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Вибір за тобою
Уже багато років Україна наближається до Європи. Ми намагаємось змінити стандарти, жити, як
європейці. І ось чомусь саме сьогодні ми почали думати: вступати в асоціацію з ЄС, чи ні?
За даними, які надає наш улюблений сайт Wikipedia: Україна – це найбільша країна, чия територія
повністю лежить у Європі.
Окей, можливо і цю статтю для Інтернету купили? Адже не можна вірити всьому, що чуєш і бачиш!
Ми звикли, що нас дурять з усіх боків, а іноді просто не відрізняємо брехні від правди. Народом
України намагаються всіляко маніпулювати, і вже навіть зараз є безліч людей, які впевнені – протестуючим платять.
Один із моїх вчителів якось сказав : «Не вір мені, не вір іншим, всі ми брешемо, сам почитай літературу
і дізнайся про правдивість ситуації, дізнайся, хто, чому і за що стоїть».
Люди в Києві та інших містах України вийшли
на майдан, не виступаючи за жодну з політичних
партій, ці люди відстоюють свою честь називатися
громадянами України. Це 1,5 мільйона людей(!),
може, і їм усім заплатили?... Вони відстоюють честь
жити у вільній країні, де влада дійсно належить
народові. А деякі політичні партії намагаються
на цьому підвищити свій рейтинг, піднімаючи
партійні прапори. Я пишаюся кожним із тих, хто
вийшов на майдан, але у мене відраза до тих, хто
на цьому робить рекламу. Вся мудрість у тому, що
ми нарешті маємо прокинутись від вічного сну,
не чекаючи того, хто зможе сам «навести порядок».
Майбутнє України залежить від вашої свідомості, не забувайте про це. Тільки мисляча нація зможе
залишатися нацією.
Лаврентій Куковинець
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2 ПРОБЛЕМНЕ

ПИТАННЯ

Безпритульні тварини: вбивати чи рятувати?
Проблема безпритульних тварин останнім часом все
більше турбує громадськість, і є однією із найактуальніших
соціальних проблем сьогодення. У нашій країні, а зокрема у
Запоріжжі, це питання є дуже занедбаним. Майже 194 роки
потрібно Україні, щоб наздогнати європейський рівень
цивілізованості по захисту безпритульних тварин – стверджують зоозахисники. Відверто сказати, нам є куди прагнути…
Звісно, відомо, які способи вирішення пропонує влада пам’ятаєте ідею 30-ти днів, яку запропонували в 2011 році? розміщувати бродячих тварин у притулках, і якщо за 30 днів
за ними ніхто не прийде - усипляти. «Це абсолютна дикість,
- обурюється Тамара Тарнавська, президент міжнародного товариства захисту тварин «SOS» - Весь світ пройшов шлях стерилізації і вирішив проблему саме таким чином. На заході стерилізація - одна з найгуманніших операцій,
яка не дає можливість тваринам народжувати, але з іншого боку дозволяє їм нормально жити».
І поки проблеми «вирішуються», на вулицях Запоріжжя залишається близько 30 тисяч безпритульних
тварин, які,об’єднуючись у стаї, нападають на людей, і створюють небезпеку для кожного, чи то дитини, чи дорослого. Інтернет-організація «Типове Запоріжжя» провела опитування з питання «Як би ви
вирішили проблему безпритульності на місці влади?»
Результати виявилися такими:
• Відловити, усипити – 21.4%
• Відловити, стерилізувати, відпустити – 20.0%
• Відловити, тримати в притулках – 39.8%
• Дозволити обстріл – 14%
• Нічого не треба робити – 4.8%
Близько 9 млн. потрібно для того, щоб
стерилізувати тварин в Запоріжжі, але, навіть, і
цього не достатньо, щоб вирішити проблему. Залишити тварин на вулиці – це значить приректи
їх на голодну і холодну смерть. Єдиний правильний вихід – помістити в притулки, яких території
міста Запоріжжя катастрофічно мало, а ті, які є –
утримаються не за рахунок влади, а на пожертви
громадян.
Все, що ми можемо зробити зараз – це посильно
допомагати організаціям, які утримують безпритульних тварин: віддавати теплі речі, ліки,
гроші. В цьому місяці ми проведемо благодійний
збір коштів для організації «Дай лапу, друг».
Кожна допомога – безцінна. Не залишайтеся
інертними до проблем, які нас оточують, відчуйте
себе дійсно громадянами країни, які мають власну думку і готові відстоювати її, а не плисти за
течією…
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Соціальні мережі – добре чи погано?
З появою соціальних мереж наше життя поповнилося новими враженнями і друзями, тепер людина
знає, де діти свій вільний час, як розважитись, з ким поспілкуватись. Але всі знають, що існує в даному
питанні і темний бік медалі. Отже…
Соціальні мережі: добре це, чи погано?
Плюси
Мінуси
• Легка передача інформації знайомими
людьми(у тому числі спілкування, фото, аудіо,
відео);
• Пошук старих знайомих, контакти із якими
загубилися(наприклад, у зв’язку з переїздом);
• Можливість отримувати нову, цікаву
інформацію, яка може змінити уявлення про
певні явища.

• Легка передача інформації знайомими
людьми(у тому числі спілкування, фото, аудіо,
відео);
• Пошук старих знайомих, контакти із якими
загубилися(наприклад, у зв’язку з переїздом);
• Можливість отримувати нову, цікаву
інформацію, яка може змінити уявлення про
певні явища.

Але що ж думають наші вчителі про соціальні мережі? Ми
поцікавились в них, і ось що відповів нам вчитель медіакультури
та інформатики Павло Олександрович:
-Багато чого корисного можна знайти у соціальних мережах. Я,
ось, вже забув, коли з жорсткого диску якусь музику вмикав, все з
соціальних мереж або плеєрів слухаю. Багато можна різних речей
знайти. Наприклад, якісь фільми, фотографії, цікаві статистики тощо.
Також на декілька питань нам відповіла вчителька хімії Оксана
Валеріївна.
- Оксана Валеріївна як часто ви відвідуєте соціальні мережі?
- Я відносноно часто відвідую соціальні мережі, близько двох годин в день.
Також, ми дізналися думку щодо соціальних мереж у вчителя алгебри і геометрії Тетяни Юріївни:
- Що Вас приваблює в соціальних мережах?
-Найбільше приваблює те, що я можу спілкуватися, дізнаватися, що нового сталося в житті людини,
яка на даний момент знаходиться далеко, або, з якихось причин, ми з ним у даний момент не можемо
побачитися. А взагалі, найбільше я люблю дивитися нові
фотографії людей, які у мене в друзях.
Соціальні мережі – це зручний спосіб знаходити нову
інформацію, спілкуватися з людьми, які знаходяться на
далекій відстані, але і легкий спосіб отримати залежність.
Відомо, що середньостатистичний користувач проводить 40
годин в місяць. Ачи могли б ми витратити цей час на щось
інше і корисніше, ніж просто споживати без розбору ту
інформацію, яку нам подають в тих самих соціальних мережах? Вибір за вами.

Дар’я Буй, Олена Топольян

Маргарита Демічева, Поліна Геращенко
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ТОП

От і закінчився 2013 рік, рік наповнений яскравими подіями, голосними перемогами та незабутніми враженнями. Про те що запам’яталося найбільше? Про що будуть згадувати ще дуже довго?
Відповідь на ці питання редакція газети «Джалапіта» пропонує знайти нам разом. І тому, до вашої уваги,
ТОП 2013!

Кіно-ТОП

Серед фільмів у топ потрапили наступні:
«Джанґо вільний». Жанр: драма, екшн, вестерн. Квентін Тарантіно взявся за новий для нього жанр —
вестерн. Та частина історії Америки, яку досі намагалися уникати розкривається через долю Джанґо, раба,
якому пощастило не тільки звільнитись, а й випала нагода помститись..
«Великий Гетсбі». Жанр: драма, мелодрама. Екранізація класики - завжди великий ризик. Один із
найдискусійніших і найсуперечніших творів Френсіса Скотта Фіцджеральда «Великий Гетсбі», що оповідає
про зубастого простолюдина Джея Геца, успішного пройдисвіта, що перетворився на мультимільйонера
Гетсбі з Лонг-Айленду і вирішив боротися за серце коханої жінки, яка належить іншому.
«Хоббіт 2: Пустка Смауга». Жанр: пригоди, фентезі. Друга частина поставленої Пітером Джексоном
екранізації повісті Дж. Р.Р. Толкієна «Хоббіт або Туди і назад», в якій загін героїв на чолі з хоббітом Більбо
Беггінсом, магом Гендальфом і гномом Торіном нарешті дістанеться до Еребора і пустки імені дракона Смауга, який пробудиться і захоче зжерти Більбо і гномів.

Музичний ТОП

Найпопулярнішими закордонними виконавцями стали: Майли Сайрус, яка кардинально змінила свій
стиль і знову стала улюбленицею публіки, Джастін Тімберлейк, повернення якого на велику сцену стало
однією з головних музичних подій року, Ріанна, яка знов і знов не перестає дивувати своїх слухачів шикарними альбомами, Пінк, яка, як і завжди, не зраджує своїй звичці казати те, що думає, а цього року, у своїх
надзвичайно ніжних і щирих піснях , вона говорила про кохання, як про справжнє, ідеальне почуття, Девід
Боуі знову, як і десять років тому назад, став найпопулярнішим співаком Великої Британії. Також особливо
відзначилися: Кеті Перрі, Джон Ньюмен, Pet Shop Boys, Леді Гага, Moderat, Imagine Dragons і Брітні Спірс.

Рейтинг найпопулярніших російських та українських виконавців очолила Наталі, яка розгромила чарти із своєю піснею «О Боже, какой мужчина!», не відстали від співачки і інші популярні виконавці: Діма
Білан, що покорив публіку своїм новим альбомом, Ані Лорак цього року презентувала слухачам надзвичайно багато пісень, які стали хітами. Не будемо забувати і про Стаса Михайлова, Анджеліку Варум, ВІА Гру,
Вінтаж, Віру Брежєву, Йолку і Поліну Гагаріну, пісні яких у 2013 році були чутні звідусіль.

Найкращими альбомами року були визнані: Random Access Memories(Daft Punk), The 20/20
Experience(Джастін Тімберлейк), Settle(Disclosure), Red(Тейлор Свіфт), Delta Machine(Depeche Mode),
Take Me Home(One Direction), The Truth About Love(Пінк), Жить в твоей голове! (Земфіра).

2013
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Мульт-ТОП

Найкращими мультфільмами 2013 року стали:
«Університет монстрів». Цей комедійний мультфільм став приквелом
добре відомого нам мультфільму «Корпорація монстрів», що показує знайомство Саллі і Майка під час навчання. Як і перша частина, друга настільки
сподобалася глядачам, що швидко зайняла перші місця у всіх ТОПах
мультфільмів із надзвичайно високим рейтингом (майже 90 із 100).
«Крижане серце». Цей сімейний мультфільм є одним із тих, які будуть цікаві
для будь-якого віку. Незвичайна інтерпретація казки Ганса Крістіана Андерсона «Снігова королева» припаде до душі кожному. Мультфільм розкриває
історію двох сестер: Анни і Ельзи, і випробувань, які стали на їхньому шляху. І лише справжня сестринська любов може розтопити кригу в серці.

Літературний ТОП

Найпопулярнішими книгами цього року виявились:

«Добре бути тихонею» Стівена Чбоскі. Багато критиків називають цей роман «»Над пропастью во ржи» для новых времен», адже це зворушливий роман
дорослішання, який показує внутрішній світ підлітка і всі його особисті переживання. Книга розійшлася тиражем більш мільйона екземплярів і була екранізована
самим автором.
«11/22/63» Стівена Кінга. Цей роман визнають найкращою книгою Стівена
Кінга як мільйонна аудиторія його фанатів, так і серйозні літературні критики. Книга розповідає про подорож у часі, порятунок невідомої сім`ї та боротьбу героя з самим собою. Була екранізована у 2011 році Джонатаном Деммі.
«Інерфно» Дена Брауна. Вже четвертий роман про Роберта Ленгдона, що
продовжує знамениту серію інтелектуальних трилерів. Ден Браун повертається з
новим захоплюючим сюжетом, в якому поєдналися історія, мистецтво, коди та символи - в кращих традиціях романів автора світового бестселера «Код да Вінчі».

ТОП подій

Однією з найобговорюваніших подій 2013 року можна вважати народження
королівського первістка. Маленький принц Джордж Кембриджский став «популярною» персоною ще до своєї появи на світ. Дійсно, не кожен день народжуються
королівські діти.
Що стосується України, то тут звичайно на першому місці
стоїть обговорення Євромайдану. Усі новини, соціальні
мережі протягом тривалого часу пильнували за подіями, що
розгорнулися в центрі самого Києва. І кожне місто підтримувало столицю. Також до Євромайдану приєдналися міста інших держав, мешканцям
яких не байдужа доля Українців.
Спортивний ТОП
За новинами спорту «Джалапіта» не слідкує, проте ми напевно можемо
сказати, що в гучною подією у цій рубриці можна назвати бій Володимира
Кличка та Олександра Повєткіна. Українець за очками переміг «російського
витязя», що дало змогу Володимиру зберегти своє першинство та залишитися
Чемпіоном світу.
Щороку одна і та сама подія обговорюється з
новими учасниками та подробицями. Футбольний
турнір Ліги Чеміонів змушує велику кількість вболiвальників усіх європейських ФК покинути свої справи та спостерігати за цим
дійством. У цьому році Чемпіонами стал ФК «Баварія Мюнхен». Ми вважаємо це
гідною перемогою!

Поліна Фетіщева, Катерина Жежеря, Вероніка Лихолат
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Цiкаво про
важливе
З історії книги...

Друзі, ми впевнені, що кожен з вас любить і цінує безсмертний скарб людства та культури – книгу. Вона навчає нас людяності
та здатності мислити, а отже, допомагає стати людьми з великої літери.
До вашої уваги пропонуємо цікаві рейтинги, які, ми впевнені, зможуть зацікавити вас!

ТОП -6 найпопулярніших книг серед молоді
1. Еріх Марія Ремарх «Три товариші»

2.

Пауло Коельйо «Алхімік»

Цей роман належить до «Золотого фонду світової
літератури
ХХ
століття». Прочитавши цю книгу людина
починає
розуміти
у чому насправді
криється сенс людського буття.
4. Стівен Кінг «Під куполом»
Розповідається про містечко Честер
Мілл, на яке опустився купол. Життя його мешканців
кардинально
змінилося.
Чи
виживуть вони у
боротьбі із загадковим об’єктом,
маючи обмежений
час?

Про подорож пастуха Сантьяго з
Андалусії до Єгипту.
Здійснив він її після
того, як йому снилися сни, що саме там
він має знайти свої
скарби. Особливістю
роману є те, що в
його основу покладена алегорія.
5.

Віктор Гюго
«Собор Паризької Богоматері»
Перший історичний роман французькою
мовою.
Розповідається
у
ньому про процес
вивільнення
людської свідомості
з-під влади церковних догм. Центральним образом роману виступає собор

3. Лев Толстой «Анна Кареніна»
У романі автор
намагається дати
відповідь на такі
питання: У чому
секрет людського
щастя?, Як живе
людина у сім’ї й
суспільстві?,
Чи
можна обмежитися тільки рамками
сім’ї?
6. Ліна Костенко «Записки
українського самашедшого»
Описується
період
президентства Леоніда Кучми та Помаранчева
революція, а також
розповідається про
35-річного
комп’ютерного програміста, який сканує
усі вивихи нашого
глобалізованого часу.

Найвдаліші екранізації книг

Якщо одного разу зустрічаються два великих генія - автор і режисер, то виходить самий що ні на є шедевр світового
кінематографа. До вашої уваги представлено найвдаліші екранізації книг.
Зелена миля. Автор книги: Стівен Кінг; Режисер: Френк Дарабонт
Фільм, який сміливо можна назвати шедевром без перебільшень. Режисер не втратив жодної, навіть самої дрібної деталі, він
був педантичний і точний в усьому.
Віднесені вітром. Автор книги: Маргарет Мітчелл; Режисери: Віктор Флемінг, Джордж Кьюкор, Сем Вуд
Фільм «Віднесені вітром» став першим кольоровим в історії кінематографа.
Форрест Гамп. Автор книги: Вінстон Грум; Режисер: Роберт Земекіс
«Форрест Гамп» - один з найзнаменитіших і гучних фільмів, знятий за дивним і неоднозначного романом Уїнстона Грума.
Фільм став хітом 1994 року, зібравши фантастичну касу майже в 700 мільйонів і отримав 13 номінацій і 6 «Оскарів».
Хрещений батько. Автор книги: Маріо П’юзо; Режисер: Френсіс Форд Коппола
У тригодинний екранізації даної історії, одягненої в автентичні італійські традиції, Пьюзо і Коппола зуміли показати не
тільки і не стільки історію війни сімей, скільки історію людей. «Хрещений батько» - шедевр, ідеальне Гангстерське кіно.

Читайте книги і дивіться якісні фільми. Хай щастить!

Сторінку підготували учні 11-А класу
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Розпочавсядругий семестр, а отжепотрібноплідно працювати. Проте не забувайте і про відпочинок.
Від канікул треба «відходити» поступово, так що пропоную вашій увазі декілька цікавих прем’єр та
заходів, які піднімуть настрій в будь-який день =)
Вій 3D
Країни: Німеччина,
Великобританія, Чехія,
Україна, Росія;
Жанр: триллер / фентезі;
Режисер: Олег Степченко;
Актори: Джейсон Флемінг,
Олексій Чадов, Агния Дитковските, Андрій Смоляков;
Прем’єра в Україні: 30
січня
Початок 18-го століття.
Картограф Джонатан Грін
робить наукову подорож з
Європи на Схід. Проїхавши
через Трансільванію й переборовши Карпатські гори,
він попадає в загублене серед непрохідних лісів сільце.
Народ, що живе тут, не схожий ні на один досі бачений мандрівником. Ці люди, відгородивши себе від
іншого миру глибоким ровом, наївно вірять, що зможуть уберегтися від погані, не розуміючи, що вона
вже давно оселилася в їхніх душах, і тільки чекає випадку, щоб вирватися назовні. Навіть у страшному сні
вчений-матеріаліст не припускав, що тут йому уготована зустріч із вірним слугою диявола.

Геракл: Початок легенди
Країна: США;
Жанр: бойовик / пригоди;
Режисер: Ренні Харлін
Актори: Келлан Латс,
Джая Уайсс, Скотт Едкінс,
Роксанна МакКі, Лайам
Макинтайр, Раде Шербеджия;
Прем’єра в Україні: 23
січня
1200р. до н. е. Стародавня Греція. Прекрасна цариця Алкмена потрапила під
чари грізного бога Олімпу Зевса і народила йому сина Геракла. При народженні
йому було передбачене стати найбільшим воїном,
який буде панувати над народами і принесе мир і
процвітання своїй країні. Але поки Геракл нічого не
знає про своє призначення. Він виріс прекрасним і
сильним юнаком. Він мріє про кохання принцеси Криту, Геби, яка обіцяна в дружини його братові. Коли
Геракл дізнається про свою велику місію, він повинен
вибрати: втекти зі своєю любов'ю чи виконати своє
призначення.

Limp Bizkit - «Stampede of the Disco Elephants»

Мега популярий американський метал-гурт Limp Bizkit працює над проектом свого нового
альбому під назвою «Stampede of the Disco Elephants». Анонсував колектив також і музичний лейбл, на якому буде випущено реліз - альбом побачить світ напередодні 2014 року, а
саме 31 січня.

• В Концертному залі ім. Глінки 24 січня можна відвідати чудовий концерт вокальної музики у виконанні
лауреатів Міжнародних конкурсів Оксани Гопки, Самбела Аданяна.
• Відвідати концерт неперевершеної Еріки можна буде 24 січня у клубі «КапиталистЪ»
• 25 січня у кафе «По2л» відбудеться творчій Вечір пам’яті В.С. Висоцького.
• Казковий балет «Лускунчик» можна відвідати в театрі ім. Магара 25 січня.
• Чудовий моноспектакль за книгою Павла Санаєва «Похороните меня за плинтусом» можна подивитися у
виконанні Євгенія Барсукова. Вистава проходитиме 26 січня в БК ім. Кірова.

Сторінку підготувала Катерина Жежеря
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Мова Жестів
Якщо мова - це мова нашої свідомості, що хочемо, те й говоримо, то міміка, жести і рухи тіла - це мова підсвідомості.
Підсвідомість не вміє брехати, навпаки - вона, як дитина, завжди говорить правду. Коли ми передаємо інформацію
словами, наша підсвідомість спілкується зовсім іншою мовою. І, знаючи цю мову, можна побачити багато особливостей, риси характеру і настрій співрозмовника.
Нерухомі руки
Коли руки з'єднані, кінчики пальців кожної руки торкаються один одного, майже як для молитви, щоб створити сполучену форму. Пальці при цьому спрямовані або вгору, або вниз, а долоні не
стикаються.
Цей жест може бути частиною групи жестів або використовуватися сам по собі. Його часто використовують люди, що володіють високим статусом, коли вони розмовляють з людьми нижчим за
положенням. Якщо пальці спрямовані вгору, то людина, швидше за все, веде бесіду з іншим. Якщо
ж він є слухачем, то пальці, швидше за все, будуть дивитися вниз. Цей жест є жестом впевненої
в собі людини або, що найменше, когось, хто навмисно намагається виглядати впевненим в собі.
Якщо цей жест поєднується з піднятим підборіддям, то створюється враження зарозумілості.
При розмові рука опиняється біля щоки
- щось вашого співрозмовника зацікавило.
Він закриває очі і пощипує перенісся - значить, глибоко зосереджений і напружено
думає. Чухає підборіддя, примружуючи очі,
- думає над ухваленням рішення. Підборіддя
спирається на долоню, а вказівний палець
витягується уздовж щоки (інші пальці знаходяться нижче ) - він критично оцінює
ваші аргументи. Вказівний палець правої
руки раптом став чухати під мочкою вуха
або бічну частину шиї, - напевно, ваш опонент сумнівається в чомусь або не впевне-

Великі пальці
Демонструвати великі пальці, які
випирають із задніх або передніх
кишень, - це жест домінування.
Жестикуляція за допомогою великого пальця, спрямованого вгору, означає те ж саме. Якщо ви
вказуєте на іншу людину великим
пальцем, це агресивний спосіб зачепити його або послати негативний повідомлення про те, що ви
насправді про нього думаєте.

Жести долонь
Відкриті долоні, дивляться вгору, це знак чесності та щирості. Це ми знаємо з історичного досвіду.
Клятву вірності приносили, притискаючи відкриту долоню до серця. Ми тримаємо відкриті долоні
у напрямку до аудиторії, коли клянемося говорити правду.
Коли ви показуєте комусь відкриті долоні, тим самим ви демонструєте йому жест, що у вас немає
зброї, і ви готові відкритися йому. Цей жест говорить: «Подивися, мені нічого приховувати». Це
жест підпорядкування, і його спеціально можна використовувати, щоб переконати іншу людину,
що ви з ним знаходитесь на одному щаблі.
Коли ви ховаєте свої долоні, прибираючи їх з поля зору, це може бути розцінено, як навмисна
спроба обдурити іншу людину або збрехати йому.
Коли ви повертаєте руку долонею вниз у напрямку до іншої людини, це є знаком домінування.
Ви можете помітити, як продавець – консультант потирає руки під час переговорів з покупцем
в очікуванні гарного продажу. Або ви потираєте руки перед тим, як взяти участь у бурхливій діяльності або послухати цікаву розповідь.
Руки, схрещені на грудях.
Складені на грудях руки зазвичай вказують на те, що індивідуум чимось стурбований або занурений у власні думки. Руки в такому положенні можуть бути також свого роду захисним бар'єром,
який ми несвідомо ставимо, щоб ніхто і ніщо не могло проникнути в наше серце. Дослідження в
області людської поведінки показують: якщо жінка сидить, схрестивши руки на грудях, це означає,
що знаходиться поряд суб'єкт їй зовсім не симпатичний.
Будьте уважними та бережіть себе!
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