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Вчителю мій!
Чи любите ви своїх вчителів? Не відповідайте, я знаю, що так. Ви розумієте це, коли вам дозволяють перездати контрольну роботу, або допомагають із виконанням домашнього завдання, чи просто
розмовляють на вільну тему.
За роки навчання, вчителі стали для всіх нас близькими людьми, що дарують нам не тільки знання,
а й частинку себе. Проте, цікаво, коли ви закінчите школу, як саме ви згадаєте того чи іншого вчителя? Чим саме він вам запам’ятається? Лояльністю? Почуттям гумору? Суворістю?
Відповідь на це питання редакція газети «Джалапіта» пропонує нам знайти разом!
Починаючи із завтрашнього дня у світлиці буде встановлена скринька для голосування, яке буде
проводитися протягом тижня. Номінації будуть наступні: найсучасніший, найталановитіший,
найтерпеливіший, найпатріотичніший, найпозитивніший, найтурботливіший, найпринциповіший,
найсерйозніший, найкреативніший, із найкращим почуттям гумору, найелегантніший, з яскравими
лідерськими якостями. Детальнішу інформацію ви зможете дізнатися на стенді біля скриньки. Результати голосування будуть оголошені на першому козацькому колі у листопаді і висвітленні у наступному випуску нашої газети.

Поліна Фетіщева, 10-В
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ШкiльнЕ ЖиттЯ
Підбиваючи підсумки

Згадуючи, що сталося в школі за останній місяць, багато хто, напевно, скаже про фестиваль країн ЄС. Адже,
дійсно, в цьому році він пройшов особливо добре і масштабно.
Звичайно, переможці вже визначені, та й скоро нас чекають нові, не менш яскраві заходи, але, все ж,
підбиваючи підсумки минулого місяця наша газета просто не може промовчати про те яку велику роботу виконав кожен клас.
У всіх виступах простежується дивовижний професіоналізм, цього року всі підійшли до виконання завдання дуже відповідально, і найголовніше, креативно. Саме це дозволило всім виступити на надзвичайно високому рівні.
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Редакція газети «Джалапіта» вітає всіх учасників фестивалю з сильними та креативними виступами, і
сподівається, що наступного року захід пройде не менш яскраво і захоплююче.

Поліна Фетіщева, 10-В

ПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ 3
«Нікчемного й малого не існує»…
Що таке Джалапіта? Або хто такий Джалапіта? Упевнена: більшість колеґіантів відповість, що це назва нашої
шкільної газети. Запитаймо, що вона означає? Мало хто
знає. Більшість зробить здивований вираз обличчя і
запитає: «А вона щось означає?..». Уже звикли до назви і
машинально так промовляємо це слово без жодного уявлення про його сенс. Як, зрештою, чинимо багато в чому:
здобуваємо знання, які ніде потім не зможемо застосувати,
бо, насправді, не здобули, а завчили матеріал лише для того,
щоб заробити «гарну» оцінку, та й зробили це навіть не для
себе, а для вчителя та батьків. Прикро, що зараз все так і
відбувається: осмислення і розуміння давно вже поступилися місцем машинальному заучуванню.
Я чула багато разів думки на кшталт: «Газету ніхто не читає, відкривають останню сторінку,
читають анекдоти і згортають»… Або кажуть, що читають всього 3-4 учні з класу, так звана
інтелігенція… Про що це може свідчити? Можливо, падає рівень культури, ініціативності, втрачається
зацікавленість учнів життям школи та однолітків?..
Можливо, але от головне: у нашій школі стає все менше світла. Те, що мав би давати кожному із нас
Джалапіта. Усвідомлювати, відчувати світ, хто нас вчить, як не він? Але змінюватись, як це робить
він, іронізувати, жартувати над собою ми ще не навчилися.
Джалапіту неможливо описати, він не «вміщається у слово». Тому
створення газети під назвою «Джалапіта» – це намагання донести
важливу думку: не все лежить на поверхні. Це спроба показати інший
світ, в якому для тебе не буде загальноприйнятих рамок. Це абсолютна свобода думок та можливість бути почутим.
Джалапіта – це любов. Її кожен хоче відчувати. Та не всі розуміють,
що вона відкривається тим, хто сам її в собі народжує, хто кожного
дня прокидається для того, щоб жити по-справжньому. Знаходити
сили на це. Любити життя.
…«В одну з безсонних ночей, коли Джалапіта захворів на тугу, занадто близько зійшовши до людей, він вигадав дощ, що гоїв усі хвороби і навіть любов. Бо люди мучили Джалапіту, а він був настільки
добрий, що не міг боронитися.», – пише Е. Андієвська автор твору
«Джалапіта».
Джалапіта – це все. І це «все» для кожного. Це «все» – не кожен. Але він до всіх дотикається й усім
дає життя.
Все – це ти. Поки ти здатен відчувати, Джалапіта поруч із тобою.
Ти – це крапля. «Джалапіта звернувся до звірів і людей і спитав, чого вони сміються, і всі показали пальцями на краплю.
“Вона мала й нікчемна, соромся, Джалапіто”. “Нікчемного й
малого не існує”, - сказав Джалапіта і показав їм на долоні
краплю. І всі жахнулися й кинулися врозтіч, побачивши свої
викривлені обличчя в краплі. Бо крапля була велика перед
ними, як сонце, і всі перед нею, як пісок, бо така була воля
Джалапіти.»…
Якщо відчуєш головне – відчуєш Джалапіту.
Олена Топольян, 10-Б
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Шкiльне життя
Вся краса «Цвіту»
За статистикою діти, котрі проживають в Цвіті, ночують там близько 150 діб за рік.
Держава, звичайно, виділяє кошти на утримання колеґіуму, з них якась частина йде і на приміщення
«Цвіт», але цих коштів не завжди вистачає, тому адміністрація навчального закладу дуже вдячна батькам
дітей, що проживають в «Цвіті» за їх внесок у фонд спалень!
Вже в цьому році діти 10-их класів зможуть переселитися в нові кімнати, з дуже гарним і дорогим ремонтом: метало-пластиковими вікнами та іншими зручностями.
В нових спальнях проживатимуть по 4-5 чоловік, це є своєрідним заохоченням, бо дітей розподіляли
враховуючи деякі критерії: успішність, активність й допомога в шкільних справах та ін..
Колеґіум, як ви вже знаєте, - це не звичайна школа, тому ми маємо дбати і цінувати те, що ми отримуємо
завдяки ньому!
Якщо ви начаєтесь в колеґіумі, то несете відповідальність за чистоту і красу в ньому. Живучи в кімнатах
«Цвіту», не забувайте про чистоту і охайність біля ваших ліжок.
«Встав уранці, вмився,привів себе в порядок - і
відразу ж приведи в порядок свою планету» (Антуан де Сент Екзюпері, «Маленький принц»).
Кімната - це чистилище, в якому ти перебуваєш,
і яке будуєш для самого себе. Наводячи порядок
в ній, ти організовуєш себе, стаєш дорослішим
та самостійнішим. Він формує твій характер, а
разом з тим можливості роботи у суспільстві та
впевненість у собі.

Лаврентій Куковинець, 10-Б

Складний вибір: жуйка чи квиток на автобус?
Напевно, проблема проїзду в громадського транспорту в годину пік відома кожному. Погодься: ущент заповнений автобус, разом зі страшними у своєму гніві, втомленими людьми, залишають у нашій пам’яті не
найприємніші враження. Ще й проїзд коштує як п’ять смачних жуйок. До речі, саме про вартість проїзду ми
сьогодні і поговоримо.
Відомо, що в 2003 році проїзд 55-им автобусом коштував 1.50 гривні, а вже через кілька років – 3.50 гривень. Здається, що різниця невелика, але якщо ти їдеш до міста або куди-небудь на автобусі принаймні один
раз на тиждень, то за рік витрачаєш 168 гривень, а за 10 років, відповідно, 1680 гривень. За ці гроші можна
купити близько 560 півторалітрових пляшок води, або 7 абонементів у фітнес-клуб. Це досить багато, чи
не так? А чи можна якось заощадити на цій, як виявилося, досить витратній справі? В цьому я і вирішила
розібратись.
Для економії тобі зовсім не варто їздити «зайцем» або користуватися склерозом водія і не платити за
проїзд. Тобі достатньо всього лише оформити учнівський квиток! Для цього треба зайти до кабінету
шкільного секретаря зі своїм фото і через кілька хвилин отримати новенький квиток.
Я перевірила це на собі і спробувала проїхати з таким документом
у маршрутці. Сіла під час обідньої перерви до порожнього автобуса
(щоб не відволікати водія від роботи) і попросила відповісти на запитання про учнівський квиток. Ось що він мені відповів: «За один рейс
тільки дві людини можуть проїхати безкоштовно з цим квитком». А
так коментує ситуацію директор Департаменту транспорту і зв’язку
Сергій Дульфан: «Школярі їздять безкоштовно. Є просто несумлінні
водії. А оскільки учнівських квитків немає, то у водія, який бачить
старшокласників, часто виникають проблеми з визначенням, скільки
їм років».
P.S.: Якщо ти раптом вирішив побувати в «шоколадному» Львові, столиці Києві або ж у якомусь іншому місті
України, то під час купівлі квитка ти зможеш отримати знижку, пред’явивши цей проїзний документ.

Поліна Геращенко , 8-Б

К о р и с н i п о р а д и5
Як не потрапити на гачок або рейтинг афер, які мали місце у Запоріжжі
Останнім часом, у Запоріжжі все легше можна потрапити у пастку аферистів. Щоб попередити
вас про небезпеку, радимо ознайомитись з рейтингом найактуальніших афер, жертвою яких, може
стати кожен.
1) Ви коли набудь бачили фальшиві гроші-«сувеніри»? Уявляли, що вони справжні? Так ось,
деякі не тільки уявляють, але й користуються цим! «Сувенірчики» жмакають у руці, а потім розраховуються ними в магазинах. Тож, частіше перевіряйте решту.
2) Любите тварин? Підбираєте на вулиці безпритульних собачок? Будьте обережні, не потрапте в пастку! У Запоріжжі почали пускати по сходах будинків підставних собачок, а через годину дві, з’являється власниця і звинувачує вас у крадіжці. Тож будьте уважні!
3) Ви любите публікувати свої фотографії в Інтернеті? А чи ви знаєте, що шахраї цим користуються? Викладаючи фото і свою особисту інформацію у соціальну мережу, будьте обачнішими,
тому що за вами можуть слідкувати. Не відсилайте фото свого паспорту незнайомцям. Та користуйтеся лише перевіреними соціальними мережами.
4) «Ви користуєтесь нашою косметикою? А чи не хочете спробувати…»-такі дзвінки надходять на ваш мобільний телефон? Обережніше, і це також може бути справою рук аферистів!
Якщо вам і справді щось сподобалось із запропонованої продукції, то, в першу чергу, пошукайте компанію, яка запропонувала вам свої послуги, а представника попросіть зателефонувати
трішечки пізніше.
5) «Мамо, поповни мені, будь ласка, рахунок на 50 грн» - приходить смс 15-річній дитині.
Як тут не помітити підстави? Але якщо мамі потрапить ця смс-ка, то не факт, що вона щось
запідозрить. тому попередьте своїх батьків.
6) Ви добра людина? Благодійник? Ви часто даєте пожертви у благодійну скриньку, яка стоїть
у супермаркеті чи на вулиці? А ви впевненні, що ваші гроші дійдуть до адресату? Перевіряйте документи під час благодійного внеску, а краще, візьміть у соціального працівника номер рахунку,
на який можна перерахувати гроші для потребуючих.
7) Ще один трюк шахраїв - це тиснути на жалість людей. Безхатченки, що сидять і просять
подати милості. Інколи, таке буває, але в наш час, частіше за все, це просто підставні «герої». Тож,
якщо вам так хочеться їм допомогти, то краще давайте не гроші, а їжу.
8) Ви часто користуєтесь Інтернет-магазинами? Тоді вам буде корисно знати, що останнім
часом, привозять або не той товар, або взагалі не доставляють його. Тож, перевіряйте сайти і оплачуйте товар лише після його доставки.

Наталія Ніштук, 9-А
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афіша

Нова чверть на пiдходi, проте вiдпочинок нiхто не вiдмiняв. Насолоджуйтесь цiкавими заходами та
концертами. Та не забувайте дiлитися враженнями:)
КІНО

«Тор 2: Царство Темряви»
Країна: США
Жанр: бойовик/ пригоди/
фентезі;
Режисер: Алан Тейлор
Актори:
Кріс
Хемсворт,
Наталі Портман, Ентоні
Хопкінс, Том Хіддлстон, Кет
Деннінгз, Стеллан Скарсгард,
Рей Стівенсон.
Після подій «Тора» і «Месників» головний герой
веде боротьбу за відновлення порядку в космосі,
але стародавня раса на чолі з мстивим Малекітом
повертається, щоб занурити всесвіт назад в темряву.
Зіткнувшись з ворогом, якому не здатний протистояти ані Одін, ані весь Асгард, Тор відправляється в
найризикованішу подорож, яка возз’єднає його з
Джейн Фостер з Землі і змусить пожертвувати всім
заради порятунку всесвіту.
Прем’єра: 7 листопада

«Тіні незабутих предків»

Країна: Україна
Жанр: комедія, детектив,
трилер;
Режисер: Любомир Левицький
Актори: Дмитро Ступка,
Паша Лі, Владислав Никитюк, Богдан Юсипчук, Софа
Галабурад, Роксолана Кравчук, Альона Мусієнко.

Коли Іван краде з колекції рідного університету
артефакт, він не підозрює, чим це загрожує. На
тілах його друзів з’являються дивні символи, які
дуже схожі на ті, що зображені на згарді. Як потім
розповів хлопцям один дивакуватий викладач, вони
знайшли печатку, яка стримує древнє зло, що тепер
має їх вбити. І єдиний вихід це поїздка в Карпати, де
їм допоможе останній нащадок мольфара.
Прем’єра: 12 листопада
ЗАХОДИ
Творче об’єднання «Стихія»
запрошує вас відвідати найбільш
очікуваний літературно-музичний
вечір «Нотатки на полях», який
відбудеться 16 листопада.

МУЗИКА
Eminem — «The Marshall Mathers LP 2»
Готується до виходу восьмий
студійний альбом американського
репера Емінема. Альбом є продовженням попереднього третього альбому виконавця. Вихід запланований на 5 листопада.
Для справжніх шанувальників «головного реперу»
цей альбом обіцяє стати чудовим квитком на машину
часу до першої частини платвки, коли Емінем бив не
лише гострою лірикою, а й сатиричним слівцем!
КОНЦЕРТИ
12 листопада свою концертну
програму під назвою «До тебе»
представить Євген Літвінкович

Незвичайний
концерт
відбудеться у Запоріжжі 16 листопада. Симфонічний оркестр грає
рок-хіти. Ви зможете почути пісні:
Beatles, Queen, Nirvana, Doors,
Scorpions та інших відомих гуртів.
18 листопада Сергій Бабкін
збере разом всі найвідоміші
пісні з «Мотора» і «Сина», буде
і «Зовні» і «Усередині», і звичайно не залишиться без уваги
остання платівка «Сергевна».

ТЕАТР
Мюзикл в одній дії МДД-Java буде представлений 23
листопада у Театрі молоді.
Незвичайний
балетно-драматичний дивертисмент на тему кохання і вірності «Чорний лебідь»
28 листопада покажуть у ДК
«Дніпроспецсталь».

Сторінку підготувала Катерина Жежеря, 10-Б
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Зорепад
Якби квіти могли говорити...
Якби квіти могли говорити,
То мені б розказали вони,
як були вони кров`ю омиті
й знедолені посеред війни.
Розказали б мені ті мімози,
що було,коли люті морози
залишили їм тільки страждання,
пусті сльози, надію, зітхання...
І сказали мені незабудки,
проводжаючи в дальнюю путь:
"Свою мову, і батька, і матір
Не забудь! Не забудь! Не забудь!"

Зимова ніч...
Зимова ніч спустилася на хмари,
Місяць манить..Чи то примара?
Чорного, сухого дерева гілля,
Страшні химери видають здаля.
Але не бійся ти отих страшних хим
ер.
Від оцих чудовиськ, ще ніхто не вме
р.
Весь шлях тобі освічують зірки..
На небі їх, мов в решеті дірки.
А снігу намітає хуртовина..
І з даху падає, мов вогняна лавина
,
Та ні, не вогняна, а мабуть льодян
а..
Прокинувсь від думок, а ніч безлюд
яна.
Жодної душі на вулиці немає,
Самотня, Зимова ніч вас вітає!
На засніженій дорозі лише твої слід
и,
А ти продовжуй свій шлях. Іди, іди
...

Анна Луценко, 6-А клас

Ірина Шкребтан, 10-В клаc

Колись казали Ви мені,
Що час безсмертний тільки увісні,
А я не вірила, й жила,
Чекала все чогось, дарма..
Дарма, оте життя прожито,
І час несплинно ворожбито,
Все зачаровує людей...
У казку вірять цю примарну,
Слова химерні ждуть вже з ранку,
Чекають все чогось, людей
Таких незвичних і яскравих,
Пасіонарних і ласкавих
Отямтись люди! Вже нема...

Немає вічного кохання,
Нема безсмертного бажання,
Без подиху живуть зізнання,
А ви чекаєте людей...
Вони шукати вас не будуть,
Вони живуть на небі, люди!
Скоріше хочуть нас позбутись!
А ви все вірите й ждите.
Чекайте далі, справа ваша,
Допоки ви тут живите,
Повинні пам'ятати люди,
Що час кроками далі йде…
Анонім

Сторінку підготувала: Вероніка Лихолат, 10-Б
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ВIДПОЧИНЬ
РОЗIМНИ МOЗОК

ПОСМIХНИСЬ
Увага! Акція від української міліції. Відтепер
порушивши 2 статті – третю ви отримуєте в подаруно
к!

Задачі з «хитринкою»
1.У яких випадках число називають фруктом?
2.Що стає більше якщо його поставити догори
ногами?
3.Чи можна запалити сірник під водою?
4.Коли людина перебуває вдома без голови?
5.Ви сидите у вертольоті, перед вами кінь, позаду
верблюд. Де Ви знаходитесь?
6.Сидить людина, а ви не можете сісти на його
лячою крас умісце, навіть якщо він встане і піде. Де він си- Хочу стати сп
инца не доченею. Якщо пр
дить?
висплюся.
каюся - то хоч
7.Що можна побачити із заплющеними очима?
Є речі, які краще не зн
ати. І, су8.Що стає мокрим при висушуванні?
дячи з усього, більшіст
9.Скільки у мене квітів, якщо всі з них окрім
ь вважає,
що це граматика та пунк
двох троянди, всі окрім двох- тюльпани, і всі
туація.
окрім двох-маргаритки.

- Доню, піди в маг
азин за
продуктами.
- А чарівне слово?
- Решта твоя.

водіїв з наклейкою
Дивлячись на деяких
розумієш, наскільки
«Дитина в машині»
Вчителі ви
вона в тему ...
ріш
слати учнів или пона 3 букви
і
придумал
и ЗНО.
: вона ж і
Газета - просто унікальна річ
пка, і туаму хобійка, і скатертина, і ша
лька. Але не
летний папір, і навіть парасо
наша…)
Сторінку підготували Дарина Буй та Рита Демічева, 8-Б

Відповіді:
1. В 10-ку або, як кажуть, в яблучко!
2. Це можуть бути дроби, ступені або просто число 6.
3. Якщо ти впідводному човні, то так.
4. Коли визирає у кватирку.
5. На каруселі
6. Людина сиділа у Вас на колінах
7. Сон
8. Рушник (при висушуванні волосся, тіла ...)
9. Три квітки:троянда, тюльпан і маргаритка.

Над випуском працювали: Головний редактор: Олена Топольян. Кореспонденти: Наталія Ніштук, Поліна Фетіщева, Вероніка Лихолат, Дарина
Буй, Рита Демічева, Катерина Жежеря, Поліна Геращенко, Лаврентій Куковинець. Фотограф: Катерина Жежеря. Куратори: Павло Олександрович Коваленко, Віта Володимирівна Михайлова.
Газета друкується у прес-центрі «X-Print». Наша адреса: Запоріжжя, пр. Ювілейний, 19. тел.: 224-93-21
Редакція залишає за собою право редагувати матеріал. Думка авторів не завжди збігається з думкою редакції.

