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Вже на порозі стоїть весна, що ось-ось подарує незліченну кількість позитивних емоцій, стрімких
злетів та нових відкриттів. Найкраща пора з-поміж усіх - та, котра запалює вогник в твоїй душі; та, що
надає сили йти далі і, нарешті, та, яка надихає на звершення! Саме весною прокидається природа після
довгого зимового сну і починає дихати, буяти. Сонячне проміння лоскоче твої щоки, дзвінкоголосі
пташки наспівують кращу долю, а безхмаре небо вказує на світле майбутнє. Саме весною ти починаєш
помічати найдрібніші деталі нашого прекрасного світу, тебе посвячують в таємниці природи.
Мені здається, що весна – це не пора року, а стан душі! Стан, коли навколо тебе все квітне та зеленіє
в прямому й переносному значенні. І вже ти не просто існуєш, а живеш, дихаючи на повні груди! Тебе
охоплює почуття ейфорії, ти почуваєш себе невід’ємною частинкою Всесвіту. Це казковий сон, в якому
ти знаходишся у гармонії з природою, а найголовніше – в гармонії із собою. Сон, під час якого ніяк не
хочеться прокидатися, а й надалі з трепетом у душі линути до чистого й світлого.
Я люблю весну! Я люблю посмішки сонця і сльози дощу, радість світанків та поступове зникнення
світила за горизонтом. Все це дарує мені саме весна, забарвлюючи швидкоплинне життя в найяскравіші
барви! Хто зумів розгледіти в цій фантастичній порі все найпрекрасніше й розгадати її таємниці, той
може вважати себе щасливою людиною. І не слід забувати просту істину: головне, щоб весна цвіла у
вашій душі!
Єсенія Качурівська
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ШкiльнЕ ЖиттЯ
Випадковість чи система?

Це був звичайнісінький робочий день у колегіумі. Хоча ні, не зовсім
звичайнісінький. Був день виходу чергового випуску «Джалапіти». Нашої,
шкільної газети. Газети, яку ми любимо, якою пишаємося, адже другої такої,
дійсно, немає, адже вона- неодноразовий переможець всіляких конкурсів.
Отже, надруковані свіжі номери щойно роздали. Пройшло менше години, як випуск віддали в останній клас. Я підіймалася сходами на другий
поверх, до кабінету Валентини Володимирівни, і раптом побачила просто
на підлозі згорнуту «трубочкою», зім’яту сторінку «Джалапіти». Її просто
викинули, як непотріб (чому тільки на підлогу, це вже інше питання).
Нахилившись, я підняла аркуш. .. Неприємне, гидке почуття. Що це? Чому? Адже всі викидають непотрібні газети. Іноді
здають в макулатуру. Іноді застеляють якісь поверхні, аби не забруднити їх. Тому що прочитану газету не жалко. Не жалко… Чому ж стало так прикро мені?Я повернулася до себе і замислилась. Думала деякий час і ніяк не могла переконати
себе, що вчинок, який зробив хтось із учнів, звичайний, нормальний. А потім зрозуміла, чому не можу змиритися. Так
само, як і тоді, коли бачу у класах непрочитану нашу газету, якої точно( це видно по сторінках) навіть не торкалися.
Тому що «Джалапіта» робиться майже повністю руками учнів. І я знаю, скільки праці, сил, натхнення, таланту і, навіть,
душі вкладено в кожен випуск. Нехай це не ідеальна шкільна преса. Так, помилки бувають в усіх. Але не помиляється
тільки той, хто нічого не робить, як кажуть. Є школи, де газету випускають у двох-трьох екземплярах. ЇЇ просто вішають
на стенді, і таким чином всі з нею знайомляться. Не знаю, чи те, що там пишуть краще за наші матеріали. Але спробуйте
зневажливо відгукнутися про їхню газету! Нею пишаються, її всім показують, її люблять. Чому в нас не так?!
Промовчу про кошти, які сплачуть наші батьки за «Джалапіту». І кошти немаленькі. Саме тому ми не друкуємося в
кольоровому варіанті і замовляємо всього 150 екземплярів на випуск.
А може все зовсім не так? Може я перебільшую? Може це випадковість, і не варто так перейматися? До мене цю сторінку
на сходах, напевне, бачили й інші. Вони ж спокійно пройшли повз. . . Не знаю, але я повернулася і зробила фото. Подивіться
і скажіть: це норма, випадковість, чи щось гірше, те що поволі стає у колегіумі нормою, входить у систему?
Віта Володимирівна Михайлова

Старшина завжди напоготові!
Другий семестр і наша старшинська рада продовжує активну роботу. Гадаю, треба нагадати, що саме вона виконує та за що їй дякувати. Пройшов
перший етап проекту «Формула здоров`я». Якщо ви пам`ятаєте, по класах ходили дівчата і проводили опитування, в якому були присутні питання, щось накшталт «Чи займаєтесь ви спортом?», «Яким саме спортом ви
займаєтесь?» і т.д. Згадали? Так ось, повідомляємо, що готується другий етап
цього проекту, під час якого будуть проведені майстер-класи вже, відповідно,
від самих спортсменів-колегіантів. Будемо чекати з нетерпінням і неабиякою
цікавістю.
Фізичний розвиток це звісно добре, але про розум також не варто забувати. Саме тому в нещодавно був проведений турнір із шахів та шашок.
Увага! Будьте дуже пильні, бо наша старшина зараз особливо уважно слідкує за порядком у школі. Проводиться робота
з поліпшення санітарного стану. Будуть перевірки спалень, як в колегіумі, так і в «Цвіті», будуть дивитись за станом наших
коридорів. Тому будьте дуже обережні, щоб не засмучувати старшину та не доводилось червоніти на Козацькому колі. При
всьому цьому вони не забувають про щоденне, звичайне життя школи. Беруть активну участь у підготовці всіх шкільних
заходів та свят, слідкують за чергуванням у другій половині дня та навіть допомагають молодшим класам чергувати по
школі. Дуже приємно за цим спостерігати, і це не може не викликати захоплення та щирих усмішок на вустах.
Хочеться виразити слова вдячності нашій Старшинській Раді, та сказати, як ми нею пишаємось. Бо завжди знаємо, до
кого звернутись, коли виникають якісь питання чи пропозиції. Будемо сподіватись, що така активна робота буде продовжуватись й надалі. Бажаємо Вам успіхів, натхнення та багато дивовижних ідей!
Вероніка Лихолат

ПРОБЛЕМНЕ
ПИТАННЯ
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Весна, тепло, проблеми...
Наступила весна. Сонце вже потроху зігріває повітря. На бруньках, що з’являються, виблискує роса.
Повітря просто насичене гарним настроєм. Проте, не все так позитивно. Навесні, разом із прекрасним, з’являється ряд проблем.
Перше тепло буває оманливе. Сонце вже припікає, але земля все
ще холодна. Слід вдягати не дуже легке взуття. Якщо ви все ж таки
захотіли вдягнути куртку для теплої погоди – варто взяти із собою
якусь кофтинку, щоб у разі похолодання вдягнути її під верхній одяг.
Тож, якщо ви не хочете провалятися вдома із нежиттю у цю прекрасну пору року – варто слідувати цим порадам, бо, як кажуть, попереджений – значить озброєний.
Звичайно, ви всі їздили у громадському транспорті навесні. «Їздили» не дуже підходить. От слово «скакали» - це вже
влучніше. Тому, якщо ви живете недалеко від школи і на вулиці гарна погода – варто прогулятися пішки. Адже насолодитися атмосферою весни з повна, а не з вікна автобусу – безцінно.
Ще одним із не дуже приємних фактів є пробудження паразитів (кліщі, воші). Тому якщо у вас є домашні улюбленці –
радимо зайнятися цим питанням серйозно. У мережі існують багато сайтів з порадами від досвідчених власників тварин.
Також, не варто і самим засиджуватися на траві або гуляти балкою. Якщо ж вам все ж таки довелося опинитися у такій
місцевості – варто заправити штани у шкарпетки, щоб кліщі не мали доступу до вашої шкіри і чим швидше вибиратися
звідти.
Слідуючи цим порадам можна не тільки зберегти здоров’я, а й покращити його. Від себе бажаю вам гарно провести
весняні канікули та не нудьгувати вдома за комп’ютером. Щасти;)
Микита Борисов

Космополіт: стан душі чи спроба втекти від своїх проблем?
Певно, почну з того, що як ви знаєте, в колегіумі пройшов тиждень присвячений
дню народження Т.Г. Шевченка, кобзаря Української держави. Цей геніальний митець творив в ім’я нашої Батьківщини, прославляючи українську культуру по всьому
світові. Він давав народові усвідомлення того, ким вони є, хто їхні предки та звідки
походить їхнє коріння. Адже без національної пам’яті людина не може вважатися цілісною особистістю. «Людина без роду, як дерево без коріння». А якщо брати у
ширшому, глобальнішому розумінні, людина, як особистість не може існувати без
усвідомлення своєї приналежності до певного народу, не маючи відповідальності за
суспільні процеси, що відбуваються в державі.
Я не розумію, коли людина, відповідаючи на питання про національність, каже, що
вона космополіт. Як таке може бути? Чи тебе збирали по частинах з різних куточків
світу? Все одно має ж бути таке місце, де ти вперше розплющив очі, вперше дихнув
на повні груди. Місце де ти зростав, закохувався мріяв, сподівався. І коли твої надії
справджуються, чому ти відхрещуєшся від Батьківщини, кажучи, що не маєш її?
А буває й інакше. Людина навіть не намагається втілити свої мрії в реальність там, де народилась. Вона іде туди, де, певно, багато разів була на екскурсії, у ті краї, що мають такий привабливий вигляд з екранів телевізорів. Проте не розуміючи,
що там насправді не завжди так солодко живеться, як здається, і ті країни також мають свої недоліки, але зараз про інше,
бо це вже наступне питання.
Чому ж ти, любий «космополіте», ідеш шукати кращої долі «за бугор», а не намагаєшся творити своє щастя вдома? Так,
згодна, що це складніше, але подумай про твоїх майбутніх дітей, онуків. Чи хотів би ти їм такої ж долі, яку обираєш собі.
Спробуй самостійно змінити все на краще, не дорікаючи комусь і не шукаючи винних. Це справа не однієї людини, і не
одного покоління, але спільними зусиллями ми здатні зробити Україну такою, якою вона поставала в уяві Тараса Григоровича: вільною, красивою, могутньою державою зі свідомим народом та співучою мовою.
Марія Хачатрян

4

ТЕМА НОМЕРУ
З 1 квIтня!!!

Море веселого настрою, буря емоцій, вулкан жартів, шквал сміху – це все Перше квітня – день на календарі, коли похмурі сірі будні можна порушити яким-небудь
жартом, смішною витівкою, бешкетництвом. А звідки пішло, відоме всім, свято?
На цей рахунок існує кілька версій. Одні приписують зародження цього свята Стародавньому Риму, де в середині лютого (а зовсім не на початку квітня) святкувалося свято Дурних. Інші переносять зародження свята в давню Індію, де 31
березня відзначали свято жартів. Є й версія, за якою цього свята ми зобов’язані
неопалітанському королю Монтерей, якому на честь свята з нагоди припинення землетрусу піднесли рибу. Через рік цар зажадав таку ж саму. Її не знайшли, але кухар
приготував іншу, яка дуже нагадувала потрібну. І хоча король розпізнав підміну,
він не розгнівався, а навіть розвеселився. З тих пір і стали звичаєм першоквітневі
розіграші.
Як відомо, кожна країна має свої особливості, традиції проведення свят, які змінюються протягом певного часу. Не винятком є Свято гумору.
В Англії з півночі до 12 годин дня 1 квітня кожен міг жартувати над своїми друзями, знайомими, обдурити їх. Того, хто
попадався на вудку, зустрічали веселим сміхом і вигуками: «Квітневий дурень!»
У Німеччині та Австрії 1 квітня вважався нещасливим днем. Людині, що народилася в цей день, нібито не щастило в
житті. За переказами, в цей день сатана був скинутий з неба. У селах не працювали, не починали нових справ, не випускали
худобу. Дорослі та діти обманювали одне одного, посилаючи виконувати нездійсненні доручення.
У Фінляндії день жартів - звичай недавнього, причому міського походження. Але, поширившись і серед селян, він
ввібрав у себе багато від характеру самобутніх жартів «гарячих фінських хлопців». Це пов’язано зі старим сільським звичаєм
під час великих робіт - чищення хлівів або забою худоби - давати дітям жартівливі доручення. Їх відправляли в сусідський
двір за яким-небудь неіснуючим, але ніби- то вкрай необхідним інструментом. Сусіди, у свою чергу, «згадували», що віддали
вже цей інструмент іншим, і дитина вирушала до наступного двору ...
Хронологiя найвiдомiших жартiв
1 квітня 1949 року
Діджей однієї з радіостанцій Нової Зеландії оголосив співгромадянам, що до міста
Окленда наближається рій злісних ос. Щоб урятуватися від загрози, дотепник пропонував слухачам, залишаючи приміщення, заправляти штани в шкарпетки. Як результат — масове порушення дрес-коду по всій країні.
1 квітня 1962 року
Протягом тривалого часу у Швейцарії був лише один телеканал, який мовив виключно в чорно-білому форматі. Але
одного разу технічний фахівець телеканалу виступив у прямому ефірі, розказавши, що завдяки розвитку науки й техніки
телеглядачі відтепер зможуть насолоджуватися кольоровим ТБ. Для цього достатньо натягти на екран телевізора жіночу
панчоху. Через півгодини телеканал відбивав атаку здивованих глядачів.
1 квітня 1978 року
У гавань австралійського міста Сідней увійшла баржа, що тягла на буксирі справжній
айсберг. Мільйонер і авантюрист Дік Сміт оголосив по радіо, що він готовий продати шматочок крижаної брили всім охочим лише за 10$. Згідно із запевненнями Сміта, «айсберг — це
найчистіший продукт, який можна класти в напої, як, наприклад, робили пасажири «Титаніка».
Продовженню розіграшу перешкодив несподіваний дощ, який відкрив справжню природу
«айсберга» — він був вирізаний із пінопласту та вкритий піною для гоління.
1 квітня 1984 року
Одна з газет Флориди помістила статтю, що в жителів штату отримала популярність
унікальна свійська тварина — несправжній тасманський морж. Тварина на вигляд нагадувала
звичайного моржа, але була вкрита шерстю, муркотала як кіт, користувалася котячим туалетом і харчувалася тарганами. Журналісти стверджували, що звір має лагідну й товариську
вдачу, його легко приручити і за короткий час він позбавить будь-яку оселю від мерзенних
комах. Після публікації матеріалу до редакції надійшли тисячі дзвінків від американців, які
висловлювали готовність взяти звірятко, нарікаючи на тарганів у їхніх оселях.
1 квітня 2002 року
Відома в Британії мережа супермаркетів Tesko замовила в основних газет країни статтю про те, що селекціонерам нещодавно вдалося вивести новий вид моркви. У кожній морквині такого сорту начебто була спеціальна дірочка. Повністю
зварившись, морквина, як стверджували, свистіла. В існування такої морквини повірили багато людей, а про новий продукт
у магазинах питали ще через півроку після розвінчання жарту.
Отже, веселіться, жартуйте, смійтеся з інших, адже Свято Першого квітня і було створено для того, щоб у цей день лунав
лише сміх.
Оксана Козачок

РеЙтИнГ СвЯт
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КвІтНя

Дуже важливо мати кожен день гарний настрій, але гадаю, що усі погодяться, інколи дуже складно
завжди посміхатися і бути справді щасливим, для цього потрібен привід. Найкращим приводом, є саме
свята, так як офіційних свят не так багато і іноді вони справді дуже офіційні, існують також кумедні
і дурні свята, які за мету напевно мають лише підняття морального духу та гарного настрою великої
кількості людей.
У цій статті представляємо вам найкумедніші свята квітня.
Ну звичайно, квітень так і просить: ЖАРТУЙ, жартуй якомога більше, бо
тільки наступає перше квітня, і вже кожен з нас має змогу стати королем
гумору, звичайно, День сміху, як ніяк. До речі, якщо з вами проживає якась
пташка, обов’язково привітайте її з міжнародним днем птахів.
5-го квітня раджу усім скуштувати супу і вшанувати таку чудову, теплу страву, бо цей день справді оголошений Днем супу.
А ми не розслабляємось і 6-го квітня обов’язково згадуємо найкращих
супутників щасливого дитинства - мультфільми. Цього дня відзначають
Міжнародний день анімаційного кіно.

13-го квітня День рок-н-роллу. Усі дружньо вмикаємо «The Beatles»
и запалюємо під леген..почекайте-почекайте..дарні шлягери «жуків».
15 квітня. День закоханих у Казахстані. Ще одна можливість зізнатися у
коханні, ну, а також відчути своєрідність казахської культури.
25 квітня. Наші любі друзі англійці святкують свято - Сумарсдаг, а
саме перший день літа. Пропоную також не чекати, а налаштовуватись на літню хвилю разом с Великою Британією.
28 квітня. День ахалтекінського скакуна в Туркменістані. Як на мене, найкраще свято у квітні. Чому? Важко сказати. Але ж нелогічність іноді - це так
приємно.
Звичайно, 29-го квітня - ТАНЦЮЮТЬ УСІ. Бо це міжнародний день
танцю. Shake your legs, dear friends.

Ну і наостанок, усі беремо по саксофону та повному темношкірому другу,
бо будемо 30 квітня святкувати Міжнародний день джазу!
Тетяна Корянова
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афіша

Теплими весняними днями хочеться не тільки гуляти на вулиці, а ще й відвідувати цікаві заходи у
рідному місті. Тому найцікавіші події квітня – до вашої уваги.
12 місяців / 12 месяцев
комедія / мелодрама

Залізна людина 3 / Iron Man 3
бойовик / пригоди / фантастика

Режисер: Олександр Баршак
В ролях: Іван Дорн, Артур
Смольянінов, Екатеріна Гусева, Армен Джигарханян, Олександр Головін
Прем’єра: 4 квітня 2013

Режисер: Шейн Блек
В ролях: Роберт Дауні мол., Бен
Кінгслі, Гай Пірс, Гвінет Пелтроу, Ребекка Холл, Джон Чідл,
Уільям Седлер
Прем’єри: 2 травня 2013

Про що може мріяти провінційна дівчина, що
приїхала підкорювати Москву? У головної героїні
фільму Маші Смирнової вже є список заповітних бажань: груди третього розміру, розкішна шуба, окрема
квартира, любов і кар’єра зірки шоу-бізнесу. Коли в
руки дівчини потрапляє казкова книга «12 місяців», її
мрії несподівано починають збуватися! Але в кожної
медалі є зворотний бік: бажання Маші заподіюють
шкоду її коханим людям...

Вірус «Екстреміс», розроблений військовими за
допомогою нанотехнологій, повинен був допомогти
солдатам регенеруватися після поранень. Однак вірус
викрадають терористи і вводять собі. Щоб справитися з екстремістами, Старк вводить собі модифіковану
версію вірусу, після чого костюм Залізної людини
стає частиною його самого. І знову все починається
спочатку: безперервна боротьба супергероя із
суперзлодіями.

9 квітня
Paramore - «Paramore»
«Paramore» - четвертий студійний альбом гурту «Paramore», випуск якого очікується
9 квітня 2013 року. Цей альбом перший, записаний після відходу від справ колективу
братів Джоша і Зака Фарро. Музиканти обіцяють шанувальникам шалену енергетику
та не менш шалені тексти від фронтвумен Хейлі Вільямс.
30 квітня
Iggy & The Stooges - «Ready to Die»
«Ready to Die» - п’ятий студійний альбом (не дивлячись на більш ніж 45-річну історію)
американського рок-гурту «The Stooges» та невтомного хулігана Іггі Попа, який буде випущено 30 квітня 2013 року. Альбом стане першим для групи після повернення Джеймса
Уїльямсона і смерті Рона Ештона.
19 квітня 21:00
«Табула Раса» та «Антитіла»
«АнтитілА» і «Табула Раса»
зіграють в Запоріжжі! Два
відомі українські гурти везуть
великий спільний концерт, ексклюзивно для Запоріжжя.
Боулінг-клуб «КапиталистЪ»
Ціна: від 100 грн.

18 квітня 18:00
Є. Грішковець «Прощання з
папером»
Нова робота Гришковця присвячена прощанню людства з
папером як зі способом життя - зникають книги, газети та
листи, а разом - усі емоції.
Театр ім. Магара
Ціна: 100-450 грн

Сторінку підготувала Катерина Жежеря
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Морська школа
У загадковому королівстві Чорноморія, між коралових рифів виднілася срібляста мушля. А була це не просто
мушля, а школа. Скільки ж там учнів? Ой, лишенько! Там
є: дельфінята, акулята, восьминіжки, китята, кальмарята і
навіть мідіанки.
Якось до коралових воріт школи підійшов рачок. Він був
новенький і в нього не було друзів. Вирішив хлопчик познайомитися з дівчинкою – мідіанкою і зірвав для неї корал,
але ненароком зачепив її клешнею. Дівчинка розплакалася і
упливла.
Почався перший урок. До класу
Довго рачок думав, як виправити ситуацію, і тут задзвенів дзвоник.
вас метати ікру». Урок показавзайшла Білуга Осетрівна і сказала: «Добрий день, діти! Сьогодні я навчу
Акула Гострозубівна (сама всіх їла,
ся рачку дуже цікавим. Наступний урок був урок ОБЖ, вела його
був просто неперевершений. Урок
зате вела ОБЖ). Урок мистецтва з Дельфіном Паном де Азовським
виконали вправу, він намагався не
фізкультури вів Кит Вусатович, якщо йому не подобалося, як учні
дакуватішою вчителькою вияспрямовувати свій гнів на дітей, а випускати його через фонтан. Найчу
кожного разу вона доводила, що
вилася Камбала Прибережківна, вона навчала дітей анатомії, при чому
природи! Уроки закінчилися, але ж
одне око набагато краще, ніж два. І взагалі, два ока – це помилка
рачок ненароком підставив ніжку
треба якось вибачитися перед мідіаночкою. Думавши як це зробити,
омарчику. Омарчик в свою чергу підійшов до новенького і запитав:
- Слухай, шмаркачу! Давно на горіхи не отримував?
- Вибач мені будь ласка. – ніжно попросив рачок.
- Ти ще смієш щось казати?- грізно запитав омар і вдарив бідного
хлопчика.
Рачок не заплакав, а сміло пішов до бою. Почалась така страшенна бійка, яку навіть Камбала Прибережківна ніколи не бачила
своїм одним оком. Щоб якось повпливати на учнів, Кит Вусатович вирішив провести з ними бесіду. Врешті-решт рачка повели
до психолога Рапани Валер’янівни, яка тим часом випила останню
пляшку валер’янки, бо в неї не витримували нерви. Вона, мовчки
та тяжко зітхаючи, дістала книгу порад. Книга була така товста, що
рачок зразу ж згадав етичні правила і вирішив: «Буду робити добре, і не буду погано!» Далі пішли вибачення,обійми, дружні побажання. Всі посміхалися, а Рапана Валер’янівна все повторювала:
«Велика сила – психологія!».
неї - рибка на палочці. В школі
Наступного дня Мідіанка знайшла записочку від таємного друга, а біля
запанували мир і злагода.
Аня Луценко, 6-а
Сторінку підготувала Христина Марченко
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ВIДПОЧИНЬ
РОЗIМНИ МОЗОК
1. Три лампочки
В одній кімнаті знаходяться три вмикачі, а в іншій - три лампочки. Кожен вмикач пов’язан
ий
з однією лампочкою. Як дізнатися, який вмикач пов’язаний з якою лампочкою, якщо до кімнати
з лампочками можна увійти тільки один раз?
2. Брат бідняка
У бідняка був брат. Брат помер, але коли був ще живий, у нього брата не було. Чому?
3. Розповідь про брехунів і чесних людей
У двох сусідніх містах жили зовсім різні люди. Жителі одного міста завжди говорили тільки
правду, а мешканці сусіднього містечка завжди брехали. І ті, і інші часто ходили друг до друга
в
гості. Тому в кожному з цих міст можна зустріти і правдиву людину, і брехуна. Припустимо,
ви
виявилися в одному з цих міст. Як, задавши всього одне питання першому зустрічному, визначити, у яке місто ви потрапили - у місто чесних чи брехунів?
P.S. Відповіді шукайте на стенді у світлиці.
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