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ЧАЙ

Не хочу рассказывать об истории происхождения чая, об его
изготовлении и о том, что вы и так можете прочитать в
энциклопедии… Не хочу говорить о том, что чай появился
давно, скажу лишь, что и сейчас он очень популярен.

Кофе любят не все, но вот горячий
напиток, о котором идет речь… Это ведь
так приятно, когда после тяжкого трудового дня, упав на любимое мягкое кресло
с чашкой чая в руке, ты можешь спокойно
почитать книгу или же просто посмотреть
телевизор. Но и такая мелочь бывает не
слишком часто.
О том, как быстро идет наша жизнь, а
точнее, о её темпе написано и сказано
многое. Вот и я просто уточню – жизнь
быстрая. Иногда так хочется спокойно
отдохнуть, а нет времени. Самое обидное,
что даже то, что ты так любишь, бывает в
тягость.
А что касается чая… Скажу прямо я
попросту завидую тем, кто заваривает
чай правильно. А правильно – это как в
рекламе. Сначала в прозрачную кружку
наливают кипяток. А потом плавным движением руки опускают чайный пакетик...
И улыбочка на тридцать два зуба.
Я так не могу. У меня он всегда какойто «быстрый». Кидаю в первый попав-

шийся под руку стаканчик заварку (тут,
о чудо, иногда её выбираю) и заливаю
водой, иногда ещё теплой или уже холодной, без улыбки глотаю, и куда-то бегу,
бегу, бегу… Дел-то всегда по горло...
Пожалуй, выговорилась. Но не надо
очень уж сильно жалеть таких, как я. Мы
когда-то ещё выиграем соревнование по
скоростному чаепитию! Хотя уважения
мы всё же заслуживаем.
Саша Бернадская, 7-б

ШКІЛЬНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ВІДОМИХ УКРАЇНСЬКИХ
НАРОДНИХ ПРИСЛІВ’ЇВ ТА ПРИКАЗОК
Дарованій дванадцятці не дивляться на
підпис.
Водися учень з учнем, а вчитель з вчи
телем.
Дзвоник з уроку – батько, їдальня –
мати.
Контрольну написати – не пиріжок
з’їсти.
Моя парта скраю, я нічого не знаю.
Не той вчитель, що двійки ставить, а
той, хто науці вчить.
Терпи, учень, бізнесменом будеш.
Лінь в школу не веде, а зі школи виво
дить.

Хто рано відповідає, тому вчитель бал
додає.
Вчитель помилку бачить здалека.
Зауваження на вітер не мовиться.
Зошит не полова, червона ручка не помело.
Не піднімай руку, доки все не зробиш.
Хачапурі, Капрізон, вода – учнівська їда.
Не все те помилка, що червоне.
Повільніше ідеш у туалет –
швидше урок пройде.
Пригадайте, який вигляд
мають прислів’я насправді.
Мері Райт, 6 кл.
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К Л ОВ

где снимали все тех же
«Ангелов и Демонов».
В Риме невольно начинаешь небрежно обматывать
шарф вокруг шеи и сидеть
с книжками в кофейнях.
Такой вот образ вольной
богемы.
В Риме одновременно
шумно и уютно. В умиротворяющих парках мамаши вопят на
своих детей в духе «Mamma mia,
Lucia, vieni qui subito, terribile
bambino!!!», тем самым создавая непонятную, чисто итальянскую гармонию жизни.
В Риме можно бродить
улочками до умопомрачения.
Каждая дверь, каждый портик
дома заслуживают отдельного
рассказа.
Еще в Риме очень интересно теряться. Во-первых, это
отличный повод для знакомства с очередным милым итальянцем, который, естественно, не понимает ни слова
по-английски, поэтому приходится объясняться на пальцах.
Во-вторых, это опять же чудный
повод увидеть саму изнанку

Газета учнів та вчителів
Кловського ліцею №77
Рима. Не то, что показывают
на экскурсиях. Только на таких
прогулках понимаешь всю красоту этого Вечного города.
Посмотри, турист. Разве
лучше ехать в Турцию?
Объедаться фруктами и валяться на пляже или у бассейна?
Не-е-е-е-е-ет. Лучше поехать
в Рим.
Римские каникулы —
Roman vacations —
Vacanze Romane —
Urlaub in Rom —
Vacances romaines —

Назарова Маша, 8Б

НА ЩО ХВОРІЮТЬ СУЧАСНІ ДІТИ

У часи глобальних епідемій
ми не випадково піднімаємо
питання дитячої захворюваності. Класифікація дитячих
хвороб досить строката, а самі
хвороби непередбачувані.
Окремо бажано виділяти дитячі хвороби шкільного циклу. У цій
статті ми спробуємо їх систематизувати за різновидами, способами поширення, інкубаційним періодом та, найголовніше, засобами лікування.
1. Назва – Запалення хитрощів;
спосіб захворювання – раптовий
напад ліні, підвищення температури
м’язової активності, паралізованість
мозку перед контрольною роботою;
симптоми – фрази типу «я самый
больной в мире человек», раптовий біль
у всіх органах, хрестовий похід до медпункту, безперервні
дзвінки батькам.
2. Назва – Син
дром
позіхання;
спосіб захворювання – раптовий напад
сонливості, упадок

сил, гіперактивність щелеп; симптоми – нестримне позіхання, гальмування по всій корі головного мозку,
«потягуськи-дрімуськи», полювання на гав, і зрештою глибокий сон.
До речі, неймовірно, але факт: один
хлопчик в Росії таким чином вивихнув
щелепи.
3. Назва – Словесний пронос;
спосіб захворювання – передається
повітряно-крапельним шляхом, підвищення температури слини, інкубаційний період – 1 секунда; симптоми – «недержание речи»; ланцюгова
реакція розповсюдження хвороби.
4. Назва – Фізкультурна лихоманка; спосіб захворювання – раптовий напад адреналіну, підвищення температури м’язової активності,
зашкал моторики; симптоми – стрибання до або після фізри, швидке
знищення їжі та води, дедуктивний
пошук форми, помідорна фізіономія,
збивання з ніг всіх і вся.
5. Назва – Синдром Петрика
П’яточкіна; спосіб захворювання –

раптовий напад «бісиків», підвищення температури м’язової
активності, зашкал моторики, бажання утнути капость;
симптоми – стрибання, бігання, збивання з ніг всіх і вся на
уроках і на перервах; особливо
хворі навіть гавкають чи рохкають.
6. Назва – Синдром набутої дезорієнтації; спосіб захворювання –
раптовий напад загубленості у просторі і в часі, підвищення температури
цікавості до того, що відбувається за
межами школи; симптоми – по дорозі
до школи можна піти в кіно; неповернення з «Липок» на уроки; постійне
відпрошування в туалет на уроці.
7. Назва – Синдром Леонардо да
Вінчі; спосіб захворювання –
раптовий напад художньої творчості, підвищення температури
м’язової активності в пальцях;
симптоми – малювання на уроках, швидке знищення паперу,
іноді цілих зошитів, прикрашання

малюнками конспектів, стін, парт та
інших речей загального вжитку.
8. Назва – Хвороба тимчасової загубленості в космосі; спосіб
захворювання – раптова втрата чутливості органів слуху та зору на уроці,
занепад у нетрі підсвідомості, зацікавлення до свого внутрішнього «Я»;
симптоми – спостерігання за хмарами, відсутність на уроці астрального
тіла, дедуктивний пошук непотрібних
речей, блукаючий погляд, дурнуватий
вигляд.
Найцікавіше те, що
всі вищезазначені хвороби проходять одразу
після уроків.
Микола Ферт, 7-а

Ось і добігає кінця перший місяць
нового, 2010 року «тигрюлі». Насправді
роком Білого Тигра він стане лише у
лютому (за східним календарем). Але
ми всі (ну, ті, хто вірять у гороскопи)
уже сподіваємося на допомогу східного царя звірів у наших справах, на
покращення ситуації у країні і на успіх
в усьому!
Місяць був сповнений вражень і
новин. Від святкування Нового року
і до шаленого прискорення темпу
навчання та, звісно ж, головної теми
новин та жартів 95-го кварталу – виборів президента України! Голосування
проходило в Україні, Великобританії та
навіть Антарктиді!
Редакція газети іще раз вітає ліцеїстів, вчителів та батьків із минулими
новорічними святами, бажає творчої
наснаги і нових здобутків у всіх сферах
діяльності!
Також ми бажаємо ліцеїстам бути
стараннішими на уроках, не хворіти
і пережити морози. Вчителям – терпіння і мудрості. Будь ла-а-а-асочка,
не «женіть» нас так! Ми
вивчимо, чесно-чесно!
З повагою і найкращими
побажаннями,
Маша Назарова
і вся редакція
газети «77 Меридіан»

Наступил очередной год — что ж,
с Новым Годом! В этом году у всех все
получится, все будут умненькие и здоровенькие, ну, а газета и дальше будет
работать. Вы, главное, пишите нам,
ведь ваша жизнь так многогранна и
интересна... не правда ли?
Новогодние праздники закончились
вроде и давно, а для таких сказочников, как я — недавно… И новогодние
игрушки в моем доме заменят первые
цветы…ну а там и лето…Именно этими
мыслями многие из нас греют себя в
эти холода! Мало того, что за окном
— 17 градусов, так еще и дороги засыпаны — ни пройти, ни проехать! Вот,
оказывается, что получается из таких
маленьких удивительных снежинок!)))
Ээээх, до чего же было хорошо после
двух напряженных четвертей учебного
2009-2010 года наконец-то выспаться,
настроить снеговиков, накататься на
коньках, лыжах, сноуборде (я, кстати, в
этом году покорила склоны Швейцарии
именно на сноуборде!). — И вот перед
нами самая длинная четверть!
И если с результатами первого полугодия успели смирится даже родители
отчаянных «двоечников», то результаты выборов Президента Украины
волнуют и беспокоят все сознательное
население страны!
Радует приближение весны… И пока
наши руки заняты портфелями, наши
головы вбирают в себя знания — иногда с удовольствием, иногда через «не
могу», но все-таки чаще из-за возрастной потребности в знаниях (это я такое
вычитала недавно!)… Так вот, в это
время наши сердца открываются приближающемуся теплу, а глаза вбирают первые лучики теплого солнца, мы
присматриваем себе цветную одежду и
начинаем писать стихи!
Наши новые шедевры впереди!
Напоминаем вам, дорогие читатели и
любители 77 Меридиана,
что мы с нетерпением
ждем ваших статей, стихов, идей…
Ваша Александра
Бернадская, 7-Б
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УЯВИ СОБІ...

Від редакції

Мал. Світлани Немченко

В Риме начинаешь любить
историю и культуру, все величественное и древнее. От
Колизея и Форума до церквей
в стиле барокко. Тех самых,

Мал. Даші Ніколаєнко

Все дороги ведут в Рим.
В Риме сняли такие шедевры,
как «Римские каникулы» с Одри
Хепберн, «Ангелы и Демоны»
по книге Дэна Брауна.
Хотя бы ради этого стоит
посетить Вечный Город.
Перед поездкой я заглянула в
Интернет на информационный
сайт о погоде во всех городах мира. Таблица сообщала:
«Средняя температура на этой
неделе – 15 градусов выше
нуля». Я не поверила, взяла
с собой пальто, сапоги, свитера…

Зря не поверила. По дороге
из аэропорта в город мы увидели целые рощи пальм. Светило
солнце, было довольно тепло.
Многие люди были в одних
футболках.
В начале января в Риме цветут
фиалки и маргаритки, а минимальная
температура воздуха – что-то около
двенадцати градусов выше нуля.
Это первое, на
что ты обращаешь
свое внимание. А
потом ты уже не
можешь управлять
взглядом. Все, что
ты хочешь видеть –
Рим. И здесь римский дух чувствуется на каждом шагу.
В Риме начинаешь
любить
выложенные брусчаткой узенькие
улочки и лимонный
шербет в кафетерии за углом.
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Якщо б я став
президентом...
Ось як учні 5-х класів відповіли на це запитання:
– Я би підвищила зарплату
робітникам та суми при народжені дитини, подбала б про
сиріт і безпритульних дітей,
подбала би про безпритульних
тварин (багато відповідей).
– Як би я став президентом, я б володарював над своєю
країною.
– Я б зробила в державі 3 державні мови:
українську, російську
та англійську.
–
Спочатку
перевів
би
у
свою партію Рената
Ахметова....
– Я би намагався зупинити
корупцію, захистив бідних та
припинив хабарництво. Але не
знаю як.
– Віддала би сиріт у сім’ї, де
піклуються про дітей і підвищила б пенсії бабусям.
– Я зробила б свою рекламу
з моєю фоткою.
– Я б розпустила парламент..
– Я вирішив би проблему
з газом та підвищив пенсії та
зарплати.
– Я б повернув до соціалізму
і знову організував колгоспи.
– Я б побудувала готелі,
парки та кладовища для тварин та прийняла б закон, щоб
можна було б заходи- ти у
кафе з тваринами.
– Я налагодив би
економіку.
– Я би побувала
під
Києвом селище під назвою
«Сонячний рай».
– Я б видала всім дітям
жуйки та шоколадки і подарувала б всім тварин.
– Я б налагодив дружні стосунки з іншими державами.
– Я б вступила в ЄС та НАТО.
– Я б стала б крутішою за
Юлю Тимошенко.
– Я б підвищила зарплати
вчителям, лікарям та дбала б
про здоров’я народу.
– Я б нізащо не погодився
стати президентом (7 учнів з
усіх класів).

Відповіді учнів 9-х класів:
– В першу чергу я би просував українських вчених,
щоб вони мали можливість
робити нові відкриття, адже їх
пам’ятати будуть, а якісь відносини України з іншими державами – ні.
– Розпустив би Верховну
Раду (багато учнів з усіх класів).
– Я б підвищив пенсії військовослужбовцям....
– Жорстоко карав би за
корупцію та розкрадання
держмайна.
– Всі повинні бути рівними
перед законом – і президент,
і депутати.
– Я б не закликала
людей обманом, а зробила те, що можу.
– Налагодила б
зв’язки з Росією, підняла економіку та рівень міжнародної
торгівлі, а також виконала
соціальні програми.
– Допомагала б неповним
сім’ям та турбувалась би за
навколишнє середовище.
– Я б відмінила 12-річну
школу (багато учнів)
– Я б ліквідувала приватне землеволодіння і
добилась би, щоб землею могли користуватися всі люди.
– Зробив би професійний уряд.
– Я б збільшила пенсії бідним людям. Не тим, які все
життя працювали в політиці
(вони своє вже взяли), а тим,
які все життя несли важкий
тягар долі і тяжко працювали.
– Я б змінила систему
вищої освіти. На даний момент
в Україні 90% людей йдуть до
вузів задля того, щоб потім
сказати: «Я маю вищу освіту». А як на мене вища
освіта потрібна тільки найсильнішим, які сприймають
навчання.
– Запровадила б для вчителів пенсійний вік – 50 років!
– Я б приєднався
до ЄС та Шенгенської
зони (декілька учнів).
– Я б дбала про
розвиток культури…
– Я би зменшила
кількість канікул:
треба більше вчитися.
– Я б модернізував
економіку України (багато
учнів).
Мал. Даші Ніколаєнко

Головною темою січня були вибори президента країни. Необхідність зробити вибір,
від якого залежить майбутнє держави і особисто кожного, спонукала нас замислитись,
а що думають з цього приводу «клов’яни»,
учні нашої школи? Ми провели опитування, в
якому взяли участь біля 300 учнів 5-11 класів,
кількість доволі репрезентативна.
Були поставлені запитання:
«Що ти зробив би в першу чергу, якщо б
став президентом?»
«Як ти розумієш слова патріот та громадянин?»
Варто відмітити, що переважна більшість відповідей стосується морального, а не
суто політичного боку президентських дій.
Відповіді деяких учнів, незалежно від віку, збігаються. Більшість відповідачів назвали себе,
але тут їх відповіді наводяться анонімно.

– Замість пам’ятника Голо
домору, надала б допомогу
людям, які її потребують.
Пропонуємо
декілька
думок 10-11 класів:
– Я б змінив управління на
місцях, подолав би кризу та
розвивав би туристські можливості України.
– Розробив би прогресивний план реформ, зібрав би
чесну добросовісну команду,
зробив би Україну процвітаючою демократичною державою.
– Змінив би систему
суду…
– Я б замінила всю
верхівку влади на нові
обличчя.
– Я б склав план управління державою, створив би
команду, якій би довіряв, частину службовців послав би
на місця для контролювання
чиновництва…
– Я б покращив умови життя
села та маленьких містечок та
приділив би увагу розвитку
науки.
– Зробила б медицину та
освіту більш кваліфікованою
та дешевою.
– Прагнув би увійти
в систему Єврогаз.
– Зняла б депутатську недоторканість…
– Прийняла б декілька
змін до Конституції.
– Я б зробив працездатне село, щоб ми не купували
польську картоплю, єгипетські
помідори, і стабілізував би
економіку.
– Знищила б корупцію
(багато таких думок).
– Я бы привлекла умных
образованных людей, а не тех,
кто больше заплатит за депутатство.
– У нас багато проблем і
мені важко зараз визначити,
що має бути пріоритетним.
– В першу чергу я б переглянула власні погляди на
життя, а потім
почала б працювати за чітким бізнеспланом.
– Я б поміняла і вдосконалила
систему освіти, бо
діти – майбутнє
держави.
– Я бы не стала
врать людям и не гра-

била бы людей. Я ведь ближе
к людям, чем президент и
знаю их нужды. Хотелось бы,
чтобы президенты делали то
же самое.
– Я би зробила Україну
Голландією, бо остання найкраще організована.
– Я створив би чітку систему управління та довгостроковий план розвитку економіки.
– Мої дії були б направлені на розвиток культури і
створення умов для можливого розвитку і зростання всіх
громадян (творчість,
кар’єра,
свобода
вибору…)
– Зайнявся б інфраструктурою міст
України (не столиці).
– «На Руси возможно лишь
одно: вера православная
да власть самодержавная»
М.Булгаков «Белая гвардия».
Це повно характеризує мою
точку зору.
– Я б познайомилась із
принцом Гаррі Уельським. А
взагалі країні потрібні нові
люди!
– Потрібно починати з чесності. Я б прийняв закон, який
забороняє займати державні
посади людині, яка була засуджена!!!
– Урізав би зарплатню депутатам, справедливі пенсії –
людям…
– Я в першу чергу думала б
не про власну кишеню, а про
країну (не секрет, що у багатьох депутатів багато грошей
не через чесний заробіток). А
коли б підняли разом економіку, то у всіх стало б більше і не
потрібно б було грабувати.
– Насправді, я почала б
видобувати природній газ та
нафту у басейні Чорного моря,
покращала б рівень життя, не
піднімаючи ціни, підтримала б
малий та середній бізнес…
– Скоротила б свою зарплатню удвічі (чесне слово!)
– Мера Києва звільнила б в
першу чергу!.
– Мрію стати президентом
Нашої країни,
Щоб покращити життя
Кожної людини.
Щоб росли здорові діти,
І батьки раділи.
А на небі мирні зорі
Яскраво світили.
(Закінчення на стор. 2)
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Який зміст ти вкладаєш
у поняття «громадянин»?

Зміст поняття «громадянин»
значна частина учнів ототожнювала з поняттям «патріот», не розрізняючи правовий (юридичний)
бік справи від морального. Або,
навпаки, зводили поняття «громадянин» до простого володіння паспортом країни. Щоправда,
на відповідь відводилося лише 5
хвилин, тож не дивно, що учні не
завжди знаходили переконливе
визначення. До того ж, й за віком
вони різні, і правовими знаннями
багато дітей тільки-тільки починає оволодівати. А втім видно,
що діти люблять Україну та вболівають за неї. Ось чому є багато
цікавих думок.
Відповіді учнів 5-х класів:
– Людина, яка отримала громадянство.
– Гражданин – обладатель
паспорта, законно живущий в
стране человек.
– Людина, яка живе у своїй
країні, має паспорт та говорить
своєю мовою. Але я говорю
двома мовами!
– Громадянин – це порядний
житель країни.
– Це людина, яка живе по конституції, поважає себе і інших.
– Це вільна людина, яка живе
за правилами та прописана в
країні.
– Людина, яка знає та поважає
закони країни, в якій живе.
9-б:
– Це людина, яка має правові
стосунки з державою, як член
суспільства.
– Людина, яка живе в державі
і має не тільки правовий зв’язок
з нею (має права та обов’язки),
але має і духовний зв’язок з нею.
– Це людина, яка народилася та живе в Україні та любить
і шанує свою мову і культуру.
Це людина, яка здатна захистити
інтереси своєї держави і бути
корисною для неї.
– Це узагальнена назва людей,
які проживають у певній державі і розмовляють однією мовою
(державною).
– Людина, яка має громадянські права.
– Член громади (суспільства).
– Це людина, яка має формальний правовий зв’язок з державою, в якій проживає і виросла на
культурі цієї держави.
– Повноцінна і повноправна
мешканка держави
– Людина, яка має національність (?).
9-а:
– Я вважаю, що поняття громадянин не має кордонів, меж.
Якщо ти поважаєш культуру
іншого народу та цю країну, ти
можеш вважати себе її громадянином. Хоч і розумію, що маю
громадянство своєї країни.
– Громадянство – це дотримання певних обов’язків перед
державою та іншими людьми,
співгромадянами.
– Громадянин – це людина, яка
живе в своїй країні та дотримується законів, хоч у нас є багато громадян, які порушують всі
правила.
– Людина, яка бере участь у
житті своєї країни, є її частиною,
має з нею правові зв’язки.
– Людина, яка проживає на
території певної країни, поважає її історію, культуру та мову,
працює заради її добробуту та
майбутнього, яка –головне – відчуває себе її частиною. Ні політичні кордони, ні кровні зв’язки
не можуть бути сильнішими за
власне рішення людини.

– Громадянин – це
не тільки формальна
належність до держави, а потрібно бути
патріотом, робити
все можливе для країни, треба в душі відчувати себе громадянином.
– Людина, яка бере
участь у громадському та політичному
житті країни.
– Формально, той хто проживає і має права, але по –чесному,
треба бути патріотом, тоді країна
буде справедливою і щасливою.
– Бути громадянином – бути
відповідальним перед державою.
– Людина, яка цінить і любить
свою державу, необов’язково
проживаючи в ній.
– Справжній громадянин
необов’язково повинен носити вишиванку або волати на
Хрещатику «Дякую тобі, Боже,
що я не москаль».
– В мене це поняття асоціюється з правами та обов’язками.
– Людина, яка живе в певній
державі, а не існує, тобто бере
активну участь у житті держави.
– Це вільна людина, яка має
права тільки в певній країні.
11-кл.:
– Це насамперед патріот, який
вкладає свою душу у розвиток
країни, який вірить у її майбутнє та робить все можливе задля
цього.
– Це свідома людина, яка перш
за все думає, а не йде за «зграєю
баранів». Яка може думати і діяти,
а не кричати «За вільну Україну» і
сидіти перед телевізором.
– Людина, яка є одним з учасників творіння держави.
– Людина, яка буде більше
робити для держави, ніж для
себе, буде більше віддавати, ніж
брати.
– Людина, яка відчуває себе
частиною народу своєї країни.
– Це людина, яка є небайдужою до проблем, що виникають у
державі. Вона активна у громадській діяльності.
– Громадянин – суспільно свідома особистість, яка живе в певному соціумі, працює на його благо
та є патріотом своєї держави.
– Безумовно, громадянин має
правові відносини з державою,
але мені здається, що це поняття
ширше: воно включає самоусвідомлення себе частиною нації.
– Людина, яка виконує закони
держави і користується пільгами
громадянства.
– Людина, яка має офіційний
статус громадянства.
– Людина, яка живе на певній
території і підкоряється уряду.
Громадянин має обов’язки перед
державою, а держава перед громадянином.
– Громадянин – це людина, яка
є патріотом, любить свою державу, відповідальна за інших, виконує обов’язки і відчуває свою країну єдиним «своїм» місцем у світі.
10-кл.:
– Я вкладаю в це поняття
почуття глибокої поваги до країни, її історії, мови та культури.
– Людина, яка поважає всіх
інших громадян..
– Це людина, яка не тільки
сплачує податки, але вона не
пасивна, вона будує державу.
– Я ж до землі своїй належу,
до кісток. До майбутніх буйних
пелюсток (Іван Драч). У нас в
Україні 46 млн громадян, але частина з них не громадяни – не
поважають свою країну!
– Гражданин уважает тех
людей, которые живут рядом и
страну, где он живет.

Мал. Світлани Немченко

– Людина, яка живе в державі і
вважає її своєю.
– Людина, яка з гордістю виконує обов’язки громадянина.
– Людина, яка живе в певній
країні і почуває себе в ній, як
вдома, любить її мову та культуру, дбає про неї, звична до її
менталітету.

Як ти розумієш поняття
«патріотизм», «патріот»?
Чи є патріотизм в Україні?

8-а:
– Патріотизм особисто для
мене, це коли я повертаюся з- за
кордону і розумію, що Україна і
є твоєю Батьківщиною, що для
тебе це найкраще місце, найприємніші відчуття, розумієш,
що тобі не буде ніде краще, ніж
тут.
– Це почуття безмірної відданості Батьківщині, почуття,
що Батьківщина найважливіше
для тебе. На жаль, не всі зараз
поважають почуття патріотизму. Багато однолітків глузують з
тих, хто говорить рідною мовою,
носить традиційний одяг.
– Патріотизм – це жага до
захисту своєї Батьківщини.
Україні зараз потрібен політикпатріот.
– Це вірність і відданість державі, яка тебе виховала… Деяким
людям потрібно для себе зрозуміти та осмислити слово «патріотизм», а не кидатися на першого
ж громадянина іншої держави
(напр. росіянина) з кулаками та
звинуваченнями, не розуміючи,
що при цьому ти ганьбиш рідну
державу.
– Для мене це стан душі, коли
людина може так любити свою
країну, як рідну сім’ю. Коли
людина відчуває кожне коливання вітру, кожен пелюсточок
на рідній землі. Нам необхідний
патріотизм, бо без нього держава
розвалиться, не буде ні духовного розвитку, ні культури.
– Коли вболіваєш за свою
команду на Олімпіадах – це
також патріотизм. Патріотизм є в
наших серцях. Але він по різному виявляється.
– В кожній країні є свої патріоти і ми можемо їх не бачити, бо головне те, що в душі і
необов’язково це показувати.
– Зараз патріотом бути «не
модно». Але ця риса мусить бути
присутня у кожного. У мене є
подруга, вона дійсно патріотка:
розмовляє виключно українською, захищає гідність школи та
міста на різноманітних олімпіадах і дуже поважає свою країну.
– Гордість за країну і захист її.
– Патріотизм – це те, що живе
в кожній людині і переважає егоїзм. Але у теперішніх діячів більше егоїзму, ніж патріотизму.
– Патріотизм – це любов до
своєї країни, до свого світу. Це
і любов до ближніх своїх: сім’ї,
друзів та допомога їм у потрібній ситуації. Але зробивши щось,
щоб покращити себе чи когось –
ти стаєш патріотом.
– Патріотизм є в сьогоднішній
Україні, Але його… трохи. І це
сумно.

Редакція висловлює велику
подяку вчителям Олені Вікто
рівні та Ярославу Леонідовичу
за допомогу у проведенні опи
тування. А всім учням наша
вдячність за щирі відповіді та
бажання поділитися своїми дум
ками. Сподіваємося на подальше
співробітництво.

КУЛЬТУРНА ПОДІЯ У ШКІЛЬНОМУ ЖИТТІ

ВІД ПРЕЗИДЕНТА
КЛОВСЬКОГО ЛІЦЕЮ
Що ж, пролетіли свята, відгриміли феєрверками Різдво та
Новий рік, школа знову розкрила
перед нами свої гостинні двері.
На січень-лютий в нас заплановано такі заходи:
• Шкільна конституція!
Висловлюю подяку Олені Нехаці
за активну участь в укладанні
цього важливого документа. Ми
продовжуємо свою роботу і чекаємо на ваші пропозиції.
• 11 лютого відбудеться конкурс англійських пісень та віршів
про кохання. Сподіваймося на
ваші неперевершені номери!
• 12 лютого очікуємо на веселі
конкурси та змагання шкільних
пар.
• Невдовзі наступить День
Рідної Мови. Вірші, виступи,
лекції... Чекаємо на ваші пропозиції.
• Не забувайте і про День
Захисника Вітчизни 23 лютого!
Поступово вливаймося у звичний вирій шкільного життя. Маю
надію, що цей процес не стане надто
болючим.
З побажаннями
наснаги та успіху!
Олександра Даруга

Ч

етвер. 21 січня. Актовий зал Кловсь
кого ліцею. Починається одна з найулюбленіших новорічних історій з
філософським змістом, де добро, ввічливість, пошана до науки та людей торжествують над жадібністю та наглістю.
Прем’єра казки «12 Місяців» за п’єсою
Самуїла Яковича Маршака.
Учні 5-Б напружені та зосереджені,
батьки та рідні поспішають, режисери
Алла Борисівна та Тетяна Єлізарівна дають
останні настанови. І ось починається
вистава. В залі тиша. Вгамовую свої переживання і зосереджуюсь на театральному
дійстві. Ось добра дівчинка в зимовому
лісі збирає хмиз, ось капризна королева мріє про проліски, ось мачуха та її
дочка домовляються, як здобути золото
та потрапити до палацу самої короле-

ви, ось всі 12 місяців біля
вогнища вирішують, як змінити хід природи. Молоді
актори вражають — такі
талановиті, такі старанні.
Незважаючи на морози на
вулиці, в залі тепло. Кожна
сценка супроводжується
гарячими оплесками.
Дух театру на деякий час
заполонив юних акторів, їх
натхненних керівників та
щасливих глядачів. Вистава
була зіграна на одному
диханні, хоча всі учні 5-Б
класу брали в ній участь.
Браво, дітки, моє захоплення вами та
подяка Аллі Борисівні та Тетяні Єлізарівні,
спасибі батькам, які взяли посильну участь
в підготовці цієї мистецької акції!!!!
Творчих успіхів та натхнення в подальших виступах тобі, 5-Б!
Світлого та доброго всім вам.
З повагою
Наталія Петрівна Балянова
P.S. Моя дочка Настя додала: В спектаклі я грала роль Пасербиці. На собі
відчула, як дівчинка раділа кожній миті
життя, хоча вона не мала матері, була
бідна, а мачуха та її донька знущалися з неї. Незважаючи на це, Пасербиця
була доброю, терплячою, працьовитою,
вихованою. Я хочу бути схожою на свою
героїню.

…Т

ихо лунає чарівна музика. На
сцені з’являється казкар – у
фраку, циліндрі.
І… «Крібле, крабе, бумс»…
Довкола запанувала казка. Всі зачаровано дивляться на сцену. Перед нами
казковий зимовий ліс. Яскраво мерехтять
зорі, відблискуючи на сніговому вбранні
дерев. Манить до себе тепло яскравого
багаття на казковій галявині.
Чи відшукає солдат потрібну королеві ялинку, чи вдасться пасербиці не
замерзнути в лісі і принести проліски, чи
буде нагороджено добро? Які ще питан-

ЯК Я ПРОВІВ
ЗИМОВІ КАНІКУЛИ

В грудні місяці в учнів нашого міста і, звичайно, ліцею, де я
навчаюсь, почались зимові канікули. Я навіть і подумати не міг,
які канікули на нас чекають.
З перших днів канікул почались морози і хурделиця, і така
погода тривала декілька днів.
Снігу намело стільки, що неможливо було вільно пройти вулицею, а на дорогах буксували
автомобілі зарившись в кучугури снігу. Особливо страждали люди похилого віку, які не
могли пройти навіть до магазинів. Комунальні служби міста
були неготові до такої погоди.
На вулицях міста майже не було
снігоочисної техніки, а двірники
не в силах були справитися з
такою кількістю снігу.
Я та мої друзі планували на
канікулах покататися на ковзанах, поїздити з гори на санях,
ходити на дитячі вистави, послухати пісні на естрадних майданчиках. Але все це залишилось
нездійсненим, оскільки за хуртовиною та морозами прийшло
потепління, сніг став мокрим і
важким, пройти по ньому було
дуже важко. Промокали чоботи,
мокрою ставала одежа, і ми вимушені були повертатись додому,
щоб не захворіти, а з дахів будівель падали великі глиби льоду
і снігу. Для мене та моїх друзів
такі канікули були вперше, і від
них я не отримав ніякого задоволення. Коли канікули закінчились і треба було вже йти до
школи, знову почались морози.
Люди з острахом ходили по вулицях, бо можна було будь якої миті
послизнутися і впасти, а машини
часто потрапляли в аварії, бо
ніхто так і не розчистив від снігу
та льоду ні доріг, ні тротуарів.
Отакі в нас були канікули.
Я хочу побажати нашій міській владі не забувати про людей
і дітей нашого міста, і нагадати
народну мудрість: «Воза готують
зимою, а сани влітку».
Артем Ченцов, 7-б

Мал. Даші Ніколаєнко

П

ід час вистави «Дванадцять місяців» трапилася подія, неочікувана як
для глядачів, так і для виконавців.
Виступаючи, один з героїв казки – місяць
Січень – випадково зачепив гірлянду і
декорації попадали! Вистава опинилася
під загрозою. Але виконавці не розгубилися. 5-Б не здався! Всі декорації швидко
повернули на місця, і Січень продовжував
виконувати свою роль. Зал відповів на цю
подію бурними оплесками. Молодці, всім
спасибі!
Олександра Брикайло, 5-кл.

Медичний центр
Кловського ліцею
відкриває на сторінках газети нову
рубрику «Здоров’я». До уваги читачів — цікава пізнавальна інформація
для учнів, важливі повідомлення для
батьків, оголошення щодо проведення профілактичних медичних заходів
та лекцій у Кловському ліцеї.

Здоров’я

Сьогодні ми пропонуємо юнакам та
дівчатам психологічний тест для
розширення самопізнання.
Який я? За що мене цінують (або
ні) товариші? Що я приховую сам
від себе (від оточуючих)? Чи можу я
бути успішним? Як?
На ці питання, а також багато інших
ви одержите відповіді в презентаціях
медичного центру.

ЯК Я АДАПТУЮСЬ У ЖИТТІ
СПОСОБИ СПРАВЛЯТИСЯ З СИТУАЦІЄЮ

Шкали: вирішення проблеми, пошук
соціальної підтримки, уникання проблеми

Інструкція до тесту

Спробуйте згадати одну з серйозних
проблем за останній рік, яка змусила вас
неабияк переживати. Опишіть цю проблему в декількох словах.
Тепер прочитайте наведені нижче
твердження та оберіть один з трьох найбільш правильних варіантів для кожного
твердження.
Повністю згоден = Так
Згоден = Так
Не згоден = Ні

Тестовий матеріал
1. Дозволяю собі поділитися переживаннями з другом.
2. Намагаюся зробити все так, щоб мати
можливість найкращим чином вирішити проблему.
3. Здійснюю пошук усіх можливих рішень,
перш ніж прийняти рішення.
4. Намагаюсь відволіктись від проблеми.
5. Приймаю співчуття та розуміння від
будь-кого.
6. Роблю усе можливе для того, щоб оточуючі не помітили, що в мене погані справи.
7. Обговорюю ситуацію з людьми, оскільки обговорення допомагає мені почуватися краще.

8. Ставлю перед собою низку цілей, які
допомагають поетапно справитися з
ситуацією.
9. Дуже ретельно обмірковую можливості
вибору.
10. Мрію, фантазую про кращі часи.
11. Намагаюсь вирішити проблему різноманітними способами, доки не знайду
найбільш прийнятний.
12. Довіряю свої острахи родичу або
другу.
13. Більше часу, ніж зазвичай, проводжу
один.
14. Розповідаю людям про ситуацію, тому
що тільки її обговорення допомагає
мені досягти її вирішення.

ня можуть хвилювати в
цей час маленьких глядачів, чиї оченята не
відривають погляду від
героїв на сцені. І, можливо, в їхнє серце впаде
ще одна зернинка добра
і любові і розуміння, що
добрі вчинки можуть
розтопити серце навіть
у королеви. А ми, дорослі глядачі, ще раз пригадаємо, що між «стратити» і «помилувати»
різниця не в кілька
літер, а в життя…
Казка скінчилась.
Оплески вітають акторів. І тільки зараз всі
помічають стурбовані
обличчя двох вчителів – Алли Борисівни
Дашковської і Тетяни Єлізарівни Сіяниці.
Вони разом зі своїми учнями пережили
кожен крок, кожну репліку на сцені. З їх
вуст пролунала щира подяка і акторам,
і батькам за чудові костюми і декорації.
А від нас усіх, хто дивився цю виставу,
велике спасибі цим вчителям за казкову
мить, за можливість потрапити в казку,
за титанічну працю, щоб ця казка стала
реалією на сцені.
Олена Василівна Гоголь, вчитель 4-б класу

С

правжнім святом ліцею став відкритий урок — вистава, який підготувала вчитель методист, кавалер
ордена Кирила і Мефодія Алла Борисівна
Дашковська. На сцену великої актової
зали вийшли 30 учнів 5-б (увесь клас),
учениця 2 класу Софія Жеваго та учень
10 класу Єгор Коваленко, а в залі — учні,
вчителі, батьки...
Були сміх та аплодисменти, позитивні
емоції і, навіть, сльози, а ще велике почуття радості і щастя, що у нас такі талановиті
вчителі, діти і як добре, що у нас такі креативні батьки. Свято відбулося, дякуючи
всім.
Тетяна Єлізарівна Сіяниця

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ:

15. Думаю про те, що треба зробити для
виправлення становища.
16. Повністю зосереджуюсь на вирішення
проблеми.
17. Обмірковую про себе план дій.
18. Дивлюсь телебачення довше, ніж
зазвичай.
19. Звертаюсь до кого-небудь (друга або
спеціаліста), щоб він допоміг мені
краще почуватися.
20. Виявляю наполегливість і борюсь за
те, що мені потрібно в цій ситуації.
21. Уникаю спілкування з людьми.
22. Переключаюсь на хобі, або займаюсь
спортом, щоб уникнути проблеми.
23. Звертаюсь до друга, щоб він допоміг
мені краще усвідомити проблему.
24. Намагаюсь не думати про негативне,
якось відволіктись.
25. Приймаю співчуття, взаємне розуміння друзів, у яких така ж проблема.

Ключ до тесту
Шкала «вирішення проблем» – відповіді «Так» на питання: 2, 3, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 20.
Шкала «пошук соціальної підтримки» – відповіді «Так» на питання: 1, 5, 7,
12, 14, 19, 23, 25.
Шкала «уникання проблем» – відповіді
«Так» на питання: 4, 6, 10, 13, 18, 21, 22, 24.
Бали нараховуються за наступною
схемою: відповідь «Повністю згоден» оцінюється у 3 бали; відповідь «Згоден» у 2;
відповідь «Не згоден» у 1 бал.

Шановні батьки! Нагадуємо Вам, що
в Медичному Центрі Кловського Ліцею
проводяться консультації та огляди
лікаря-педіатра з приводу гострих або
хронічних захворювань у дітей, а також
фізіотерапевтичні процедури.
Часи прийому для оглядів та консультації дітей з батьками:
Вівторок, Четвер з 12.00 до 15.00
Для запису Ви можете зателефонувати до медичної сестри Тетяни
Володимирівни
з 9.00 до 15.00
за номером 067-789-40-14

Оцінювання результатів тесту:
Рівень

Дуже
низький
Низький
Середній
Високий

Вирі
шення
проблем

Пошук Уникнення
соціаль- проблем
ної підтримки

<16

<13

<15

17-21
22-30
>31

14-18
19-28
>29

16-23
24-26
>27

Коментарі до тесту

Якщо у вас виявився високий рівень
уникнення проблем і низький рівень їх
вирішення, то порадійте хоча б тому,
що тепер ви знаєте себе краще. Є багато
шляхів досягнення цілі. Ви зажди можете звернутися до когось за підтримкою,
посміливішати і виглянути назовні зі
свого панцира, спробувати розвити в собі
нові якості – вдумливість, рішучість,
наполегливість, любов до пошуків,
відповідальність і т.д. Немає меж
людському вдосконаленню!
Ігор Дерев’янкін,
директор по розвитку клініки,
Американський медичний центр
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УЯВИ СОБІ...

7-а:
– Вважаю, що ні, бо наші люди
не віддані Україні: вони працюють за кордоном, бо наша влада
не робить досить гарні умови
для життя в нашій країні. Якщо
б зробити соцопитування наших
людей та задати їм питання, де
ви хотіли би жити, майже 70%
людей відповіли б, що за кордоном, бо там кращі умови. На
жаль, українці не патріоти (авторитетна думка класу).
– На жаль, зараз мало патріотів, хоч вони і є.
– Патріотизм – це відданість
державі і особливо українській
мові.
– Для кожної людини патріотизм має різне значення. Для
мене – це духовний стан людини. Ми не повинні хизуватися
своїм патріотизмом, але в потрібну хвилину допомогти словом чи
душею…
– Якщо ми патріоти, ми не будемо розграбовувати свою країну,
а, навпаки, будемо її оберігати.
Коли ти любиш свою країну, ти
дивишся на її красу і до тебе приходить натхнення… Патріотизму
завжди є місце, незалежно від
часу чи віку. Навіть, коли ти розмовляєш красиво своєю мовою,
то вже наближаєшся до патріота.
– Патріотизм – це коли людина поважає народні звичаї та
мову, вважає свою країну найгарнішою.
– Патріотизм – це відчуття
щирої прив’язаності до рідного
міста, до людей, які проживають
поруч, але й любов до кожної
рослинки, дерева, квітки, кожного куточка, краплинки роси.
Це відчуття впевненості на цій
землі, повага до неї.
– Це коли людина любить
свою державу і робить вчинки,
які допомагають її розвинути і
поліпшити життя в ній.
– Це любов до рідного краю, де
ти відчуваєш себе вільно. Але я
віддаю перевагу Англії, особливо
Лондону, я почуваю себе там,
як у іншому світі, хоч Україну
люблю теж.
– Такого патріотизму, як ветерани війни, я ще не відчував. Але
саме вони асоціюються з поняттям патріотизм.
– Патріотом може бути людина, яка необов’язково розмовляє
українською.
7-б:
– Патріотизм – це сукупність
почуттів. Це і відданість країні,
у якій ти живеш, і вірність, і
любов, і співчуття, і бажання
допомогти своїй державі, а не
вважати, що тебе це не стосується. Десь глибоко всередині
є таки той прадавній дух патріотизму. Проте, це і тягар, щоб
проявити патріотизм, потрібна
сміливість.
– Мені здається, що патріотами є прості громадяни, які працюють, а не політики.
– Мені здається, що можна відновити патріотизм. Треба умовити людей не продавати свої
голоси за гроші…
6-а:
– Україні багато мужніх людей,
патріотів, хоч життя в Україні
ніколи не було легким.
– Патріотів мало, винні правителі, багато людей емігрують у
пошуках роботи.
– Патріот – це людина, яка
завжди допомагає своїй країні,
не дивлячись в занепаді вона чи
в розквіті.

