.
Олександра Коваленк
о

Теплі руки, холодний погляд,
В очах небо, у серці лід.
Але хто б уявив, що з тобою поряд
Душа моя рветься в політ.
До тебе

І з мого знайомства з тобою
Вже минуло багато днів
Маю тайну ,ношу з собою,
Бо сказати бракує слів.

Тебе кохаю, моє диво!!
Тобі присвячую пісні!!
До тебе сердце моє лине!!!
Щоразу бачу тебе в сні..

Тайна в тім, що кожна хвилина,
Кожна секунда і кожна мить
Поглинає у себе неспинно
Те, що в серці моїм болить.

Я буду дуже сумувати
Коли не прийдеш… ти…тоді
Душа почне моя кричати,
Від болю розірве віски…
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До тебе сердце моє лине!
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Присвячую свої вірші!!
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Нехай же сердце не покине
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е
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Любові ліри потайні…
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Но сердце, л
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Они лёд рас
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Сергій Матюхов
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в
Радха Єршо

Тайна болі пульс ує в надії,
Я люблю тебе, зізнаюсь.
І нехай це солодкі мрії Жити правдою вже не боюсь.
Я лиш хочу, щоб ти був щасливий,
Хай не я тебе ним наділю,
Щоб тебе колись полюбили
Так чисто і ніжно, як я люблю.
Анонім

Сторінку підготувала Олена Топольян
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ВIДПОЧИНЬ
Цей майстер – клас прикрасить інтер’єр Вашої кімнати і додасть їй весняної свіжості і краплину романтики. Насолоджуйтесь!
Вам знадобиться:
- Фільтри для кави (або дуже – дуже тонкий папір)
- Ножиці
- Супер – клей
- Основа (для рамки або вінка)

1. Візьміть фільтр для кави і ножиці

2. Поріжте фільтр спірально

3. Зігніть «хвостик»

4. Починайте закручувати

5. З одного боку у Вас вийде троянда

6. Приклейте інший бік до основи

П О С М IХ Н И С Ь :)

- Мам
о,
А він а чому та
Дзвінок о 4 ран
ку :
и!
- А ч у нас дуж то лисий
, принеси вод
- Алло! А у вас
ам
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?
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т
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и і їж ак багато й!
води!
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,
- А ти що відст
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- Будеш н
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и
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Сидить мужик за комп’ютером.
- Підеш за рем
У вікно влітає цегла, обгорнута папером, потр
апляє в
ілок.
- Як вихідні?
, світло, понед
монітор, монітор розбивається. Мужик піднімає
о
н
м
те
,
о
л
іт
св
цеглу, - Темно,
розгортає папір, читає: «Продам новий монітор
Сторінку підготувала Поліна Геращенко
»
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