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ГогольФест треба ввести в
шкільну програму як найкращий приклад фестивалю сучасного мистецтва. Правда.
Коли ти знаходишся у
«Мистецькому Арсеналі», більше схожому на недобудований
аеропорт – це зважаючи на
розміри старої будівлі заводу
«Арсенал», побудованій у 1803
році – відчуваєш неабияку
атмосферу творчості. Для мене
це дуже важливо, я на кожному
кроці ніби вдихаю мистецтво.

Пам’ять
Ольга
Сергіївна Глущенко
Учитель і учень. Як лі. Ми сиділи в неве-
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складаються відносини
між ними? Чого вони
чекають один від одного? Мабуть, в першу
чергу любові і порозуміння.
Вони були прив’язані
один до одного. Не було
жодної зустрічі випускників, щоб її клас не
запросив би Ольгу
Сергіївну.
Ще 23 травня 2009
року випуск 1979 року
відзначав 30-річчя за
кінчення школи. Ольга

личкому кафе, біля Михайлівської площі і зга
дували кожен свою
молодість. Було тепло
і сердечно. Без офіційності. Було гарно на
душі, бо все — щиро. Ми
любили один одного.
І раптом — страшна
новина. Серед літа Ольга
Сергіївна пішла з життя.
Все життя вона працювала серед нас. Була
скромною і вимогливою.
II класи завжди відрізнялися дисциплінованістю

О.С. Глущенко у першому ряду друга ліворуч
Сергіївна, перша вчи- та глибокими знаннями.
телька, була поруч і Вона дорожила школою
випускники, вже досить і, вийшовши на пенсію,
дорослі, ловили кожне не пропускала жодної
її слово, кожну думку, нагоди прийти до школи:
як і раніше, коли були і на 8 березня, і на День
маленькі. На зустрічі Перемоги. Ми чекали
були найстарші вчителі, зустрічі і на день вчитехто давно працює в шко ля. Вже не побачимося.

ського, швейцарського, білоруського, іранського, угорського та фінського) мистецтва. Це
дійсно ТРЕБА відвідати.
Інтерв’ю з організатором
фестивалю, прес-секретарем Оксаною Дикарьовою:
М: Доброго дня, чи не проти
ви відповісти на декілька
питань?
О: Ээээ…Ну я по-украински
не очень… Я москвичка…
М: Переходим на русский.
Расскажите, как возникла
идея создания ГогольФеста?
О: Идея принадлежала Владу
Троицкому. Скорее всего, идея
и главная цель фестиваля –
культурное образование народа. Мы хотим вырастить новое
поколение, чтобы оно росло в
такой среде. Чтобы оно видело не подворотни, а галереи.
ГогольФест – очень демократичный проект, здесь представлены все виды искусства. Так
что каждый может выбрать для
себя сам, что он предпочитает.
М: Как бы вы могли охарактеризовать искусство,
представленное здесь?
О: Как вы заметили, виды
творчества здесь очень разные.

Але будемо пам’ятати.
Вона серед нас. Нехай
земля їй буде пухом.
«Когда я пришла
после окончания института в школу №77,
мне посчастливилось
начать свою педагогическую деятельность
на параллели вместе с Ольгой Сергеевой
Глущенко. Не знаю,
стала бы я таким учителем, какая есть, если
бы не она. Каждый из
нас знает, как трудно
даются первые шаги
в школе и как важно,
чтобы рядом был не
только опытный и
профессиональный педагог, но и чуткий.
Ольга Сергеевна терпеливо учила меня всему:
и проверять тетради,
вести уроки (приглашала на свои), вести документацию, помогала в
работе с родителями,
учила видеть каждого
ребенка.
Несмотря на разницу в возрасте, с Ольгой
Сергеевной легко было
общаться не только
на работе. Она могла
помочь очень многим в
различных жизненных
ситуациях. Она была
очень чутким и отзывчивым человеком.
Я благодарна судьбе
за то, что на своем жизненном пути я встретила такого Учителя».

АНДРІЙ
ВАЛЕНТИНОВИЧ
ПЛІШКІН
Лише
47
Академії внутріш-

років відпустила доля для
життя Андрія –
такого короткого, але цікавого
і насиченого.
Він народив
ся у Києві у
1962 році. Його
дитинство
і
юність пов’язані з київською середньою школою
№77, тепер – Кловським
ліцеєм іноземних мов.
Кмітливий, до-питливий
розум, родинне виховання
здобули Андрію авторитет
і повагу серед педагогів та
учнів, особливо в останні роки навчання, коли
він був комсомольським
організатором учнівського колективу школи.
Крокуючи
дорогою
свого діда та батька, Анд
рій обрав професію юриста, працівника органів
правопорядку. Він успішно закінчив Омську вищу
школу міліції, отримавши
червоний диплом з усіма
п’ятірками, що стало чи
не єдиним випадком за
історію цього, у свій час
найкращого спеціалізованого навчального закладу. Після повернення в
Україну Андрій Плішкін
працював у Печерському
райвідділі
внутрішніх
справ м. Києва, звідки
його – молодого капітана
міліції – рекомендували
до навчання у Москву – до

ніх справ СРСР.
Проте
розпад Радянського
Союзу вніс суттєві корективи
у життєві плани
Андрія. Він прийняв
рішення
повернутися на
Батьківщину і повністю змінити кар’єрний
шлях.
Ґрунтовні знання в
галузі
юриспруденції,
отримані в середній школі
навички вільного володіння англійською мовою
дозволили Андрію розпо
чати новий етап своєї біографії, пов’язаний зі сферою великого міжнародного бізнесу. Завдяки сво
їм талантам та наполегливості Андрій створив та
очолив представництво в
Україні, а згодом у Білорусі
та Молдові, провідної в
галузі побутової електроніки японської корпорації JVC. Це представництво з часом стало одним
з найкращих закордонних
офісів компанії за динамікою обсягів продажів.
Пристрасть до подорожей, закоханість у мистецтво та меценатська допомога обдарованим музикам – лише деякі з рис
гармонійної та різнобічної
особистості Андрія. Він не
поривав зв’язки і з рідною
школою, коли очолював
батьківську раду у роки

Редакційна Рада газети «77 Меридіан» з великою вдячністю візьме до публікації будь-які
матеріали, залишаючи за собою право вносити
граматичну, стилістичну правку, скорочувати,
публікувати уривки, додавати ілюстративний
матеріал, гарантуючи при цьому збереження духу матеріалу. Матеріали
приймаються в електронному вигляді,
надсилаються електронною поштою:
olesia_synytsia@ukr.net,
svetpet@voliacable.com
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Учні молодшої школи можуть подавати матеріали у будь-якому вигляді.
Газету готували:
Редакційна Рада:	Олеся Синиця
Маша Назарова
Даша Назаренко
Художня редакція:	Світлана Немченко
Даша Ніколаєнко
Фотокореспондент: Ангеліна Браславська
Консультант:
Світлана Петровська

Газета учнів та вчителів
Кловського ліцею №77

навчання свого старшого
сина Костянтина.
Жорстока хвороба передчасно вирвала Андрія з
широкого кола близьких та
друзів. Його світлий образ
та найкращі риси, успадковані синами Костею та
Вовою назавжди залишаться у нашій пам’яті.

Друзі та однокласники

Ми любили та поважали
Андрія і коли він був школярем, і коли став батьком і привів свого сина до
школи. Активний, наполегливий, авторитетний,
він міг організувати будьяку справу у школі. Він був
секретарем комсомольської організації, і за ним
йшли. Цікаво було з ним
співпрацювати.
А потім як член батьківського комітету, він
допомагав вирішувати
різні справи. Він любив
і цінив школу, учителів,
дух, яким школа жила.
Коли ми готувалися до
100-річчя школи і треба
було робити нову експозицію, ми їздили з Андрієм
по київських крамницях,
вибирали тканини для
музею, радилися, як зробити кращу експозицію.
Він допомагав технічно
оснащувати школу. Йому
все було цікаво і він на
все знаходив час. Душі і
любові до людей не бракувало. Бракувало здоров’я.
Ми сумуємо за тобою,
Андрію.

Висловлюємо глибоку
вдячність учням
Вадиму Грязнову(11-а)
та Нестору Барчуку(11-б)
за технічну допомогу
у підготовці випуску.
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Вельмишановні,
вродливі, розумні, терплячі, відверті і просто
дорогі наші вчителі!
Ми вітаємо Вас
,

і Вас
, і Вас
з Вашим Днем!
Бажаємо Вам здоров»я і радості.
Хай ніколи не згасає світло
у Ваших кабінетах!

Маруся
Назарова

Светлана Борисовна
Чеканюк, учитель 4-А
Твої вчителі.
Вони пішли з життя разом, в одне літо. Може душі їхні зустрінуться там? І ще підтримають один одного — Вчитель і Учень.
Адреса редакції: Київ, вул. Шовковична, 25
Кловський ліцей, Зелена кімната (каб. №36)

К Л ОВ

Фестиваль був заснований восени 2007 р. Центром
Сучасного Мистецтва «ДАХ» і
Культурно-мистецьким комплексом «Мистецький арсенал».
Ідея належала керівнику ЦСМ
«ДАХ» Владиславу Троїцькому.
Вже третій рік поспіль фестиваль збирає понад 60 000
глядачів, а також художників,
скульпторів, фотографів, музикантів, лекторів, кінорежисерів,
театралів, лекторів, письменників та журналістів. Після відвідання сюрреалістичної вистави
пермського театру «У моста»
можна піти на майстер-клас з
фотошопу, послухати духовний хор, подивитися виставку
«Жлоб-арт», відвідати презентацію книги або MOLOKO Music
Fest. Чудова программа, чи не
так?
ГогольФест – квінтесенція
українського (а також португальського, бразильського,
хорватського, італійського,
іспанського, литовського, американського, мексиканського,
болгарського, французького,
німецького, нідерландського, британського, російського,
польського, шведського, латвій-

Донецке. А у нас – в полном
объёме. И людям нравится.
М: Можно ли сравнить
ГогольФест с чем-либо подобным?
О:
Однозначно
нет.
ГогольФест не имеет аналогов, он уникален. Его невозможно было бы организовать,
например, в Москве. Да вообще нигде. Знаете, на чем он
основан? На человеческом альтруизме. Здесь каждый второй
– волонтер. Люди приходят
просто убирать залы и говорят,
что приобщаются к искусству.
Здесь все делается на желании
людей, на их уверенности в том,
что они создают неповторимую
атмосферу и способны воспитать абсолютно другую среду.
Создавался он очень быстро,
подготовка была просто сумасшедшая.
М: Напоследок. Что бы
вы хотели пожелать нашим
читателям?
О: А чтобы они пришли на
ГогольФест. Это свобода выбора,
и все же, я считаю, что именно
вы, молодые и
красивые, должны приходить
к нам и приобщаться.
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ГогольФест 2009

Впрочем, общее название для
того, что мы здесь организовали – поисковое искусство. Мы
ищем. Ищем гармонию, баланс,
новаторство. Ищем новые
идеи.
М: Что должен вынести
отсюда посетитель?
О: Ничего он не должен. Мы
не обязываем никого, выйдя с
территории фестиваля, стать
гениальным искусствоведом.
Мы лишь хотим подать ему то
лучшее, что имеет европейское и украинское творчество
на данный момент.
М: Что вы считаете главной ценностью фестиваля?
О: Свобода самовыражения.
Множество художников, чьи
работы представлены здесь
– молодые и никому не известные. О них узнают. Ко мне
уже не раз подходили известные галеристы и спонсоры с
просьбами соединить их «вон
с той девочкой, у нее еще
абстракция там висит» и «ну
видели, вон та яркая работа?
Свяжите с автором, срочно!».
А еще эта свобода проявляется
в том, что мы отбирали работы
на фестиваль не по «политкорректности» и «цензуре», а
лишь по качеству. Выставка
«Шахтерская лирика» была
запрещена для показа в
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Слово редактора

Дорогі клов`яни! Учні та вчителі! Радо вітаю вас
від імені нашої редакції на сторінках відновленої
шкільної газети «77 Меридіан». Я – Олеся Синиця,
випускниця Кловського ліцею 2007р. і новий редактор.
Наша школа «народилась» 1 жовтня. Так само і «77
Меридіан», відроджується саме в цю пору. Жовтневий
номер, перш за все, присвячений Дню вчителя. Але
тут, на сторінках нового Меридіану, кожен може
знайти щось цікаве для себе, адже ініціативна група
ліцею поставила за мету створити незалежну
демократичну газету, де обговорювались би різні теми, вільно виражалися
думки, виносилися на обговорення загальношкільні й індивідуальні проблеми.
Тут ми й інформуємо про життя Кловського ліцею, врегульовуємо складнощі,
просто спілкуємося, сміємося над собою, розважаємося. Кожен може долучитися
до редакційної команди, в такій спосіб розвивати свій творчий та інтелектуальний потенціал.
З повагою,

Олеся Синиця

Есть такое понятие — творческий кризис. Его испытывают поэты, писатели,
художники, дизайнеры и музыканты. Ощутить его на себе могут и некоторые
вещи вроде крупных компаний или издательств. А сейчас ему подвержена и
наша газета! Проблема не в деньгах или типографской краске. Проблема в
нехватке авторов! Каждая статья — это маленький кирпичик большого дома
«77 Меридиан», маленький кусочек большого
коллажа «Наша газета»,
маленький житель большого города «Школьное
творчество».
Среди
нас нет журналистовпрофессионалов. Но
есть люди, которые
хотят проявить себя.
Поделитесь своим мнением с читателями! И не
думайте, что их аудиторию составляет парочка
активистов и учителей.
Не так давно я видела
в метро человека, который не имеет никакого
отношения к нашему
лицею, но в руках у него
Мал. Світлана Немченко
был наш «Меридиан»!!!
Этот выпуск попал к нему через третьи руки — в общем, запутанная история.
Суть в том, что этот человек постоянно его перечитывает, и ему очень нравятся
наши статьи и идеи! Разве это не стимул улучшать нашу газету?..
Школьная жизнь — это не только уроки и учителя. И даже не повод похвастаться новым телефоном или сумочкой. И — о ужас! — даже не возможность
посплетничать или поржать на уроке. Часть этой жизни составляет и газета.
Так что давайте подключаться к работе над ней!

Маруся Назарова, 8-Б

Чи потрібна школі газета?
Ми ставили це питання учням різних класів в перші ж дні нового навчального року, після того, як дізналися, шо спонсор, який допомагав нашій
газеті, вже не може цього робити і
газета припинила своє існування ще
наприкінці минулого року.
Припинила? Невже головне — це
спонсор? Невже ми самі не можемо
зробити свою газету? Самостійно.
Якщо хочемо. Якщо чогось варті.
Зібрати охочих, небайдужих і почати. Розподілити напрямки, оцінити
творчі можливості й почати.
Ось деякі думки учнів:
Газета — один із символів нашої
школи. Більшість учнів читали газету і
любили. Треба продовжувати! (Марія)
Молодша школа дуже відірвана від
нас. А за допомогою газети вона включається в життя школи. (Оля)
Газета дає змогу кожному висловити
свою думку, виявити свій талант, учні
хоч будуть мати уявлення про тебе.
(Катя)
Треба себе спробувати в чомусь новому, в якійсь новій діяльності. ( Настя)
Редакційні зустрічі дають змогу поспілкуватися, знайти нових друзів, створити команду, порадитись і відпочити.
(Діана)

Газета може піднімати різні питання,
викликати дискусії, дає змогу перевірити власну точку зору. А ще дає можливість проявити себе. Це весело працювати разом! З’являються нові ідеї!
(Аня)
Будуть читати газету — до нас прийдуть люди. Випускати газету — насолода, коли сам працюєш. (Даша)
Вона необхідна, бо інформує всіх про
шкільні новини. (Олександр)
Газета — це спосіб познайомитися
з талановитими дітьми, проявити себе.
Ця робота може сприяти майбутній
професії. (Даша)
Газета — це гідність школи. Вона
показує її дух та демонструє, що є в
школі цікавого, особливого і чим вона
відрізняється від інших. (Ліза)
Більше будемо знати один про одного, якщо буде газета. (Саша)
Газета виражає суспільну думку. В
школі є багато проблем:
байдужіть більшості учнів до
шкільного життя, знецінення дружби,
грубість у поводженні один з одним та
часто і до вчителів, відсутність елементарної культури, — все це можна було
б виносити на сторінки газети. Треба ж
вирішувати проблеми самим (колективна думка).
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Щож, усім добрий день! Привет,
Нello, Guten Tag, французькою
– не знаю, корейською – не
пам`ятаю. Я, Олександра Даруга, новообраний президент Кловського ліцею,
вітаю учнів та вчителів нашої чудової
школи з початком нового навчального
року. Бажаю усім наснаги та сил, аби
нещадно жувати, гризти та кромсати
цей твердий та непохитний, але такий
незамінний та вартий того, аби за нього
боролися, граніт науки. Маю надію, що
у вирії контрольних робіт й екзаменів,
ви не забудете про шкільне самоврядування і матимете достатньо часу і
натхнення, аби працювати на користь
школи. Ми – молоді, повні надії, можливостей та нових ідей, отже ми маємо
вдосконалювати та змінювати на краще
життя усіх членів шкільної спільноти. І
першим нашим кроком став...
Випуск нашого славнозвісного
«77 Меридіану», що постав з попелу,
наче Фенікс, та котрий ти, щасливець,
тримаєш в руках. Потрійне «гіп-гіп,
ура!» Світлані Василівні, Олесі Синиці,
Даші Назаренко, Маші Назаровій, всім
авторам статей, художникам і фотокореспондентам: ми зробили гігантську
роботу і довели, що здатні самостійно
робити прекрасну шкільну газету.
Ми вже обрали дату збору макулатури. У коморі на задньому дворі школи з
восьмої ранку на вас чекатимуть члени
президентської ради, котрі будуть зважувати папір та записувати результати по
класах. Наприкінці дня ми оберемо переможця. На гроші, виручені за макулатуру, ми купимо речі, яких потребують діти
в дитячих будинках та у розподільнику

ПРО ВЧИТЕЛЯ

(місце, де знаходяться дітисироти перед
розподілом до
дитячих будинків).
6-7 жовтня
відбудеться поїздка до підшефної школи у селі Велика
Бугаївка. Дякуємо усім класам, що
надали гуманітарну допомогу: книжки,
іграшки та учнівське приладдя.
Ще більше на нас чекає попереду:
Ми вже отримали декілька пропозицій щодо музики для шкільного гімну.
Надзвичайно приємно, що ця ідея отримала такий відгук в учнів!
Проводиться голосування у класах з
приводу великої перерви.
Почалося створення шкільної конституції, у цьому нам обіцяють допомогти випускники ліцею. З пропозиціями щодо її змісту – звертатйтесь
до мене або віце-президентів. (ред.:
Обговорення в наступних номерах)
На листопад-грудень заплановане
проведення конкурсу краси.
Цього року в нас багато планів, а
ще більше – бажаючих втілювати їх
у життя. Адже ми проводимо у школі
більше ніж половину нашого часу. Я
хочу, аби цей час ми проводили з задоволенням. І щоб розплющуючи очі в
понеділок, кожен учень Кловського
ліцею думав не «Ооох, знову в шкооолу...», а «Урра! Знову в школу!»
З найкращими побажаннями,

Президент Кловського ліцею,
Олександра Даруга

Несколько пунктов для авторов
Писать можно на украинском (что
наиболее желательно, хотя и необязательно), русском, английском, немецком
или французском языках. Самое важное:
если вам удобнее выражать мысли, например, на русском, не пытайтесь писать
статью «державною мовою»! Суржик и
плохо подобранные слова, речевые обороты только испортят статью.
В Украине, конечно, царит свобода
слова. Это НЕ значит, что нужно использовать ненормативную лексику. Сленг
лучше тоже «попридержать», хотя у меня
тоже это не очень получается. В крайнем
случае, принимается сленг в масштабах
«одно слово на квадратный метр».
Не пытайтесь писать статьи на политические темы. Наша политика подвергается исключительно критике, а поток
жалоб и обвинений не вписывается в
понятие школьной газеты.
Не высказывайте слишком категорических суждений. Если же вы хотите
организовать дискуссию, уважайте мне-

ние оппонента. Указывайте четко тему
дискуссии. Все мнения, собранные в её
ходе, нужно отсылать на адрес газеты.
Они будут опубликованы в следующем
номере.
Желательно подбирать темы, понятные и приемлемые для большинства
лицеистов. Возможно, не каждый оценит ваше стремление поделиться знаниями о разведении арктических сусликов (интересно, такие существуют?..)
или скримо-панко-эмо-поп-инди-кантри-фанке.
Статьи подписывайте именами или
псевдонимами, желательно добавить
фотографию автора.
Фотоматериалы всячески приветствуются, особенно интересные фоторепортажи, снабжённые пояснительным
текстом.
Любые предложения редакции в виде
интересных идей или новых рубрик
отсылайте на e-mail (див. 4 стор.).

ПОСМІХНИСЬ

Тамара Семенівна:
Зелёные человечки
Ученичок сопит в две дырочки
Убери косметичку!
Какой ужас, какой кошмар!
Тетяна Ростиславівна:
Завтра не будет, сегодня!
Любов Владиславівна:
Не спим, а то замерзнем!
Sleeping beauty
Олена Вікторівна:
Цирк на дроті
Ниже плинтуса
Оксана Віталіївна:
Почекаємо чемного учня
Ламається, як сирний коржик
Ёж – птица гордая, не пнеш
– не полетит.
Наталія Йосипівна:
А Баба Яга против…
Сейчас я вас покусаю!
Аппарат для ношения шапки
Мне что, стоять коброй над вами?
Я не конфетку тебе предлагаю, чтоб ты
отказывался...

Улюблені вирази
наших вчителів
Андрій Віталійович:
Так, ребята, грудь вперед, если нету – все
равно вперед!
Ти
взагалі
чим
думаєш? Ти попом
думаєш?
Оце задача! Оце
ТТМ...
Тут
Твоя
Могила.
Два… я Вам не ставлю!
Бегом, прыжками!
Недоразвитые блондинки…
Избушка, избушка, стань ко мне
передом…
Бабасики
Ты
думаешь,
если
Андрей
Витальевич не
грузин, то он не вспыльчивый?!
Образование: 2 класса, 3 коридора

Маруся Назарова, 8-Б

«Плохой учитель преподносит истину, хороший
учит ее находить».
А. Дистервег
Зацікавився: чому люди не хочуть
бути вчителями? Цікава робота, що
вимагає бути комунікабельним,
всебічно освіченим, духовно багатим.
Запитав сам у себе: чого ти не хочеш
бути вчителем? Відповідь з`явилася
не одразу. Але думка поступово формувалася, і деякі міркування все ж
таки випливли з роздумів.
Отже сучасна проблема педагогіки,
як професії, полягає у кількох пунктах,
що відлякують молодь. Найголовніше
– фінансова забезпеченість. Багато
хто із підростаючого покоління малюють собі у планах бути фінансово
незалежним, і жити в абсолютному
достатку. Це непогані наміри, принаймі, в сім`ї годувальника точно будуть
забезпечені не тільки першочергові
потреби, а й такі, що просто задовольняють (додають) комфорт. На жаль,
проблема матеріальної сторони сус-

Андрій Горбенко, 11-Б

Про що говорять:
— Про президентські вибори (не
лякайтеся, шкільні!), які щойно
пройшли, але гаряче обговорення ще
продовжується. Класи порівнюють президентів, хто кращий. Але президенти
ще ж не працювали!
— Про шкільний
турнір з футболу, який
вже почався і буде
тривати і

професора Доуеля» учнями 6 кл., і як
деякі учні хочуть все зірвати.
— Про нові телефонні ігри.
— Про «закритість» учнів одного
класу один від одного та клановість.
Один клас — два світи.
— Про те, як в минулому році в
одному класі учень вкрав журнал і не
признався. А вчитель декілька місяців
переписував журнал і оцінки з додаткових відомостей і контрольних робіт,

в жовтні. Футбольне
поле весь час зайняте — всі тренуються, навіть дівчата.

— Про контрольні, які
вже підступають.

— Про те, як в школі готуються зйомки нового аматорського фільму «Голова

Вдячність

Проба пера

Шановна наша вчителько,
Вклоняємось ми Вам
За те що мудре слово,
Даруєте Ви нам.
За те, що наші зошити,
Перевіряєте щодня,
Щоб грамоти навчити,
Книжки всі розуміти,
Готуючи в життя!
Ми дуже вас всі любимо,
Турбуємось про Вас.
Бажаємо здоров’я,
Не забувайте нас!

Діана
Гордієнко,
4-А

витративши багато нервів, часу та
здоров’я. І в школі ніякого відкритого
обговорення...
— Про те, хто найпопулярніший
учень у школі.
— Про наступний конкурс краси….
— Та, звичайно, про День Вчителя!!!

Ось і осінь.
Здрастуй, школо!
Кличе дзвоник нас усіх.
У нове веселе коло
Для навчання і утіх.
Вчитель двері зачиняє,
Замовкає зразу гам.
Сонце в вікна зазирає,
Ніби заздрить школярам.

Антон
Давиденко,
4-А

День знань

Перше вересня,
День знань!
Ти уроки починай
І запам’ятай,
Що учитель каже.
На перерві вже
Грай, а після
Школи – погуляй.
Уроки – це великі
Кроки до розуму
І знань твоїх!
Ти це пам’ятай,
І вже уроки
Не гуляй!

Ксенія
Котляревська,
4-А

Вижу я тебя во сне,
Твой образ встает перед глазами,
Вижу тебя я в обычном школьном дне,
Но не могу выразить чувств своих устами.
Люблю я тебя как первый лучик солнца весной
Ты поддержишь меня в момент трудный,
Твой голос всегда со мной.
С тобой не бывает нудно. А. Вишняков,

7-А

СОЦІОЛОГІЧНЕ ОПИТУВАННЯ

«Я не хочу бути вчителем. Я хочу
бути косметологом…» (Вероніка, 7-А)
«…треба, щоб діти тебе поважали та
слухали, якщо ні, то це марне витрачання часу. Вчителям мало грошей платять
– це також проблема.» (Катя, 7-А)
«Ні в якому разі! По-перше, мені не
подобається зарплата. По-друге, я не
люблю дітей, мені дорогі власні нерви...
По-третє, це дуже важко фізично і
морально» (8-А)
«Не хочу, бо це відповідальність, тому
що коли з ким-небудь щось трапиться,
то це обов`язково в`язниця!» (5-А)
«Мабуть ні, хоч це робота і благородна, але важка і не цінується ніким, окрім
кількох людей. Про тебе згадають лише
кілька разів» (8-А)
«Ні, не хотів би. У своєму житті я
хочу чогось більшого. До того ж, зараз
зарплатня вчителів дуже і дуже маленька, на ті гроші прожити нормально
неможливо. Вчителювання – це не моє.
На мою думку, скоро взагалі ніхто з
дітей не хотітиме стати вчителем, тому
в подальшому, я гадаю, професію вчителя суспільство більше буде цінувати і
все зміниться» (8-А)
«…мені не хочеться носити якесь
образливе прізвисько, котрими діти
нерідко обдаровують вчителів» (Анатолій, 9-А)
«Професія вчителя пов’язана з вихованням дітей, а я не можу впоратися зі
своєю власною сестричкою» (8-А)
«Ні, тому що я дуже суворий і можу
стати для дітей демоном» (5-А)

гих вчителів – великих майстрів своєї
нелегкої праці. Ми запитали у них, якби
зараз була знову можливість обрати
якусь професію, то чи вибрали б вони
свою.
«Только эту профессию, потому что,
во-первых, я люблю человека хорошо
говорящего и хочу научить людей так
говорить, а во-вторых, литература облагораживает меня и мне это нравится»
(Тамара Семенівна, вчитель російської
мови і літератури)

20-25 років тому професія вчителя була більш шанованою. Час йде,
міняється мода, тенденції, з ними і покоління… Сьогодні виникає питання:
А ти хочеш бути вчителем?
Це навіть не той випадок, коли думки розходяться. Вчитель – не надто
популярна професія серед молоді, м`яко кажучи. 1% учнів Кловського ліцею
№77, можливо, в майбутньому присвятить себе професії вчителя. Ось деякі
схвальні відповіді:
«Так. Це цікава робота. Але я був бутньому. Хтось нібито й делікатно
би вчителем у вищому навчальному відповідав, що сама професія може і
закладі, тому що там мене б слухали, а в чудова, але це неймовірно величезна
школі – ні» (5-А)
відповідальність, або просто – «це не
«Хочу, тому що це цікава професія, моє». Але неприємно вразила мерканза допомогою якої можна
тильність наших учнів. З
глибше пізнати людей,
одного боку, куди зараз
а особливо дітей, а ще,
без цього…, а з іншого
гадаю, що дізнаюся багато
– радість і задоволення
нового, ставши вчителем»
від вчителювання, щастя
(5-А)
поділитися власними
«Так, бо я дуже люблю
знаннями і досвідом. І не
дітей...» (6 клас)
факт, що переповнений
«Так. Вчителі дарують
ринок праці юристами й
знання, і я хочу брати в
економістами, з відкрицьому участь. Хочу бути
тими обіймами прийме
«Так. Мені дуже подобається ця провчителькою
початкоще одного спеціаліста з
фесія, це мій свідомий вибір. Мабуть, це
вих класів, тому що діти
дипломом. Кінець кінмоє життя» (Олена Вікторівна, вчитель
будуть мене пам`ятати, як
цем, хто буде в майбутінформатики)
першу вчительку» (5-А)
«Обов`язково, бо це моя мрія з п`ятого
Мал. Світлана Немченко ньому навчати в школах
«Можливо, я буду виклаваших дітей, клов`яни?
класу і вона здійснилась. І я щаслидати українську мову в інших країнах
«Ні, складно. Навіть одна вчителька
ва!» (Олександра Емануїлівна, вчитель
світу, я думаю про це...» (Анфіса, 6 сказала, що в нашій школі деякі вчителі
української мови і літератури)
клас)
хочуть звільнится» (5-А)
«Безумовно, це велике щастя! Я вчи«Хочу, щоб слідкувати за дітьми, за
«Мені не подобається ця професія. Я
тель більше половини століття, а все ще
порядком, навчати їх та бути головні- не відмінник і хочется бути більш висоне можу залишити школу. Хіба ви не
шою»(5-А)
ким за вчителя» (Ярослав, 5-А)
помічаєте, що ми працюємо не тільки
«Я хочу бути вчителем і навіть зби«Не хочу витрачати нерви на таких
заради грошей, а тому, що любимо свою
раюся після школи вступати до універ- проблематичних учнів, як я сам. А взароботу. Поет Євгеній Винокуров казав:
ситету на педагогічний факультет…» галі бажаю бути людиною з банківським
«Учитель, воспитай ученика, чтоб было
(Зоя, 9-А)
направленням...» (6 клас)
у кого потом учиться…» І ми намагає«Вчитель багато часу витрачає на
мося робити це! Нас треба не жаліти, а
інших дітей, бо вони теж твої, ти ж їх
заздрити нам!» (Світлана Василівна,
вчиш, виховуєш. А мені здається, що
вчитель історії)
твоя рідна дитина заслуговує на більшу
увагу» (Лінда, 5-А)
«Ні! Тому що треба багато працювати
Що ж, любі майбутні бізнесмени,
Мал. Даша Ніколаєнко
і мало заробляти, а я хочу мало працюрежисери, актриси, моделі, адвокавати і багато заробляти» (Олександр,
ти,… ви надзвичайно розумні, талано7-А)
«Раніше, коли я була маленькою, мені виті, перспективні. За вами майбутнє!
«Не хочу, це проблемна робота, яка дуже подобалося викладати уроки своїм Обирайте свій шлях розумом і не забувіднімає багато нервів. Перевіряти зоши- лялькам, але зараз я розумію, наскільки вайте про серце.
ти до 2-х ночі — це не для мене» (8-А)
тяжко викладати урок 35 учням, які
Дуже цінуємо, що ви були щириМал. Валентин Папуша
«Ні, не хочу. Хочу бути юристом, мають на все свою точку зору» (8-А)
ми і відвертими у своїх відповідях.
«Я хочу стати будь-яким вчителем адже у нього є гроші кожен день»
Не змогли оминути увагою наших Дякуємо всім, хто взяв участь в опиі класним керівником. Мене цікавить (Олексій, 5-А)
чудових представників професії, доро- туванні.
кожний предмет. А взагалі хочу вирости
Над опитуванням працювали:
і створити власну школу: наполовину Микола Башлаков, Діана Єрємєєва, Марія Писаренко, Олександр Гевко, Ліза Золотарьова, Ростислав Тишко, Даша Назаренко
музичну, наполовину
, просту. В одній
будуть вчитися музики, а в другій прості учні. Буду директром цієї школи.»
(Аня, 5-А)
Такі от справи. І як ви вже здогадались більшість клов`ян в один
голос заявили «ні», відхрещуючись
від перспектив бути вчителем у май-

ЖИЗНЬ

Жизнь… она так особенна,
так коротка, так любима… но
в то же время, так одинакова и
сера, если видишь лишь первое,
что попадается в глаза… Не
смотри вперед… смотри вдаль
и поверь, ты увидишь совсем
другой мир… только твой
мир… мир написанный кистью неизвестного художника…
художника, чье существование
никто и никогда не докажет…
но в которого миллиарды людей
верят и ощущают… художника,
которого мы называем Богом.
*** в хорошем
Она проснулась
расположении духа. Спустилась
на кухню, долила кипяток в
чашку со вчерашним недопитым
чаем. Ее многие не понимали,
но ей нравился ТАКОЙ чай. Он
был теплым, а значит недавно
заваренным, но она знала, что
этот чай — остаток вчерашнего дня. Да, ей нравился этот
парадокс. Ей нравилось, что она
может взять часть вчерашнего дня в сегодняшнее утро. Ей
нравилось, что эта чашка чая
знает ее вчерашние мысли и
сегодняшнее чувство блаженс-

тва. Блаженство от того, что
она вылезла из теплой постели,
прошлась по холодному полу,
замерзшая от еще совсем темной улицы за окном, налила себе
горячей воды в чашку со вчерашней заваркой и наслаждается тем, как чай медленно согревает ее… В такое утро ей казалось, что этот ее такой любимый
вчерашний чай греет не тело, а
что-то намного глубже… наверное, это была душа…
В одно из таких утр ей вдруг
показалось, что вся ее жизнь
проходит как один день… нет
ничего: нет счастья, нет печали,
нет эмоций, она не отдает свое
тепло другим… Ей казалось,
что в ее жизни присутствовала
и будет присутствовать только эта странная любовь к вчерашнему чаю… ей было теперь
все равно, что наступило утро,
утро, которое она так любила,
с темнотой за окном, холодным полом и чашкой вчерашнего чая… Ей было все равно
потому, что она знала, что за
утром пойдет день… день, в
котором было рассчитано все
до секунды... она опять оденется… Соберет книги и поедет
на учебу… потом все пойдет
по расписанию… шаг влево

— упустила минутку…опоздала, подставила людей… нет,
сходить с запланированной
дорожки было нельзя… ну, по
крайней мере, она себе этого
не позволяла… ей казалось это
СЛИШКОМ большой потерей…
закончатся дела по расписанию, она опустится под землю
в метрополитен… будет уже
часов 6 вечера… а это значит,
что рабочий день закончится,
и все люди бегом будут нестись
домой, и у каждого будет своя
причина: кто к близким и любимым, кто к телевизору, боясь
пропустить последние новости
(в которых скорее всего ничего
нового не скажут, но надежда умирает последней «а вдруг
что-то хорошее произойтет в
стране»), кто просто спешит,
проучившись весь день, снова

учиться... у каждого своя жизнь
и своя история…
Поэтому будьте уверенны,
что из всей этой милионной
публики, несущейся по домам
и забивающейся в вагоны
метро до состояния «шпротной
банки», найдутся и такие, которые будут стоять час (а может
больше), пропуская поезд за
поездом, делая вид, что там
слишком много народу и влезть
в него «ну никак не возможно»… будут стоять и думать
о чем-то абсолютно своем, о
чем-то, недоступном нашему с
вами пониманию… Будут стоять и наверняка забудут, что
дома их кто-то ждет, кто-то
очень любит (может не дома,
а в другой стране… но верно и
преданно ждет, когда же появится его/ее любимый человек
в контакте, чтоб хоть виртуально ощутить его/ее присутствие
в своей жизни). А этот ктото будет стоять на платформе
в метро, погруженный в свои
мысли, свои и только свои…
Нет, этот кто-то не эгоист,
просто в данный момент ему
так нужно. Ему нужно побыть
одному среди толпы, одному на свете, но в тоже время
одному из миллиона тех, кто в

тот момент находится в лабиринтах метрополитена… Быть
может завтра этот кто-то будет
нестись домой быстрее всех
на свете, нестись чтоб завтра
утром встать и повторить все
то, что он сделал сегодня и еще
больше… но сегодня он такой…
особенный и задумчивый…
Так она стояла на конечной остановке метро и думала
о таких же людях, как и она
сама… и кто знает, сколько бы
она еще так простояла… но
зазвонил телефон, в трубке послышался родной голос. Такой
знакомый с детства: «Дочка,
ну где ты там… мы ждем ужинать…». А на фоне светилось
не прочитанное сообщение:
«Солнышко, прости, я не позвонил, был занят… но знай: ты мне
очень нужна». И она опомнится
и побежит домой, ведь там ее
ждут... Мама, папа, свежий ужин
и чай… А потом ей захочется
быстрее лечь спать, ведь завтра
будет новое утро с таким любимым вчерашним чаем…
и новый день с новым
сообщением… и быть
может в нем она прочитает «Я тебя люблю…»

Даша Назаренко,
11-Б
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ВІД ПРЕЗИДЕНТА

пільства виривається на перше місце
поперед проблемою освіти і духовності. Сама ситуація у світі примушує
людей боротись за місце «під сонцем»,
і бути готовим йти майже на все заради «копійки».
Друга проблема – держава, що
також пов`язана із першим пунктом. Знову ж таки – низька зарплата,
недооцінювання вчителя як складову держави, бо без вчителів не буде
освіченої нації! Мало хто згодиться
зараз їхати викладати в селах, адже
перспектив розвитку немає.
І як добре, що є одне, але велике «Але»! Вчителями народжуються.
Тільки ті, хто свідомо знав з дитинства, що буде викладати, завжди дихав
знаннями як повітрям, хто всім серцем
був відкритий молоді – ставав дійсно
справжнім Учителем. Із таких людей
виходять професіонали своєї справи.
І як добре, що наш Кловський ліцей
має в озброєнні надзвичайно могутню
силу – Вчителів, знавців своєї справи з багаторічним досвідом навчання. Дякую Вам, і бажаю професійних
успіхів!

