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Радість зі сльозами на очах
Раз на рік приходить той день, коли мимоволі на очах з’являються сльози, а спогади накривають
вогняною лавою. Цей день увійшов в історію як перемога над фашизмом, нацизмом та расовою
дискримінацією. Довгих 4 роки Україна в складі СРСР боролась за вільне існування на священній,
Богом даній землі.
9 травня - це свято Великої Перемоги! Це день болю та смутку за тими, хто назавжди залишився
молодим й поліг на фронті. Водночас це і велика радість, адже найтемніші й найкровопролитніші роки
за всю історію людства вже позаду.
Своїм життям і усим, що зараз маємо, ми завдячуємо нашим дорогим ветеранам, котрі пройшли крізь
пекло, не втративши при цьому мужності й відваги. Вони є прикладом витримки духу, патріотизму і,
безперечно, варті звання героїв! З кожним роком ветеранів все менше і менше, а їх неймовірний подвиг стає все більш очевидним. Тож слід доземно вклонитися й віддати належне всім, хто поліг, борючись за гідне майбутнє нащадків та держави.
Скільки існуватиме українська нація, стільки й пам’ятатимемо ціну, яку заплатили наші діди та
прадіди, щоб ми ходили під сонцем і бачили безхмаре небо. Тож будьмо онуками, вартими своїх дідів
й не забуваймо, що пам’ять потрібна полеглим, а увага - живим...
Єсенія Качурівська
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ШкiльнЕ ЖиттЯ
«Джалапіта» знову перемагає!

Наша газета існує вже більше 10 років, даруючи читачам цікаву інформацію, веселі анекдоти,
корисні поради і просто гарний настрій. Кореспонденти наполегливо працюють, намагаючись удосконалюватись із кожним випуском. Ми щиро радіємо,
коли бачимо із яким захопленням ви читаєте газету,
обговорюєте її, берете активну участь, приносячи
свої вірші і пропонуючи теми для обговорення.
Кожного року ми беремо участь у різноманітних
конкурсах, фестивалях і не рідко перемагаємо!
Цього року «Джалапіта» була визнана найкращим
шкільним виданням Запорізької області у рамках
Міжнародного медіафестивалю для учнів 2013.
На нагородженні переможців нам були вручені поГоловний редактор Марія Хачатрян та куратор П.О. Коваленко чесна грамота та призовий торт із написом «Краща
на Міжнародному конкурсі шкільних медіа (м. Миколаїв)
газета».
Також цьогоріч «Джалапіта» взяла участь у найбільшій події щкільного друку в Україні – у
Міжнародному конкурсі шкільних медіа. У конкурсі взяли участь 3217 (!!!) газет, теле-, фото- та
радіорепортажів із 24 областей України, а також Болгарії, Росії, Польщі, Молдови, Греції, Білорусі,
Грузії, Латвії, Румунії та Придністров’я. На фінальне нагородження до Миколаєва були запрошені
найкращі газети заявлених регіонів. Серед них була і газета Січового колегіуму. На жаль, попри велику кількість спонсорів, партнерів і показовий пафос, ми зіштовхнулись із поганою організацією заходу: то не вистачало автобусів, то не були продумані майстер класи, то організатори не розрахували
час для обіду. Проте це не завадило «Джалапіті» отримати звання лауреата міжнародного конкурсу!
Тож редакція «Джалапіти», із вашою підтримкою та прихильністю, й надалі копітливо працюватиме над створенням шкільної газети, дивуючи та захоплюючи вас знову і знову!
Марія Хачатрян
Випадковість чи закономірність?
Часто, їдучи у маршрутці, я чую лайку водіїв у сторону ветеранів або
літніх людей. Я задумався: чим же викликана така зневага до наших дідів?
Адже якби не вони, нас з вами зараз би не було. А водії навіть не хочуть
безкоштовно їх провезти, хоча подвиг ветеранів – безцінний.
Я почав розмірковувати, навіщо люди взагалі грубіянять? Хамство зазвичай лунає від людей з відсутністю виховання і культури. Частіше за
все, таким чином людина хоче показати свою перевагу над іншими. Тут
до мене прийшло ще кілька думок. А чому водії не грубіянять кремезним
чоловікам? Я зрозумів, що старенька людина навряд чи буде сперечатися.
Тому у мене прохання до колегіантів. Якщо ви побачили, що коїться таке
свавілля – не стійте у стороні. Вставайте на захист ветеранів, літніх людей, адже тих, хто нам врятував життя, залишилося дуже мало.
Також, я нерідко бачу на вулиці байдужість молодих людей до стареньких бабусь, які просять їх
перевести через дорогу, чи піднятися по сходах. Взагалі, я не розумію, що тут важкого? Витратьте на
них хоча б 2 хвилини, бо деякі витратили на вас життя.
Тож, колегіанти! Вся наша редакція закликає вас бути небайдужими. Будьте поблажливими до
ветеранів та літніх людей, допомагайте їм. На їх очах повинні бути лише сльози радості!
Микита Борисов

Інтерв’ю з...
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Тарас Тополя («АнтитілА»): «Запоріжжя - це масштаб!»
Наш вчитель медіа-культури Павло Олександрович нещодавно
відвідав концерт популярного українського гурту «АнтитілА». Він мав
можливість поспілкуватися із вокалістом гурту Тарасом Тополею, який
розказав про співпрацю з культовим гуртом «Табула Раса», про свою
радість від батьківства та про враження від запорізької публіки.
- Тарасе, розкажи трохи детальніше про співпрацю з «Табула Раса».
Як відомо, ви були ініціатором цього дуету. Розкажіть трохи, як все
це відбувалося.
- Я вважаю, що «Табула Раса» - це один з найвидатніших гуртів в
українському році. Співпраця почалася з нашої пропозиції створити
спільний проект. Нам сподобалась пісня «Полинезийская зима» і ми запропонували трохи її відозмінити. Ми взяли на себе електронну складову, додали в аранжування здобутки групи «АнтитілА» і, звичайно, додали українську мову. Нам подобається «Табула Раса»: імпонує їх творчість,
музичне бачення цієї групи, нам імпонує їхня життєва філософія і нам
дуже комфортно було з ними працювати, що ми і робимо далі, тепер вже
на сцені, а не в студії.
– Чи нескладно було вмовити Олега Лапогова (вокаліст
«Табула Раса», - прим.авт.) заспівати дуетом? В своїх інтерв’ю
він говорив, що хоч ви і дуже симпатична йому рок-група,
але все-таки він себе вважає одноосібником.
- Я не скажу, що це було дуже легко, він не дав нам відповідь
одразу. Ми подумали і спільно прийняли рішення. Це звичайний творчий процес, менеджмент. Але навіть якщо вони б
відмовилися, нічого страшного. Менше б любити ми їх не стали.
- Наскільки відомо, із Запоріжжям вас пов’язує багато чого. Наприклад, ваша участь у фестивалі
«Перлини сезону». Є якісь особливі асоціації?
- Запоріжжя - це масштаб! Місто важкої промисловості. Люди тут мають досить таки непоганий музичний смак, люди цього міста радують. В цілому, це місто, яке демонструє високий рівень.
- А чи відрізняється чимось кардинально публіка в
Запоріжжі, порівняно з публікою в інших містах?
– Мабуть, лише за віковим показником. І, напевно,
підтримують більше.
- Скажи, будь ласка, минулого разу, приблизно рік тому, ви
приїжджали до Запоріжжя, говорили про два перших альбоми: перший ліричний, другий - гостросоціальний. Зараз ви
працюєте над третім, і який же він буде?
- Подивимося. Судячи, по композиціям, які вже готові, альбом буде більш ліричний.
- А цьому сприяли зміни в особистому житті? (у Тараса та відомої співачки Альоши нещодавно народився син, - прим.авт.).
- Ну, напевно... Але не думаю, що тільки особисте життя впливає на творчість артиста. Є маса інших
факторів. Але і це теж, звичайно.
- А на кого більше схожий син? Встигаєте допомагати коханій з дитиною?
– Як на мене, то схожий більше на маму. Допомогати встигаю, адже, ми разом вже більше трьох років.
- А весілля буде? Чи поки ще не планували?
– Це найостанніше, що потрібно планувати в контексті того, що у нас є дитина і вона потребує дуже
багато уваги та турботи. Найважливіше - щоб він був здоровим та добре розвивався. На даному етапі
для нас це головне.
Інтерв’ю опрацювала Олена Топольян
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ТЕМА
Один крок і все…

Річні контрольні, підсумкові роботи, екзамени… Ось-ось все це закінчиться і почнуться довгоочікувані літні канікули. Для
більшості учнів це велика радість, але не
для випускників. Адже для нас це останні
дорогоцінні дні, години, хвилини щасливих
шкільних років. Та що там, останні дні безтурботного дитинства.
Як швидко летить час. Чи не так? Здається, тільки нещодавно батьки привели нас у цей чудовий заклад, нещодавно ми познайомилися один з одним, соромилися, боялися підійти… навіть згадувати
смішно. А зараз ми вже однією ногою стоїмо на порозі самостійного,
дорослого життя, а іншою – ще залишаємося у рідному колегіумі, у
нашому другому домі. Один крок і все… Розумієте? Ми вже не будемо
сидіти у маленьких затишних класах - їх змінить велика аудиторія;
не будемо бачити вчителів, одне одного. Залишаться лише спогади,
але я впевнена, що вони будуть найкращими, найтеплішими. Тому
що тут ми не просто здобували знання, а навчалися жити, навчалися
бути справжніми Людьми. Хоча це було складно, але воно того варте.
Кожен із нас чітко знає, чого хоче досягти, має бажання, мрію, а це
найголовніше.
Зовсім скоро для нас востаннє продзвенить
дзвінок, востаннє ми зайдемо у клас… востаннє. Але
не слід засмучуватися, будуть інші знайомства, інші
радощі, хоч і не такі справжні, як були тут. Розумієте?
Я - ні. Чи може не хочу розуміти. Знаю лише одне:
шкільні роки – найкраща пора, тож не будемо втрачати цей останній дорогоцінний час.
Оксана Козачок, 11-Б клас

НОМеРУ
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А куди далі?

Час лине мов крізь пальці вода. Кожен з одинадцятикласників, напевно, пам’ятає, як вперше перетнув поріг
вже рідного колегіуму. Тоді здавалося,що 11 клас - це щось нереальне. Зараз, вже майже дивлячись в обличчя
нашому світлому майбутньому, захотілось спитати у близьких людей, з якими ми провели пліч о пліч 7 років,
про їхні подальші плани. Можливо кожен з читаючих цей матеріал знайде в їхніх словах, щось рідне для себе
і це змінить і його долю також.
Чесно кажучи, я його не уявляю. І не знаю, чи добре це, чи погано. Тому що мати
певні плани, мрії, пріоритети на майбутнє для мене - це зовсім інше, ніж уявляти його. З дитинства мріяла стати дизайнером, і все до того йшло, але навчаючись у колегіумі, зрозуміла, що з того нічого не вийде. На сьогодні я хочу вивчити
по максимуму іноземних мов, аби мати можливість вільно подорожувати, розуміти
інших та черпати щось нове й незвідане з інших культур. На сьогодні пізнання та
самореалізація є найважливішими для мене.
Віра Лебідь 11-Б
Добігають кінця останні дні мого дитинства.. Великі двері у майбутнє потроху відчиняються і, якщо чесно, стає трохи боязно, тендітне дитяче серце скажено
стукає в унісон з тими думками, що вже давно оселилися в моїй голові.. Але це приємні
переживання, здається, ніби я Аліса у Країні чудес і переді мною є той незвіданий
світ, який так приваблює своєю загадковістю. Дорослий світ несе з собою чисельну
кількість проблем, які неначе хмарочоси виростають за твоєю спиною, проте я готова до цього.
Я би хотіла здобути найпрестижніший фах для отримання можливості забезпечувати своє життя та
життя моєї сім’ї. Проте зараз я розумію, що професія, перш за все, має бути близькою до душі. Адже більшість
часу нашого свідомого існування ми проводимо за роботою, тож треба навчитися отримувати від цього задоволення. Саме тому я обрала ту спеціальність, до якої тяжіє моя душа – англійська мова. Для мене завжди було
цікаво вивчати культуру інших країн, їхню мову, традиції...
Дарина Кононенко 11-В
Після закінчення школи я маю на меті вступити до Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ на факультет кримінальної міліції.
Моя майбутня професія полягає бути військовослужбовцем органів державної безпеки, якому за посадою надано право займатися оперативно-розшуковою діяльністю.
Студентське життя - це не тільки навчання, а й веселі зустрічі друзів, дискотеки, спортивні змагання - все те, що пам’ятають все життя. У вищій школі тісно
пов’язані освіта і наука, тому головним завданням студента є отримання освіти.
Всі сили необхідно віддати на досягнення цього завдання.
Олександр Данілов 11-А
Спілкувалася Тетяна Корянова

Неостанній останній дзвоник
Ось і настав цей довгоочікуваний час, останній місяць навчання, ця приємна для душі назва – «Останній
дзвоник». Та, на жаль, для декого з нас це виявиться дійсно останній дзвоник, який вони почують у приміщенні
рідної школи, у стінах якої провели п`ять, можливо одних з найкращих, років свого життя. Та зарано розслаблятися. Попереду на нас чекає випробування під назвою «екзамени». Підготовка у самому розпалі. Дехто хвилюється найбільше, а саме ті, які підуть зі школи, вже у доросле, сповнене інших, більш серйозних
обов`язків життя. Адже від результатів екзаменів буду залежати оцінка, яка виставиться у свідоцтво, а від
самого свідоцтва подальше доля учня: до якого саме технікуму або коледжу він зможе вступити. Дехто вже
точно знає чого хоче, і до чого прагне, дехто ж навпаки, ще вирішує, і точно не знає, куди вступати. Деякі вважають, що навчатися після 9-ого класу в коледжі чудово. Адже ти отримуєш середню-спеціальну освіту, а після
закінчення вузу ще й диплом і виходить, що в тебе буде два дипломи, що вже говорить про більшість переваг.
Однак навчатися 11 класів теж непогано. По-перше незабутній випускний, а по-друге ще цілих два роки безтурботного життя. Тож і той, і той вибір буде правильним, і буде мати свої плюси й мінуси. Тож бажаю своїм
друзям та знайомим не помилитись у виборі, щоб потім, у майбутньому, ні про що не жалкувати.
Вероніка Лихолат
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афіша

Розпочинаються літні канікули, а отже розпочався сезон відпочинку. Хочеться займатися тим, що
подобається цілими днями. Афіша останнього випуску «Джалапіти» допоможе вам зорієнтуватися у багаточисленних заходах червня.
Людина зі сталі /
Man of Steel

Самотній рейнджер /
The Lone Ranger

бойовик/пригоди/фантастика
США, Великобритания, Канада

пригоди/екшн/драма
США

Режисер: Зак Снайдер
В ролях: Генрі Кевілл, Емі
Адамс, Рассел Кроу, Кевін
Костнер, лоуренс Фішберн,
Дайан Лейн, Майкл Шенон
Прем’єра: 13 червня 2013

Режисер: ҐорВербінскі
В ролях: Джонні Депп, Армі
Гаммер, Вільям Фіхтнер,
Хелена Бонем-Картер, Том
Уілкінс, Баррі Пеппер
Прем’єри: 27 червня 2013

Кларк Кент — молодий журналіст, який відчуває
себе чужинцем через свою неймовірну іншої планети,
він намагається усвідомити “Навіщо?”. Виховуваний
у сім’ї названих батьків, незабаром Кларк розуміє,
що мати суперздібності — означає приймати дуже
непрості рішення. Після наступу загрози всьому
світу, Кларк стає героєм, відомим як Супермен, щоб
допомогти відвести несподівану загрозу і захистити
тих, кого він любить.

Часи Дикого Заходу. Техасський рейнджер Джон
Рид втратив у бандинтській засаді під керівництвом
Бутча Кавендіша всіх друзів та напарника.
Тепер він йде по сліду банди, щоб помститися.
Новим напарником став мовчазний індіанець Тонто. Та спочатку їм треба навчитися співпрацювати:
індейцеві та ковбою.
Історя про становлення Легенди, яка боролася за
Справедливість.

4 червня
Queens Of The Stone Age — «... Like Clockwork»
«...Like Clockwork» - шостий студійний альбом американського рок-гурту «Queens
of the Stone Age». У записі першої після шестирічної мовчанки платівки взяли участь
Дейв Грол («Foo Fighters»), Трент Резнор («Nine Inch Nails»), Алекс Тернер («Arctic
Monkeys»), Джек Ширз («Scissor Sisters»), Марк Ланіган та сам сер Елтон Джон!!!
25 червня
Skillet — «Rise»
На червень запланований і вихід нового альбому рок-гурту «Skillet». Платівка отримала назву «Rise». Реліз стане одним з найбільш очікуваних цього року. Останній диск
«Awake» музиканти випустили ще в 2009. Нещодавно «Skillet» випустили два сингли
які увійдуть до нового альбому «Sick Of It» і «American Noise».
3 червня
Концерт «Sarah Where Is My Tea»

19 червня
Концерт «Океан Ельзи»

Одна з провідних метал-команд
російськії сцені. За плечима у
гурту повноформатний альбом
та 3 офіційних кліпа та десятки
концертів по всьому СНД. Тепер
же вони завітють і до Запоріжжя.

Подія, на яку чекали 3 роки.
«Океан Ельзи» завітають до
Запоріжжя. Особливістю масштабного туру 2013 року в
підтримку платівки «Земля» стануть концерти на спортивних
аренах і стадіонах.
Стадіон «Славутич-Арена»
Квитки: 90-200 грн.

Запорізький Рок-клуб
Квитки: 25 грн.

Сторінку підготувала Катерина Жежеря

ЗОРЕПАД
Вона
Ти пішов, не сказавши ні слова
Не могла зрозуміти чому.
Повернися! Скажи хоча б слово
Я благаю тебе, я молю...
Теплота льодяної кімнати
Збереже образ твій назавжди...
Ти пішов, ну а може не варто?
Не дивися на мене, скажи.
Зупинися, хоча б на хвилину
Підійди, поцілуй, обійми.
І до тебе я, милий, прилину
Я забуду всі кривди твої.
Та мовчу я весь час обережно
І боюся очі піднять.
Я гадаю, ти скоро відчуєш:
В мене руки і серце тремтять...
А вона все мовчала, похмура
І у серці ховала журбу.
Ти пішов, не сказавши ні слова,
Не змогла зрозуміти чому...

Він
Я пішов, не сказавши ні слова,
Ти сама здогадайся чому.
Завершилася наша розмова Я ніколи вже більш не прийду...
Теплота льодяної кімнати
Збереже образ мій назавжди...
Я пішов, але може не варто?
Ти лиш поглядом це покажи.
Підійди, поцілуй так жадано
Стань ти вище за нашу біду.
І можливо кохання воскресне...
Я нікому про це не скажу...
Та чомусь ти мовчиш обережно...
Чом боїшся ти очі піднять?
Чи гадаєш, що я не відчую:
В тебе руки і серце тремтять...
А вона все мовчала, похмура
І у серці ховала журбу.
Я пішов, не сказавши ні слова,
Не змогла здогадатись чому...
Вікторія Рожко, 11-А

Прилягла у ліжко
Та заснула нишком.
«Де ж це я?», – питалась
І зразу ж дізналась.
Голос відповів: «Зі мною».
– І давно ми тут з тобою?
– Стоїмо хвилин із п’ять,
Маю тебе запитать…
– Але хто ти? Покажися!
Ми ж не в ігри грать взялися.
– Якщо хочеш, повернись
І на мене подивись.
Я зомліла, весь цей час
Позад мене був Тарас.
Не змогла я й мовить слова,
Стало світло так, чудово.
І розвіявся туман,
Полетів у Магадан.
Стала бачить я при світлі,
Мов в спекотному я літі.
Стало тепло так мені.
– Я на Хортиці, чи ні?
– Так, звичайно, саме тут.
Це братів-козаків труд.
– Де ж це вільне товариство?
Чом не стрінуть урочисто?
Богдан, ти де? А ти, Іване?
До вас Тарас зараз загляне.
Тук, тук і двері відчинились –
Нема братів, ми зупинились.
– Може це нечиста сила так
пожартувала?
Рідних братчиків серед ночі
вкрала?
– Ні, нема вже цих козаків,
Декілька віків.
В пам’ять їм стоять музеї,
Наче їх створили феї.
Каже тут мені поет:
«Знаю я один секрет…
Знаю долю я Вкраїни
Батьківщини України:
Буде вона вільна, сильна,
Буде процвітати.
Будуть люди мріяти
І душа співати!!!»
Ганна Луценко, 6-А
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Вже зовсім скоро останній дзвоник
віддзвенить.
І на душі, у серці сльоза спогадів і суму забренить.
Ми йшли дорогою угору,
Ми йшли стежками дружби й допомоги,
І ось настав той час, коли все зроблено за
нас.
Ми й не помітили, а вже й кінець!
І не зустрінемось наступного ми року,
Хоча як знать? Шляхи наших сердець
Можливо перетнуться. Подякуймо уроку,
Який отримали, навчаючись у школі.
Подякуймо всім вчителям - улюбленим й не
дужеВони усі навчили мати силу волі!
Я пам’ятаю як з року в рік просили,
Щоб все це швидше закінчилось,
А зараз навіть сумно.
І те що залишилось- це дивне відчуттяЗавершення маленького етапу нашого
життя!
Надія Квітка, 11-Б

ть,
Життя приходить та уходи ...
ить
ин
зуп
ах
Ніхто не в сил
Але змінити кожен може,
..
Цю радісну й трагічну мить.
Не кожен зможе зрозуміти, .
Прекрасну суть свого життя
Тобі дано його прожити,
Назад немає вороття...
Сергій Матюхов, 11-В

Сторінку підготувала Христина Марченко
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