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Редакційна Рада газети «77 Меридіан» з великою 
вдячністю візьме до публікації будь-які матеріали, 
залишаючи за собою право вносити граматичну, сти-
лістичну правку, скорочувати, публікувати уривки, 
додавати ілюстративний матеріал, гарантуючи при 

цьому збереження духу матеріалу. Матеріали 
приймаються в електронному вигляді, над-
силаються електронною поштою: 

olesia_synytsia@ukr.net, 
svetpet@voliacable.com

Учні молодшої школи можуть подавати 
матеріали у будь-якому  вигляді.

Газету готували:   

Адреса редакції: Київ, вул. Шовковична, 25
Кловський ліцей, Зелена кімната (каб. №36)
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Газета учнів та вчителів  
Кловського ліцею №77

Вітаємо всіх! В цьому номері ми друкуємо поздоровлення директору школи 
— шановній Галині Євдокимівні. У наступних номерах сподіваємося надруку-
вати інтерв’ю з іншими нагородженими.

Що ми знаємо про цей ліцей? Так, 
небагато. А чи потрібно нам це? Так, 
не дуже… Не так багато людей, які 
цікавляться біографією такого поета, 
як Олександр Сергійович Пушкін. Я не 
можу сказати, що він мій улюблений 
поет, ні. Але, безперечно, він був прос-
то геніальною людиною. Цим літом, у 
липні, мені була надана можливість 
поїхати до Санкт-Петербурга, 
і я з радістю її використала. 
Враження просто чудові, тільки 
з погодою не пощастило. Але 
зараз я хочу розповісти не про 
свою поїздку до культурної 
столиці Росії, а саме про одне 
з чарівних місць Петербурга. І 
це – ліцей Пушкіна. Не вва-
жаю за потрібне розпові-
дати історію ліцею, лише 
опишу свої враження. 

Побувати у Санкт-
Петербурзі і не відвіда-
ти цей ліцей було б дуже 
неправильно. Це частина 
історії і, безперечно, ця частина заслу-
говує на увагу. Адже, хто знає, чи вий-
шов би з Пушкіна такий геніальний поет, 
якби не його ліцей. Пушкін, був одним 
із 30 хлопців-учнів, які були відібрані 
для навчання на перший курс (він був 
утверджений самим Олександром I). 
Коли я була там, екскурсовод весь час 
повторювала , що кожен куточок цієї 
будівлі випромінює спогади і навіть 
дихає тим часом. Але я чомусь не від-
чула цього. Не віяло від цього місця 
старовиною і чарівністю.

Знаєте, буває, бачиш якусь стару річ 
і навіть уявляєш, як її використовували. 
Я цього не відчула. Все було якимось 
занадто штучним і сучасним, хоч і каза-
ли, що все було лише відреставровано, 
а не перероблено. Якась несправжня 
позолота, занадто яскравий червоний 
і ще багато чого. Я вважаю, що треба 
було залишити все, як є. Нехай зруйно-

ване, але справжнє. Знаєте, там навіть 
пахло новою фарбою. Жах. Це не те, 

чого я чекала.
Розповідь була цікавою, нам 
навіть показали місця, де про-
живали школярі. Відвідання 
цього ліцею було дуже 
корисним і цікавим, але я не 
відчула нічого особливого. 

Я не хотіла б, щоб через 
багато років люди, заві-
тавши до нашого ліцею, 

як до школи, яка випустила 
величезну кількість відо-
мих (у майбутньому) фут-
болістів, письменників, 

співаків, політиків і багатьох визначних 
особистостей, мали таку саму думку, як 
я. Не хочу, щоб про наш ліцей казали 
«несправжній». Не хочу, щоб його змі-
нювали і удавали, ніби він такий і був. 
Мені подобається наш ліцей, яким він є. 
З його плюсами і мінуса-
ми, гарними і поганими 
рисами. Хочу, щоб люди 
побачили його в майбут-
ньому саме таким.

Наталія Туягіна, 9-Б

Редакція газети та всі учні ліцею
висловлюють щиру подяку  

Євгену Алфьорову  
та Сергію Алюшину,  

нашим друзям і батькам наших учнів 
за підтримку нашої ідеї  

та організацію друку газети.

На початку жовтНя учителі  
Нашої школи отримали Нагороди —  
від учНівських до президеНтських

Сторінка історії

Цей жовтневий номер газети ми 
присвячуємо Ліцею, Ліцею як учбо-
вому закладу від давньогрецького 
ліцею (або — тоді ще лікея) до пуш-
кінського Царскосельського ліцею і 
аж до сучасного Кловського.

Чому саме цій темі саме зараз?
По-перше, тому що в жовтні народи-

лася наша школа і в жовтні вона була 
переворена на ліцей.

По-друге, тому що у жовтні 19 числа 
1811 року був заснований уславлений 
Царськосельський, під Петербургом, 
де навчався Олександр Сергійович 
Пушкін.

По-третє, тому що в останні роки 
стало нашою традицією приймати пер-
шокласників у ліцеїсти саме в жовтні.

І нарешті, тому що Президент школи 
Аля Даруга в своєму першому звернен-
ні до ліцеїстів запропонувала помір-
кувати про створення нової конститу-
ції ліцею ( чи нового статуту). Члени 
редакції вирішили почати дискусію 
на сторінках газети про успіхи (якщо 
вони є) і проблеми Кловського ліцею, 

щоб спільними зусиллями сформулю-
вати статті майбутньої конституціїі . І 
після обговорення прийняти її напри-
кінці навчального року. Було б бажано, 
щоб всі класи включилися у цю роботу. 
Ми запрошуємо висловитися не тіль-
ки учнів, а й вчителів і батьків, поду-
мати разом над концепцією розвитку 
школи. Якою ми хочемо її бачити? Що 
ми будуємо?

А для цього треба 
знати, що вже було, 
що є в інших міс-
цях і шукати свій 
шлях, спираючись 
на культурну тра-
дицію. А культурна 
традиція – це врахування досвіду попе-
редників – колишніх українських 
ліцеїв, таких як от Ніжинський 
ліцей князя Безбородька, 
Рішельєвський в Одесі, та й 
колегії Павла Галагана в Києві, 
яка неформально, а по суті теж 
була ліцеєм.

Звичайно, нам хотілося б, 
щоб не було «верху» і «низу», 
вчителів і учнів з величезним 
розривом між ними ( у спілку-
ванні), а була б колегія, тобто спільнота 
людей, які працюють разом для загаль-
ної мети.

Давайте поміркуємо! Так любив гово-
рити своїм учням знаменитий грецький 
філософ Сократ. Він ніколи не давав 
своїм учням готових рішень, а говорив: 
давайте поміркуємо разом. Різниця в 

думках дає змогу посуватися до істини. 
Отож, давайте міркувати разом.

Чому ми знов і знов звертаємося до 
тих далеких років, до наших ліцейських 
попередників? Що нас приваблює?

Мабуть, дух ліцею. Дух доброзичли-
вості, вольності, думки, творчості, при-
язності.

Сотні разів в творах Пушкіна ми зна-
ходимо слова «ліцей», «ліцеїст», «друж-
ній», «дружба». В тому ліцеї дружбу 
цінували найбільше, навіть боготворили, 
ставили вище кар’єри, вдачі, любові….
Чи важливо, коли, в якому столітті були 
молодими, а потім постаріли твої одно-
классники? Сто, двісті, чи тисячу років 
тому? Чи важливо, горить в них елект-
рична лампочка чи свічка 
освітлює приміщення? 

Чи важливо, їдуть вони каретою, потя-
гом чи літають літаком? Вдягаються у 
джинси чи камзоли? Звичайно, епоха 
має значення і вплив на розвиток люди-
ни, кожна епоха має свй голос і стиль.

 Але скільки тут того, що нас об’єднує! 
Чи наші молоді прадіди не вчилися, 
не отримували оцінок, не переживали, 
коли щось не вдавалося? Не поважа-

ли своїх вчителів чи , навпа-
ки, недолюблювали деяких, 
не давали їм призвіська? Не 
дружили? Не сперечалися чи 
навіть билися між собою? Не 
ображалися? Не ділилися сек-
ретами? Не закохувалися?

Хіба ми, сучасники 
комп’ютерів, кольорового 

телебачення, космічних 
ракет не знайшли б 

про що поговори-
ти з ними, якби ми 
були допущені на 
одну з їх традицій-
них зустрічей? Чи 
вони не знайшли 
б, про що спитати 
нас? Чи не згодив-
ся б нам їх досвід?

Провчившись багато років разом, 
вони ставали рідними на все життя.

Отож, запрошуємо всіх вас на сторін-
ки нашої газети з вашими думками, 
уявленнями, міркуваннями і пропози-
ціями. 

Світлана Петровська

Дорога Галино Євдокимівно!
—  Ви роками і десятиріччями приходи-

ли сюди у ті години, коли все місто 
ще спало: не на світанку, а десь на 
краю ночі (у шкільних справах, у 
тисячах цих справ).

—  Світ, в якому Ви жили, часто безжалісно 
змінював соціальні формації, свою 
політику, своїх лідерів, свої гасла.  

—  А Ви, попри все, приходили у цей дім 
щодня, щоранку — заради тих, хто 
перебував у цьому домі, і заради само-
го дому, що в ньому кожний куточок 
зроблений Вами чи не власноруч.

—  Те, що зветься педагогічним, учбовим 
процесом, це передовсім мільони різ-
них справ, де ніби то дрібне насправ-
ді значно не менше, аніж значливе.

—  Ви приходили сюди щоранку і вхо-
дили у ці безчисленні справи.

—  Ви робили і робите це, долаючи всі 
свої недуги, свою страшну втому, 

часто долаючи опір і учнів і не учнів. 
Усього було і є.

—  Дякуємо Вам за ці Ваші безкінечні 
зусилля.

—  І знаємо, що так само завтра і після-
завтра. 

—  Ви будете приходити сюди «завсвіт» 
і робитимете те саме.

—  Кажуть, не стоїть село без праведни-
ка. Так і школа.

— І в ній — Ви.
—  Ви, як селянська донька, почуєте цю 

пісню-баладу Івана Драча, яку ми 
даруємо Вам:

Ой, летіла гуска додому,
Та впала, як грудка додолу.

Іди старий гуску шукати,
Не вертай без гуски до хати,

Бо ж летіла гуска додому
І впала, як грудка, додолу. 

Іди, синку, гуску шукати, 
Не вертай без гуски до хати,

Бо ж летіла гуска додому
І впала, як грудка, додолу.

Іди, внучку, гуску шукати
Не вертай без гуски до хати,

Бо ж летіла гуска додому
Та впала, як грудка, додолу.

А вийшов сусіда пикатий:
Нащо вам ту гуску шукати?

Вже у вас коса посивіла,
Той не ваша гуска летіла...

Та ж летіла гуска додому
Та впала, як грудка, додолу.

Полишу Рябка коло хати,
Сама піду гуску шукати.

З любов’ю, 
Ваші клов’яни, учні й вчителі

Щоранку пістрява й гомінка юрба 
дітей і підлітків поспішає до школи. 
Цікаво, в якій школі вчиться цей хло-
пець, або ця дівчинка, можливо думає-
те Ви, крокуючи поруч. Деколи про 
належність до того чи іншого навчаль-
ного закладу красномовно свідчить 
ШКІЛЬНА ФОРМА! Проте, на жаль,.. чи 
то часи змінилися, чи то ставлення 
до шкільного вбрання. Спостерігається 
певне відчуження школярів від свого 
«професійного» одягу, тобто — форми.

Давайте поміркуємо — чи варто нам 
відмовлятись від того, що позначає нас 
школярами, від того, що, певним чином, 
єднає нас у чудове БРАТЕРСТВО, ім`я 
якому — КЛОВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ! Чи може 
соромно бути саме школярами і надто 
хочеться швидше подорослішати? Мабуть 
саме тому вдягаються до школи речі, які 
скоріше пасують дискоклубам. А може 
хтось вважає, що форма, тобто однако-

вий одяг, перекреслюють наше яскраве й 
самобутнє «Я»? Та все ж пам`ятаймо, що 
моральне й матеріальне все ж таки речі 
паралельні. Більше того, я впевнений, 
що самостверджуватись ми мусимо саме 
в навчанні, в освоєнні нових знань, і нія-
кий одяг тут не допоможе.

Було ж колись, що ліцеїсти, з гор-
дістю носили не тільки форму, а ще й 
особливий нагрудний знак, що свідчив 
про належність саме до того чи іншого 
ліцею. Мабуть серед друзів-одноклас-
ників О.С.Пушкіна й думки не було 
про те, що б вбиратись до ліцею в 
щось інше, окрім форми. То може й нам 
позичити з тих далеких часів правило 
носити нагрудні знаки? Як ви думає-
те? Запрошую до розмови 
на сторінках нашої шкільної 
газети.

Андрій Лукашев, 5-А

Лето БЫЛО… И оста-
нется в памяти испи-
санными тетрадками из 
английского и немецкого 
лагерей, а ведь всё это 
было совсем ненапряжно, 
а весело и непринуждён-
но. Останется безумными 
фотографиями и сувени-
рами из разных городов. 
Останется лёгким запа-
хом костра и малины. 
Останется белыми поло-
сами от купальника на 
чуть загорелой коже и 
еще больше потрепавши-
мися кедами. Останется 
кучей добавленных дру-
зей «ВКонтакте» и новы-
ми номерами в памяти 
мобильника. Останется 
футболкой, исписанной 
пожеланиями ребят из 
лагеря и вечным ощуще-

нием наполовину дру-
жеского, наполовину 
романтического поце-
луя… Останется новы-
ми фенечками на руке 
и новыми выученны-
ми песнями. Это лето 
нельзя забыть, оно 
отличается от многих 
предыдущих. Может, 
потому, что оно было 
пронизано безгранич-
ным ощущением любви 
и дружбы? Может, 
потому, что у меня оста-
нутся «волшебные» впе-
чатления от езды в авто-
бусе на протяжении 30 
часов с компанией таких 
же измученных друзей? 
А может, потому, что я 
теперь знаю все ночные 
клубы Берлина и Ялты? 
Или даже потому, что я 

начала слушать инди-поп 
и транс?..

Я полюбила это лето 
всей душой. Я знаю, 
будет еще много таких, 
но очень хочу, чтобы 
именно это осталось в 
памяти таким количест-
вом впечатлений…

PERSIK

Нещодавно ми дізналися, що один з 
наших членів редакції, учень 6-б класу 
здійснив цікаву подорож. І ми вирі-
шили взяти в нього інтерв’ю. Ім’я 
нашого героя — Микола Башлаков. 
Це учень, якого знають усі.

Ростислав: Миколо, ми чули, що ти 
повернувся з Криму, де збирався підко-
рити гору Ай-Петрі. Чи вдалося це тобі? 
Розкажи про подорож.

Микола: Дійсно з 1 по 3 жовтня я 
їздив з командою у Крим на велопро-
біг. Перше, що мене здивувало, був 
потяг. Зазвичай на південь посилають 
ЖАХЛИВІ потяги, але цей був «Потягом 
останньої моди».

Першого ж дня ми піднялися на Ай-
Петрі на фунікулері, а потім спустили-
ся на велосипедах ( оцінили підйом!) 
Другого дня ми вже піднімались на 
велосипедах. Я їхав на ув’язці з трене-
ром. Проте ув’язка весь час провисала, і 
я не був баластом.

Ростислав: Отже, ми можемо сказати, 
що тобі вдалося підкорити Ай-Петрі.

Але нам також відомо (по об’явах у 
школі), що ти збираєшься знімати фільм 
«Голова професора Доуеля» і готуєшся 
до кастінга. Хвилюєшся?

Микола: Я сподіваюсь, що прийде 
багато людей. Я дуже ретельно готу-
юсь. Я вже витратив на фільм біля 1000 
гривень. Я врахував свої попередні 
помилки і сподіваюсь на успіх.

Ростислав: Що ти можеш побажати 
нашим читачам?

Микола: Я закликаю учнів брати 
участь у фільмі і взагалі займатися ціка-
вими речами. На все добре!

Інтерв’ю брав  
Ростислав Тишко, 5-А

шкiльНа фiлософiя 
Навчання — заслання
Урок фізкультури — божевiльнi на волi
«Де щоденник?» — координати невiдомi
Урок географії — галопом по Європi
Учень без шпаргалки — 

вершник без голови
Буфет — острiв скарбiв
Канiкули — свiтло в кiнцi тунелю

Прогульники — 
невловимi месники

Урок xiмії — 
5 хвилин до вибуху

Іспит — 
Хрестовий похiд

Однокласники — 
боротьба за iсну-

вання
Артем Ченцов, 7-Б

Наближаються видатні дати 
в історії нашої країни: 

28 жовтня 2009 року випов-
нюється 65 років з дня повного 
визволення України від німець-
ко-фашистських загарбників. 
Останні куточки Закарпаття стали віль-
ними від фашистів наприкінці жовтня. 
І тоді всі українські землі були 
об`єднані в єдину державу. Після 
форсування Дніпра і звільнення 
Києва 6 листопада 1943 року, 
протягом  всього 1944 року 
на території Правобережної 
України точилися запеклі бої. 
Радянська армія звільняла від окупа-
ції міста і села України. В усіх цих 
кровопролитних битвах брали участь 
і випускники нашої школи, багато з 

них полягли в боях за визволення 
України. Але ті, хто залишився, роз-
повіли нам про ці часи: Володимир 
Бобров, Володимир Ланцман, Іван 

Скопіченко, Борис Богатирьов, Георгій 
Пекур, Ельза Берніц, Леонід Ченцов 

та багато інших наших дівчат і хлоп-
ців — учасники цих подій. Матеріали 

про цих людей, їх останні листи 
читайте в наступному номері, 
який буде присвячений подіям 
Великої  Вітчизняної війни.

У травні 2010 року весь світ 
відзначатиме 65 річницю закінчення 
війни з фашистською Німеччиною. 

Подавайте свої пропозиції, що нам 
разом зробити до цієї дати. Ідеї — до 
скриньок газети «77 Меридіан».

Редакція

Про відзначення  
державними нагородами України 

працівників освіти
За вагомий особистий внесок у 

розвиток національної освіти, бага-
торічну сумлінну працю, високу май-
стерність та з нагоди Дня працівників 
освіти постановляю:...

Присвоїти почесне звання 
«Народний вчитель України»

ГЛУЩЕНКО Галині директорові 
Євдокимівні Кловського ліцею 
 № 77, м. Києва  

Президент України В. ЮщеНКо

Коли замислюєшся про 
школу майбутнього, то 
мимоволі настрій покра-

щується. Адже дорослі 
теж полюбляють мрія-
ти. Так от... :)

В и с о к о -
к в а л і ф і к о в а н і 

вчителі, які вільно спіл-
куються українською, росій-

ською, англійською, німецькою, фран-
цузькою мовами. Вільно, бо всівони в 
різні роки вчились у нашому ліцеї, були 
кращими студентами університету, а по 
закінченнізнову прийшли сюди – пра-
цювати. Талановиті учні, що мають 
вишукані манери. Їхні відповіді на 
уроках є  зразковими, їхню мову на 
перервах приємно чути, настільки 
доброзичливо вони спілкуються. 
В ліцеї — царина чемності, взає-
моповаги, чуйності між усіма. А 
суперечки, якщо вони й виникають 
інколи, то знаходять своє вирішен-
ня тільки у стилі Палати Лордів 
Британського Парламенту.

Але всі мої мрії було грубо перервано 
реплікою, яка донеслась з коридору: «А 
чи не пішов би ти... під три чорти?» І 
стало мені геть сумно. З одного боку 
читаю новину в мережі: «В Прилуках 
с сентября этого года будет создана 
школа нового типа – школа будущего». 
Тобто, у провінції оголошено, що до май-
бутнього вже зовсім близько. Лишилося 
кілька місяців перетерпіти: більш сучас-
не комп’ютерне обладнання придбати та 
навчитись використовувати.

Але це все вже було на моїй пам’яті: 
нова спільнота, радянський народ мав в 
якомусь там році жити в комунізмі. А всі 
громадяни щасливої країни майбутнього 
цілком відповідно до морального кодек-
су будівничого комунізму давно позабу-
ли лайливу лексику. Тож буду я, навіть у 
мріях, ставити реальну мету. Я пропоную 
внести до шкільної Конституції, яку ми 

збираємось обговорювати і приймати 
в цьому навчальному році, пункти 

про неприпустимість перебу-
вання учнів, які «матом розмо-
вляють, а не лаються» в стінах 
ліцею. Нехай навіть силоміць, 
але треба цього бруду мовного 

позбутися.
Отакої ... 

Олена Львівна Чепур

школа повиННа зНати  
своїх героїв

Царськосельський ліЦей

Навіщо Нам потрібНа форма?

как было лето

кловський ліЦей у майбутНьому

від редакЦії
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Галина Євдокимівна Глущенко
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«Лицей – учреждение, где 
получают среднее образова
ние. Какого чёрта тут полу
чать ещё и выговоры?! Я учусь. 
Судите меня за учёбу, а не за 
внутреннюю организацию! Не 
ваше дело, чем я занимаюсь 
вне школы, и докладывать 
родителям, с кем и как я обра
щаюсь! Благодарят учителей 
за учение, и не стоит расши
рять эту обязанность. P.S. Я 
не сатанистка!» (10-Б)

«Ліцей – це будівля знань. Я 
приходжу сюди 5 днів на тиж
день, проводжу тут більшість 
свого часу. Але вважаю, що 
не марно. Я щиро люблю свій 
ліцей» (10-Б)

«Ліцей – знання, друзі і хача
пурі» (9-Б)

«Ліцей – це як маленька 
країна. Він живе своїм жит
тям, в нього своя історія, свої 
правила, свої мрії та хвилю
вання» (10-Б)

«Хоча я зовсім нещодавно 
перейшла до Кловсього, але я 
вже звикла. Знайшла багато 
друзів… Можу з певністю ска
зати, що це школа для актив
них дітей» (Ліза, 9-Б)

«Це школа, яка створена 
урядом» (6-А)

«Ліцей – другий 
дім… Всі вчителі 
мають великий досвід 
роботи і цікаво роз
повідають уроки. Про 
такий навчальний 
заклад я мріяла» 
(Вероніка, 7-А)

На наступне запи-
тання: «Чим наш 
ліцей відрізняється 
від інших?» багато 
з учнів не змогли 
дати відповідь. 
Ну і справді, хіба 
існують пізна-
вальні екскурсії до інших нав-
чальних закладів, щоб порівня-
ти. що ж такого особливого? 
Все ж таки деякі переконані в 
неперевершеності Кловського. 
І недаремно! Нам є чим пиша-
тися і навіть вихвалятися.

«Відрізняється тим, що він 
в центрі міста, а не на Троє
щині… Ліцей дає вищий рівень 
освіти, ніж звичайна школа» 
(8-А)

«Я дивилася на 51 ліцей,і 
він виявився набагато гіршим. 
Вчителя дуже суб’єктивні, а 
однокласники злі» (7-А)

«В інших ліцеях немає тако
го музею, як в нас» (6-А)

«Відрізняється, але не 
знаю чим. Але Кловський є 
Кловський» (9-Б)

«Наш ліцей відрізняється 
від інших тим, що наші вчи
телі роблять з нас усіх сім`ю, 
вони нас навчають бути чем
ними. Я вважаю, що наш ліцей 
найкращий» (7-А)

«…великою і важкою про
грамою» (Олександр, 6-А)

«Тут багато уваги приді
ляють вивченню іноземних 
мов…» (Вероніка, 7-А)

«Назвою. Своєю історією. 
Гарними вчителями і дирек
тором. Сучасним ремонтом. 
Теплою атмосферою. Дружнім 
колективом. У нас є гарна 
газета «77 Меридіан» (загаль-
на думка 9-Б)

«Тут є вчителі, які завжди 
допоможуть» (6-А)

«В бібліотеці є дуже бага
то цікавинок, яких немає в 
інших школах. В нашому ліцеї 
є шкільна газета, радіо, рок
групи, музей» (Маріса, 8 кл.)

Ну, а тепер не гріх перейти 
і до справедливої критики, до 
негараздів Кловського, адже 
будь-хто може реалістично 
заявляти, що «немає нічого 

ідеального». Але 
на кожний мінус є 
свій плюс. отже 
позитивні й нега-
тивні сторони 
навчання в нашо-
му Кловському 

ліцеї №77, і що учні 
бажають змінити. 
Дуже багато поба-
жань щодо шкільної 
форми, а саме про її 

знищення, вип-
ровадження зі 
стін школи, від-
міну (одним сло-
вом – анархію 

клов’янам), непокоять і високі 
ціни в їдальні (як не соромно 
наживатися на дітях?), бажа-
ють довших перерв, хто 20 хв., 
хто 30 хв, хто більше?

«+» — самоврядування. А 
не подобається, що вчителі 

замість того, щоб навчати нас, 
заспокоюють. Не хочеш вчи
тись? Не заважай іншим – за 
двері. Без зайвих слів» (8-А)

«Тут велика повага до учнів 
й учнів до вчителів» (6-А)

«Я хочу, чтобы здесь не 
наблюдалось дискриминации 
и чтобы ученики абсолютно 
всех классов, вне зависимос
ти от классного руководите
ля, имели одинаковые права! 
Каждый ученик – это личность 
и никто не смеет его подав
лять! Современная организа
ция в школе – это устаревшие 
правила прошлых поколений… 
Моя мама выпивает кучу успо
коительных после общения с 
моим классным руководите
лем! Вы гробите её здоровье! 
И мое тоже!» (Анонім,10 кл.)

«Поменше б понтів. Але 
школа – просто клас! Якщо 
учень захоче отримати знан
ня, він їх отримає» (10-Б)

«Минулого року наш клас 
вважали дуже гарним, але 
цього року все змінилося. Через 
деяких учнів багато вчителів 
стали погано ставитися до 
нашого класу. Ці учні груб
лять вчителям, заважають їм 
проводити уроки, ображають 
своїх однокласників. Вони не 
розуміють, що наш ліцей най
кращий, i якщо вони не змі
няться, то можуть втратити 
можливість тут навчатися, а 
це може сильно вплинути на 
їхнє майбутнє» (Артем, 7-Б)

«…В нашій школі, саме в 
нашому класі немає шухля
док, в яких можна зберігати 
речі, і не тягати важкі сумки» 
(Дана, 5-А)

 «Любую нестандартно 
мыслящую личность стадо 
пытается разорвать, уни
зить, втоптать в грязь» 
(Anna Varney – 4ever!!!, 10-Б)

«Треба створити гімн, 
волейбольну, баскетбольну, 
футбольну команди» (6-А)

«Я хочу, щоб в цій школі був 
басейн» (5-А)

«Було б дуже круто, якщо б 
вчителі більше прислуховува
лись до учнів» (10-Б)

 «…Я хочу, щоб до Консти
туції ліцею увійшло нове пра
вило: щоб до малюків ставили
ся трохи поважніше» (5-А)

«Мені подобається наш 
ліцей, тому що тут до нас 

ставлять високі вимоги по 
навчанню. Але мені не подо
бається, що діти в нашому 
ліцеї не дуже виховані та чемні. 
Вчителя інколи не можутьвпо
ратись з такою поведінкою. 
Все ще залежить від того, що 
набирають завеликі класи. Я 
б набрала по 20 дітей, тому 
що кожна дитина потребує 
уваги. А ще, я б впровадила 
драмгуртки,а також гурток 
ручної праці…» (7-А)

«Я вважаю, що майже все 
добре, окрім об`єму роботи, який 
нам задають додому» (5-А)

«Багато вчителів похило
го віку… Але це також плюс, 
тому що в нашій країні і так 
мало людей, які б відповідаль
но ставилися до своєї роботи» 
(Анонім)

«Позитив – это ученики 
и Владислав Александрович»  
(8-А)

В Кловському ліцеї часто 
вчаться цілі покоління. Діти, 
онуки, сестри, брати, роди-
чі… І якщо зараз спитати 
клов’янина про його майбутніх 
дітей, то 1% учнів (переважно 
хлопці) будуть відповідати: 
«А я про дітей ще і не думав/
ла!» Але через секунду все ж 
таки додають рішуче «так».

«Семь лет назад я с трепе
том переступила порог своей 
школы. Все такое знакомое, 
родное, будто не было тех дол
гих и не совсем легких трид
цати лет разлуки с родными 
стенами. Но теперь я шла не 
одна, а вела в школу свою дочь. 
Волновались мы, наверное, оди
наково… Я не жалею, что дове
рила Вам свою дочь. Спасибо за 
то, что Вы есть. Вы достойно 
сохранили традиции нашей 
школы. Я была бы счастлива 

снова посидеть за 
партой в нашей 
дорогой школе» 
(Лариса Діденко 
( С и н е л ь н и к ) , 
випускниця 1978 
р., кандидат 
медичних наук, 
підполковник ме-
дичної служби)

«З Кловським ліцеєм мене 
пов’язує 9 років навчання мого 
сина. Я можу сказати, що це 
достатній час, для того, щоб 
оцінити питання стосов
но рівня та умов навчання і 
виховання учнів. Багатьох 
батьків, як і мене, перша зус
тріч зі школою вразила чис
тотою, сучасним матеріаль
нотехнічним оснащенням 
тощо. І тут доречно згада
ти прислів’я «Встречают по 
одежке, провожают — по уму». 
Перефразуючи, головне — це 
рівень знань, який дає і може 
дати школа.

Я точно можу сказати, що в 
цій школі працюють високок
валіфіковані і з високими вимо
гами до навчання вчителі. 
Наша перша вчителька з пер
ших днів дала зрозуміти, що 

навчання — це щоденна вели
ка праця і дитини, і її батьків. 
Цю ідею продовжує сьогодні 
наш класний керівник. На жаль, 
сучасний ритм життя обме
жує особистий час, який треба 
приділити дитині. А питання 
виховання громадської позиції 
і свідомості наших дітей, вза

галі, залишають 
відкритими. З 
цієї точки зору, 
дуже добре, що 
в школі існує 
музей з унікаль
ними матеріа
лами, поновила 

з цього року свою роботу газе
та» (Олена Мокроусова, голова 
батьківського комітету школи)

Всі. Все ж таки, всі (ну, 99, 
9%) вважають наш ліцей дуже 
красивим, затишним, з високим 
рівнем освіти, це школа май-
бутнього… Дифірамби, оди 
можна складати і складати, але в 
першу чергу тим, що маємо сьо-
годні наш ліцей таким «кловсь-
ким», завдячуємо директрисі 
Галині Євдокимевні Глущенко. 
Нещодавно вона отримала зван-
ня «народний вчитель». Учні від 
щирого серця вітають Вас!

 «Вона на це звання заслуго
вує. Мені здається, що це треба 
було зробити раніше, адже вона 
віддала своє життя освіті, 
через її руки пройшло тисячі 
учнів… Я впевнена, кожен з них 
її пам’ятає» (10-Б)

«Галина Євдокимівна — вчи
тель за покликанням. Вона 
зробила багато для Кловського 
ліцею…» (10-Б)

«Ми всі їй дуже вдячні, бо 
таку людину замінити немож
ливо, не дивлячись на вислів: 

«Незаменимых людей не быва
ет». Ми її любимо!» (9-Б)

«Вона є героїнею, знає свою 
справу…» (10-Б)

«…Важко знайти людину, 
яка настільки любить свою 
школу, своїх учнів і свою робо
ту. А саме це і має бути наго
роджено почесним званням 
«Народний вчитель» (10-Б)

Дякую всім учням, які взяли 
активну участь в проведенні 
соціологічного опитування, а 
також чесно відповіли на запи-
тання. Ваші думки дуже важ-
ливі, і саме ви можете зміню-
вати свою школу на краще. Не 
відмахуйтесь, що деякі питан-
ня повинні цікавити виключно 
Президента Кловського ліцею, 
адже Президент діє від імені й 
в інтересах кожного учня. 

З повагою, 
олеся Синиця

— Про виграш 
українських футболістів 

у футбольному матчі над 
англійцями. І про те, 
чи потраплять вони до 

чемпіонату світу.
— Про кастінг до 

фільму «Голова пофесора 
Доуеля», який нещодавно від-
бувся.

— Про те, що всі вже втоми-
лися і мріють про канікули.

— Про вчительку 
німецької мови, якою 
учні невдоволені.

— Про майбутній 
конкурс краси, про 
конкурс краси, про 
конкурс краси ... І 
про те, хто найкра-
сивіший у школі.

— Про останню 
гарячу дискусію, яка 
відбулася на великій 

перерві: в кого 
найкрасивіше взуття?

— Про те, хто досі самий засма-
глий тапродовжує засмагати...

— Про те, в кого з дівчат най-
модніша сумочка типу Луї Вітон, 

Дольче Габана чи Шанель.
— Про те, як впливає на розвиток 

стосунків, хто з ким сидить.

— Про те, хто досі не здав зошита 
з української літератури Олександрі 
Емануїлівні, і що з цього буде.

— Про новеньких учнів в школі і як 
зробити, щоб їм у нас сподобалось.

— Про нагороди вчителів
— Знову про велику перерву і про 

те, що бракує часу нормально поїсти за 
цілий день

— Про те, що деяким вчителям пот-
рібно йтина пенсію.

— Про те, як організувати конкурс моди 
в ліцеї (дизайнери бажають проявити 

себе) і відкрити Модний дім Кловського 
ліцею №77.

— Та про нове призвісь-
ко для Андрія Віталійовича — 
Полваренік Віталіч.

«Итак, дети, начнем с простого пред-
ложения: «Я люблю школу». Я ее и 
вправду люблю, ведь это мир в мини-
атюре, со своими сезонными ветрами, 
торнадо и глобальным потеплением. 
Здесь все впервые и по-настоящему: 
если любовь – то до гроба, если враж-
да – то смерть или победа, если драка 
– то кулаки в кровь. Ведь мы – дети, а 
значит глупы, потому что не знаем, как 
это – больно, жестоко, несправедливо. 
И чтобы научиться дружить и ценить, 
уважать и «Делать добро из зла, потому 
что больше не из чего», как говорил 
великий актер Л.Быков, здесь не раз 
сбивают коленки об гранитные ступени 
реальности. Но поднимаются и идут 
дальше – потому что интересно, увлека-
тельно, ведь каждый здесь – герой сери-
ала. Тут немного грустно расходиться 
по домам в конце серии, сюда спешишь 
по утрам, будто припадая к экрану. 
Поднимаешься по лестнице – звучит 
вступительная мелодия, минуешь двери 
и табличку «645 серия» и… пошло-
поехало, беги, двигайся, барахтайся, 
взбивай молоко в масло, одним словом 
– «Хочешь жить, умей вертеться». А 
главное говори, говори, говори – ведь 
учеными доказано, что мы – поколение, 
обделенное общением, отсюда и беско-
нечный шепот на уроках, и миллионные 
счета за разговоры по мобильному. Ведь 
как было раньше – люди приходили 
друг к другу рано утром, поздно ночью, 
открывали двери в халате и тапочках, 
не стесняясь выскакивали на лестнич-
ную площадку в трусах и майке, днями 
пропадали во дворе. Тогда не боялись 
убийц, маньяков и киднепперов. Сейчас 
– парк и детская площадка – места 
риска номер один, поэтому в школе мы 

и чешем языки, перемываем кости, тре-
щим, болтаем – все равно о чем, лишь бы 
ощущать это дружеское тепло, которое 
несет за собой этот неиссякаемый поток 
слов.

В этом смысле меня всегда удивля-
ло обучение экстерном – добровольное 
лишение себя общения и дружбы, так 
необходимых человеку для того, чтобы 
дышать полной грудью, бурлить, играть 
и жить. Конечно, некоторых можно 
понять – учиться в 10-11 классе  и одно-
временно  готовиться в вуз практически 
невозможно, но моя недавно поступив-
шая подруга, покачиваясь на ветру из-
за полного истощения, космического 
количества репетиторов и тестов, на 
мой скромный вопрос:«А может 11-ый 
экстерном?» только округлила глаза: 
«Ты чего, так я точно в могилу слягу! Не, 
без школы я никак…» Хотя для некото-
рых экстернат – это спасение, ведь за 
$500-1000 можно ходить в школу вдвое 
реже.

Официальный экстернат это бесплат-
ная программа, позволяющая школьнику 
заниматься самостоятельно и приходить 
в школу только для сдачи 
экзаменов. В набор услуг, 
оплачиваемых департа-
ментом образования, вхо-
дят 2 консультации перед 
каждым экзаменом, лабо-
раторные занятия и сами 
экзамены. Экстерн имеет 
право брать учебники в 
библиотеке, принимать 
участие в олимпиа-
дах и конкурсах. Но 
на деле большинство 
сегодняшних учеников 
привлекает внимание 
другая форма обуче-
ния, при которой сроки 
обучения сокращаются 
вдвое, так наз. интен-
сив. Такую 
возможность 
предлагают 
школы, име-

ющие лицензии на оказание дополни-
тельных образовательных услуг (на 
платной основе). Программа 10-11-х 
классов изучается за один год; 11-го 
за 4,5 месяца (с октября по январь или 
с февраля по май). Можно заниматься 
в группах, брать индивидуальные кон-
сультации. За полгода обучения в госу-
дарственной школе можно уложиться в 
$500, в негосударственной примерно в 
два раза больше.

В принципе, рассчитывается, что 
свободное от сверления гранита науки 
в школьных стенах время добропоря-
дочные ученики тратят на штудирова-
ние учебников, но это предположение 
не всегда соответствует действитель-
ности, так что переход на  обучение 
экстерном обычно является попыткой 
спастись от исключения или скрыться 
от прямых, так сказать, ученических 
обязанностей.

На мой взгляд, для подростков очень 
важен человеческий фактор, окруже-
ние, настрой. Потому что когда ты явля-
ешься частицей некоей среды, которая 
постоянно взрывается, движется, кипит 

и хохочет, наполняя тебя энергией, 
радостью, силой, возможностями, кото-

рые ты, в свою очередь, 
сублимируешь в мирных 
целях, усвоение материа-
ла повышается в два раза, 
формулы идут на ура, а 
недостижимая медаль  уже 

не кажется такой 
недостижимой. 
Что еще важно так 
это конкуренция, 
которая царит в 
коллективе, ведь в 
день составления 
рейтингов даже 
самые оторван-
ные от общества 
элементы беспо-
койно ерзают не 
стульях – пото-
му что уж очень 
хочется быть на 

несколько сотых – десятых бала лучше 
своих дружков- шалопаев.

Образование экстерном  не может 
дать самого главного – уроков жизни, а 
именно за это я люблю школу – искрен-
не, откровенно, всем сердцем. Поэтому 
и возвращаюсь сюда каждый раз, даже 
когда, кажется, нету сил смотреть на 
парты, кафедры и фикусы в горшочках. 
Мы – привязанные за лапку майские 
жуки (как писала Дина Рубина) – можно 
расправить крылья, полетать, но когда 
чувствуешь, как заныло сердце, пони-
маешь – дернули за ниточку, пора воз-
вращаться. Ведь всегда интересно, что 
будет в следующей серии.

Сейчас, оглядываясь на три месяца 
заветного безделья, осознаю: соску-
чилась. Соскучилась по постоянному 
недосыпу, по одиноким часам один на 
один с ручкой и книжкой, а главное 
по настоящей жизни – удивительной, 
бурной, непредсказуемой, требующей 
полной самоотдачи и выдержки, но 
так много дающей взамен. Ведь школа 
– настоящий мадридский двор, здесь и 
тайны, и заговоры, и смертельные враги; 
здесь счастье и анонимные валентинки 
с признаниями в любви; здесь друзья, 
те самые, что в беде и в радости, с кото-
рыми огонь, воду и медные трубы; здесь 
стараниями старших товарищей разве-
иваются легенды журавля и капусты, 
пополняется словарный запас, прока-
лываются носы с пупками впридачу; 
здесь работают те, кто как облупленных, 
как свои пять пальцев, как самого себя 
знают каждого из нас, ведь мы – люби-
мые, дорогие, взращенные; здесь в пер-
вый раз робкими шажками выходят на 
линейку и рыдают на выпускном. Здесь 
кров и жизнь, и, наверное, поэтому, 
переступая ее порог первого числа ты, 
осоловев, как после долгой разлуки с 
домом, прислоняешься к свежепобелен-
ной стенке, вдыхаешь тепло-влажный 

сентябрьский воздух, 
а в голове проносится 
снова и снова, но 
всегда, как впер-
вые: «Ну, здравс-
твуй, школа…»

Александра 
Даруга

соЦіологічНе опитуваННя
Бути чи не бути? Любить 
чи не любить? Класика 
жанру. Так само як і опи-

тування, яке ми проводили 
цього разу. А саме, ми вирішили 
вияснити всі плюси та міну-
си, що є позитивного, особливо-
го, а також, які недоліки має наш 
Кловський ліцей №77. 
Перш за все, нас цікавило питання: 
чим для тебе є наш ліцей? Більшість 
учнів відповіли досить логічно, що 

це місце, де вони отриму-
ють нові знання, життєвий 
досвід, де вони вчаться кож-
ний день, проводять тут 
багато часу, також багато 
теплих і доброзичливих від-

повідей, що ліцей — це другий 
дім, родина, дорогі люди, найкра-

щі друзі, улюблені вчителі. Звичайно, 
ніхто не відмінив гострі підколи у 
вигляді визначення «дома пыток». 
Пропоную нижче вибрані відповіді:

Довго думала з чого почати 
цю статтю — так багато чого 
треба розповісти і ніби все 
головне. 

Вирішила все ж почати з 
найголовнішого. Тому пропо-
ную вам розклад приходу учнів 
до школи:

7.45 — Раніше так рано при-
ходили відмінники. Зараз це 
люди, які живуть далеко від 
школи. Галина Євдокимівна вже 
на посту, втомлено дивиться на 
ранніх пташок та щиро вітаєть-
ся.

8.00 — Основний потік учнів. 
Усі біжать до школи (не дай Боже 
не встигнути списати), чергові 
ледве встигають привітатися 
(ситуація ускладнюється зимою, 
коли за секунду треба рази зо 
три повторити: «Доброго ранку, 
шапочки знімаємо, ніжки вити-
раємо!»). Галина Євдокимівна 
і черговий вчитель вітаються, 
усміхаються. 

8.15 — Посмішки директри-
си і чергових вчителів стають 
трохи натягнутими. Чергові 
сповзають під двері, тим самим 
заважаючи нещасним, що вбі-
гають до школи, розуміючи, що 
списувати прийдеться у два 
рази швидше.

8.25 — Посмішок вже немає. 
Починаються ввічливо-натя-
каючі погляди на годинник. 
Чергові помітно ожили, від-
чуваючи наближення свобо-
ди. Останній потік найбільш 
нещасних — вони вже точно 
не спишуть, тому поспішати не 
треба. Вони плентаються схо-
дами, меланхолічно роздивля-

ючись тріщини на стінах, по 
дорозі придумуючи чергову 
відмазку типу «Я себе вчора 
так погано почував, що у мене 
закінчилась паста у всіх ручках 
і взагалі я повернувся (-лась, -
лось) додому опівночі, тому що 
у моєї бабусі був день народ-
ження».

8.30 — Змішані почуття. 
Радість свободі — черговим, 
відчай — учням, що відчува-
ють холод, що віє від Галини 
Євдокимівни.

8.31 — Все. До школи можна 
не йти.

А взагалі, я обожнюю нашу 
директорку. Особливо її став-
лення до учнів без форми. 
Сцена виглядає приблизно так:

До школи 
заходить (соррі, ввалюється на 
величезних підборах) дівчина, 
у якої топ закінчується десь у 
області останньої пари ребер, а 
спідниця (чи то такий широкий 
пояс?)... Мізансцена:

Д: Доброго ранку, Галино 
Євдокимівно.

ГЄ: Будь ласка, підніміть 
руку, ніби ви пишете на дошці.

(Відчайдушні спроби підня-
ти руку і не оголити усі інші 11 
пар ребер).

ГЄ: (посміхаючись так солод-
ко, як уся фабрика «Рошен») До 
побачення.

Завіса. Оплески. 
Дзвоник. Коридори напов-

нюються табунами, які хао-
тично рухаються у певному 
напрямку, відскакуючи від 
стін (ілюстрація Броунівського 
руху). Особливе почесне місце 
я відводжу улюбленому звичаю 
наших кловських школярок 
— вітатися у щічку. Обожнюю, 
коли я йду, нікого не чіпаючи, 
думаю про щось своє, велике... 
І тут прямо переді мною зупи-
няється процесія, яка стикається 

з іншою 
і починаєть-

ся... Описувати 
сам процес я не буду, 

але якщо тобі випаде 
нещастя застрягти у такому 
заторі, то тут треба мати мілі-
цейський кортеж, щоб куди-
небудь потрапити.

Ну, ще хотілося б відміти-
ти Мекку шкільного життя — 
їдальню. Початок другої пере-
рви (перша закоротка). 

Цікавий факт: чи знаєте ви, 
що тільки звичайний українсь-
кий учень може кілька разів 
поїсти у шкільній столовій, і не 

потребувати консультації ліка-
ря? Ні? 

Повертаємося до їдальні. 
Чергові спочатку чесно нама-
галися зупинити правопоруш-
ників — булочників, хачапур-
ників і злісних соломчиків, але 
вже після двох місяців, на про-
тязі яких злодії вигадували все 
нові способи винести продукти 
з їдальні, вони «забили» на цю 
справу і зараз стоять на виході 
просто так, аби були. 

В їдальні все так само, як і 
колись — проходять найваж-
ливіші процеси життєдіяльності 
школи — розмови, пліткуван-
ня, обмін мікробами, описаний 
вище тощо. 

Про що я ще не розповіла? Ах, 
так! Шкільне подвір’я. Бабусі, 
водії... Діти (звичайно це 1–5 
клас), у яких енергії досхоч, та 
хіба ми будемо нею користу-
ватися у школі? — гасають. Не 
знаю, що зараз у моді, але коли 
я була у молодшому шкільному 
віці, ми грали у квача, збиваючи 
з ніг усіх нещасних, яким суди-
лося потрапити нам на шлях.

За школою — і не дивіться 
так, я все знаю! — трапляється 
найцікавіше. Особливо після 6-
7 уроків, коли старшокласни-
ки, свято вірячи у те, що їх не 
бачать, збираються покурити. 
І коли злий, як чорт, Андрій 
Віталійович ганяє їх звідти. А 
вони ще права качають!

До речі, хотіла виразити 
своє «фе» з приводу шкільних 
дискотек. Розумію, що це не 
найпрестижніший клуб у Києві, 
але якщо вже пришкандиба-

ли — танцюйте! Мені «дуже 
подобається» стадне почут-
тя у дусі «вони не танцюють 
— і я не буду!». А ще потім 
ходять і всім розповідають, 
ніби вчителі зарано лавочку 
згорнули. Для нерозуміючих, 
приводжу матеріал зі словни-
ка: «Дискотека — культурно-
розважний танцювальний (не 
пивно-горілчаний, не стояль-
но-права-качальний і навіть не 
ходильно-навколо-шкільний) 
захід». Ферштейн?

Ну от і все. Нібито про все 
розповіла, розклала по полич-

кам…
Як завжди, навіки 
ваша,
Марія Щербініна 
(Daphne_Angel)
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кловський, sweet кловський
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