
БУМЕРАНГ 
НЕХАЙ ПОВЕРТАЮТЬСЯ ТІЛЬКИ ДОБРІ СПРАВИ 

В цьому випуску:  
 
 Про 1 семестр 8-Б класу 

 Спілкуємось українською 

 Що почитати та подивитися 

 Музикою захоплюємось всі 

 Морський Ждун - Чеканик 

 Наші поради до Нового року 

 Будні 8-Б класу 

 

Газета 8-а класу Запорізької гімназії №19 – Вересень–Грудень – 2022-2023 навчальний рік  

Стараємось не вішати носа …   

 

Тетяна Калошина  
 

У вересні місяці почалося 
наше шкільне життя у 8 
класі, але почалося не в 
шкільних стінах, а вдома.  
 
Іноді буває мрієш щоб не 
ходити до школи, сидіти 
вдома, але зараз під час 
війни розумієш, що це були 
хибні мрії, помилкові. Бо 
навчання вдома не дає тих 
емоцій,  результатів, які 
можна отримати в школі.  
 
Але ми дійсно стараємось не 
вішати носа та жити жит-
тям, як жили в школі: вчи-
мося  та приймаємо участь у 
різних заходах. 
 

На виховних годинах обго-
ворювали правила безпеч-
ного життя у воєний час, 
приймали участь у допомозі 
воякам під Бахмутом, допо-
магали  ближнім. 
9 листопада, наша країна 
відзначала День української 
писемності та мови. Цей 
день українці святкують з 
1997 року.  Стартував  Між-
народний конкурс знавців 
української мови імені Петра 
Яцика  – конкурс прово-
диться за підтримки Мініс-
терства освіти та науки 
України та Ліги українських 
меценатів.  
 
Щорічна кількість учасників 
– понад 5 млн із 20 країн 
світу 
 

На честь свята жителі  
України  та ми всі  написали 
Радіодиктант національної 
єдності, який започаткова-
ний у 2000 році. На класно-
му часі говорили про це 
свято з гордістю в серці, 
пишаючись тим, що наша 
Батьківщина - це Україна, а 
ми -  українці. Шкодували за 
тим, що не можемо бути у 
школі ,але це в наш час - не 
перешкода  і ми всі зустрі-
лися дистанційно! )) 
 
В наш час, коли війна, люба 
допомога стане при нагоді. 
Завдяки спільній роботі з 8 
В класом ми з учнями та ба-
тьками склали посилку для 
наших воїнів.  

З задоволенням познайоми-
ли воїнів з нашою республі-
кою Мрія та подарували їм 
наші галстуки. Зібрали сма-
колики, ліки, теплі речі, ди-
тячі роботи та окопні свічки. 
Тепло наших душ також пе-
редали. 
І наприкінці хочу  подякува-
ти всім за співпрацю в цьо-
му семестрі  та привітати 
учнів, їх батьків та вчителів 
з наступаючими святами! 
Вітаємо Вас з наступаючими 
новорічними святами! 

Нехай наступний рік пода-
рує Вам радість, плідні ідеї, 
творчі успіхи і радісні моме-
нти. Головне побажання-це 
бажання МИРУ!!!! 

 

      Чи на часі розмовляти українською 
Аліна Сахнова 
 
Мова-ідентифікатор нації. 
Американці розмовляють анг-
лійською, французи французь-
кою, то чому ми вирішили, що 
можемо дозволити собі не 
спілкуватись українською. Чо-
му ми можемо на нашій украї-
нській землі стверджувати, що 
немає різниці якою мовою ро-
змовляти. Та є різниця і вона 
важлива. Росія закінчується 
там, де закінчується російська 
мова. Розмовляючи українсь-
кою, ви захищаєтеся від росій-
ської пропаганди. 

Якщо б українська мова не бу-
ла такою важливою, то її б ні-
коли не забороняли понад 100 
разів за останні 350 років! Сьо-
годні головним завданням для 
українців є покращення знань 
солов’їної. Перейти на неї у 
побуті, адже завдяки спілку-
ванні українською ми зможе-
мо перемогти окупанта. У росії 
вже не буде мотиву про вряту-
вання російськомовних. Наші 
предки будуть нами пишатися. 
Наш контент буде популяр-
ним. Українську вивчатимуть 
іноземці.  

Наша мова обов’язково збе-
режеться на довгі роки ,адже 
по іншому й бути не може. Ми 
українці й перемоги за нами, 
особливо у мовному плані. 
Українську мову називають 
“сільською” й перекручують 
значення деяких слів. На жаль, 
вони не зупиняться, доки ко-
жен українець не буде захи-
щати в Інтернеті рідну культу-
ру. Як же перейти на українсь-
ку у спілкуванні. Говорити 
українською може заважати 
сором. Ви можете боятися ви-
глядати кумедними. Але, на-
віть якщо спочатку ви помиля-
єтеся, потім у вас вийде роз-
мовляти гарно і без помилок. 
Спочатку ваш лексикон буде 
включати багато русизмів, і це 
нормально. Згодом ви самі 
почистите свій словниковий 
запас. Навіть більше, російсь-
комовні зазвичай вивчали 
українську в шко-
лі/університеті, тому говорять 
саме красивою, літературною 
українською.  
Змініть інтерфейс телефона, 
інших ґаджетів, комп’ютера, 
веб-сайтів і соцмереж на укра-
їнську. Дивіться українські 
Ютуб-канали, слухайте україн-
ські 

пісні, читайте  українські кни-
жки. Любі друзі! Оволодівайте 
лексичним та стилістичним 
багатством української лайки, 
несіть її в маси, пропагуйте її 
повсюдне вживання, широко 
користуйтесь нею у побуті! Ми 
користуємося загальноприй-
нятою лайкою, яка зводиться 
до російських матюків. Ми 
знов впадаємо в парадигму, 
нав’язаною нам Кремлем. Да-
вайте робити усе можливе для 
збереження української мови. 
Особисто я перейшла в спіл-
куванні на українську влітку. 
Хоча майже все моє оточення 
російськомовне. У мене було 
декілька спроб, але я не зда-
валася і у мене вийшло. 
 
 Ангеліна вважає, що перехо-
дити на українську мову дуже  
важливо. Бо це наша рідна 
мова, тому ми повинні розмо-
вляти нею, а не мовою ворога.  
 
А Уляна дуже хотіла б перей-
ти на українську, але поки не 
в неї не виходить.  
 
Олександра з нашого класу 
вважає, що переходити на 
українську мову потрібно,  

 

бо це відрізняє нас від інших 
народів і таким чином ми від 
них не залежимо. 
 
Маруся хотіла б перейти на 
українську мову, але їй буде 
складно, так як вона думає 
російською та з народження 
розмовляє російською, також 
вся її родина спілкуються тіль-
ки російською.  
 
Увесь наш клас хотів би спіл-
куватися українською, але їм 
заважає російськомовне сере-
довище.  
 
Я закликаю вас розмовляти 
українською в побуті, в гро-
мадських місцях, з незнайо-
мими людьми. 
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Як обрати книгу? 

 
 

Думки однокласників: 
      

«Мені подобається книги в жанрі пригоди, тому що ду-
же цікаво дивитися як герої поступово досягають своєї 
мети».  
      
«Я обираю детективні чи пригодницькі книги. Мені подо-
баються подібні жанри тим, що найчастіше там ціка-
вий та захоплюючий сюжет». 
      
«Я вибираю невеликі за обсягом книги, тому, що на мою 
думку, поки прочитаєш усю книгу, забудеш, з чого вона 
починалась, та які були події з початку. Я люблю читати 
книги за один вечір, з чашкою чаю або гарячого шокола-
ду. Ось кілька моїх найулюбленіших книг: 
 

 Оскар і рожева пані 

 Кафе на краю світу 

 Вафельне серце» 

 
 

 

Якщо людина цікавиться нау-
кою, вона буде обирати нау-
кові книги. 

Також на вибір може вплинути 
популярнісь, або рекомендації 
друзів чи знайомих. 

Але важливо запам'ятати, що 
не існує ідеальної для всіх кни-
ги. Тому не варто починати 
читати виключно за порадою 
одного знайомого. 

Спочатку слід визначиться з 
метою, яку переслідує люди-
на. Якщо мова йде про те, щоб 
просто відпочити думками та 
відволіктися, то можна обрати 
відповідний екземпляр, відш-
товхуючись від жанру. Якщо є 
необхідність у поповненні 
словникового запасу - важли-
во дивитися на автора, та його 
стиль викладання. А якщо ж 
привертає психологія, то під-
бирати варто за професією. 

Декілька цікавих книг: 

 Хід королеви 

 До зустрічі з тобою 

 У світлі світляків 

 Дім дивних дітей 
 Дім в якому... 

Олександра Балик  

Чим керуватися при виборі 
книг? На що звернути свою 
увагу? Для дорослої людини в 
більшості своїй це не пробле-
ма. Тому як у нього є досвід. А 
як бути підлітку? Або учневі 
початкових класів? Зрозуміло, 
для кожної вікової групи пра-
цюють свої принципи відбору 
літератури. Якщо ми шукаємо 
книгу для дошкільника, ми 
звертаємо увагу на наявність 
картинок, наприклад. Як же 
бути? Чи є якісь універсальні 
правила для всіх при виборі 
книг? 

     При виборі книг слід 
враховувати: 

 

 цілі призначення 
видання; 

 рекомендований 
вік читача; 

 базу знань читача; 

 доступність мате-
ріалу. 

     Звісно головним критерієм 
для вибору книги є інтереси 
читача.  

 

Серіал, який захоплює    

   

Марія Сандига 
 
Зараз серіал  «Уенсдей»  знахо-
диться на  піку популярності. До-
каз тому, що на актрису Дженну 
Ортегу, що зіграла головну герої-
ню серіалу менше, ніж за 10 днів 
підписалося більше 10000000 
людей. Сам серіал побив всілякі 
рекорди: за тиждень з моменту 
виходу його дивилися 341,2 млн. 
год, він став номером один у 81 
країнах. Він навіть обійшов  4 се-
зон «Дуже дивних справ». Це 
найвищий старт серед англомов-
них серіалів онлайн кінотеатру. 
Серіал розповідає про те, як 
п’ятнадцятирічну дівчину Уенс-
дей Аддамс (так, ту саму з сімей-
ки Аддамс) відправляють в школу 
для ізгоїв «Невермор» (для ізгоїв 
голосно сказано, наприклад,  для 
обротней, сирен, вампирів та ді-
тей з особливостями), для випра-
влення. В перший день Уенсдей 
дізнається про те , що в лісі біля 
школи ходить монстр, який вби-
ває людей та ізгоїв. 
Вона береться за цю справу, в 
ході свого розслідування дівчина 
дізнається все більше інформації 

про чудовисько та знайомиться з 
новими персонажами. 
Я раджу всім повитися цей серіі-
ал, так як там дуже цікавий та 
інтригуючий сюжет. 
Ось ще трішки фото зі зйомок: 
Поки я робила цю статтю, я зами-
слилася над питаннями: Що моє 
оточення каже про цей серіал? 
Чому він їм сподобався? Які пот-
реби сучасних школярів він задо-
вольняє? Про що цей фільм зму-
шує замислитися? ТА спитала 
своє оточення, ось їх відповіді: 

Поліна: Так, я дивилася серіал 

Уенсдей. Напевно, якщо б не тік 
ток, я навіть і не дізналася про 
нього.  
Серіал цікавий, мене він зачепив 
з першої серії. Дуже цікавий сю-
жет, з цікавими подіями , тепер я 
дуже чекаю другий сезон, і споді-
ваюся, що там будуть не менш 
цікавий поворот подій. Я вважаю, 
що він став популярний завдяки 
тому, що завірусився у тік тоці.  
І ще тому, що це серіал від Нетф-
лікс. 

Уляна: Я подивилася цей сері-

ал. І мені він дуже сподобався. 
Там багато крутих та незвичайних 
персонажів. І цікавий сюжет. 
 

Саша: Так, я дивилася цей серіал. 
Мені сподобалась атмосфера та 
гра акторів. А також там, здається, 
старих та знайомих персонажів 
показали в новому світлі. 

Соня: Мені дуже сподобався 

цей серіал, він став моїм найулю-
бленішим. В ньому грає мій улю-
блений актор Персі Хайнс Уайт, в 
цьому серіалі він у ролі Ксав'єра 
торпа-художника, який вміє ожи-
вляти свої картини, мені цей пер-
сонаж дуже прийшовся до душі.  
Цей серіал заставляє замислитися 
на тему взаємовідносин між дру-
зями та зрозуміти те, наскільки 
вони тобі важливі. Цей серіал 
настільки крутий, що його номі-
нували на премію Золотий глобус, 
 

 

як найкращий музичний/ коме-
дійний серіал року та акторку 
Дженну Ортегу номінували на 
найкращу акторку цього жанру. 

Настя: Я подивилася цей серіал 

завдяки тік току, де завірусився 
момент з головною героїнею, на 
якому вона танцює під пісню леді 
гаги. Після перегляду дуже спо-
добався персонаж Енід, це дівчи-
нка-сусідка Уенсдей, вона дуже 
позитивний та добрий персонаж, 
мені подобається їхня дружба з 
головною героїнею. 
Кристина: Уенсдей тепер входить 
у топ моїх улюблених серіалів. 
Своєю естетикою він нагадав мені 
Гаррі Поттера. 

Даша: Цей серіал страшилка, 

мені дуже сподобався він розпо-
відає про те, що всі ми різні і всі 
ми в цей же час однакові і завжди 
варто допомагати іншим. 
...: Головна героїня Уенсдей з од-
нойменного серіалу спочатку ду-
мала, що не пристосуватися до 
нової школи і не знайде нових 

друзів, а це саме те, що пережи-
вали багато підлітків під час пе-
реходу в новий клас,і цей серіал 
показує, що всі вони переходячи 
в іншу школу гідні друзів, не вар-
то ховатися від інших, який би ти 
не був. 
Сподобався мені цей серіал своїм 
змістом і глибоким сюжетом, ще 
цей серіал змушує замислитися 
про своїх близьких людей, про те, 
що ніколи не варто забувати про 
них. 
Під час перегляду ви будете вра-
жені атмосферою цього серіалу, 
тим, наскільки добре підібрані 
ролі, і в принципі тим, наскільки 
добре все для акторів підібрали, 
починаючи від зачіски, закінчую-
чи стилем, який підібраний всім 
під характер. 
 
 
Всі фото взяти з інстаграмів акто-
рів. 
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Цікаві аніме, які можна 
подивитися у вільний час 

  

Уляна Репіна 

 
Роблячи цю статтю я зацікави-

лася питанням: Чому аніме 

стає все більш популярним ? 
Тому я опитала однокласників 

на цю тему, і чи дивляться  
вони аніме взагалі?: 

 

… : Я вважаю, що аніме стає 
популярним, через відсутність 

вікових обмежень. Тому воно 
подобається майже усім. Я не 

виключення, мені теж подоба-
ється цей жанр японської ані-

мації. 

 
… : Я не дивлюсь аніме. Аніме 

стає популярним, бо в ньому 
кожна людина може знайти 

цікаву для себе тему. 

 
… : Напевно тому що існує ку-

па крутих аніме на будь-який 
смак і людям хочеться бути в 

темі зі своїми друзями анімеш-

никами, ось так і з'являються 
на світ нові фанати аніме. Я 

багато не дивилася  , але у 
мене є пара улюблених аніме. 

 
… : Так, я дивлюся аніме. Воно 

стає популярним, тому що там 

все показано набагато яскра-
віше, ніж у тому ж серіалі та в 

аніме, на мій погляд, у автора 
набагато більше можливостей 

щодо сюжету, оскільки це все 

мультиплікація. І загалом, ані-
ме розраховано на усвідомлену 

аудиторію, тому мультиком це 
не назвеш. У Японії навіть до-

рослі люди люблять аніме. 
 

… : Мені доволі важко відпові-

сти на це питання, тому що я 
не дивлюся аніме, воно мені не 

цікаво. Але у мене багато дру-
зів, які фанатіють від нього, я 

думаю, воно подобається лю-

дям своїм фантастичним сю-
жетом та яскравою анімацією. 

 

Я вважаю, що воно все більш 

популярним через свій сюжет 
та цікавих героїв. Можливо, і я 

колись почну його дивитися. 

 
Цікаві різножанрові аніме, 

які затягують з першої се-
рії: 

    1.Ван піс. 
• Перша серія: 20 жовт-
ня 1999р. 

• Жанри: Аніме, Кіноко-

медія, Екшн, Пригода 
• Кількість серій: 1 043 

• На основі: One Piece. 
Великий куш 

• Автор : Еїтіро Ода 

Це аніме розповідає про при-
годи хлопця Луффі та його 

накам. І у кожного з цієї пірат-
ської команди є своя мета та 

мрія. Вони подорожують ост-

ровами і постійно потрапляють 
у якісь ситуації. У цьому аніме 

добре прописані персонажі та 
незвичайний світ. 

 

     2.Бліч 
 

• Автор: Тайто Кубо 
• Серій: 366 

• Студія: Studio Pierrot 

• Екранізація: Бліч (2004 
р.), 

• Жанри: Аніме, Фентезі,  
 

Бойовик, Трилер, Пригоди 

Головним героєм аніме Бліч є 
хлопець Куросакі Ічіго, який 

майже все своє життя спокійно 

спілкується із привидами та 
духами. Одного дня він зустрі-

чається з Рукією Кучікі: дівчи-
ною-шинігами. Вона полює за 

злим духом, але отримує пора-

нення і змушена передати 
свою силу хлопцеві. З того 

дня, його світ змінився. 

 
 

3.Хантер х Хантер 
• Автор: Ёсіхіро Тогасі 

• Серій:148 
• Жанр / тематика: при-

годи, комедія-драма, бойові 
мистецтва, фентезі 

• Екранізація: 2011 р. 
Головного героя звуть Гон. Він 

хоче стати Мисливцем. Але 

перед тим, як це зробити йому 
необхідно пройти іспит з пере-

вірки його сил і навичок. Там 
Гон зустрів нових друзів і після 

успішного проведення іспиту, 

вирушує подорожувати світом. 
Головний герой хоче знайти 

батька, який зник безвісти. 
 

 
 

4. Атака Титанів 
• Кількість серій: 87 

• Перша серія: 7 квітня 

2013р. 
• Жанри: Аніме, Фільм 

жахів, Драма, Темне фентезі 
• Автор:Хадзимє Ісаяма 

Світ людей упав під силою Ти-

танів. Принісши в жертву свою 
свободу, людство сховалося в 

обнесених високими стінами 
містах, сподіваючись убезпе-

чити тих, хто вижив. 

«…у автора набагато більше мож-
ливостей щодо сюжету, оскільки це 
все мультиплікація». 
Але одного страшного дня 

з'явився колосальний Титан, 

що перевершує розмірами на-
віть міські стіни. І надія розси-

палася на порох. Знову поча-
лася жорстока битва за вижи-

вання. 

 

 
 

  5. Ходячий Замок 
• Рік виробництва: 2004 

• Жанр: аніме, мульт-
фільм, фентезі, мелодрама, 

пригоди 

• Режисер: Хаяо Міядзакі 
• Час:119 мин. 

Зла відьма ув'язнила 18-річну 
Софі в тіло старої. Дівчина-

бабуся біжить із міста куди очі 
дивляться та зустрічає диво-

вижний будинок на ніжках, де 

знайомиться з могутнім чарів-
ником Хаулом та демоном Ка-

льцифером. Кальцифер пови-
нен служити Хаулу за догово-

ром, умови якого не може роз-

голошувати. Дівчина і демон 
вирішують допомогти один        

одному позбутися злих чарів. 
 

 

Шлях анімації від по-
чатку до її сучасного 
стану зайняв понад 
сто років.  
 

Днем народження мальованої 
мультиплікації вважається 30 

серпня 1877 року: тоді був за-

патентований винахід Еміля 
Рено – «оптичний театр», у 

якому французький винахідник 
демонстрував глядачам комічні 

сюжети  тривалістю в 15-20 

хвилин. У 1908 році француз 
Еміль Коль показав свій аніма-

ційний фільм «Фантасмагорія», 
який став знаковим для розви-

тку анімації, оскільки тут упе-
рше був структурований само-

достатній сюжет, а головний 

герой був наділений певним 
характером. Сам мультфільм 

був мальованим. Також Еміль 
Коль одним із перших застосу-

вав ефект «присутності»: у 

кінці стрічки його рука 
з’являться в кадрі та «ремон-

тує» головного героя. 
 

Перші лялькові мультипліка-

ційні фільми «Прекрасна Лю-
каніда, або війна вусачів з ро-

гачами» (1910) та «Помста 
кінооператора» (1912) створив 

російський художник, оператор 
та режисер Владислав Старе-

вич. Героями його стрічок ста-

вали жуки, які рухалися насті-
льки природно, що публіка 

була впевнена — автор видре-
сирував справжніх комах. Вла-

дислав Старевич був тонким 

психологом і талановитим ху-
дожником. Він дбав не тільки 

про образотворчі якості муль-
тфільмів, а й наповнював їх 

глибоким змістом. Справжню 
революцію у світі анімації зро-

бив Уолт Дісней, американсь-

кий режисер, художник і про-
дюсер. Його вважають батьком 

і королем мультиплікації, адже 
тільки премію «Оскар» він 

отримував 30 разів! Досвід та-

лановитого аніматора беруть 
за основу і сьогодні. Видатний 

режисер  створив перший зву-
ковий мультфільм — «Пароп-

лавчик Віллі» (1928) про ми-
шеня Міккі, перший музичний 

— «Танок скелетів» (1929) та 

перший повнометражний му-
льтфільм — «Білосніжна та сім 

гномів» (1937). 
 

https://artlibraryblog.wordpress.

com/2021/03/02 з-історії-
мультиплікації/  

Із історії мультиплікації 
Перші мультиплікаційні фільми в Україні  з’явилися в 1927 році 
в центральній мультиплікаційній майстерні в Одесі: В’ячеслав 
Левандовський поставив «Казку про солом’яного бичка», пок-
лавши в основу сценарію сюжет популярної казки. Мультфільм 
не зберігся, окрім деяких кадрів, надрукованих у тогочасних 
журналах. Раніше мультфільми можна було умовно поділити на 
мальовані та лялькові. Пізніше стали використовувати й інші 
матеріали, наприклад, пластилін. Так, український режисер-
аніматор Олександр Татарський уперше створив мультипліка-
ційний фільм із пластилінових ляльок — знамениту «Пластилі-
нову ворону» (1980). Стрічки режисерів Володимира Дахна (се-
ріал «Як козаки…»), Давида Черкаського («Пригоди капітана 
Врунгеля»), Леоніда Зарубіна («Солом’яний бичок») прославили 
українських аніматорів у всьому світі, а в 2003 році мультфільм 
українського режисера Степана Коваля «Ішов трамвай № 9» 
отримав на Берлінському фестивалі кінонагороду — «Срібного 
ведмедя». 
Справжня революція у виробництві мультфільмів відбулася з 
появою комп’ютера. Сучасні технології дають мультиплікатору 
можливість створювати трьохвимірний простір замість пласко-
го, малювати в будь-якому стилі та техніці, використовувати 
найяскравіші кольори. А згодом майстри кінематографу засто-
сували ще одну цікаву технологію – поєднання гри живих акто-
рів із мультиплікаційними героями. 
 

https://artlibraryblog.wordpress.com/2021/03/02%20з-історії-мультиплікації/
https://artlibraryblog.wordpress.com/2021/03/02%20з-історії-мультиплікації/
https://artlibraryblog.wordpress.com/2021/03/02%20з-історії-мультиплікації/
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Яку музику слухають учні 8-А класу 

 

Степан Карпенко 
 
У кожної людини є свої пе-
реваги в музиці, мало того, 
існують музичні уподобання 
майже на кожен життєвий 
випадок. Думаю, що вибір 
прослуховування тієї чи ін-
шої композиції є дуже інти-
мним і важливим для нашо-
го внутрішнього світу. Му-
зика допомагає розслабити-
ся, забутися або пережити 
важкі часи. Ось і підлітки 
намагаються впоратися з 
буденними ситуаціями за 
допомогою того, що грає у 
них в навушниках. Цей вік 
настільки багатий сильними 
емоціями, що їх просто не-
можливо не висловлювати. 

Підліток сам себе підтримує, 
урівноважує і навіть лікує 
прослуховуванням, ство-
ренням, виконанням компо-
зицій.  
Ми вибираємо те, що відпо-
відає часу, моді, перевагам 
однолітків або суто особис-
тим бажанням.  
Ось, наприклад, південно-
корейський гурт BTS. Ці се-
меро чудових хлопців допо-
могли усвідомити, що любов 
до себе - це не егоїзм і нар-
цисизм, а перший крок до 
щасливого життя.  
 
 
Так що ж слухають у 8-Б 
класі Запорізької гімназії 
№19? 

Карпенко Степан: слухає 
патріотичні пісні, а також 
грає на музичних інструмен-
тах. 

Анна Ященко (з її слів): Так 
особливо не слухаю, але з 
улюблених у мене "Glass 
Animals - Heat Waves" і 
"Capital Cities - Safe and 
Sound". 

Дмитро Медяник (за його 
словами): «Різну не зараз-
ну».  

Кузнєцова Поліна (з її слів): 
Будь-яку, крім російської. 

Міюц Вікторія (з її слів): Різ-
ну. 

Мирослав (з його слів): 
Будь-яку, крім класики. 

Данило Трофімов (з його 
слів): Рок; В основному 
рок н рол; іноді панк рок; 
рідше фольк рок.  

Аліна Сахнова (з її слів): 
Українські пісні у сучасній 
обробці та патріотичні. 

Данило Печерей (з його 
слів): Giorno's Theme (Jay D 
Remix) 

Катеренчук Максим (з його 
слів): Пірокінезиса, ігри на 
гітарі з вокалом, але в ос-
новному лише трохи. 

МОРСЬКИЙ ЧЕКАНИК АБО ТАК ЗВАНИЙ СЛОН АБО КОРОВА... 
Юрій Купрін  
 
Морські слони як правило 
ковтають мешкають в антарк-
тиді або північнолидовитому 
океані, багато їх плутають з 
морськими котиками і мор-
жами, також відомо що мор-
ські ждуни не такі вже й сидя-
чі вони постійно борються за 
самочку способом довести ... 
не побоюсь цього написати у 
кого більше хобот, під час 
бою вони встають на задні 
липи і починають цю бійну, 
але ця справа не найважли-
віша в житті ждунчиків. 
Морські слони (лат. Mirounga) 
- рід ссавців сімейства справ-
жніх тюленів (Phocidae), що 
включає найбільших предста-
вників загону хижих ссавців. 

Своєю назвою вони завдячують 
хоботоподібному носу у самців 
і великим габаритам. Незва-
жаючи на те, що морські слони 
ставляться до справжніх тюле-
нів, за своєю поведінкою та 
деякими іншими ознаками во-
ни більше нагадують вухатих 
тюленів. Існує два дуже схожих 
один на одного виду - північ-
ний морський слон (Mirounga 
angustirostris (Gill, 1866)), що 
мешкає на західному узбереж-
жі Північної Америки, і півден-
ний морський слон (Mirounga 
leonina Linnaeus, 1758), що ме-
шкає в Антарктиці. 
план моєї гозети про морських 
ждунів 
1. Зовнішні ознаки 
2.Поведінка 
3. Харчування 
4.Систематика 

Відмінності у розмірах у сам-
ців і самок суттєві: самець мо-
же досягати розмірів до 6,5 
метра, а самка – лише 3,5 мет-
ра. Важать морські слони до 4 
тонн, інколи ж і більше. 
ХАРАКТЕРНІ ДІЇ ЖДУНІВ 
У період парування морські 
слони, які зазвичай ведуть 
одиночний спосіб життя, зби-
раються у великі колонії.  
Співвідношення самців і самок 
при цьому становить приблиз-
но один до десяти, іноді навіть 
один до двадцяти. Суперницт-
во за володіння гаремом між 
самцями сягає жорстких поє-
динків.  
Більш слабкі або молоді самці 
витісняються на краї колонії, 
де на них чекають менш спри-
ятливі умови для спарювання. 
Однак вони постійно намага-
ються проникнути в центр, що 
постійно призводить до нових 
поєдинків.  
Під захистом домінантного 
самця запліднені самки наро-
джують своє потомство, зачате 
роком раніше. Протягом кіль-
кох тижнів вони дбають про 
дитинчат, перш ніж знову спа-
рюються з самцем.  
 
Якщо самець бажає спаритися 
з самкою, він кладе на неї 
один зі своїх передніх плавців і 
кусає її в потилицю. Після цьо-
го розпочинається копуляція. 
Якщо самка чинить опір, са-
мець заповзає на неї і позбав-
ляє можливості рухатися під 
тиском своєї ваги. Постійні су-
тички і жорстка конкуренція 
призводять до того, що дитин-
чата роздавлюються зрілими 
самцями. Щороку від цього 
гине велика кількість молод-
няку. 

Статевої зрілості морські слони 
досягають у віці від трьох до 
чотирьох років. Однак досить 
сильними, щоб відстоювати 
власний гарем, самці стають 
лише у віці восьми років. Спа-
рювання в більш ранньому віці 
для них є малоймовірним. Се-
редня тривалість життя самців 
через численні бої нижче, ніж у 
самок, і становить лише 14 ро-
ків. Самки живуть у середньо-
му на чотири роки довше. 
ЖИВЛЕННЯ ЖДУНА 
Видобуванням морських сло-
нів є риби та головоногі. Мор-
ські слони в змозі пірнати за 
видобутком на глибину до 
1400 м. Це можливо завдяки їх 
великій масі та великому об'є-
му крові, здатному зберігати 
багато кисню. Як і у китів, дія-
льність внутрішніх органів у 
морських слонів під час пір-
нання на глибину сповільню-
ється, через що знижується 
витрата кисню.  
 
Природними ворогами морсь-
ких слонів є білі акули і косат-
ки, що полюють у верхніх ша-
рах води. 
 

СИСТЕМАТИКА ЧЕКА 
Приналежність морських сло-
нів до справжніх тюленів сьо-
годні є безперечною, проте 
їхня позиція всередині таксо-
на нерідко стає предметом 
дебатів. Кінг [джерело не вка-
зано 1898 днів] висловив у 
1983 році гіпотезу, що морські 
слони найбільше споріднені з 
родом тюленів-ченців і обид-
ва роди представляють най-
більш давні форми справжніх 
тюленів. У 1996 році Бініда-
Емоднс і Рассел [джерело не 
вказано 1898 днів] не могли 
знайти доказів подібної бли-
зькості, проте підтвердили 
базальне становище морських 
слонів у систематиці справж-
ніх тюленів. 
 
Часто для морських слонів 
застосовують латинську назву 
Macrorhinus, дану Жоржем 
Кюв'є. Однак воно ідентичне з 
назвою одного з пологів жуків 
і більшого поширення одер-
жало назву Mirounga, автором 
якого був Джон Едвард Грей. 
Воно засноване на назві мор-
ських слонів у мові австралій-
ських аборигенів. 
 
 

 

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ЖДУНА 
Величезний, збільшений ніс відсутній у самок та молодих сам-
ців. Після постійного зростання хобот досягає повних розмірів 
на восьмий рік життя і висить над пащею з ніздрями вниз. У 
шлюбний період цей хобот ще більше роздмухується завдяки 
підвищеному припливу крові. Трапляється, що під час бійок аг-
ресивніші самці-секачі здирають один одному хоботи на шмат-
ки. 

Першоджерело - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B4%D1%83%D0%BD  
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Як привітати друзів з 
Новим роком  

 

Анна Ященко 
 
Новий рік – це веселе зимове 
свято. Його святкують майже 
будь де. Дехто любить святку-
вати новий рік на одинку з со-
бою, а хтось з родичами або 
друзями. Але не дивлячись на 
компанію, треба привітати зі 
святом друзів, навіть якщо во-
ни на великій відстані.  
Привітати своїх друзів можна 
як завгодно. Головне – мати 
бажання. Тобі буде дуже при-
ємно радувати друзів приві-
таннями чи подарунками, а 
друзям буде дуже приємно 
отримувати привітання чи по-
дарунок.  

 

Щоб привітати друзів, можна 
знайти у мережі «Інтернет» 
гарну новорічну картинку на 
яку у будь-якому графічному 
редакторі можна покласти свій 
текст з привітанням. Також 
можна просто зателефонувати 
другу і привітати його. Друзям 
буде дуже приємно чути твій 
голос навіть якщо вони на ве-
ликій відстані.  
Якщо друзі знаходяться поруч 
із тобою, їх привітати буде ще 
легше. Можна запросити друга 
у гості чи піти до нього, і вдома 
святкувати новий рік. Ще ти 
можеш намалювати другові 
листівку або зробити подару-
нок своїми руками.  

Наприклад, можна зробити 
своїми руками іграшку у ново-
річній тематиці, сплести прик-
раси чи аксесуари з бісе-
ру/намистин або виліпити фі-
гурку з будь-якої маси для ліп-
лення.  
 

Треба просто дати волю 
фантазії, і на світ 
з’явиться оригінальний 
подарунок чи гарна листі-
вка, який(яку) друзям бу-
де приємно отримати то-

му, що подарунок/листівка 
зроблений (зроблена) твоїми 
руками з душею. 

Але якщо не вистачає або вза-
галі немає фантазії та навичок, 
можна купити якийсь подару-
нок.  
Не важливо, як ти привітаєш 
своїх друзів, важливо, щоб 
друзям було приємно отрима-
ти привітання. Треба цінувати 
дружбу і робити спілкування 
приємним.  
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