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Концерт.
На
сцену
выходят солисты. Минута,
аплодисменты, погас свет.
Полетела музыка. Сначала идет
ритм. Ты ощущаешь ударные
и басы, их силу, их уверенное
направление. После тоненькими невесомыми слоями, как
ткань, как шелк или муслим,
накладываются саксофон, синтезатор, голоса: сопрано, тенор,
хриплый, прокуренный и

пропитый, но ничуть не менее
приятный баритон. Звуки летят,
сливаются, борются за право
преобладать в неимоверных
высотах. Но публика не видит
этой напряженной борьбы, ей
открыто лишь то, что на поверхности, какое-то очень банальное, но неуловимо прекрасное
там-пам-парам-па-пам…. и так
далее, вперед и вверх, развиваясь и обогащаясь, добавляя

КРИЛА

Крила мрій моїх,
Життя моє осяяне любов’ю…
Та що ж, хіба я можу пояснить оте чуття,
Коли ти піднімаєшся над небокраєм,
Коли несешся в далечінь,
Коли з тобою сонце грає,
В далекім обрії своїм.
Крила лебедині несуть
тебе в країну мрій,
У рідну хату, в дім священий твій.
Та що ж, хіба я можу
пояснити те,
Що робиться
і лиш зі мною…
Життя моє
осяяне любов’ю…!
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верхние и нижние линейки,
летит Музыка. На сцене действие, таинство, неимоверная
пластика солистов.
На второй песне зал не
выдерживает и поднимается с мест, начинает танцевать, двигать руками, ногами,
бедрами, ведь не важна твоя
пластика, важна потрясающей
силы энергия, которая бьет из
вас ключом. Сначала, плюнув
на все, подскакивают верные
фанаты. Потом те, кому меньше двадцати и те, кто решил
не упустить случая согнать
лишние калории. А после все
остальные, которые остались
в меньшинстве, и сидеть уже
просто как-то не прилично.
Теперь, как говориться,
«танцуют все», и зал гудит,
шумит, визжит от восхищенья,
подпевает, коверкая слова на
свой лад. Двигаешься ты, огни,
люди, все глубже погружаясь в
обыкновенное волшебство триолей, терций, кварт, доминант,
септаккордов, и в твоей жизни
не было и уже не будет ничего,
кроме этих магических до си, до
си ля си. Мне и жарко, и радостно, и главное не остановиться, не заглядеться на звездноогненную материю, в которую
слилось все вокруг; нужно быть
сильней, выносливей, не сбиться с ритма, не открыть глаза, не

поддаться соблазну – ведь тогда
исчезнет созданный в секунды
хрупкий, ранимый, неимоверно
прекрасный мир. И наступает
момент, когда не важно кто ты
и где ты, что ты собой представляешь, какие кроссовки носишь
и какое мороженое любишь,
ведь на первый план выходит
музыка. Она. Случайное сочетание динамики воздушных
консонансов, объединившихся
в эталонное выражение сотен
человеческих душ.
И вдруг – о боги! Зевсгромовержец, Будда, сторукий Шива! – вступает с соло
морщинистый дедушка, все
время маячивший на заднем
плане. Это как Паганини.
Он играет душой. На душе.
На одном нерве. Он натягивает
его до предела и безжалостно
разрывает, добиваясь магических высот и глубины.
А я замираю в ожидании.
Мне кажется, что отдав всего
себя, до последней нитки,
мысли, клеточки, он упадет
замертво с последним ля третьей верхней октавы, не в силах
жить без переполнявшей его
музыки, но и не в силах больше ее сдерживать. Больше нет
ничего. Лишь звук. Победный,
выстраданный, исполненный
жизни. Viva la vita! Звук – это
и люди, и миры, и планеты,

Я хочу розповісти вам у цьому невеличкому, але дуже повчальному тексті про те, як важливо цінувати наше з вами земне життя, наскільки важливими для людини є її спогади. Та головне, що я хотіла б підкреслити у
моїй статті – важливість часу, його роль у житті людини на Землі. Адже
кожен з нас повинен знати, що без часу ми не згадаємо чогось важливого,
що з нами трапилось колись... То давайте розпочнемо!!!

ЧАС, ЖИТТЯ, СПОГАДИ…
Чи вмієш ти гідно оцінити кожну
мить життя? Чи навчився ти обачливо
й обережно витрачати час? Більшість
людей усвідомлює цінність часу лише
згодом, у спогадах. Зазвичай кожного
заспокоює думка, що далі житиметься
краще.
Пригадай миті, коли ти відчував себе найкраще у житті, коли тобі
було так добре, що ти міг поділити-

ся своєю радістю з кожним у цьому великому світі.
Згадав? Погодься, що найцінніше, що
ми маємо — це спогади: добрі, сумні,
веселі і ті, які ми майже не згадуємо…
Кожен, хто живе на нашій планеті має
цінувати час, нічого ти не згадаєш
потім, якщо цього не станеться зараз!
Час – це все, навіть наше життя є його
складовою, адже воно також триває
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и слившийся в единое целое
со своим инструментом человек на сцене, и даже ты. Хотя
нет, ты его не достоин, в тебе
нет стольких граней и сторон,
такой силы, которую он несет,
наивно раздаривая окружающим, избранным, этим полубогам, проникнувшим в тайну
музыки, ставшим невольными
свидетелями великого таинства, – людям, собравшимся в
этом зале. Ты не умеешь так
терзать душу, наполнять сердца счастьем, нести жизнь. Ты
не достоин звука. Ты лишь его
отражение. Отголосок. Эхо.
А на сцене финальные ля-си,
до-ми, до-ми, до-соль, и ты изнемогаешь от напряжения, вот
сейчас, нет, сейчас, все, еще
секунду, миг, мгновенье, ну же,
да! И заключительное минутное
ля. Счастье, источник, родник,
снова можно жить, любить и
быть любимой. И больше ничего
не имеет значения. И то, как ты
танцуешь, не имеет значения.
И то, любишь ты джаз или нет,
не имеет значения. Ты никогда
не любила и не будешь любить
ничего сильнее, чем эту музыку,
как долго бы ты не жила.
Занавес падает. Зал стонет
от восторга. Я без сил опускаюсь в кресло. Экстаз. Эйфория.
Джаз.

Аля Даруга

з плином часу. Жити краще – зможе
кожен, але для цього треба економити і
не втрачати нінащо свій дорогоцінний
час. Бажання жити – також важливе
для того, щоб відведений Богом час
тобі на життя, не перервався
через твою необережність.
Цінуючи час, життя,
спогади, людина може
жити вічно, бо в неї є мета,
обов’язок та сенс існувати і
не просто існувати, снуючи
світом у різні боки, а ЖИТИ,
ЛЮБИТИ та ВІДЧУВАТИ… біль,
любов, ненависть чи радість,
неважливо що, але відчувати…!
Якщо ви гідно оцінюєте кожну
мить життя, час буде на вашому боці!!!

Вікторія Котенко, 8-Б клас
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ІНТЕРВ’Ю НАПЕРЕДОДНІ...

Від редакції

Вітаємо всіх:
учнів, вчителів,батьків, наших друзів,
наших читачів з Новим Роком!
Бажаємо вам щастя, здоров’я,
натхнення, порозуміння з людьми, які
вас оточують, поваги дітей і дорослих, успіхів у вашій роботі та навчанні. Нехай кожен наступний день буде
кроком вперед, днем нових відкриттів,
самопізнання, досягнень.
Дякуємо всім, хто взяв участь у допомозі дітям, яким важко, які обділені
радістю. Ваші подарунки будуть вручені 24 грудня двом дитбудинкам та дітям
лікарні №7.
Як важливо, що учні нашої школи
та їхні батьки завжди турбуються про
Мал. Світлани Немченко
інших, тих, хто не має батьків, хто
їти літери на папір
знаходиться у дитячих притулках,
вручну. А яке це було
інтернатах, лікарнях.
захоплення – робити
Нехай ця традиція – допомоги
свою газету! Вона не
знедоленим ніколи не йде з нашої
була кольоровую,
школи.
не була великою,
Наприкінці грудале вона була!
ня у нас в школі
З нагоди цього
маленький ювілей:
ювілею ми вирівиповнюється 15 років
шили поздороз дня виходу (1994р.) первити
сучасних
шої незалежної учнівської
учнів Кловського
газети – «Кловські новини».
ліцею сторінкаВона була першою в школі, в
о
енк
ми з газети учнів
районі, в місті Києві. Тоді це було
евч
Ш
ля
90-х.
Друкуємо новодиво – власна газета. Вона згуртуЮ
.
ал
вала навколо себе багато таланови- М річні поздоровлення та
тих учнів нашої школи, особливо стар- статті минулих років (на
шокласників. Деякі учні залишалися вкладинці).
працювати в газеті і після закінчення
З щирою повагою та
школи. У нас не було навіть комп’ютера,
ми шукали людей, які б дозволили нам найкращими побажанняпопрацювати у них вдома, на їхньо- ми у Новому році
му комп’ютері, іноді доводилося клеСвітлана Петровська

Белые
джунгли

Каждый год 31
иногда нам кажется,
января ровно в 23.59
что оно не сбудется
многие из нас, закрыв
никогда, но проходит
глаза,
загадывают
некоторое время, и ты
самое тёплое, самое
вспоминаешь, и пониМороз изобразил на окне
важное, самое заветное
маешь, что твоя мечта
Дремучие белые джунгли.
желания. Ведь именно
давно уже реальна!
В них раздавались трели
в Новый год случаются
Потому что мечты
Диковинных белых птиц.
чудеса. Даже не нужно
должны сбываться,
По ним разносился запах
верить в сказку, чтобы
иначе это не мечты,
Редкостных белых цветов.
стать их свидетелем и
а заблуждения. Любая
Из них неожиданно вылез
участником. Мы верим,
сказка теряет свой
Большущий белый тигр
что в новогоднюю ночь
смысл, если как следуИ от души поздравил меня
желание обязательно
ет в нее не верить.
С Новым годом.
исполнится… Но проЯ думаю, нереальходят дни, месяца, года,
но предугадать, когда
Я накормил его ветчиной,
а оно так и остаётся
именно та или иная
Он и ушел,
невоплощённым.
мечта станет явью –
Мурлыча.
Я много раз задавано
ведь к этому не
ла себе вопрос, почему
нужно специСовсем белый тигр,
так? Почему желания
ально готовитьТолько нос розовый.
не исполняются? На
ся или ждать ее с
самом деле однажды
часами в руках под
Геннадий
твоя мечта постучится
входной дверью. Это
Алексеев
к тебе в дверь, но люди
дело мечты, когда
бывают слишком заняты или забывчи- захочет, тогда и сбудется. Только она
вы, чтобы понять, что твое желание, может выбрать самое подходящее и
загаданное год, месяц, минуту назад нужное время. Главное верить в мечту,
обрело жизненные очертания. Иногда верить, что наше желание воплотитпро какое-нибудь мы просто забываем, ся в жизнь, верить, что оно материализуется. Однажды ты поймешь, что
счастлив, а значит все, о чем мечтал
– сбылось.
А в новогоднюю ночь, как в лотерее, ваши шансы удваиваются. Так что
не забудьте за время двенадцати волшебных ударов написать на бумажке
несколько закарлючек, и быстро поднеся ее к огню свечки,
запить
полученный
пепел… ммм… яблочным соком. Что ж, желаю
удачи!

Лена Крипка, 9-А

Рис. Светланы Немченко
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НИЧЕГО, КРОМЕ МУЗЫКИ

К
СЬ

Закінчується ще один рік і ми вступаємо в новий 2010 рубіж. Сподіваюся,
що 2009 був для кожного вдалий, сповнений радості, новими відкриттями,
любов’ю – все це спакуємо в валізу й
перенесемо з собою в Новий рік. Все ж
погане: хвороби, невдалі справи, розчарування залишимо за порогом минулого. Нехай кожний відчує себе Тигром,
сильним і впевненим переможцем над
усіма проблема та негодами.
Вітаю всіх і кожного з Новим
роком і Різдвом!
В честь новорічних свят
ми провели традиційне святкове опитування серед учнів
Кловського. Перечитуючи Ваші
відповіді, починаю відчувати
себе Дідом Морозом, адже так
хочеться, щоб всі мрії здійснились. Якщо важко втілювати у
життя власні мрії, то в моїх силах розповісти хоча б про ваші. В новому році
всі просто хочуть бути щасливими,
радіти життю, а від друзів і батьків
– отримати багато-багато подарунків, неочікуваних сюрпризів і звичайно хороших оцінок у табель від
вчителів, цього ніхто не відміняв.
Ось деякі відповіді учнів на запитання:
– Як традиційно Ваша сім’я
відзначає Новий рік?
– Ми прикрашаємо ялинку 31
грудня вранці. Потім ідемо в театр.
Після – звичайно додому. А там вже
починається «веселуха» (Вікторія,
7-б).
– Ми їдемо до села, де за звичай
випадає багато снігу і святкуємо
там (6-б)
– Збираємося усією сім’єю: бабусі, дідусі, прабабусі… Тато готує
олів’є, а мама – індичку з яблуками.
Запалюємо вогники на ялинці та
обмінюємося подарунками й привітаннями. (Зоя Богатова)
– Ми виходимо у наш
двір, пускаємо феєрверк,
а потім повертаємось і
тато грає на гітарі пісні.
(Ольховик К., 6-Б)
А от розповідати, що
готують друзі в подарунок для вас – я не буду.
Хтось же замовляв сюрпризи у Новому році? Все
буде! Хоча деякі відповіді
просто змушують усміхнутися. Ось,
наприклад учень з 9-А для батьків в подарунок готує табель. До
речі, багато хто з клов’ян збирається робити подарунки власноруч, а дехто і не руками працює
– дівчина з 6-Б презентує рідним
свою пісню, яку сама і написала.
А подарувати комусь хороший
настрій – насправді теж дуже дорогий і приємний сюрприз.
Головним чинником Нового року є
ваші спогади з минулого, те, що ви
зрозуміли й навчилися, а також те, що
обіцяєте собі досягнути у майбутньому.
Учні від молодших до старших класів,
кожний (!) обіцяє собі краще вчитися
у наступному році. Всі наполегливо
хочуть бути відмінниками. Сподіваюся,
що батьки і вчителі уважно зараз це
читають і докладуть всіх зусиль, щоб
бажання учнів були виправданими. А
от Микола з 6-Б обіцяє собі закінчити свій фільм і почати працювати над
новим. Творчих успіхів і наснаги!
– Яка подія запам’яталася тобі в
цьому році найбільше?
– Конкурс англійських пісень (9-А)
– Дискотека (6-Б)
– Карантин (Максим Довгань)

– Поїздка на фабрику
«Рошен» (Ярослава Тищенко,
5-А)
–
Похід
до
музею
Т.Шевченка (6-Б)
– 1 вересня, лінійка
(Вікторія Лень, 5-А)
– …як в нашій школі вибирали Президента (5-Б)
– День самоврядування. Приємно
було самому провести один чи два
уроки (6-Б)
– Що ти зрозумів за цей рік?
Чого навчився?
– Зрозуміла, що таке дружба
(Соколова В., 6-Б)
– Усе, що було у шкільній програмі (5-Б)
– Зрозуміла, що можна покладатися тільки на себе (Катерина
Ставіченко)
– Навчився основ альпінізму та їздити на татовій машині (Антон Єжов, 6-б)

– Зрозумів, що 5 клас – це дуже
важко (Артем Майборода, 5-А)
– Навчився стріляти з лука (Єрмак С.,
6-Б)
Сподіваюся, що мрії і бажання
клов’ян, як учнів, так і вчителів, збуваються. Тому хочу всім-всім побажати
всього найкращого.
Закінчую тим, що пропоную
почитати вітання і поздоровлення з Новим 2010 роком від
наших учнів.
– Друзям і однокласникам
– щастя і здоров’я, школі –
процвітання, світові – миру і
злагоди (Зоя Багатова)
– Бажаю стати люб’язні
шими (Артем Майборода, 5-А)
– Бажаю усім читати книги з
зарубіжної літератури до того,
як писати по ним твори (Міранда
Нгангом)
– Гарних оцінок, злагоди в сім’ї
(Ярослава Тищенко, 5-А)
– Пережити кризу, епідемію та вибори! (Діма Савків)
– Ніколи не ображати інших! (Тая
Рогошевська, 5-Б)
– Гарної економіки
–Любіть Україну і природу! (Микола
Башлаков, 6-Б)
– Завжди ідіть вперед і ніколи не
здавайтеся
– Чудово проведіть
час і забудьте про всі
проблеми
Happy New Year and
Merry Christmas!

З повагою, редактор
Олеся Синиця

будинкам Київської області. Ці діти також заслуговують на справжній Новий рік з подарунками!
Почався процес створення шкільної конституції.
З пропозиціями звертатись до 18 кабінету.
Прохання не забувати про конкурс соціальних плакатів за здоровий спосіб
життя. Ми чекаємо ваших робіт!
Благодійний фонд INSHE ZHITTIA, з яким наша школа співпрацює декілька років,
оголосив про новий конкурс, з правилами якого ви можете ознайомитись на сайті www.inshe.org.
Оголошується конкурс на найкраще прикрашену класну кімнату. Результати будуть відомі після 18 грудня.
Карантин відібрав у нас багато часу, отже ми маємо нашою
активністю компенсувати його нестачу. Бажаю вам не втрачати
віру в себе та в дива!

·
·

·

·

Президент Кловського ліцею
Олександра Даруга

НЕ ПРОПУСТІТЬ – КОНКУРС!

Десятого грудня в Київському палаці дітей та юнацтва відбулася
нарада, на якій були присутні представники великої кількості київських шкіл разом з головами шкільних редколегій. Ми розглянули
виставку молодіжних видань, відвідали майстер-класи, а головне
– дізналися про журналістські заходи, що проходили і будуть проходити за підтримки КПДЮ.
По-перше, на таких величезних
«форумах» в представників шкільного самоврядування з’являється
можливість поділитися досвідом та
оволодіти новими вміннями в галузях відео- та фотозйомки, роботи з
графічними файлами і верстання.
Ми мали можливість відвідати лекції

ку туди можна вже зараз. Ваші статті,
розповіді, есе, про те що вас хвилює,
цікавить або може зацікавити інших
будуть прийматися в КПДЮ з 15 лютого,
і найталановитіші журналісти поїдуть
в Крим.
Також обговорювався весняний захід
– міжнародний фестиваль-конкурс

представників різних видавництв та
університетів, які з захопленням розповідали про особливості своєї професії та навички, які знадобляться,
аби досягти успіху в тій чи іншій
галузі. Ще один плюс таких семінарів – вони допомагають визначитися
з майбутнім університетом та заздалегідь здобути «додаткові» бали на
вступних екзаменах, сподобавшись
тим чи іншим викладачам.
Протягом зборів проходив фотоконкурс, на якому молоді фотографи мали
можливість представити свої знімки,
зроблені того ж дня – в результаті були
обрані кращі роботи, що найяскравіше
відображали події наради.
По-друге, у великій залі проходила
головна частина зборів – обговорювалися плани на майбутнє, конкурси та
виставки, в яких, я впевнена, Кловський
ліцей буде брати найактивнішу участь.
Найголовнішою подією мають стати
літні збори в Артеці, а здобути путів-

дитячої журналістики «Прес-весна на
Дніпрових схилах», що проходитиме під
гаслом «Вступи у ВУЗ уже у травні». Там
знову будуть представлені молодіжні
видання, і юні письменники зможуть
зарекомендувати себе з кращої сторони
задля успішного вступу до інституту.
У грудні в КПДЮ будуть проводитися семінари, присвячені екологічним
культурним програмам, в яких київські
школярі обговорюватимуть проблеми
оздоровлення нашої планети, країни,
міста.
Детальну інформацію про ці та
інші заходи можна отримати на сайті
www.guon.kiev.ua. Мені здається, що у
такому вирі різнопланових пропозицій
кожен учень знайде щось для себе, аби
зробити своє життя цікавішим, ще раз
довести талановитість учнівської спільноти Кловського та головне – забезпечити успішне майбутнє, гарну вищу
освіту і кар’єру, адже турбуватися про
це не буває зарано.

Почему-то все девочки в мире делятся
на красивых и умных. А почему? Ну, разве
не может быть ребёнок-талант? И умна, и
красива… Или так бывает только в сказках?
Не знаю как с этим быть, но я хочу поведать
вам, как я это понимаю, несколько «критериев оценок».
Красивые:
– учатся не очень хорошо;
– есть парочка модных
вещей;
– всегда в курсе, а часто и в
эпицентре всех событий, о
которых говорят;
– нравятся мальчикам;
– списывают лишь в крайнем случае;
Если ты неумная и некрасивая, то чаще будешь числиться в категории «прекрасных».

Умные:
– если списывать, то у них;
– не самый шикарный внешний вид;
Если и красивая, и умная –
будешь среди «мудрых».
Повторюсь: «умная» это
та, которая получает хорошие отметки в школе –
отличница, а не та, кто просто действительно много
знает и понимает.
Но самое обидное – иногда кто-то из «прекрасных»

Саша
Бернадская,
7-Б

СВЕЧА ГОРЕЛА НА СТОЛЕ…

Мы зажгли свечи. Нам
было тепло и уютно. На
столике, как всегда, лежали
книги. В чашках заваривался чай. Светлана Васильевна
была рада нашему приходу.
Да и как мы могли не придти! Ведь сегодня 14 декабря
— день декабристского восстания на Сенатской. За все
эти годы он стал своего рода
днем встречи выпускников.
И хотя встреча состоялась
не в историческом кабинете, а дома, дух дружества
сохранялся.
Нас было мало: выпускницы
2005 года Оля
Дегтярь, Аня Якушко
и Стася Чайковская
со своим маленьким
сыном Богданом. Но
ведь и декабристов
тоже было немного. Так
что соответствие было
почти полным. Светлана
Васильевна сказала:
«Давайте закроем
дверь — у нас
ведь тут тайное
общество!»
За окном
шла обычная будничная жизнь ХХІ
века. А мы снова, вот уже в
который раз, говорили о них,
о декабристах.. Говорили и
слушали, и снова переживали их жизни, их искания

и стремления, их
сестры нашего выпускгорести, лишения и
ника 1941 года Эспера
любовь к отечеству.
Рылеева,
который
Переживали и припогиб в 1943 на фронте.
меряли к сегодняшИ о том, как удивительнему дню. Прямо в
но в судьбе этого мальточку! Они ведь
чика сплелись две
были, прежде
главные
темы
всего, рефореё жизни - декаматорами. Это
бристы и война.
видно из их
Выпускник нашей
сочинений…
школы, павший на
Девочки расвойне, действисказывали и о
тельно оказался
своих успехах,
потомком
того
о своих увлесамого Рылеева,
чениях, о своей Рис. Светланы Немченко
декабриста! Много
жизни после школы. В этот лет мы искали родствендень из всех стран и городов ников Эспера Рылеева, и
звонили Пестели, Рылеевы, нашли сестру, свято хранивТрубецкие, Муравьевы и шую память о нем, через 65
другие бывшие «декабри- лет после Победы.
сты» – участники некогда
...Мы уходили, когда
поставленных на школьной было уже совсем поздно.
сцене спекта- Уходили с планами о новых
клей. Члены встречах, о благотвориисторического тельных проектах помощи
кружка 77 школы. детям из интерната и детНет, ну почему быв- ской больницы. Декабристы
шие? Это звание остается снова учили нас быть стойс тобой пожизненно. Так кими, душевно щедрыми и
же как звание выпускника п р е д а н н ы м и
77 школы, или Кловского дружеству.
лицея...
Зоя Гулько,
Светлана Васильевна рассказала нам удивительную
учитель
историю о том, как получи- 14 декабря
ла письмо от Зои Рылеевой, 2009

ВІД ВИПУСКНИЦІ

Новий рік вже наближається, а це значить,
що прийшов час підводити підсумки, будувати плани на майбутній рік, починати писати
ще одну сторінку свого життя. Згадуючи
моменти свого
цьогорічного життя,
можу впевненно сказати:
я
стала

дорослішою, нарешті навчилася керувати
своїми почуттями, ставити перед собою
мету і досягати її. Для мене майбутній рік
стане останнім в шкільному житті, закінчиться шкільний зошит і почнеться студентський конспект… я у передчутті надзвичайного року, хочеться за останні місяці
в школі нарозмовлятися з однокласниками,
розказати все те, що не розказали один
одному за 11 років… Хочеться зробити
щось таке, щоб назавжди залишити і
свій слід в історії нашого ліцею. Мені
здається, цей рік буде якимось переломним у житті, закінчиться дитинство…
Почнеться щось інше, ще не відоме, але
сподіваюся яскраве.
Бажаю всім в новорічну ніч встигнути задумати під бій курантів найзаповітнішу мрію і щиро повірити
в те, що вона здійсниться, повірити в казку. Бажаю не тримати
у душі образ, частійше казати
і чути в замін слова кохання,
підтримки, вдячності. Будьте
весь наступний рік біленькими і пухнастими, як сніг, але
при цьому не забувайте зберігайте своє тепло, не зважаючи на сезонний
мінус. Люди, ви
казкові!)) З Новим
роком!

Даша Назаренко,
11-Б

bezpeka.net?

БЕРЕЖІТЬ ЗДОРОВ’Я –
СВОЄ І НАЦІЇ

Сьогодні важко уявити людину,
яка б так чи інакше не використовувала комп’ютер в повсякденному
житті. Для багатьох з нас зазирнути в INTERNET стало такою ж
самою буденною справою, як почистити вранці зуби. Кожен з нас використовую ресурси мережі з власною
метою. І, мабуть, вже нікого не
здивує ані першокласник, який природно та впевнено натискає на клавіші, ані зріла люди, що напружено
дивиться у монітор.

Суспільство отримало інструмент обробки інформації. Діти – нові іграшки. І перед
нами, дорослими постає природне запитання, а чи вони безпечні, ці іграшки?
Чи сучасна дитина, з її без турботливим
ставленням до життя, розуміє, з чого складається поняття «безпечне користування
мережею»?
Невеличке дослідження серед 8-10 класів
нашого ліцею висвітило цікаву тенденцію.
Для багатьох учнів безпека в мережі – це,
перш за все, потужний, добре налаштований, серйозний… антивірус. Перевага
надається Kaspersky Lab. Так відповів 41%
всіх опитуваних. Були поодинокі голоси,
щодо того, що слід захищати комп’ютер
від спаму та реклами, обмежити доступ
до «дорослих сайтів» і т.п. Решта відповіла – не знаю. І додала – а навіщо, взагалі,
ця безпека?
Дійсно, навіщо? Хочу нагадати, що
Інтернет – це достатньо неконтрольоване
середовище, в якому не вся інформація є
правдивою, а користувачі порядними та
психічно врівноваженим людьми.
Що ж робити, щоб захистити себе від
он-лайн проблем?
Для того, щоб не винаходити велосипед, відповідаючи на це актуальне запитання, я, як активний користувач, реко-

мендую зазирнути до чудового сайту,
www.onlandia.org.ua/ukr/, який є етапом реалізації програми «Безпека дітей в
Інтернеті». Із задоволенням наводжу приклад однієї із сторіночок:

Виконуйте три наведені нижче рекомендації, і використання Інтернету буде для вас
безпечним:

Захистіть свій комп’ютер
Завжди оновлюйте операційну систему.
Використовуйте антивірусну програму.
Використовуйте брандмауер.
Робіть резервні копії важливих файлів.
Будьте обережними, завантажуючи вміст.

Захистіть себе в онлайні
Будьте обережними, надаючи свою особисту інформацію.
Думайте про те, з ким ви розмовляєте.
Пам’ятайте, що в Інтернеті не все є надійним і не всі є чесними.

Дотримуйтесь правил
Ви маєте дотримуватися законів також
і в Інтернеті.
Пам’ятайте, що в Інтернеті ви повинніпіклуватися про інших так само, як і про
себе.
В якості висновку,
хочу зазначити, що
інформація, сама по собі,
не має ані позитивного,
ані негативного забарвлення. Важливу роль
відіграє наше ставлення
до неї.
І мені здається, що
набагато приємніше відчувати себе особистістю,
що намагається зберегти
своє фізичне та психічне
здоров’я, ніж людиною, що
свідомо не замислюється
над ситуацією он-лайн
небезпеки.
Здоров’я та впевненості,

Юлія Ларіна,
психолог

1 грудня увесь світ відзначив
день боротьби зі СНІДом. Хочеться
навести декілька фактів щодо
цієї невиліковної хвороби, аби
ще раз нагади всім про важливість бути серйозними і свідомо
ставитися до свого здоров’я, а
також про етичне ставлення до
інфікованих людей.

Синдром набутого імунодефіциту вперше було зафіксовано в США у
1983 році. Протягом двох місяців хворий помер. Сьогодні за добу у світі
чотириста тисяч чоловік заражується цією хворобою. Збудником є вірус,
що має вигляд спіральки у трикутній
серцевині. Він носить назву ВІЛ (вірус
імунодефіциту людини) і має три типи:
ВІЛ 1 та ВІЛ 2, що є дуже поширеними
у Західній Європі, та ВІЛ 3, на який
страждають переважно американці та
африканці. Вірус вражає Т-лімфоцити,
що служать для його розмноження, та
макрофаги, що розносять його по організму.
Сам по собі СНІД не є смертельною
хворобою, але функціонування його
вірусу у організмі впливає на імунну
систему так, що навіть проста нежить
може призвести до смерті людини. ВІЛ
руйнує Т-лімфоцити, і це призводить
до втрати організмом захисних реакцій, внаслідок чого різко підвищується
ймовірність смертельних запалювань,
уражень нервової системи, розвитку
онкологічних захворювань.

Джерелом інфекції є безпосередній
носій ВІЛ. Зараження можливе лише
при статевому контакті з інфікованим
чи при кровообміні з ним. Якщо ВІЛінфікована жінка народжує дитину, то
за останніми дослідженнями, ця дитина
зовсім не обов’язково має бути носієм
вірусу. При проведенні антиретровірусної терапії ризик передати вірус від
матері до дитини знижується аж до 6
відсотків.

Профілактичні заходи: головний
— Ваша поведінка.
1. 	Статеві контакти — найбільш
розповсюджений шлях передачі вірусу. Тому надійний
спосіб запобігти зараження
— уникати випадкових статевих контактів, використовувати презервативи.
2. 	Внутрішньовенне введення наркотиків не тільки згубне для здоров’я. Це
значно підвищує можливість зараження вірусом. Як правило, ті, хто
вводять внутрішньовенні наркотики, використовують загальні голки і
шприци без їхньої стерилізації.
3.	Використання будь-якого інструментарію (шприци, системи для переливання крові) як у медичних
установах, так і в побуті при
різних маніпуляціях (манікюр, педикюр, татуювання,
гоління тощо), де може міститися кров людини, зараженої ВІЛ, вимагає його
стерилізації. Вірус СНІДу не
стійкий, гине при кип’ятінні миттєво,
при 56 за Цельсієм градусах протягом
10 хвилин. Можуть бути використані
і спеціальні дезрозчини. Спирт не
знищує ВІЛ.
4.	Перевірка донорської крові обов’яз
кова.

Сорок два мільйони чоловіків,
жінок і дітей інфіковані в даний
час вірусом імунодефіциту людини, що викликає СНІД. Якщо не
вживати термінових заходів, до
кінця десятиріччя число інфікованих досягне 110 мільйонів.
Аля Даруга

НЕ ТАКИЙ СТРАШНИЙ ГРИП, ЯК ЙОГО МАЛЮЮТЬ

Вже декілька тижнів найпопулярнішою темою всіх
часів і народів є свинячий
грип. Пардон, штам грипу
A/H1N1. Що це за звір такий
і чи варто його боятися?

Курс загальної біології:
«Віруси — дрібні неклітинні
частки, що складаються з нуклеїнової кислоти (ДНК або РНК) і
білкової оболонки. Є внутрішньоклітинними
паразитами,
розмножуючись тільки в живих
клітинах, вони використовують
їхній ферментативний апарат і
переключають клітину на синтез
зрілих вірусних часток — віріонів. Поширені всюди».
Кхм, не дуже я вас втішила?
Добре. Тоді я розповім вам про
цю епідемію так, як я її бачу на
власні очі.
Субота, 31 жовтня, Хеллоуін.
Домовилася іти гуляти і святкувати із друзями-анімешниками

Я живу на Арсенальній, дуже
близько до центру міста, тому
звикла, що цілодобово під вікнами стоїть галас, гуркіт міського життя. А тут виходжу на
Січневого повстання — і нікого.
Люди! Субота! Ранок! Де ви?!
Трохи панікуючи, я продовжую
свій шлях до метро. Нарешті
побачила групу переляканих
пенсіонерок, які майже притискуючись до стін будинків, ідуть у
невідомому напрямку. Заходжу у

(для тих, хто в бронепотязі: анімешніки — прихильники японської анімації). Вийшла з дому
приблизно о пів на дванадцяту.
Далі усе було, як у малобюджетному фільмі жахів.

метро: людей мало, й усі в масках
чи закутані у шарфи по самі вуха,
тільки очі стирчать. Коли я подала черговій свій учнівський, вона
навіть не повернулася у мою сторону, побоюючись, що я зайвий
раз на неї дихну. Переборовши
панічний страх і маніакальне
бажання боляче ущипнути себе
(бо надія, що це нічний кошмар,
ще не померла, але вже валялася у передсмертних судомах), я
продовжила свій шлях по ескалаторах, намагаючись не дивитися
на інших пасажирів задовго.
Доїхала до станції Хрещатик,
потім вийшла з метро коло
МакДоналдса. І знову жахливе
відчуття сюрреалізму. Щоб у
суботу у центрі нікого не було?
Дійшла до дому моєї подруги,
Наталки. Ми домовилися трохи
посидіти у неї, потім вже одягнутися у костюми і йти гуляти.
Наталчина бабуся у паніці
перемивала усю підлогу в квар-

тирі. Вікна були відкриті навстіж
— звичайне явище у грипозному
Києві.
Але погуляли ми добре. Нас
було чоловік 30, половина у масках, усі у костюмах. Перехожі
дивилися на нас так, ніби ми з
луни на кактус транзитом через
дуб звалилися, але нам було все
одно.
Тому любі мої, навіть як що
грип така вже зараза, це не
повинно завадити вам весело проводити час. Гуляти зараз
корисніше, чим сидіти у замкненому простор. Повільно перетворюватися на амебу шкідливо.
Отож гуляйте і хай вам щастить!
З найкращими побажаннями,

Маша
Щербініна,
9-Б
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Що ж, а в нас такі новини:

о 19 грудня по всій школі проходив збір м’яких
· Діграшок
та солодощів, котрі ми передамо дитячим

Красивая? Умная?

Мал. Ксенії Литвиненко

Навкруги горять веселковими вогниками ялинки,
блищать гірлянди, жевріє світло у вікнах запорошених снігом будинків. Так і хочеться радісно
заспівати, як дідуган у рекламі кока-коли: «Свято
наближається, свято наближається...» А для нас воно
подвійне, і позначає уявну середину навчального року
та тимчасове визволення з полону шкільних стін.
Але для цього ми маємо ще трошки почекати, пережити семестрові контрольні та прочитати
ще одне нуднюще звернення президента
Кловського ліцею.

Кот на гитаре. Рис. Светланы Немченко
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ВІД ПРЕЗИДЕНТА ШКОЛИ

так небрежно
станет
перечислять: «Ну,
эта – красивая и
эта тоже, и эта…
А ты умная…»
Надеюсь, понятно, с каким
выражением
лица это сказано? И что же
тогда
делать?
Проще всего сказать: «Не обращай на это
внимания!» А если не могу?
Если не хочу!?
Очень важна поддержка
друзей! Так
что жилеточ
ки у подруг
будут мок
рые…

Мал. Даші Ніколаєнко

Мнение
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