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Новий навчальний рік наближає тебе до мети!
Ось і почався новий навчальний рік. Для кожного з нас це
хвилюючі і радісні миті життя. Після літа було так тяжко оговтатись та знову налаштуватися на роботу, і ось із кожним днем
ми все глибше поринаємо у світ навчання та пізнання нового.
У цьому році до нашого колеґіуму прийшло багато нових
дітей. Кожен із них – розумний, талановитий та цікавий посвоєму. Всі вони прийшли до нашої дружної родини з надією
на те, що отримають тут найкращі знання та розкриють свій
талант, удосконалять себе як особистість, можливо, змінять на
краще і сам колеґіум.
У нашій школі є багато різних гуртків, студій, де кожен має
можливість розвивати свої таланти.
Старшокласники розпочали роботу над пошуковими роботами в різноманітних секціях Малої Академії Наук України, готуються до участі в олімпіадах та конкурсах.
Дуже сподіваюся, що кожен із нас у цьому році проявить себе
як талановита, творча особистість! Не забувайте, що все у наших
руках. Тож перемагаймо, досягаймо успіхів і не зупиняймося на
досягнутому, бо кожен крок, навіть невеличкий, наближає до
мети. Хтозна, може саме ця перемога змінить все ваше життя.
Бажаємо всім учням успіхів та натхнення, а вчителям –
терпіння та міцного здоров’я в новому навчальному році!
Оля Андрєєва
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ШкiльнЕ ЖиттЯ
В новий рік із новим спортмайданчиком!
З початку навчального року на подвір’ї нашої школи
з’явився спортивний майданчик, за який ми дуже вдячні
голові Запорізької обласної державної адміністрації Пеклушенку Олександру Михайловичу. Кожного дня, коли надворі
пригріває сонечко, наші колегіанти проводять свій вільний час
саме на тренажерах спорт майданчику. І тепер саме завдяки цим
обладнанням ми покращуємо своє здоров’я і фізично стаємо
сильнішими. Дуже приємно, що нашій школі зробили такий корисний подарунок.
Звичайно, не слід забувати про елементарну техніку безпеки, адже ми пам’ятаємо, що найбільшу відповідальність за своє
здоров’я кожен несе сам. Тому будьте уважні!
Ми впевнені, що такий ми ще неодноразово подякуємо за
цей подарунок, коли у скарбничку колегіуму будуть потрапляти
одна за одною медалі та грамоти за спортивні досягнення!
Оксана Кукіна

Наш випуск - наша гордість!
Навчання в одинадцятому класі - це, перш за все, відповідальність, бо молодші учні дивляться на тебе і беруть приклад. Твоє
майбутнє вирішується саме у цей час. І виникає багато питань: «Куди вступати? На кого навчатися? В яке місто? Які екзамени
здавати?» і т.д. Боїшся помилитися з вибором, хочеться зробити все вірно, і при цьому, правильно обрати місто, або навіть і
країну. Я впевнена, що цьогорічні наші одинадцятикласники не є винятком, і щоб їм було легше зорієнтуватися у виборі свого
майбутнього навчання, я вирішила поцікавитися у колишніх одинадцятих класів, які вже вступили у доросле життя, як вони
переживали ці моменти, і що саме їм допомогло у виборі своєї професії. Марія Хачатрян (колишній 11-Б), Іван Оніщенко
(колишній 11-В) та Тетяна Корянова (колишній 11-А) - з радістю погодились відповісти на декілька моїх питань.
Тетяна вступила до ДНУ им. Олеся Гончара на бюджет.
- Таню, я знаю, що ти вивчаєш китайську мову. Це дуже незвично. Чому саме ця мова? Що тебе притягує
у її вивченні? І протягом якого періоду свого навчання у школі ти вже знала, куди будеш вступати?
- Готуватися до вступу на китайське відділення я почала ще з десятого класу. І протягом двох років
цілеспрямовано йшла до своєї мети, не дивлячись на здивовані обличчя людей, котрі чули, яку саме мову я
хочу вивчати. Чому саме китайська? Це, напевно, питання цього місяця, відповідаю на нього раз десятий.
Вивчення китайської - виклик для меня, я щиро сподіваюсь, що усе вийде. Китайська мова незвичайна і
справді мелодійна. Це важко, але можливо. Вірю, що зможу ії вивчити!
Марії пощастило вступити до Києва. Вона навчається в Авіаційному інституті на бюджеті, факультет міжнародна інформація.
- Маріє, коли ти ще навчалась у колеґіумі, то куди планувала вступати? І чому це виявився саме Київ?
- Навчаючись у колегіумі я планувала вступити на факультет журналістики. Я розглядала два ВНЗ - це
КНУ ім. Шевченка і Національний авіаційний університет. А ще я тоді побачила таку спеціальність,
як міжнародна інформація, і хоча до кінця так і не зрозуміла що це, але вона мене зацікавила. А Київ - це
динамічне місто, амбіційніше Запоріжжя. Мені подобається, що життя вирує тут і вдень, і вночі. Це місто
великих можливостей. Тим паче, мою спеціальність я можу отримати лише в Києві. Вона ще не настільки
розповсюджена в українських ВНЗ.
Гадаю, що ні для кого не є секретом, що два випускники колеґіуму вступили до Польщі - це Валерія
Волинська (Вища школа адміністрації) та Іван Оніщенко (Академія ім.Мордженського, міжнародні
відносини). Ну, а моїм співрозмовником став Іван.
- Іване, чому саме Польща?
- Тому що вона ближче і має не такий складний мовний бар’єр, як наприклад Німеччина чи
Великобританія... До того ж польські ВНЗ через територіальну та історичну близькість пропонують зручні
форми навчання для українських студентів... Ну а про те, чому саме закордонний ВНЗ, а не вітчизняний, я
гадаю, ти питати не будеш, адже це очевидно...
Ось такі відповіді я отримала від наших випускників. Сподіваюся, що хтось отримає натхнення і зробить правильний вибір.
Вероніка Лихолат
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Бути чи здаватися – ось питання...
Ми так звикли чути хвалебні слова з приводу унікальності
нашої школи, її глибинної ідеї, що спрямована на розкриття душі
рідного народу…Нас називають елітою, людьми, які мають чітке
усвідомлення себе як частини великої нації, образно кажучи, джерелами, що не дають засохнути садам України.
Нас такими вважають…
Ми влаштовуємо яскраві заходи, демократичні вибори кошового отамана, берегині та й усієї старшинської ради. Одягаємо гарні
вишиванки, зустрічаємо гостей «хлібом-сіллю», але…що за цим
усім стоїть? Чи дійсно все так, як здається на перший погляд? Чи
маємо ми в душі те, що так старанно проявляємо в зовнішньому
плані?.
Запитай самого себе: де народжується справжнє світло, зсередини чи ззовні? Чи може мати в собі світло той, хто роздвоюється,
не має справжньої душі, без фальші, душі, що сама собі ніколи не
зрадить?… Чи зможе мати світло той, хто більше нічого немає,
окрім страху визнати правду, страху пізнати себе або створити
заново?.
Задумаймось, чи є те справжнім, що ми показуємо ззовні? Коли
п’ятикласник говорить, що він не хоче розмовляти українською
мовою, або восьмикласник – що просто не вміє, то як тоді виглядають на нас ці вишиванки? Іншого слово не знайдеться – ганебно…
Усе, до чого прагнула наша школа протягом цих двадцяти років,
може в одну мить зруйнуватися остаточно. Вже руйнується…Через кожного з нас, через нездатність побороти в собі комплекс
меншовартості. Через страх бути «іншим». На перший погляд, то
що нам до тієї мови? Спілкуємось, як зручно, і нікому незручностей
не створюємо, засвоїли правило, що в школі потрібно вчитися, заробляти «хороші оцінки» - це головне. Проте, чи це «головне» варте
смерті мільйонів людей, які поклали свої життя за українську ідею,
соборність, мову, культуру? Чи може воно стати над правдою, що
колись все одно проявиться?
Де та істиність, яка повинна завжди бути нами? Чому ми стали забувати? Чи виправдовує наша зовнішність (вишиванки, шаровари,
віночки) істинність внутрішнього світу? Для чого ти прийшов у цю
школу? Чи усвідомлюєш, для чого й чому вона створена? Хіба для
того, щоб знову усе зруйнувати?
Безперечно, я не сподіваюся, що, прочитавши цю статтю, усі
миттєво «візьмуться за голову» та почнуть розмовляти української
мовою, але хтось, можливо, задумається, зрозуміє та відчує, для чого
і навіщо тут це.
Можна було, як завжди, написати про наші «високі досягнення», про переваги над іншими школами, яка, просто-напросто,
втрачається… Так і зручніше, і безпечніше тікати від правди…Але
давайте пригадаємо: з чистого листа, трохи більше 20-ти років тому
постав Січовий колеґіум, і щоб відбувся цей унікальний навчальний
заклад, доклали великих зусиль як дорослі, так і колеґіанти. Наша
школа – це, по суті, модель України, тож у якій державі ви хочете
жити?
Олена Топольян
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Щ О Н О В О ГО ?
ПОШТОВА СКРИНЬКА
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З початком нового навчального року крім приємних
турбот про книжки, обкладинки, зошити та олівці, на
мене звалився важкий тягар у вигляді уроків. Я мало не
з’їхала з глузду побачивши свій новий розклад. Справа в
тому, що я – людина організована і відповідальна - раптом почала забувати елементарні речі. Наприклад, коли
вивчивши вірш з української літератури, я сідаю вчити
алгебру, то після вивчення алгебри забуваю літературу.
Підкажіть я з цим боротися?
Коментар: По – перше, ти маєш заспокоїтись та взяти
все в свої руки. По – друге, я пропоную тобі зверну ти
увагу на техніку ейдетики. ЇЇ суть полягає у візуалізації
того, що ти маєш запам’ятати. Виконуй вправи з цієї
практики, і я впевнена, що у тебе все вийде!
P. S.: Друзі! Надсилайте нам листи і ми допоможемо
впоратись з проблемою, прийняти рішення, розглянемо ваші пропозиції для удосконалення нашої школи
або газети.
Наша електрона адреса: poshtazsk@gmail.com

Підготувала Поліна Геращенко

...у Запоріжжі?
До 70-річчя з Дня визволення Запоріжжя відбудуться, як
традиційні, так і спеціально підготовлені заходи. З 1 по 15
жовтня у кіноконцертному залі ім. Довженка відбудеться показ фільмів, знятих в Запоріжжі.
Влада Запорізької області дуже зацікавлена проведенням
свята.
Ювілейну дату планується відсвяткувати на міжнародному
рівні, за участю визволителів – ветеранів 79-ї гвардійської
стрілецької дивізії.
А скільки померло людей, що виборювали наші землі...
Нещодавно їхав у маршрутці, і побачив таку ситуацію:
хлопець років, приблизно, 16 – 18, мій ровесник, поступився
місцем, дідусю вже похилого віку. Ви не уявляєте як про цього
хлопця почали перешіптуватися в автобусі, і не всі добре казали.
А чому було й погане сказано про хлопця? Це все через неповагу, в першу чергу, до самих-себе, бо ми звикли буденність
вважати – чимось, що має бути повсякчас, а тут якийсь хлопцюга намагається порушити цю буденність.
Вони воювали за наше життя, та й не боялися померти, а нам шкода поступитися місцем цій, можна сказати «святій людині»? А найцікавіше те, що я сам так, як і всі просидів, не намагаючись хоча б якось допомогти
дідусю. Ми маємо берегти тих, хто раніше зберіг нас!
Так, влада Запорізької області відсвяткує день визволення так, як належить, але ніхто не гарантує що й
ветерани будуть святкувати свою перемогу. Люди влаштують черговий безлад в місті, а що з цього допоможе
їм - тим, хто захистив твою сім’ю? Вони будуть довше жити? В їхньому житті буде покращення? Мені так не
здається!..
Лаврентій Куковинець
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...в Україні?

Міністерство освіти і науки затвердило проект Концепції профільного навчання в школі. Згідно з документом, починаючи з 2018 року, у школах буде
чотири типи спеціалізації для 10-11-х класів. Тобто, вже в 9 класі учні повинні
будуть визначитися, до яких дисциплін у них лежить душа і талант, а до яких
ні.
І начебто, нічого дивного, адже така концепція вже кілька років
практикується в нашій школі, та не було ще такого, що б все проходило гладенько та без підводних каменів. У цьому випадку - це те, що з програми
непрофільних класів будуть вилучені ті предмети, які не входять до їхньго
профілю і не є базовими. Та й кількість базових предметів з 15 буде зменшено
до 6. До того ж, серед цих «вилучених» переметів буде фізика, хімія і біологія.
Так, спочатку, було вирішено, що, припустимо, філологічний профіль не буде обтяжений вивченням фізики,
а математичний клас не побачить у своєму розкладі біології.
Втім, завдяки відкритому листу Українського фізичного товариства, Міністерство освіти і науки все ж
вирішило піти на деякі поступки. Прихопивши коректор, і тут же трохи підправивши концепцію, шановний
пан Дмитро Табачник урочисто заявив, що і фізика, і хімія, і біологія будуть вивчатися у всіх старших класах,
але тепер об’єднаються в один предмет - Природознавство, знайомий нам усім з молодших класів.
У той час, автори концепції не врахували, що в 9 класі підліткам ще складно визначитися з майбутньою
професією і до закінчення школи смаки та професійна орієнтація учнів можуть не раз змінитися. А що тоді?
Репетитори? Додаткові заняття?
Я вчуся у фізико-математичному класі і, тим не менш, я вивчаю історію, біологію, географію та інші предмети, які можливо мені і не знадобляться, як майбутньому, ну, скажімо, фізику-ядернику . Але ключове слово тут
«можливо».
У моєму класі вчаться 22 учні і лише 6 з них знають, яка саме їх майбутня спеціальність. Інші ж пішли сюди
не так, через певність в тому, що їм не знадобляться інші, так звані «не профільні предмети», а, скоріш за все, через бажання вивчати поглиблено саме математику. І навіть , якщо ми опустимо, те, що ці 16 дітей ще не знають,
яка їх майбутня професія, а розглянемо тільки тих шістьох, які вже зробили свій вибір, то що ми отримаємо: у
двох із них передбачувана спеціалізація не буде безпосередньо пов’язана з фізикою чи математикою, ще один по
закінченні школи, ймовірно , вступить у зовсім інший виш, і ось, ті троє, що залишилися, підуть на роботу: один
з них, точно звільниться, і піде вчитися на іншу спеціальність, другий зрозуміє, що йому все ж не вистачає знань
з тих самих «не профільних предметів». І що виходить: система освіти розрахована на... одну людину.
До того ж, пропадає основне призначення школи : надання загального базової освіти. Але що ж, це за загальна і до того, ж базова освіта, яка не охоплює всі предмети і не дає вільного вибору спеціальності , за якою
випускники будуть вчитися далі? А як вам така «нова концепція»?
Поліна Фєтіщєва

... у світі?
Вручення двадцять третьої щорічної Шнобелівської премії відбулося
наприкінці вересня у Гарвардському університеті. Нагадаємо, антианалог
Нобелівської премії вручають за відкриття, які спочатку викликають сміх, а потім
змушують замислитися. У цьому році премія була вручена у десяти номінаціях.
Шнобелівську премію у області медицини отримала група японських вчених, вивчавших вплив опери на мишей, що перенесли трансплантацію серця.
Премія по психології була вручена групі вчених із Франції, Голандії та Польщі,
що дійшли висновку про те, що ті, хто вважають себе нетверезими, також думають, що вони мать гарний вигляд. Премія ймовірності була присуджена групі
вчених з Нідерландів і Великої Британії за два пов`язаних між собою відкриття.
По-перше, чим довше корова лежить, тим більша ймовірність, що вона встане.
По-друге, якщо корова встала - важко передбачити, як скоро вона ляже.
Проте, найгучнішим лауреатом став президент Білорусії - Олександр Лукашенко, що отримав Шнобелівську
премію миру «за заборону публічних аплодисментів, (а міліціонери - за арешт однорукого громадянина, який порушив заборону)».
Лауреати отримали у якості приза десять триліонів справжніх зимбабвійських доларів та молоток у коробці, під
Микита Борисов
склом. Нагороди, за традицією, вручали нобелівські лауреати.
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афіша

Не встигли ми відійти від літніх канікул, як нас вже настиг жовтень. І щоб в прохолодну погоду хоч
іноді ви, мої любі читачі, виходили з дому, пропоную вибрати для себе декілька заходів для розширення
свого світогляду.
Параджанов

Королівство вікінгів

драма/мелодрама
Україна, Франція, Грузія, Вірменія

пригоди
США, Малайзія

Режисер: Серж Аведикян, Олена Фетісова
В ролях: Серж Аведикян, Юлія
Пересильд, Карен Бадалов, Михайло Пшеничний
Прем’єра: 3 жовтня

Режисер: Ісрі Крю
В ролях: Домінік Пьорселл, Наташа Мальте, Крейг Фейрбрасс,
Джон Фу, Конан Стівенс, Джессі
Мосс, Теган Мосс
Прем’єра: 3 жовтня

Фільм про талановитого режисера Сергія Праджанова, який створює прекрасні кінострічки, серед
яких легендарні «Тіні забутих предків».
За свою ексцентричну поведінку він потрапляє у
в’язницю, проте любов до краси допомагає вистояти
в роки ув’язнення, ізоляції та забуття.
Спільна робота українських, французьких,
вірменських та грузинських кіновиробників.

Воїн, який намагається забути жорстокість свого
минулого, змушений знову взяти в руки меч, щоб битися з неймовірною силою свого супротивника. Чорна магія проти справедливості та віри.
Перша масштабна голівудська робота майже культового малазійського режисера Ісрі Крю. Прихильникам «Володаря перснів» та «Конана-варвара»
стовідсотково сподобається ця стрічка.

8 жовтня
Miley Cyrus — «Bangerz»
«Bangerz» - четвертий студійний альбом американської співачки Майлі Сайрус. Диск
знаменує повернення співачки на сцену після виходу попереднього альбому «Can’t Be
Tamed» в 2010 році. Для прихильників дуетів на платівці є спільні треки з Брітні Спірс,
Неллі, Лудакрісом та Big Sean.
Події жовтня у Запоріжжі

6 жовтня відбудеться Виставка раритетів козацької доби з фондів обласного
краєзнавчого музею та Національного заповідника «Хортиця».
У виставочному центрі «Козак-Палац» з 11 жовтня розпочинається ярмарок
«Hobby club», на якому будуть представлені роботи майстрів різних технік
hand-made та дизайнерів з усієї України.
У рамках проведення фестивалю «Покрова на Хортиці» 11 жовтня у
запорізькому кінному театрі буде показана героїко-романтична постановка «Тарас Бульба».
У ПС «Юність» 10-11 жовтня відбудеться чемпіонат світу з бойового мистецтва
«Спас».
17 жовтня до Запоріжжя завітає «Студія Квартал-95». У БК «Дніпроспецсталь»
вони представлять нову програму 2013 року.
20 жовтня в запорізькому театрі молоді (Театр юного глядача) буде представлена комедійна вистава в двух діях - «Боінг-Боінг, або на крилах кохання».
Академічний симфонічний оркестр та дирегент народний артист України
В’ячеслав Редя представлять програму «Маестро запрошує» 20 жовтня у концертному залі ім. Глінки.
29 жовтня в БК «Дніпроспецсталь» відбудеться концерт популярного
українського гурту «Бумбокс».

Сторінку підготувала Катерина Жежеря

ТЕМА НОМЕРУ

7

Зi святом, вчителі!
Всі у своєму житті колись були в ролі вчителя. З цим ми
стикаємось кожного дня, допомагаючи та навчаючи, - стаємо
розумнішими самі. На своєму життєвому шляху зустрічаємо
безліч шляхів та дверей. Ми самі обираємо куди завернути та які двері відчинити.. але перед тим попереджають, що
на нас чекає. Це і означає «навчати». Не нав’язувати своє
світобачення, а показувати та розкривати нові сторони та ракурси загалом, даючи право учневі творити себе самому, лише
допомагаючи та направлючи, вказуючи на помилки та способи вирішення проблем тоді, як право вибору завжди за тобою.
Школа – це не просто можливість заповнити тебе інформацією, школа дає тобі можливість побачити
світ з різних сторін, зрозуміти, що ближче, а потім обрати. Зараз стає «модним», сприймати школу, як
місце, де вбивають креативність та творче світобачення. Насправді ж, це місце, де ти можеш проявляти
цю ж креативність, це місце, де бачачи безліч прикладів, шляхів та способів, обираєш собі потрібний
і створюєш своє життя з підтримкою та допомогою людей, які відкрили тебе. Ці люди – вчителі. Неможливо описати як багато вони зробили для того, щоб тобі бути зараз тим, ким насправді ти є. Вони
повчають тебе та розкривають, радіють, коли ти на висоті, підтримують, коли щось не вдається, інколи
сварять, але все для того, щоб зробити тебе вищим, ніж ти є зараз, щоб з кожним днем ти відчував свій
розвиток та не зупинявся на досягнутому.
Вчитель – це приклад та дороговказ. «Найважливішим явищем у школі, найбільш повчальним предметом, найбільш живим
прикладом для учня є сам вчитель…», - писав Л.Н.Толстой.
Традиційно в перший тиждень жовтня святкується «день учителя», в честь цього у колегіумі відбувся концерт. Учні радували яскравими, талановитими номерами. Особливо цікаво було
спостерігати за акторською грою самих учителів (Балховітіна
О.В., Доренської Н.А. та Коваленка П.О.), у номері про сдачу
екзамену, в якому учні і вчителі помінялися місцями. Саме в ці
моменти ти відчуваєш, наскільки вчителі близькі нам. Саме тоді
відчуваєш наскільки легко бути самим собою поруч з ними.
Було цікаво дізнатися думку вчителів щодо цього, тому, я запитала
вчителя української мови та літератури Чеховську Людмилу Йосипівну,
яку роль між учнем та вчителем у навчальному процесі, та і поза ним,
відіграє гумор. «Знаєте, почуття гумору – це шикарна риса характеру, яка допомагає нам не просто жити, а відчувати повноту життя,
радіти, бачити красу світу, збагачувати його. Саме почуття гумору в
характері вчителя та учня збагачує наш освітній простір, прикрашає
його, дарує радість у досить непростій роботі педагога та не менш напруженому навчанні колеґіанта. Я придумала оцінку, яку назвала «жарт
у контексті», коли учень може легко заробити найвищу оцінку тільки за
рахунок жартівливого вислову, яким він доповнює думку вчителя. Можу
назвати успішних у цьому плані співрозмовників: Краснобаєв А., Гончаров
В., Борисов М., Алтухов А.»
Творити та насолоджуватись шкільним життям – легко. Але це неможливо, коли поруч немає людини, яку ми звемо вчителем. Завдяки й тільки йому, ми можемо впевнено сказати «Я не один!».
Олена Топольян
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ВIДПОЧИНЬ
РО ЗIМ НИ МO ЗО К
Завдання: ретельно огляньте картинку і дайте відповідь на дев’ять каверзних питань про
туристів.
1. Скільки туристів живе в цьому таборі?
2. Коли вони сюди приїхали: сьогодні або кілька
днів тому?
3. На чому вони сюди приїхали?
4. Чи далеко від табору до найближчого села?
5. Звідки дме вітер: з півночі або півдня?
6. Яке зараз час доби:ранок, обід, вечір чи ніч?
7. Куди пішов Шура?
8. Хто сьогодні черговий (готує їжу)? (Назвіть
ім’я).
9. Яке сьогодні число, місяць?
Відповіді шукайте на стенді у світлиці

ПОСМIХНИСЬ!:)
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