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Щорічне диво
Коли сніг вже давно вкрив своєю ковдрою подвір’я та стріхи хат, коли чудернацькі коштовні візерунки 

прикрашають вікна осель, у нашій країні відзначають два найбільші свята – Новий рік та Різдво. 
Ці свята пов’язані з великою кількістю традицій та народ-

них звичаїв. Кожна родина прикрашає свою оселю кольоровими  
стрічками та мішурою, зелена пухнаста ялинка ніби закликає своїм 
свіжим ароматом до святкування. ЇЇ одягають в різнобарвні шати з 
гірлянд і новорічних кульок. Біля цієї святкової красуні розклада-
ють подарунки, та вся сім’я чекає тої миті, коли можна буде їх роз-
горнути. Зовсім маленькі діти чекають на Діда Мороза, який прийде 
вночі і виконає їхні найзаповітніші бажання. 

Новий рік – це вже відома всьому людству реклама про те, що 
«свято наближається», хаотичне блимання ялинкових вогників, ме-
тушня навколо вбраного столу і, звісно, приховані десь в шафі по-
дарунки. 

Новий рік - одне з найбільш таємничих, урочистих і родинних свят, яке обіцяє здійснення мрій 
кожному, хто вірить у дива. 

Це, мабуть, єдина подія, яку протягом століть щорічно відзначають у 
всіх країнах і на всіх континентах, яку знають, люблять і  з нетерпінням 
чекають усі люди. Незважаючи на те, що Новий рік - одне з небагатьох 
свят, що об`єднує все людство, за всіх часів у різних народів існували й 
існують свої традиції зустрічі Нового року та своя святкова атрибутика. 

Нові цікаві факти про святкування Нового року ви зможете дізнатися 
у цьому номері.

Енджой!

Поліна Геращенко, 10-Б
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Атмосфера свята

Наближаються свята i, звісно, усім хочеться святкової, 
новорiчної атмосфери у школі, бо саме тут ми проводимо 
більшу частину свого дня. Комусь, впевнена, вже не раз при-
ходила думка, прикрасити кабінети, кімнати, впустити у своє 
середовище цей настрій, адже хочеться, щоб навколо все нага-
дувало про наступаючi днi веселощiв i подарункiв. 

Саме для цього ми i вигадали для вас дещо цiкаве. 
А саме, протягом трьох тижнiв ви, нашi любi читачi, повиннi вига-

дати концепцiю та прикасити свiй класний кабiнет в дусi свята Ново-
го Року.  Це може бути що завгодно: гірлянди та кульки для новорічної 
ялинки, зірки, сніжинки. Проте, є i маленький обов’язковий атрибут - це 
вiнок. Вiн повинен бути в кожному класi. Отже, можете починати вно-
сити свято до колегiуму, але пам’ятайте, що найгарнiший клас отримає 
винагороду.

Журi оцiнюватиме вашi старання на останньому навчальному тижнi. 
Гарного настрою вам та змоги реалізувати усі творчі пориви! 

Хай щастить! :)
P.S. з усiма питаннями звертайтесь до 10-Б класу.

Катерина Жежеря, 10-Б

А ви хочете на дискотеку 2014?

В колегіумі зазвичай, перед Новим роком проводиться дискотека у 
приміщенні ДК «Хортицький». Тут можна відпочити, насолодитися гарною 
музикою та, врешті, відірватися на повну!

Але ми помітили, що вже декілька років поспіль, є діти, які дрімають на 
верхньому поверсі залу, не спускаються і не танцюють. Постає питання: 
чому?

І ось ми вирішили провести опитування серед  10-х класів, щоб дізнатися, 
в чому проблема?

У нас вийшла така собі анкета з декількох запитань, які б дали вирішення цій проблемі. 
Ми запитували:
«Що ви б хотіли побачити у програмі новорічної дискотеки 2014?»
Діти реагували по-різному на це запитання, та все ж у відповідях кожен писав те, що саме йому 

хотілося б змінити.
Перше, що учні написали – музичний супровід свята - весела му-

зика: від дабстепу до сучасної рок-музики.
Були ще й такі варіанти: розважальні ігри, вільний дрес-код, 

участь у святі за бажанням.
Коли ж ми запитали, що їм не подобалося в минулих роках, на 

дискотеці, то учні відповіли:
-Стара і погана музика;
-Відсутність веселих конкурсів;
-Немає місця, де купити напої чи солодощі;
Будемо сподіватися, що адміністрація «Січового колегіуму» врахує всі плюси та мінуси, і на 

цьогорічній дискотеці 2014 вже не залишиться байдужих, які б дрімали у кріслах на верхньому поверсі!
Лаврентій Куковинець, 10-Б
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З історії походження Нового року
Чи знали ви, що свято Нового Року – найдавніше свято з усіх 

існуючих? Більшість стародавніх народів святкували його, коли насту-
пало відродженн яприроди, а саме у березні. Це свято було присвячено 
місцевим богам, яким виражали свою подяку люди приношенням дарів, 
танцями, піснями.

Наприклад у стародавньому Єгипті, святкування Нового Року при-
свячене розливу ріки Ніл, коли сходила священна зоря Сиріус. Це були 
золоті часи для жителів, адже Єгипет був землеробської країною і посу-
ха могла поставити її існування під загрозу. 

Люди заздалегідь готувалися до Нового Року: збирали ароматичну олію, відгодовували птахів та тварин, 
щоб принести це все в жертву богам. Тому з приходом зірки Сиріус починався новий період древніх єгиптян. 

У стародавніх слов’ян, як і в багатьох інших народів, Новий Рік святкували з відродженням природи. З при-
ходженням нового місяця, в переддень весняного сонцестояння. Тоді це свято називали «Новеліто». Коли 
прийняли християнство на Русі, Новий Рік було встановлено 1 березня, що відповідало створенню світу за 
церковним календарем. А на землях, що входили до складу Великого князівства литовськог освяткували Но-
вий Рік 1 січня, а літочислення велося від Різдва Христового.

В усьому світі цю подію чекають з нетерпінням, готуюються до неї зазделегідь, продумуючи кожну деталь 
проведення свята: від місця проведення до прикрашання новорічної ялинки. Кожному хочеться відчути ча-
стинку у свята та казки у своєму житті, частинку тепла посеред зими. 

Ми бажаємо вам здійснити все, що бажаєте і в наступному році відкривати все нові і нові світи!
Марина Артюх, 10-Б

Головне не подарунок, а увага!
Наближається Новий рік, і всі люди починають замислюватись, які пода-

рунки приготувати рідним та друзям? Щоб свято запам’яталось, подарунок 
повинен бути не просто хорошим, а й оригінальним.  Вибрати його досить 
складно, тому ми вирішили допомогти вам порадою.

Подарунок не обов’язково повинен бути дорогим. Головне, щоб дарува-
ли ви його від щирого серця. Різдвяник – кактус, що зацвітає на Різдво, 
коштує від 25 до 50 гривень, в залежності від розміру. 
Це не великі гроші, але хіба не радісно дивитись на квітучу рослину в той час, коли вітер мете вулиці снігом? 
Жінки будуть у захопленні від такого сюрпризу. 

В іграшковому магазині мою увагу привернув величезний м’яч з гумовими рогами. Виявляється, дитина 
повинна сісти між рогами і, тримаючись за них стрибати на м’ячі. Як там можна втриматись я не знаю, але, в 
усякому разі, якщо ви поставите дитині таке завдання, вона буде зайнята весь вечір і дозволить вашим друзям 
розслабитись у повній мірі. А якщо ви ще й ворогуєте з сусідами знизу – це взагалі незамінний подарунок. І 
коштує дешево – всього 22 гривні.

Також подарунок можна замовити в інтернеті, наприклад: дитячі печатки - 34грн., листочки для нотатків  
- 12грн., закладка HELP  - 5грн., електронна свічка-незадувайка - 13грн., намотка для навушників  - 11грн., 
ліхтарик для читання – 29 грн.

Який із запропонованих подарунків найкращий, сказати важко. На завершення бажаю вам гарно 
відсвяткувати наступаючі свята і раджу:  радійте кожній хвилині, робіть подарунки від щирого серця і не-
хай у Новому році збудуться всі ваші заповітні побажання!

Оксана Кукіна, 10-Б клас



 
«Вчителю мій». Підсумки конкурсу

Нещодавно редакція газети «Джалапіта» провела серед учнів нашої школи опитування для конкурсу «Вчителю мій»,  де 
діти мали віддати свої голоси за того чи іншого вчителя у запропонованих номінаціях. Перераховуючи голоси, ми побачили, 
що кожен з вчителів нашої школи був згаданий учнями, що зайвий раз показує, як сильно діти люблять своїх викладачів. 
Нажаль, за кількістю балів, призерами стали не всі, проте кожен з наших вчителів гідний найкращої нагороди у світі!

Цитуючи одного з учнів: «Я обожнюю всіх наших вчителів, але не помістились б усі їхні гарні якості на одному 
маленькому аркуші паперу! Всі вони серйозні, і водночас з найкращим почуттям гумору, є стильні, а є елегантні. Про-
те, кожен з вчителів по-своєму особливий і цікавий. Мені подобаються усі наші викладачі, і кожен з них гідний звання 
«Най-Най»!».

Ну а тепер перейдемо безпосередньо до оголошення переможців:

Тема 4

Найсучасніші вчителі
Цю номінацію розділило одразу три вчителі. А саме: 
Коваленко Павло Олександрович, Гординська Наталія Олександрівна і Сосновська Анастасія Ігорівна.

Це й не дивно, бо усі вони молоді, енергійні, 
креативні, кожен не боїться використовувати сучас-
ний сленг та знає чим зацікавити дитину XXI століття. 

«Красиві, розумні, молоді, талановиті Сосновсь-
ка, Гординська і Коваленко… Саме на місці цих людей 
я, мабуть, хотіла б опинитись зараз. Ну хіба ж вони не 
найсучасніші?!»

Доренська Наталія Антонівна

Найталановитіші вчителі
Доренська Наталія Антонівна

«Наталія Антонівна – дійсно, талановитий вчитель. Вона різностороння, як діамант, і 
кожна грань – це її талант, а їх дуже багато. Вона прекрасна актриса, майстерна співачка і 
чудовий автор. До того ж, якщо вона чогось не знає, то може дуже швидко розібратися у цьому, 
і навіть стати майстром із цього питання. Тому, ні в кого не виникає сумнівів, що Наталія 
Антонівна може все».

учні 10-В

Нагорнова Тетяна Юріївна
«Я згодна з рішеням учнів, адже Тетяна Юріївна й дійсно талановитий педагог. Є в ній є 

щось таке, чого немає в інших вчителях. На кожному своєму уроці вона намагаєтся зацікавити 
учнів: показати відео,зробити цікаву презентацію. Я гадаю, у цьому і полягає її талант – вміння 
оригінально подавати матеріал.»

Маргарита Демічева, 8-Б клас  

Найкреативніший вчитель
Кузнєцова Лариса Кимівна

«Ця номінація повністю відповідає особистості Лариси Кимівни. Вона неординарний вчитель, 
який завжди сповнений нових ідей та творчих задумів. Приходиш кожного разу до неї на урок і не 
знаєш чого очікувати, але при цьому почуваєшся легко та невимушено. І це прекрасно!»

                                                                                                          учні 10-Б класу

Найпозитивніший вчитель та вчитель з найкращим почуттям гумору
Балховітін Олександр Володимирович

З великим відривом він переміг в обох цих номінаціях.
«Це одні із тих номінацій, переможець у яких був очевидний із самого початку. Бо, дійсно, Олек-

сандр Володимирович – вчитель, на уроках у якого неможливо не посміхатися. Він володіє над-
звичайною здібністю: розбавляти подекуди нудний і нецікавий матеріал, який необхідно вивчи-
ти, веселими та яскравими жартами чи анекдотами, які, при цьому будуть стосуватися теми. 
Неймовірно, але саме це викликає цікавість у учнів, і, мабуть, саме тому на його уроки діти 
ходять із радістю» учениця 10 класу
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Найтерпеливіший вчитель
Бережна Оксана Миколаївна

«Оксана Миколаївна є дійсно найтерпеливішим вчителем нашої школи. Завжди дає змогу покра-
щити свої оцінки, донести роботи, коли термін здачі вже вийшов. На мою думку, вона справжній 
приклад витриманості та делікатності.»

                                                                                              Ірина Калин, 11-Б клас 

Найпатріотичніші вчителі
Славич Валентина Ярославівна

«Взагалі я вважаю, що Валентина Ярославівна чудовий вчитель! Можливо, деякі кажуть, що 
вона дуже сувора, але це не так. Вона просто хоче, щоб учні вчили та добре знали українську 
мову, щоб вони мали мету, цілі. Щодо номінації «найпатріотичніший вчитель», то я гадаю, що це 
вірно. Адже вона одна з тих небагатьох вчителів, які розмовляють українською мовою не тільки 
в стінах школи, а й поза ними.»

 Марія Тюха, 8-Б клас
Чеховська Людмила Йосипівна

«Я вважаю, що Людмила Йосипівна - це людина, без якої неможливо уявити наше шкільне життя. 
Вона дає поштовх творити та розвивати себе. А чому учні обрали як «найпотріотичнішого» 
вчителя, бо мабуть, тут йдеться не тільку про Україну, а школу, в принципі. І вона буде три-
матися, доки є вчителі, які допомагають дитині стати особистістю, без нав’язаних думок, без 
загальноприйнятих рамок, що звужують простір для творчого розвитку.»

Олена Топольян, 10-Б

Найсерйозніший вчитель
Лукашенко Мирослава Павлівна 

«Мирослава Павлівна – людина ділова. Вона, будучи і м’якою, і, подекуди, суворою, і навіть, жар-
туючи, вміє залишатися серйозною, як справжній професіонал своєї справи. Це дуже корисна і важ-
лива якість, яка викликає повагу.»

Найтурботливіші вчителі
Власова Ольга Миколаївна

«Ольга Миколаївна – такий вчитель, який завжди хвилюється за успішність своїх учнів, гото-
ва допомогти їм, підтримати. Пояснювати складний матеріал доти, допоки ми не зрозуміємо 
його.»

Олександр Кременчуцький, 7-А 

Костюк Оксана Володимирівна
«Оксана Володимирівна завжди прагне допомогти учням: що не спитаєш чи не попросиш, цей 
вчитель знайде вихід з будь-якої ситуації. Особливо приємно згадувати, як вона допомагала мені 
готуватися до обласної олімпіади, дуже зрозуміло пояснюючи потрібний матеріал.»

                                                                                Олександра Жежеря, 10-Б

Найелегантніші вчителі 
Лукашенко Мирослава Павлівна 

«Вона кожен день одягає щось нове та робить нову зачіску. Весь її одяг модний, але, при цьому, Мирослава Павлівна 
притримується ділового стилю, що є особливо актуальним. До того ж, вона сама виглядає дуже красиво і стильно.»

 учні 11 класів
Гординська Наталія Олександрівна

«Наталія Олександрівна заслуговує перемогу у цій номінації, бо у неї є відчуття стилю, смак, розуміння, того, що зараз 
є модним, а головне, усе, що вона одягає їй пасує.»                                                                                                              учениця 10-Б 

Вчитель з яскравими лідерськими якостями
Доренська Наталія Антонівна

«Вона – людина, яка має власну думку і не боїться її висловлювати, саме тому до неї прислуховуються і інші. Наталія 
Антонівна може вести за собою людей, які сподіваються на неї.»

Ми з радістю вітаємо переможців і дякуємо усім, хто взяв участь в голосуванні.

Поліна Фетіщева, 10-В; Катерина Жежеря і Вероніка Лихолат, 10-В

Валерія Лібман, 10-В

Поліна Фетіщева, 10-В



афіша
Ось і закінчується 2013 рік, який подарував нам велику кількість спогадів. А разом із ним закінчується перший 

навчальний семестр. І яким би не був важким грудень зі своїми контрольними, моніторингами  та перевірками, все 
одно не варто забувати про відпочинок :) 
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 Louna - «Мы – это Louna»
«Мы – это Louna»  - третій студійний альбом московської рок-групи «Louna», вихід якого 
запланований на грудень 2013. Гурт «Louna» почав запису альбому влітку 2013 року, а 19 ве-
ресня оголосив про завершення роботи і вперше був оприлюднені трек-лист і назва. Платівка 
присвячена шанувальникам групи і отримала назву «Мы – это Louna». Зібрати гроші на за-
пис альбому допомогли слухачі допомогою нового явища краудфандінга.

Сторінку підготувала Катерина Жежеря, 10-Б

• 1 грудня в арт-центрі «ZIMA project» гурт «Rizups» и В’ячеслав Єфремов представлять грандіозний шоу-концерт 
з презентацією нового альбома «Залежність».
• Український гурт «Zapaska»дадуть надзвичайний концерт в арт-клубі «7й Док». Вас чекають експериментальні 
музичні композиції, які захоплюють своєю неординарністю. 
• Пройшло не так багато часу, а український рок-гурт«O.Torvald» знову повертаються до нас. 6 грудня в арт-клубі 
«7й Док» вони запалять ще яскравіше, ніж раніше.
• Грандіозне ліцензійованекавер-шоу від першого і єдиного в Україні кавер-триб’ют гурту «AS/DS» в арт-клубі «7й 
Док»
• З 11 грудня розпочинається спеціалізована виставка-ярмарок «Солодкий світ. Різдвяна казка» де ви зможете 
придбати подарунки для рідних до Нового року, а також гарно провести вільний час.
• З 18 грудня розпочинається новорічна виставка-ярмарок «Новорічний подарунок» «Козак-Палаці». Атмосфера 
свята покращить вам настрій та допоможе обрати подарунки для рідних та друзів.

Крижане серце
Жанр: комедія / 
мультфільм / мюзикл / при-
годи / сімейний
Країна: США
Актори: Крістен Белл, Алан 
Т'юдік
Режисери: Кріс Бак, 
Дженніфер Лі
Прем'єра в Україні: 19 
грудня 2013

Казка Ганса Крістіана Ан-
дерсена «Снігова королева» 
надихнула кіномитців на 
створення своєї версії. 

Щоб урятувати королівство від вічної зими та зняти 
прокляття, Анна вирушає на пошуки своєї сестри — 
снігової королеви Ельзи. Під час небезпечної подорожі 
Анна зустрінеться з альпіністом Крістофом, смішним 
сніговиком Олафом, північним однорогим оленем Све-
ном. Разом вони мчатимуть крізь час, боротимуться з 
північними воїнами, не втрачаючи надії розтопити кри-
жане серце злої Ельзи.

Хоббіт: Пустка Смога
Жанр: драма / мелодрама 
/ пригоди / фентезі
Країна: США, Нова 
Зеландія
Актори: Мартін Фріман, 
Йєн МакКеллен, Річард 
Армітаж
Режисер: Пітер Джексон
Прем’єра в Україні: 18 
грудня 2013

Хоббіт: Пустош Смауга 
(або Смога) - друга частина 
трилогії про пригоди й по-
дорож Більбо Беггінса.

У минулій частині Торіну і компанії вдалося пере-
йти через Туманні гори, і тепер вони звертаються за 
підмогою могутнього незнайомця, щоб пройти небез-
печне Лихолісся без чарівника. Їм потрібно дійти до 
Одинокої гори, щоб Беггінс зміг знайти потайні двері, 
за якими знаходиться скарб Смауга... Проте, чи змо-
жуть вони їх зберегти? І чи дізнаються вони, що ж ста-
лося з чарівником Ґендальфом?
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Зорепад

Сторінку підготувала: Вероніка Лихолат, 10-Б

А ти народжена кохати
До самих кінчиків душі,

Коханням душу зачіпати,
Що заплітається в вірші...
А ти народжена творити,

Ті неповторні чудеса...
Тебе не може зупинити

Ні щастя, ні краса,
А ти народжена відчути
Всі тонкощі у почуттях...

Тебе ніколи не забути,
Бо ти - любов, ти ж не сміття?

Лаврентій Куковинець

І
Зависнути миттю Всесвіту,                            
Засвітивши дві - три зорі,
          поцілувавши небо,
Вдаривши у сонячний дзвін.    
Пройшовши сходами       
від землі до неба й назад,     
          повернутися,
Витрусивши з кишень зоряний пил,
          по нічних вулицях
майже живого міста
          прийти додому і заснути,          
після цього померти,            
Зависнути миттю Всесвіту, 
          підморгнути вічності,
          тихенько сміючись
над собою і світом,
          знаючи все - і тому зоставшись
людиною;
Зависнути миттю Всесвіту
          над безоднею душі,
повернутись у життя - 
          танцювати на власних
похоронах,
грати власну душу, та жити,
        Зрідка
                зависаючи 
                               миттю
                                      Всесвіту... 

ІІ
        Сповнити вщерть повітря
                       його думками,
        Засадивши місто Рим - деревами,
        Збудувавши міст через океан,
        Ставши його учнем –
                       найкращим, бо ледачим,
        Судячи таргана та
                                       чоловіка,
        Вдаряючись у метафізику,
        мертво - живою водою
                  знаючи все - нічого,
        переносячи думки:
                  бути водою
                          та абстрактною водою,
        вийняти його руки - ноги – лапи
                 з повітря, -

        Стати Джалапітою. 

Марія Макарова

Джалапіті

Я постійно думаю про тебе,
Про твої лихії відчуття, 
І не знаю, вірить чи не треба,
Слово зброя?, може то струна?,
Порятунку прагне завжди тіло, 
Ну а тіло, без душі ні як,
Та залишусь я, мов та безкрила,
Без надії той, що полишила,
Так самотня я до забуття.
Горда, бо самотність-це дарунок, 
Що мінливо вломиться в серця,
Без надії той на порятунок,

Та без серця…
Боже я одна…

Я одна, та миттю забарилась,
Що за досить дивне відчуття?

Чи свобода то?, а й може воля?, 
Ні, напевно й досі почуття.

Відчуття то лине не з поверхні, 
А з глибин причаєних моїх,

Все ж кохаємось, гайда
З самою смертю, 

щоб достати до глибоких тих руїн.

Анонім
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Сторінку підготувала Дарина Буй, 8-Б
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Цiкавi  факти
Свято наближається! До Нового року залишилось вже зовсім мало 

часу, і скоро на нас очікують приємні передноворічні турботи. Рубрика 
«Цікаві факти» допоможе дізнатися більше про свято Нового року.

• У 1843 році в Лондоні була надрукована перша новорічна листівка – 
так з’явилася традиція обмінюватися вітальними листівками на Новий 
рік.
• Італійці вважають, що перед зустріччю Нового року необхідно позбу-
тися всього старого інепотрібного, тому 31 грудня опівночі більшість 
італійців викидають старі речі у вікно.

• В Скандинавії «щасливою» новорічною стравою вважається рисова каша. В кашу кладуть мигдальний 
горішок – кому він дістанеться,той буде щасливішим вдвічі.
• Перед Новим роком болгари одягають дивні костюми і лякають 
злих духів,щоб вони не прийшли. Ця традиція називається "Кукері". 
• До середини 1800-их років ялинки прикрашали їжею – родзинка-
ми, цукерками, горіхами, печивом, кренделями з сіллю, фруктами.
• У багатьох селах Іспанії, напередодні свята всі хлопці та дівчата   
тягнуть зі стоси папірців імена.  Чиє ім'я витягнеш - той тобі чоловік 
або дружина на цілий вечір.  

посмiхнись

Любий Дідусь Мороз! Подаруй мені на Новий Рік нового хлопця! А колишньо-го забери собі ... у олені.
- Ти навіщо мені на зиму по-радив вікна заклеїти?!-Що, тепер тепло?

-Тепер темно! 

Старий Новий рік вигадали, 
щоб доїсти нарешті постарілу 

після звичайного Нового року 

ковбасу і салати.        

Новий рік - це коли татусі на-

магаються переконати своїх 

дітей у тому, що він Дід Мороз, 

а своїх дружин - що він не Дід 

Мороз.

- Тато, вгадай, який потяг більше за всі 

спізнюється?  

- Який, синку? 

- Той, який ти обіцяв мені подарувати ще на 

минулий Новий рік.

Найжахливіше в останні дні перед Новим роком -це те, що в холодильнику повно їжі, але її не можна їсти.

СКОРО

Дивіться у ввcіх холодильниках 

країни...


