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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 
ма теріали у будь-якому  вигляді.
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Газета учнів та вчителів  
Кловського ліцею №77

Мы учимся в седьмом классе. Одним из 
наших самых любимых, веселых и инте-
ресных предметов это – физкультура с 
нашим всеми многоуважаемым Андреем 
Витальевичем.

Методика Андрея Витальевича несрав-
нима с другими. Андрей Витальевич очень 
опытный учитель. Его стаж работы насчи-
тывает два с половиной десятка лет. На 
уроке физкультуры мы укрепляем свою 
физическую форму, приобретаем знания 
и играем в спортивные игры. Но Андрей 
Витальевич не из добряков (Он может и 
рявкнуть, и понаставить пару двоек...) Но 
в целом, просто замечательный физрук 
у нас! Мы его любим и уважаем! Андрей 

Витальевич профессиональный тренер по 
пейнтболу.

Он тренировал (тренирует) чемпионов 
Украины.

Андрей Витальевич талантливый фут-
болист. Многие мальчики из нашего клас-
са ходят к нему на тренировки (вторник, 
четверг 15:00-17:00).

А еще он незаменимый человек в 
школе: если привозят новую технику, или 
в школе ремонт, или приобрели новую 
мебель для кабинетов – он со своими уче-
никами выполняет самую тяжелую рабо-
ту и никогда не отказывается. Спасибо 
ему.

У нас ведь так мало мужчин в школе!
Артём Даточный,  

Игорь Жуковский (7-А) Дорогі ліцеїсти!
Ось він, час розпла-

ти і солодкої помсти 
всім учителям: КА-РАН-
ТИН!!!! Гіп-гіп — ура! 
Нарешті, нарешті ми 
можемо не відмічати 
понеділок «чорним» 

у календарі. Нарешті ми закинули 
будильник та портфель у найдаль-
ший куток кімнати, а підручники вже 
бозна-який день пиляться на поличці. 
Нарешті ми маємо час для 
таких важливих справ, 
як-от: повалятися на дива-
ні, посидіти в Інтернеті 
цілий день, дивитися 
телевізор, не перемика-
ючи канали — що попа-
деться, те й дивимось. Чи 
не так? Адже зараз голо-
вна тема новин, пліток, 
страшних розповідей, 
обговорювань і жартів — 
епідемія грипу в країні і 
карантин. І тому темою 
нашого номеру є те, як 
ви проводите вільний час: 
адже, враховуючи канікули, ми маємо 
4 тижні відпочинку. Що ви робите під 
час карантину? Як ставитеся до нього? 
Чи думаєте про наслідки? Чи боїтеся 
епідемії «свинячого» грипу А/Н1N1? 
Ось, які питання ми б хотіли підняти в 
цьому випуску газети.

Особисто я дізналася про карантин 
через повідомлення моєї однокласни-
ці «ВКонтакте». Не вірила, не вірила, 
дзвонила вчителям, батькам і друзям, 
дивилася всі випуски новин, шукала 
в газетах хоч якесь повідомлення про 
довгоочікувані три тижні відпочинку. 
Але потім подумала про наслідки: 

–  три тижні 
неробства 
доведеть-
ся відпра-
цьовувати: 
на весня-
них кані-
кулах і по 
суботах, а 
отже, готуємося до brain storm-у;

–  три тижні ми не маємо чим зайнятись: 
завдання на канікули вже поробле-

не, а на карантин не задають (до 
речі, у Москві, Полтаві, деяких київ-
ських школах установлене дистан-
ційне навчання: дітям присилають 
домашнє завдання на e-mail, яке 

треба здати у визначений термін);
–  друга чверть першого семестру три-

ває усього місяць — а як же встигне-
мо підготуватися і написати 

контрольні?
Оскільки вдома ніхто не 
сидітиме (та ви шо, яке 
вдома? Шо, я, лєвий, чи 
шо? Ото піду з пацан-
чіками погуляю…), то 
всі ризикують підхопи-
ти грип в громадсько-
му транспорті або в 
місцях масового скуп-
чення тощо.

Але, звісно, є великі плюси: можна 
виспатися, зайнятися чимось новим і 
цікавим (особисто я мала список на 
карантин з двадцяти пунктів — майже 
все виконала), поїхати куди-небудь, 
наприклад. А як ТИ провів карантин? 

Отож, любі ліцеїсти, ми чекаємо 
ваших думок, побажань, пропозицій, 
цікавих ідей щодо цієї теми.

Маруся Назарова

— Тетяно Єлізарівно, скільки 
років Ви працюєте в школі, і в нашій 
зокрема?

— Я прийшла до школи після закін-
чення інституту у 1974 році, і саме до 
нашої. Я почала працювати в школі, 
коли професія вчителя звучала зовсім 
інакше.

— Кого Ви вважаєте своїми вчите-
лями? Хто мав найбільший вплив на 
Вас у нашій школі?

— У школі №110, яку я закінчила, 
працювало сузір’я справжніх таланови-
тих вчителів. Пройшло стільки років, а 
я пам’ятаю їх всіх, але особливо нашого 
директора — Василя Митрофановича 
Губського та мою першу вчительку — 
Катерину Василівну. І ту атмосферу 
особливої любові, доброти, справедли-
вості і вимогливості, що там панувала.

Мені пощастило і в інституті іно-
земних мов. Багато наших викладачів 
викликали у нас, студентів, почуття 
захоплення їхнім інтелектом, інтелі-
гентністю, вихованістю, глибокими зна-
ннями предмету, вмінням донести своє 
незадоволення нами, не принижуючи 
почуття нашої гідності.

Я і зараз чую фразу мого улюбленого 
викладача «My darling, you are looking 
so tenderly today», — у відповідь на те, 
що я не підготувала домашнє завдан-
ня. Було соромно скаржитися на голо-
вний біль викладачу французької мови 
Ларисі Миколаївні Пацановській, жінці, 
яка не мала обох рук і ніколи нікому 
не скаржилася, не демонструвала свого 
болю, завжди була зібрана, доброзич-
лива, у доброму гуморі. Я можу назва-
ти й інших. Вони були талановиті, не 
загравали з нами і, мабуть, залишилися 
не тільки в моїй пам’яті. 

У школі №77 мене зустріли вчителі, 
яких можна назвати «зоряна команда». 
В першу чергу це Валентина Павлівна 
Титова та Клавдія Георгіївна Козлова, 
Зоя Олександрівна Войтешенко та Олена 
Нафтулівна Орлова, Леся Григорівна 
Карпова та Марія Климентіївна 
Колчинська і, звичайно, Галина 
Євдокимівна. Можна згадати і техніч-
ний персонал: Анатолія Івановича, 
Марію Іванівну, нашу ще дуже молоду 
тоді Олександру (просто Шуру), праців-
ників кухні, які годували нас домашні-
ми обідами, — всі вони заслуговують 
окремої оди!!! Тоді в Печерський район 
прийшло багато молодих вчителів. У 
нас була так звана «Рада молодих», де 
ми вчилися майстерності. Наші «капус-
ники» змушували глядачів ридати від 
сміху. Може мій теперішній театр почи-
нався саме тоді...

— Чому все ж таки театр займає 
таке велике місце у вашій роботі? 
Що він Вам дає?

— У мене не було ідеї створювати 
власний театр. Було просто прагнення 
залучити дітей до читання англійської 
літератури, зробити її частиною їхньо-
го життя .Не просто читати книги, а від-
чути красу мови та людських почуттів. 
І невипадково, що наша перша нагоро-
да на районному конкурсі театраль-

них колективів зву-
чала «За вишуканість 
і красу англійської 
мови».

Але, безумовно, надихав мене і вчив 
майстерності історичний театр Світлани 
Василівни «Своєю долею пишаємося 
ми» («Декабристи»).

Театр — це «my rest and peace and 
consolation», це місце, де я відпочиваю 
душею, знаходжу рішення багатьох про-
блем, де я бачу, які натхненні обличчя 
моїх учнів, які вони талановиті і що 
вони можуть те, що не завжди можуть 
на уроках. Шкільний театр — місце 
живого спілкування, любові і добро-
зичливості, альтернатива розмовам про 
кризу. Я не професійний режисер і 
не належу до світу Мельпомени. Те, 

що я роблю, скоріше інтуїтивно, а не 
професійно. Професійність замінено 
щирістю. 

— Чи відчуваєте Ви підтримку 
колег, батьків?

— Дуже важливо, коли поряд є люди, 
які поділяють мої погляди та підтри-
мують. У першу чергу, це батьки моїх 
учнів, вони допомагали у підготовці 
спектаклів, ходили на них сім’ями. Вони 
і зараз, після закінчення школи їхніми 
дітьми, не залишають мене. Дякую їм. 

— Який найулюбленіший Ваш 
театральний колектив? І Ваші най-
кращі роботи?

— Склад 11-х класів 2008 року був 
особливим, і не тільки тому, що з ними 
ми виграли три Гран-прі, а тому, що 
між нами була та особлива духовна 
близькість, яку неможливо пояснити 
словами. Це від них я отримала най-
дорожчу і найвищу нагороду у своє-
му житті — грамоту про присвоєння 
звання «Любимый Учитель». Зараз у 
мене підростає нове покоління «народ-
них артистів». Вони настільки жваві, 
inventive, full of wonderful tricks, що 
тільки встигай писати сценарії. І знову 
поруч батьки. А також наша випус-
книця Ніна Круцюк, яка зараз вчитель 
французької, зі своїм натхненням та 
фантазією.

Ми поставили 16 спектаклів, усі 
вони, як мої діти, і важко сказати, 
який найулюбленіший. Ось деякі з 
них: «Пігмаліон», «Ромео і Джульєта», 
«Віднесені вітром», «Як важливо бути 
серйозним», «Пригоди Тома Сойєра»…

— Ваше відношення до нагород? 
Ми вже зачепили це питання, хочете 
щось додати?

— Мені на згадку приходять слова 
поета Юрія Лєвітанського: 

Каждый выбирает по себе
Женщину, религию, дорогу,
Дьяволу служить или пророку
Каждый выбирает по себе…
Приходить час, коли вже не дума-

єш про нагороди. Є те, що неможливо 
купити за гроші, неможливо домови-
тись, не дістанеш по знайомству.

Це — життя. 
Розмовляла Світлана Петровська

ПоПравляйся!
…Он бежал по лужам, 

опрокидывая отражения деревьев, 
бежал как можно скорее – нужно еще 
успеть заскочить за апельсина-
ми в гастрономчик на углу. Там 
были хорошие апельсины, а про-
давщица тетя Мотря всегда выбирала 
ему какие получше. В тряпичной 
сумке на плече уже были подарки для 
нее: новые теплые шерстяные носки 
(он выбрал самые дурацкие, зеленые 
с фиолетовыми инопланетянами, и 
еще одни, с Винни-Пухом), огромные 
тапки-олени, банка малинового варе-
нья (больше всего она любила именно 
малиновое) и большущий пакет с ее 
любимыми анисовыми леденцами. Он 
знал, что она обрадуется подаркам, а 
еще больше – ему, такому встрепан-
ному и веселому, прямо с улицы. Он 
занесет грязь в дом, не удосужившись 
снять ботинки. Он не помоет руки, 
не поздоровается с ее бабушкой и 
не отпустит дежурную фразу вроде 
«Как поживает ваш хомяк?» или «Ох, 
на улице ужасно холодно, а завтра 
будет вообще минус 50, вот прогноз 
смотрел». Нет, он просто бросится к 
ней и обнимет – прямо так, в куртке 
и теплом мягком шарфе, который она 
когда-то связала для него. Тогда она 
тоже болела «предновогодней про-
студой» и от нечего делать вязала ему 
шарф. Шарф получился длиннющий, 
но почему-то очень узкий, половина 
петель была связана неправильно, 
а бахрома была похожа на взбе-
сившуюся кардиограмму. Но он 
все равно любил этот шарф, и 
всегда его носил. 

Так вот, он бросился к ней и 
крепко обнял, бросив сумку на 

пол. Она засмеялась и легенько 
толкнула его, ворчливо при-

казав помыть руки и одеть 
маску. Он показал ей язык и 
вывалил содержимое сумки 
на кровать. Она, естествен-

но, обрадовалась носкам 
и тапкам, немедлен-
но открыла варенье 

и высыпала леденцы на прикроват-
ную тумбочку. 

У нее была яркая пижама и добрая 
улыбка, на щеках играл румянец, и от 
нее, конечно же, пахло кофе. Больше 
всего на свете она любила его, зиму и 
кофе. Ее не волновало то, что он неве-
роятно взбалмошный, зимой она всег-
да болеет, а от кофе у нее бессонница. 
Она слишком любила эти вещи…

Через несколько дней ее состояние 
резко ухудшилось. Его уже не пуска-
ли к ней. Она плакала и просила не 
забирать ее в больницу. Ее не послу-
шали, и вскоре она лежала в пустой, 
чужой палате, куда тоже никого не 
пускали… Ей не разрешили взять в 
больницу ни веселые носки, ни тапки, 
ни варенье, ни леденцы. У нее не 
было спиц и ниток, чтобы вязать. 
Люди за окном хаотично готовились к 
Новому году, а она лежала в палате. 

В канун Нового года в окно посту-
чали. Палата находилась на третьем 
этаже, и ей даже стало немножко 
страшно… Кто-то бросал камешки. 
Когда она открыла окно, в палату 
влетел маленький анисовый леденец, 
обернутый в записку. Там было одно 
слово: «Поправляйся!». Она рассме-

ялась.
P.S. Новый год 

они встречали 
вместе, в дурац-
ких носках. 

Пєрсік

Нам Пишуть
Наша династія Семенців-Кол-

чинсь ких тісно пов’язана з Кловським 
ліцеєм. Знаючи, як вчителі ліцею та 
його керівництво шанують традиції 
та історію, ми хотіли б побажати й 
надалі працювати для збереження 
історичного спадку.

Одним з найважливіших аспектів 
зростання є зростання духовне, яке, 

на жаль, зараз реалізується не в тому 
обсязі, що раніше. Говорячи про тех-
нічне оснащення, можна лише стоячи 
аплодувати адміністрації – за останні 
роки рівень значно підвищився.

Бажаємо й надалі вдосконалюва-
тись в усіх галузях, доводити висо-
кий рейтинг серед інших шкіл міста, 
вшановувати історію та культурний 
спадок.

Семенці

Про караНтиН
31 октября. Ты едешь в метро 

и с ужасом думаешь – завтра... 
завтра... – уже чуть не слезы 
накатываются на глаза – завтра 
последний день каникул. Что 
ж такого сделать?...надо отор-
ваться по полной!!! В мечтах, 
планируя завтрашний день, ты стоишь 
возле двери и смотришь сквозь про-
зрачное стекло на летящих куда-то 
прохожих. Неожиданно все потемне-
ло – поезд въехал в туннель. Смотреть 
в темноту скучно, и ты начинаешь 
прислушиваться к разговорам других 
пассажиров.

Неожиданно твое ухо начинает 
улавливать до боли знакомые слово-
сочетания... слова... слоги... звуки... 
ка-ран-тин... Какие-то люди разгова-
ривают между собой:

– А ты слышала, что объявили 
вроде бы карантин?

– Да, слышала. Говорят на целых 
три недели во всех учебных заведе-
ниях. Мне вчера сын рассказал.

В твоей голове начинает крутиться 
быстрая карусель мыслей, которых 
даже ты не можешь уловить. Твой 
слух уже воспринял эту информацию, 
но до мозгов пока что не дошло.

Открываются двери. Твоя останов-
ка. Ты выходишь из душного вагона. 
Пройдя немного, где нет толкучки, ты 
останавливаешься. Вдыхаешь запах 
метро. Твои ноги подкашиваются. 

Дрожь в коленках начина-
ет надоедать... Ты идешь к 
эскалатору. Дрожащими 
руками достаешь телефон 
из заднего кармана джин-
сов и останавливаешься 
на первой ступеньке так 
называемого лифта метро. 
В суете по привычке наби-
раешь телефон мамы... 

сбрасываешь его... конечно же пер-
вой ты звонишь лучшей подружен-
ции... В трубке звучит голос такой 
уже надоедливой тетеньки: «Абонент 
знаходиться поза зоною...» – на этом 
слове ты нажимаешь кнопку «сбро-
сить». Опять нажимаешь повтор, хотя 
понимаешь – бесполезно. Ты звонишь 
не потому что до тебя не доходит – 
нет сети... Ты звонишь, потому что 
пальцы сами набирают номер.

Наконец, выходишь из метро и 
вдыхаешь холодный, но до безумия 
свежий воздух. Наконец-то дозвани-
ваешься. Без лишних слов спрашива-
ешь: «Правда?» Телефон диким визгом 
отвечает: «Правда!!!» Ты вешаешь 
трубку... Тебя просто режет жуткое 
желание закричать, нет, даже зао-
рать... Мозг умоляет: «Родная, может 
не надо...» Ты бежишь 
домой.

Проходят дни, и ты 
понимаешь: «Как нудно 
сидеть дома, все-таки, в 
школе лучше... Там весе-
лее и круче...»

Вікторія Діденко, 7-Б

оН ПредаН школе

від редакції
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Це інтерв’ю ми взяли у Тетяни Єлізарівни Сіяниці, вчи-
теля англійської мови та незмінного керівника театраль-
ного гуртка школи. Цей гурток щорічно бере участь у 
театральному конкурсі «Кришталевий каштан» і щоріч-
но ж стає його переможцем.
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Вітаю учнів Кловського 
ліцею!

Скоро всі знову 
повернуться до школи, 
вийде третій номер 
газети за цей навчаль-
ний рік, який просто переповнений 
неочікуваним щастям — місяць від-
починку. Тижневі канікули злилися з 
трьома тижнями карантину. Для якого 
учня чи студента це не буде прекрас-
ною новиною? Хоча ми всі раціонально 
бачимо і плюси, і мінуси цієї чудасії. 

Особисто мене дуже вразила неймо-
вірна, просто жахлива паніка українців 
через причину карантину — епідемію. 
Мій рецепт «не захворіти» — виклю-
чити з свого життя всі джерела ЗМІ. І 
нічого страшного тут немає, як жур-
наліст знаю. До речі, (тьху-тьху й сту-
каю по дереву) тримаюся, не хворію, 
чого і всім бажаю. Звичайно, не 
треба забувати тепло вдягатися, 
дбати про свій імунітет, не їздити 
у транспорті в час пік. Джерело 
всіх проблем і хвороб у нас в 
голові, тому не давайте коман-
ду мізкам хворіти. А що до 
жахливої статистики смерт-
ності, якими просто маніпулю-
ють деякі українські канали та 
газети, в погоні за рейтинга-
ми… До них зустрічне питан-
ня: скільки людей в рік, місяць, день 
помирає від раку, туберкульозу? А це 
найпоширеніші хвороби в Україні.

Все ж таки повернемося до 
теми карантину й канікул. В мене є 

невеличке опитуван-
ня, пов’язане саме з 

карантином. Ось 
що думають про 

це наші учні:
«Хорошо, 

что можно 
отдохнуть. 
Но я все-
таки так 

скучаю по школе. И по друзьям. Тем 
более, что потом надо будет учиться 
по субботам и на каникулах… А ещё 
страшно — ведь люди умирают от 
вируса». (Саша Бернадская)

«К обычному карантину отношусь 
нормально, это как каникулы. Но к 
этому не очень, потому что от вируса 
умирают люди!» (Оля Петрунёк)

«Супер, только уроков 
много!» (Ваня Иваненко)

«На каникулах я чита-
ла русскую литературу. 
Вначале очень не хоте-
лось и было просто лень, 
ну а потом мне стало 
интересно. Я прочи-

тала несколь-
ко рассказов 
Че хова, Пушкина 
«Евгений Оне-
гин», «Кавказский пленник» 

Толстого. Действительно классика, 
советую всем почитать». (Світлана 
Немченко)

слово редактора

(Закінчення на стор. 2)

Мал. Даші Ніколаєнко
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Даніель Гамарник наро-
дився в Києві,  а  живе вже 
10 років в Чикаго, США. 
Він онук нашої випускниці 
Ірини Панченко. Цей вірш 
він написав в 11 років, а 
зараз він старшокласник.

Daniel Gamarnik
Life isn’t easy
Horrible diseases spreading through the air
Selfish people who just don’t care
Sick people in crippling pain
Mental drug users going insane.

Why does it have to be like this

Always bringing pain instead of bliss?
It’s the end of my world as I know it
I know but I don’t want to show it.

Why does Earth’s beauty get torn apart?
This is all too much for my heart
Even the Grim Reaper can’t take so many lives
Buildings getting burned at a massive size

Terrorism is spreading like a plague
Soldiers that don’t have a leg
People killing just for fame
All of it is a huge shame.

P.S. Для тих, хто не володіє англійською.
Це погляд дитини на трагедії та проблеми 
сучасного світу. Чому люди роблять так 
багато лиха замість добра і любові?

Коля Ферт, 
7-А

(по моти-
вам книги 
Г.Остера)

Если мчишся коридором 
Ты как ветер-ураган, 
А учителя все хором
Автостопы ставят там, 
Ты не тормози  нисколько,
К финишу иди, дружок.
Ведь в столовой ты и только
Купишь первым пирожок!
Ну, а вдруг физрук заметит,

А как время засечёт,
Не иначе как отметит
И оценку за зачёт.

Раз на музыку пришёл,
Пой, дружок, с порога.
Под мобильный хорошо,
Там мелодий много.

Если любишь ты футбол,
И вообще не промах,
То забить, конечно, гол
Можешь на уроках.
Но тренироваться надо 
Ведь не только на физ-ре,

А на всех уроках радо
Забивать голы везде.

Если ходит грипп в народе,
Надо осторожным быть!
Коль ты дома, лучше вроде
Всё закрыть и рук не мыть!
Грипп, опять же, не дурак,
Жить в грязи не будет.
Там, где людно, как никак,
Тоже он не бродит.
Так что ты на дискотеку
Да в кино на карантин.
Ну и быть тогда успеху, 
Грипп останется один.

Наш лицей 
На Шелковичной – дом огромный!
Ученики там в кабинетах
Урок прослушивают томный.
И днём, и ночью там директор
Нас знаньем освещает, 
Как прожектор.
Идёт направо – мусор подымает,
Налево – замечанье говорит.
И этим всем она нас приучает
 Манерам добрым,
Что б не мучил стыд.
Там чудеса, летают книги…
Там футболисты премьер-лиги
Медали, кубки получают,
Лицей наш Кловский прославляют.
Другая лига – олимпийцев,
А третья – сноуборд-скейтбордистов…
На лапах курьих парты там
Гремят и поднимают гам.

Там на неведомых тарелках
Едят невиданных зверей.
Пристройка, холл видений полны.
Детей там в 8:30 – волны,
Прихлынут в школу поскорей
А 77 богатырей
Вернутся в роль учителей.
Меридиан наш 77 
Силён, как чудо-Прометей.
Как птица-феникс он восстал,
И в список лучших он попал.
И слава нашего лицея
Гремит по школьным всем музеям…
И каждый день мы там бываем,
И горя – грусти мы не знаем.
Наука в уши нам влетает
И через руку вытекает…
Там кловский дух,
Там Кловским пахнет…!

Мери Райт  

сцеНи з класНого життя
Алла Бо  ри сів-
на: «Дети! Что 
вы знаете о 
Пушкине?»
Клас мовчить.
Алла Борисівна: «А вдоль 
дороги мертвые с косами 
стоят. И тишина…»
Лариса Анатоліївна: 
«Дети, запишите в дневник. 
Задание в тетради.
Только не сокращать»

Ученик пишет: «Зад в тетра-
ди».
Віра Володимирівна:
«Чого розкричалися, Трої-
цький ринок!»
«Чого ви пишете в зошиті, 
як п’яна курка лапою?»

Ваня, 5-А
оголошеННя учНів
Меняю учебник по литера-
туре на учебник по матема-
тике (возможно без облож-
ки). Примечание: на двад-

цатой странице 
Леся Украинка с 
усами.
Актерская шко-
ла Пого ре лого 
театра. Учим качественно 
разыгрывать сценки: «Я 
тетрадь дома забыл», «А 
меня никто не предупредил, 
что контрольная» и т.п.

Снимаю порчу, сглаз, 
домашнее задание по био-
логии. Недорого.

Літературна сторінка

Мал. Жені Перуцької

вредНые советы умНого лицеиста

відгуки Про газету
Мені дуже подобається газета «77 

Меридіан». Я завжди її  з задоволен-
ням читаю, бо із цієї газети можна 
дізнатися багато нового про життя 
школи, про учнівські захоплення та 

проблеми. Ця газета дає змогу роз-
критися талановитим дітям, друкуючі 
їх вірші, розповіді, статті, малюнки. 
Я дуже рада, що газета відновилась і 
сподіваюсь, що вона буде виходити 
регулярно.

С.В.Ніколаєнко
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За 2007/2008 навчальний рік  
школа «Афіни» з’їла та випила:

перших страв — 18795 порцій
страв з м’яса та курки — більше 6 тон
риби — 3 тони
салатів — 1752 кілограми
бутербродів з сиром та ковбасою 

— 15847 штук
пряників та печива — 2325 кілограмів
пиріжків — 3865 штук
хліба — майже 2 тони
компоту зі свіжих ягід 

— 20500 склянок
соків — 1560 літрів
чаю — 4019 літрів

води питної — 3640 літрів
молочних продуктів — 2060 літрів
бананів — 670 кілограмів

Учнями школи списано:
зошитів — 2200 одиниць
ручок та олівців — 3300 одиниць

Вчителями списано:
крейди — 1400 шматків

На роздруківки витрачено:
паперу А4 — 95000 аркушів

А також сукупно використано:
склянок одноразових — 30500 штук
рушників паперових — 5316 рулонів
туалетного паперу — 928 рулонів
мила — 200 шматків

В жовтні виповнилося 30 років з 
відкриття першої експозиції нашого 
музею.

Його відкривала Клавдія 
Георгіївна Козлова, вчитель матема-
тики та завуч з виховної роботи. Це 
було справжнє свято, велика кіль-
кість гостей, учні у парадній формі, 
барабани, знамена. Це була радість. 
Вперше в школі свій музей! 

Охочих працювати безліч, екс-
курсоводів вибирали по конкурсу, і 
хоч експозиція була небагатою і ми 
мало знали про історію школи, але 
повага до всієї роботи була величез-
на. Ставлення – як до святині.

З того часу багато чого змінило-
ся. Ми з учнями зібрали величезну 
кількість документів, фотографій, 
записали безліч спогадів, знає-
мо про школу багато цікавого.

Але… на жаль, втратили 
ту повагу, те відношення, те 
розуміння, що було колись. 
Причини? Ми не стали менше 
працювати, у нас нові експо-
зиції, завдяки адміністрації та 
батьківському комітету є нові 
технічні засоби. Але бракує 
екскурсоводів, а саме старшо-
класників, які могли і пови-
нні б були знати історію своєї 
школи глибше, а не поверхово, 
на бігу, дещо… Без роздумів, 
поваги, любові. Можливо тому, 
що не самі збирали? А при-
йшли на готове? Можливо тому, що 
старі вчителі пішли зі школи? Не 
знаю. Але шкода. 

Наша експозиція і архів збира-
лися не тільки учнями і вчителями 
70-90-ті в наступні роки, а й учнями 
довоєнних років, без них наш музей 
був би неможливий.

Серед таких добровільних поміч-
ників була Анна Кауфманівна 
Слуцька – просто Анічка.

Жила на Інститутській 27, закін-
чила школу в 1941 році. В суботу 
відсвяткували випускний в школі, 

а потім до ранку гуляли з друзя-
ми схилами Дніпра та мріяли про 
майбутнє. У всіх були свої плани… 
А вранці – війна, яка переплутала 
все.

Останні комсомольські збори – і 
більшість хлопців – у військові учи-
лища і на фронт. 

В перші дні до Києва почали при-
бувати перші поранені. Їх розміща-
ли в школах. Перший шпиталь був 
на нинішній Михайлівській пло щі 
(школа №6, за пам’ятником 
княгині Ользі). І саме 
туди пішла працювати 
Аня медсестрою.

Маленька, худень-
ка, а доводилося під-
німати поранених на 

2-3 поверх на ношах, перев’язувати, 
заспокоювати, чергувати без відпо-
чинку по декілька діб. Витримала.

А потім евакуація разом із заво-
дом «Арсенал» (батьки працювали 
там) у місто Воткінск, де розташу-
вався завод і відразу почав випус-
кати зброю, навіть не чекаючи, поки 
зведуть корпуси. Працювали під від-
критим небом, по 12 годин, випуска-
ючи зброю та снаряди для фронту. 
Аня біля верстатів вдень, ввечері – в 
дитячому садку допомагала прати 
та прасувати дитячу білизну, щоб не 

завелися воші. А в неділю ще бігала 
на репетиції. Арсенальці ставили 
оперу «Запорожець за Дунаєм». 

Як на все вистачало сили? Що під-
тримувало? Листи від однокласників 
з фронту, підтримка друзів, бажання 
скоріше повернутися до Києва, віра 
в перемогу?

Коли евакуювались з Києва, речей 
майже не брала з собою, але фото-
графії школи, друзів, однокласників 
– все взяла з собою і зберегла. А 
коли ми почали створювати музей, 

багато з цих фотографій подару-
вала школі. А скільки спогадів 

про Павла Нірона (загинув), 
Бориса Кривенка (загинув), 
Жору Пекура (загинув) і про 
багатьох інших, про довоєн-

не життя, перше кохан-
ня, улюблені мелодії, 
шкільний театр… Багато 
про що ми дізналися від 
Ані. Вона не пропускала 
жодної зустрічі в школі, 
наші учні пам’ятають цю 
біляву невисоку жінку, 
яка кожного року пред-
ставляла випуск 1941 
року на наших поминаль-
них зустрічах 8 травня. 
У 2009 вона була теж. 
Спілкувалася з учнями, 
вчителями, нечисленни-
ми довоєнними випус-
книками. Ходила музеєм, 

вдивлялася в обличчя. А 9 травня, 
після святкового концерту і салю-
ту, розхвилювалася, сіла в крісло і 
завмерла. Навіки.

На жаль, ми дізналися про це тіль-
ки зараз, коли виникли нові питання 
щодо музею і захотіли порадитись. 
Нам цього вже не вдасться. 

Але слід її діяльності, її любові до 
людей, друзів залишиться в нашій 
пам’яті.

Нехай земля тобі буде пухом, 
Анічка.

 Друзі з твоєї школи

слово редактора
Именно эти строчки 

стали для меня символом 
неизменности традиций, 
их постоянства. Они также 
кратко излагают суть того 
Лицея, о котором мы меч-
тали 20 лет назад, две глав-
ные его характеристики: 
свобода творчества и права 
личности. Для меня как для 
учителя, да и просто как для 
человека, эти два фактора 
всегда самые важные. Я и 
стала учителем потому, что 
считаю это самой творче-
ской профессией. 

Когда в конце 80-х и нача-
ле 90-х годов пали оковы 
советской административ-
ной системы образования 
(как мне тогда казалось), 
мы стали мечтать о школе 
будущего: какой она должна 
быть и как её строить. Важно 
было сохранить то хорошее, 
что уже было создано пре-
жде и передавалось нам из 
поколения в поколение, те 
замечательные традиции 77 
школы от самого их истока. 
Однако ещё важнее было 
создать новые условия для 
развития творчества и сво-
боды личности. Вольтер 
сказал, что свобода состоит 
в том, чтобы зависеть только 
от законов. Тогда это был 
мой девиз. И нам хотелось 

создать такой школьный 
закон — Устав школы. 

Вокруг этого творческо-
го процесса тогда спло-
тились члены избранного 
школьного совета — семе-
ро учителей, семеро роди-
телей и семеро учеников. 
Что это были за удивитель-
ные встречи! Мы собира-
лись часто, спорили много, 
засиживались допоздна в 
школе. Мы все были раз-
ные, с разным жизнен-
ным и правовым опытом, 
но цель была одна: сохра-
нить прекрасные традиции, 
часто неписанные, очи-
стить школьную жизнь от 
всего ненужного и открыть 
шлюзы для творчества и 
правовой свободы.

Устав был написан и 
утверждён. Конечно, он 
был несовершенен, непо-
лон и наивен, наверное. 
Но он начал действовать. 
Главными заметными побе-
дами стала отмена поли-
тинформаций (то есть иде-
ологической пропаганды 
единственной правящей 
партии), отмена школьной 
формы и создание комите-
та по правовым конфликтам 
между учителями и учени-
ками. Вам, сегодняшним 
школьникам и даже моло-

дым родителям и учителям, 
это может показаться таким 
мелким, неважным или 
само собой разумеющимся. 
Однако тогда это было не 
так. В стране ещё не было 
школьной реформы, свобо-
ды слова и печати, советы 
школ ещё не были обяза-
тельными, о самоуправле-
нии тогда и речи не было. 
Да и школьные уставы были 
редкостью.

Шло время... Устав пылил-
ся в архиве школьного сове-
та, школьная форма была 
введена указом Президента 
Украины, комитет по кон-
фликтам не получал боль-
ше заявлений — конфликты 
начали решаться другими 
путями, менялось общество, 
а с ним и школа.

Но человек не должен 
жить прошлым. Каким бы 
мне хотелось видеть лицей 
сегодняшний?

Живым. Он должен быть 
живым. В нем должно быть 
место для поиска, право 
на ошибку, уважение к 
новым идеям. Каждый дол-
жен иметь право, возмож-
ность и подходящее место 
для самовыражения — и 
учитель, и ученик, и даже 
родитель (не только страни-
ца ученического дневника, 

стена школьного туалета 
и кулуары административ-
ных кабинетов). Для этого 
нужны большие и малень-
кие объединения — клубы, 
кружки, комитеты, советы, 
театры, музеи, редакции и 
т.д. Разного направления, с 
разным расписанием рабо-
ты, с разной периодич-
ностью встреч. И для них 
всегда должно быть место 
в школе. Как здорово, что 
есть английский театр, исто-
рический музей, художе-
ственная галерея, школьная 
газета, совет самоуправле-
ния, компьютерный класс! 
Вот бы ещё бразды прав-
ления в них были реаль-
но в руках учеников или 
выпускников школы. Очень 
хочется, чтобы возродил-
ся Дебатный клуб — место 
для свободного обмена мне-
ниями, интеллектуального 
спорта, дружбы и развития 
многих навыков успешно-
го человека. Хочется, чтобы 
были встречи выпускни-
ков. Хочется, чтобы был 
качественный бесплатный 
школьный спорт. 

И ещё хочется вернуть 
уважение к учению, к зна-
нию, к развитию, к интел-
лекту, к духовному росту. 
Не для побед в олимпиадах, 

не для будущей профессии, 
не для поступления в вуз. 
А как к тому, что поднимает 
над обыденностью, делает 
человека человеком, помо-
гает понять смысл всего.

И главное — хочется 
атмосферы любви, друж-
бы, уважения и взаимно-
го интереса личности к 
личности. Ведь что может 
быть интереснее самого 
человека? И каждый чело-
век, даже самый маленький 
или самый взрослый, самый 
видный или самый незамет-
ный, самый талантливый 
в математике или самый 
талантливый в дружбе, 
должен чувствовать себя 
уютно и безопасно. Тихое 
«я» не должно утонуть в 
громогласном «мы». 

Скажете, слишком много 
и сентиментально? Слишком 
идеалистично и неконкрет-
но? Но это же не руко-
водство к действию, а так, 
мысли в День Лицея. Того 
Лицея, где чтение и сочине-
ние стихов были обычным 
делом, а даже самых малень-
ких лицеистов с уважением 
называли по отчествам.
С любовью к вам,
Зоя Семеновна 

Гулько
zogulko@yandex.ru
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Киев

мысли в деНь лицея
«...Вновь горит над землёй 

октября девятнадцатый день...
Мы читаем стихи и юнцов называем по отчеству»

В. Каденко говорить музей історії школи
(Закінчення. Початок на стор. 1)

«З’явилось багато вільного 
часу, можна займатися своїми 

справами, гуляти і не вчити уроки. 
Але це швидко набридло і захотілось 
піти до школи, побачити своїх одно-
класників і спілкуватись з друзями 
не тільки по телефону. Уроки можна 
вчити і дома, але не всі діти можуть 
самостійно працювати і виконува-
ти домашні завдання, особливо діти 
молодших класів. Їм потрібні пояснен-
ня вчителів і допомога дорослих. 

Сподіваюсь, що в нашій країні все 
налагодиться, кількість захворювань 
зменшиться, і ми зможемо повернутися 
до школи. Та й дорослим стане спокійні-
ше, і всі повернуться до свого звичайно-
го життя». (Артем Ченцов, 7-Б)

Учні дуже переймаються, тому що, як 
кажуть, їм це відгукнеться: відпрацьо-
вувати по суботам, невідомо, що буде 
з канікулами, як писати самостійні та 
контрольні роботи, що робити, куди 
бігти… Але ми нічого не можемо вді-
яти. Єдине, що залишається — приду-
мати, куди себе подіти і чим зайня-
тися у вільний час. До речі, не таке 
і легке завдання, якщо зауважити, 
що були дні, коли відмінялися сеан-
си в кіно, вистави в театрах тощо. 
Вчитель історії, Ярослав Леонідович 
поділився з нами, чим він займається 
на карантині:

«Завдяки карантину я зміг заповни-
ти прогалини в шкільній документації, 
попрацювати з науково-методичною 
літературою. Та найголовніше це те, 
що я зміг набагато більше спілкувати-
ся з родиною, читати розумні книжки, 
зустрітися з друзями. Ось така клята 
діалектика. Та головне – це бути здоро-
вими, без цього ніяк. Тож не хворійте!»

Я хотіла згадати також про те, що 22 
жовтня відбулося посвячення першо-
класників в ліцеїсти. Вітаю від імені 
редакції 1-А і 1-Б. Всім іншим учням 
від 2 до 11 класу бажаю пригадати 
свою посвяту. Адже це незабутня подія, 
свято традиції — прийняття до друж-
ньої родини Кловського ліцею №77. З 
цього приводу є думки як батьків, так і 
маленьких школяриків.

«Мене як мати найбільше вразив 
неформальний і зовсім неофіційний 

підхід до цього начебто 
офіційного заходу. За ці 
півтора місяці підготовки вчителі 
і старшокласники, і без того заван-
тажені щоденною кропіткою працею, 
створили яскраве незабутнє і таке 
по-домашньому затишне свято, на 
якому відчувалася атмосфера любові.

Про таку щиру любов дітей до рід-
ного ліцею свідчить те, що знайом-
ство малечі з музеєм ліцею, яскра-
ві номери художньої самодіяльності, 
вручення учнівських квитків, орга-
нізація свята — все було проведено 
саме ліцеїстами. Навіть грамоти з 
сургучевими печатками, якими тепер 
пишаються новоспечені ліцеїсти, виго-
товлялися за допомогою старшоклас-
ників власноруч». «Це був незабутній 
день, мамо! Тепер я маю два дні наро-
дження», — сказала мені моя Марійка, 
перед тим як лягти спати». (Тетяна 
Сінгаєвська, мати, та учениця 1-Б Марія 
Сінгаєвська)

«Треба було бачити, як світять-
ся очі батьків, наче 

вони самі знову 
діти, як гордо 
себе почувають 
першокласники, 

що вони вже мають 
звання ліцеїстів, як 

радіють вчителі. 
Це неймовірно. Важко 
словами передати ту 
атмосферу свята. Тепер 

вони і справді однокашники, в прямому 
розумінні і тлумаченні цього слова — 
«суспільна трапеза». Ложки, якими їли 
кашу, бережуть на почесному місці». 
«Найбільше мені сподобались кон-
курси. А також те, що я отримала 
учнівський квиток, грамоту і ложку. Я 

тепер з нею сплю, вона висить у мене 
над ліжком». (Станіслав Синиця, бать-
ко, та учениця 1-Б Марія Синиця)

Що ж… Дуже рада за новоспечених  
ліцеїстів, за свою сестричку, яка роз по - 
чала своє життя в Кловсь-
кому, перейнявши від 
мене таку собі естафету.

Не хворійте та бере-
жіть себе, клов’яни!

З повагою,
Олеся Синиця
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Ось іде вже п’ятнадцятий рік, як 
працює приватна школа «Афіни». 
І не треба вилупляти очі: «А ми 
тут до чого?» А я вам от що скажу 
— ми тут дуже «до чого».

Директор приватної школи 
«Афі ни» — випуск ниця нашої 
школи 1979 року. Її звати Оксана 
Балакшина. Між іншим, вона 
закінчила наш ліцей з золотою 
медаллю. 

Школа «Афіни» — невелика, на 
да ний момент у ній вчиться близько 150 
учнів, але  вона має великий потенціал. 
Індивідуальна форма навчання розрахо-
вана як на «сильних», так і на «слабких» 
учнів. У класах — по 15-18 осіб.

На веб-сайті школи є сторінка для бать-
ків, яка дає можливість бачити оцінки 
своєї дитини (а може і нам так... Е! Не 
треба одразу кулаками махати!). Також у 

школі існує своя «Академія 
Дошкільних Наук», що зби-
рається тричі на тиждень як 
програма підготовки майбут-
ніх першокласників.

Для старшої школи роз-
роблена своя система оціню-
вання. Щоб підтвердити свою 
отриману оцінку, учень пови-
нен набрати певну кількість 
балів, які нараховуються за 
навчання і додаткові роботи.

Існує багато клубів і про-
ектів: «Клуб сімейного спіл-
кування», «Пси хологічна 

служба», «Екологічний клуб» тощо.
Створені художня та літературна студії, 

школярі виїжджають разом за 
місто чи навіть за кордон.

У мене дві подруги вчаться 
там і во ни дуже задоволені. А 
пані Оксані давайте ж поба-
жаємо успіхів у своїй справі!

Марія Щербініна

І знову добридень, любі учні та вчителі 
Кловського ліцею. Знову палаю бажан-
ням розповісти вам про нещодавні події 
шкільного життя.

По-перше, 20 жовтня 
відбувся шкільний збір 
макулатури, в якому 
брали участь пере-
важно учні 2-7 класів. 
Мені здається, стар-
шій школі має бути 
соромно, що у відпо-
відальності та актив-
ності вона відстає від 

наших молодших 
учнів. Маю надію, 

що у наступних захо-
дах ви проявите себе 

з кращого боку. 

Висловлюю величезну подяку учням, що 
відгукнулися на прохання Президентської 
Ради. Ми зібрали майже півтонни маку-
латури. Уявіть: тим самим ми врятували 7 
дерев, 10 000 літрів води, 500 
кВт електроенергії, іонізо-
ваний кисень, достатній для 
17 людей. Під час перероб-
ки непотрібний папір отримує 
друге життя: з нього виготовля-
ють гігієнічну продукцію, картон 
для коробок; він використовуєть-
ся під час створення будівельних 
матеріалів. Таким чином, зни-
щується менше дерев та інших 
ресурсів планети.

Існує пропозиція проводити такі збори 
щомісяця. Також я пропоную створити 
декілька смітників спеціально для папе-
рових відходів. Буду рада почути ваші ідеї 

стосовно того, як ми можемо зробити 
нашу планету — чистішою, а життя — 
кращим.

По-друге, ми почали розробляти 
Конституцію школи — документ, що 

врегульовує права та обов’язки 
учнів, є загальноприйнятим та 

обов’язковим для виконання. 
Він матиме неабиякий вплив 
на наше життя, тому хотілося 
б, щоб учні та вчителі вноси-
ли свої пропозиції й ідеї. 

Конституція має врегульовувати від-
носини трикутника батьки-учні-вчителі, 
вирішувати конфлікти, пов’язані із шкіль-
ними правилами. Вона покликана допо-
могти нам у щоденній метушні пам’ятати 
основоположні принципи ліцею. Крім 
того, вона має допомогти новим учням 
і викладачам якнайшвидше усвідомити 
основи шкільного життя. Даний текст буде 
не зведенням законів, а лише документом, 
в якому будуть перераховані очевидні 
правила поведінки, що випливають із здо-
рового глузду. Очікуємо 
на вашу активну участь та 
підтримку!
З побажаннями творчих 
перемог і досягнень,

Президент Кловського 
ліцею Олександра Даруга

від ПрезидеНта кловского ліцею

Оксана Балакшина

Мал. Cвітлани Немченко

Владимир Семенович – дав-
ний друг нашей школы, его знают 
многие поколения наших уче-
ников. «Живчик» – так называют 
его ребята. Он обладает уникаль-
ной памятью, до сих пор помнит 
все стихи, которые учил в школе 
и знает их больше, чем любой наш 
ученик. Когда мы были у него в 
гостях, он без остановки читал на 
память стихи Пушкина, Брюсова, 
Блока, Тычины, Рыльского, Сосюры, 
Леси Украинки…Особенно нам 
понравилось, как он читал Брюсова: 
«Всходит месяц обнаженный при 
лазоревой луне». И это в 82 года, 
после военных потрясений, ранений 
и пришедших домой похоронок! И 
голосом обладает прекрасным (он 
пел нам много песен и романсов и 
в школе на наших встречах). И раз-
говорчив. Сколько интересного о 
школе, эвакуации, войне и жизни мы 
узнали за несколько часов беседы.

Вот несколько фрагментов.
«Война меня застала в Житомире, 

я тогда у бабушки отдыхал после 8 
класса. Сидел на вишне, а тут речь 
Молотова – война началась. С боль-
шим трудом добрался до Киева, по 
дороге попал под бомбежку. Вышел 
из поезда, а на вокзальной площади 
сотни солдат просто на земле лежат 
вповалку перед отправкой на фронт. 
Обстановка в городе такая тревож-
ная была. А потом вместе с учени-
ками и учителями мы рыли укрытия 
и щели на улице Розы Люксембург 
(теперь Липская), дежурили на 
крыше школы, тушили зажигатель-
ные бомбы. Папа ушел на фронт и 
в первые же дни войны погиб при 
обороне Киева. Позже мы с мамой 
эвакуировались сначала на Кавказ, 

потом под Сталинград и в конце 
концов попали в Новосибирск. Там 
я начал работать на военном заво-
де, пришлось год прибавить, чтобы 
взяли. Завод выпускал очень нуж-
ную продукцию – радиолампы и 
всевозможные элементы для связи. 
Когда война началась, у нас были 
самолеты Як-3, но радиоустановок 
для связи у них не было. А как 
в воздухе передать команды? Как 
глухонемые – только крылышками. 
Когда я уже попал на фронт и стал 
связистом минометного полка, так 
у нас для связи использовался одно-
жильный провод, а у немцев был 
двужильный – красно-зеленый…

На фронт я попал в 1944 году и вое-
вал на 1-ом и 2-ом Украинских фрон-
тах, освобождал Западную Украину, 
воевал под Бродами, участвовал в 
знаменитой битве против дивизии 
«CC-Га ли ч чина». Особенно трудными 

бы ли бои под 
Будапештом. 
Я тогда был и 
минометчиком 
и связистом в 
58-ой гвардей-
ской стрелковой дивизии. Нам при-
шлось сначала форсировать Малый 
Дунай и воевать за остров Чепель. 
Мы тут спали в окопах, в воде. И 
сейчас вся спина в шрамах от фурун-
кулов. Мы были завшивлены, и когда 
было совсем невмоготу, устраивали 
баню прямо на морозе. Приходилось 
по 10-12 раз в день ползать на живо-
те, восстанавливая связь. Пришлось 
преодолеть 11 оборонительных полос 
прежде, чем мы взяли Будапешт. 
Когда мы ворвались в Будапешт, 
командира нашего ранило, и я взял 
на себя командование. Прошли два 
квартала, и ранило нашего лейтенан-
та, и мне, рядовому солдату, пришлось 
взять командование взводом на себя. 
А потом во время одного из боев 
попал в окружение, трудно выходил, 
но удалось не только выбраться, но и 
спасти раненого пулеметчика, под-
бить вражеский бронетранспортер и 
добраться до своих. Я был награжден 
высшим солдатским орденом – орде-
ном Славы.

В самом конце войны, в Австрии 
попал на «Катюши». 9 мая поло-
жил автомат под голову и уснул 
возле орудия. И вдруг колоссаль-
ная стрельба. Подумал — бой. 
Вскочил, спросонья ничего не 
понимаю. А солдаты кричат: 
«Володька! Конец войне!!!».

Записали Галя Рудик,  
Яна Подольская, выпускник 

Саша Лідаговский

Прізвиська  
і як їх отримати?

Що таке прізвисько? І чому в кожній школі найулю-
бленіші вчителі завжди мають прізвиська?

Прізвиська найчастіше дають в колективах, де люди 
постійно спілкуються. Там прізвисько відображає 
зовнішність, риси характеру, поведінку, звички, мову... 
Можемосказати напевно, що всі видатні особи – політи-
ки, актори, артисти, письменники, художники, спортсме-
ни – мають своє прізвисько, а часто й не одне)))

Прізвиська, утворені від прізвищ. майже завжди ней-
тральні, схожі на імена, наприклад: Вітя – Вітязь, Женя 
– Жека, Зоя – Заєць, Майя – Майонез. Часто використо-
вуються імена з інших мов: Борис – Боб, Іван – Ованес, 
Марія – Марго. Імена літературних героїв: Олександр – 
Алеко, Роман – Ромео, Марина – Маріца, Євгеній – Онегін 
та ін. Загалом від імен і прізвищ утворюється дві третини 
усіх прізвиськ. 

 Багато прізвиськ – і не лише в шкільному і студент-
ському середовищі – викликається зовнішністю людини, 
манерою розмовляти, одягатися…

Прізвиська – це своєрідний сплав ставлення до люди-
ни, настрою, який панує в оточенні цієї людини, сто-
сунків у колективі, його загального інтелектуального 
рівня. 

«На Запорізькій Січі був цікавий звичай. Новачок, 
котрий вступав у Січове товариство, мав поміняти 
своє попереднє прізвище на нове, козацьке. Часто 
прізвисько обирали новому товаришеві самі козаки. 

Уславився колись на всю Запорізьку Січ своєю силою 
козак Іван Підкова. Він був таким дужим, що міг одні-
єю рукою переломити надвоє міцну залізну підкову. 
Тому й прозвали його таким найменням». (Зі стат-
ті Лариси Масенко «Козацькі прізвиська»)
Звісно, прізвиська дають з двох причин: щоб «насо-

лити», але в нашому випадку, щоб показати наявність 
близьких стосунків. Деякі вчителі нашого класу також 
мають прізвиська, і ми з радістю відкриваємо Вам цю 
таємницю… А для когось це і не буде новиною)))

Тож,
Тетяна Ростиславівна Могилко (вчитель російської мови 
та зарубіжної літератури) – «Растішка», «Татьяна 
Растерзаловна»;
Світлана Василівна Петровська (керівник музею 
Кловського ліцею, куратор шкільної газети) – 
«Свєточка», «Василек»;
Тамара Семенівна (вчитель російської мови) – «Семеч ка».

Шановні друзі!!! Запропонуйте свої варіанти пріз-
виськ наших дорогих вчителів або ваших однокласни-
ків! А також запрошуємо Вас до співпраці з нашою газе-
тою! Це дуже весело і нам не вистачає 
саме Вас!

Олександра Бернадська, 7-Б
Джерела статті:
http://uk.wikipedia.org
http://abetka.ukrlife.org

школа «аФіНи»

На уроці географії: Аня Слуцька та М.І. Худощенко, 1936 р.)

владимир семеНович лаНцмаН,  
ветераН великой отечествеННой войНы

1950-ті

Австрия, май 1945-го, справа В.Ланцман

Рада музею історії школи висловлює щиру подяку  
Євгену Титаренку (9-б) та Вікторії Діденко (7-б) за допо-

могу у підготовці прийому першокласників у ліцеїсти.


