город тенистых аллей, на
серой мостовой которых
играют блики цвета спелых виноградных гроздьев, город южного ветра,
что несет песок, и листья,
и всякую всячину, которая
попадает в глаза и мешает
смотреть на море. Хотя –
почему мешает? – я ведь и
так ослеплена разной (от
оттенка сумеречного неба
над городом до лиловосерого цвета скамеек в
городском саду, от аквамаринового колера твоего неба до светло-синезеленого блеска пылинок
в твоем теплом, ласковом,
упоительном
воздухе)
палитрой этого
города, который
блестит, сверкает, переливается и будто
дарит надежду
на то, что все
будет хорошо. А как
иначе?...
Теперь представьте: Одесса зимой.
Первый снег за три
года! Парк Победы
укутан белой пеленой, зелёные ели
запорошены.
Не
счастн ые селезни

– обитатели искусственных
прудов – играют в догонялки
с охранниками парка, которые
пытаются поймать их и отвезти в зоопарк. Голуби пугливо
шелестят листьями, пытаясь
согреться, и по сторонам разноситься их испуганное лопотание. Ветви деревьев покрылись
тончайшей кружевной изморо-

Я бы отменил уроки
Как вреднейшие дела!
Ну а для здоровья только –
Физкультура и еда!
Я б оставил перемены
И, конечно же, футбол.
А учителей посменно
К депутатам бы повёл.
Да они б из депутатов
Сразу сделали людей.
Воспитали б их как надо,
Научили поскорей,
Как не пропускать работу,
Конституцию любить,
Проявлять о нас заботу,
На одну зарплату жить.
Ох, и много бы я сделал!
Развернулся я б тогда!
Натворил бы пользы смело!
Вот такие вот дела.

Мал. Даші Ніколаєнко

«77 МЕРИДІАН» — ГАЗЕТА УЧНІВ ТА ВЧИТЕЛІВ КЛОВСЬКОГО ЛІЦЕЮ № 77

Не ответил я ни слова,
Не сказал я даже треть
Из того, о чём пытали,
Жгли и мучили меня.
Я герой, а вы не знали?»
Да, вот так, мои друзья.
Был бы я директор школы,
Развернулся б я тогда,
Натворил бы пользы, что ли,
А, быть может, и вреда!
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зью, которая причудливыми узорами, будто
неведомым
языком
королевства Морозов
и Холода, выписывает
истории по шоколадной
бумаге дубовой коры.
Все застыло, будто в
безмолвном ожидании
чего-то волшебного,
и снежинки хрупким
покровом ложатся на
землю, плавным движением нарушая спокойствие зимнего дня.
Но стоит зайти в кафе,
чтоб отогреться и с удовольствием
вдохнуть
запах сладкого черного
чая и жареной рыбки
– в «Кларебаре» или
«Компоте» — как тебя
окутывает жар человеческого тепла и разговоров,
соблазнительные запахи еды и шумы города
– кипящая летом на улицах, в январе жизнь перетекает
в такие теплые островки света
и счастья, надежно укрытые от
морозов и снега. Я сижу у окна,
расписанного лучшими мастерами петрикивки — ветрами и
вьюгами, и, грея руки о теплую
чашку с душистым кофе, думаю
– Господи, как же я тебя люблю,
Одесса!
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Значить так, іду... Пардон,
повзу я якось вулицями Києва...
Чи як це тепер називається?
Зима. І знову зима. Ніхто
не очікував морозу цього року,
бо це ж така несподіванка —
холод! Та ще й узимку! Ай-айай, який безлад.
А якщо серйозно, зима цього
року... Мда... Зима цього року
прийшла, причому складається
таке враження, що вона ще розраховується за всі ті роки, коли
у грудні можна було виходити
у бікіні.
Отже, як виходець із екваторіальної України, можу вам
доповісти сумну статистику:
сотні ламаних рук, ніг, ключиць і черепів по всій Україні
— рекордний результат навіть
для нас.
Дорогонедочистильники
(я їх так охрестила, бо інші
слова, з якими вони асоціюються, не можна публікувати)
у Києві настільки суворі, що
центр міста нагадує ковзанку
у «Каравані» у її найгірші дні,
проте Набережна (не дорога,
а тротуар вздовж неї!) прочищається щовечора. Враховуючи
те, що суїцидальних дЫбілів,
що полюбляють романтичні
вечірні прогулянки при температурі -20 у місті мало, сенсу
у чищенні Набережної (як і в
усьому іншому в нашій славній
країні) я не бачу.
Але годі про мене. Давайте
поговоримо про Новий рік.
Минуло всього трохи часу, а
мені вже хочеться наступного року. Або відразу квітеньмісяць.
На свято Нового року було
напрочуд весело — мабуть
тому, що я не святкувала його
вдома, а вирушила до Данії —
осередку Католицької Різдвяної
Лихоманки. Мені, як людині, що

Газета учнів та вчителів
Кловського ліцею №77

«Якщо і є в мене досягнення, то винен в цьому
педколектив»

Галина Євдокимівна (з виступу на педраді)

А скоро придет март, апрель,
май, зеленая листва, горячий
песок, лимонные блики на
мостовой, прозрачные лучики
солнца, и снова все будет цвести и блистать, дарить радость
и веру, охлаждать соленым морским бризом горячие головы.
Скоро будут и оттепель, и короткие платья, и легкие туфли, и
птичье пенье по утрам. И я снова
приеду в мой город, буду гулять
по набережной, есть мороженое и искриться
от счастья. Ведь
я – в Одессе!
Значит все будет
хорошо.
С надеждой на
скорое лето,
Александра
Даруга

ГЛОБАЛЬНЕ
ПОТЕПЛІННЯ... ХА!

(продолжение)

Если ты получишь двойку,
Не расстраивайся, нет!
Становись-ка в позу стойко
И родителям в ответ
Храбро крикни: «Не виновен!
Я стоял почти на смерть.
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ОДЕССА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ
Коля Ферт,
7-а
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приземлена і давно начхала на
культуру, було дуже незручно серед неймовірної кількості
гірлянд, Санта-Клаусів і оленів.
Ви не повірите — ці кляті
європейці настільки старанні у всьому, що навіть Різдво
вони святкують кожного року
однаково. Прикрашається все
— від електричних дротів, що
тягнуться акуратно паралельними лініями вздовж доріг, і
до публічних вбиралень. Потім
хазяйка дому зачиняється на
кілька днів на кухні і готує
стільки їжі, ніби збирається рік
прогодувати Українську армію.
За Різдвяним столом збирається
вся родина. Не просто вся — а
абсолютно вся. Мамки, няньки, десятиюрідні племінники і
п’ятиюрідні бабусі семиюрідних тітоньок, яким так і кортить ухопити тебе за щічку і
прочитати нудну лекцію батькам про те, що тебе, нещасного,
не годують.
Ніхто не напивається, не
падає обличчям в салат «Олів’є»
(якого, до речі, теж немає в
європейській кухні), а якщо
хтось і залишається на ніч,
то не тому, що вже нічого не
бачить перед собою, а тому,
що далеко їхати... Чи тому, що
ніхто навіть не подумає сісти
за кермо, випивши півкелиха
шампанського.
Після українського святкового колориту — хоч вішайся
від нудьги. Там навіть колядників немає, а тільки Свідки
Ієгови, вбрані у випрасувані до
ниточки костюми, які ввічливо дзвонять у двері і весело
повідомляють про
кінець світу.
Зате у нас...
Все))
Маша Щербініна,
9-б

Від редакції
Цей номер ми присвячуємо директору Кловського ліцею, Народному
вчителю України Галині Євдокимівні
Глущенко. Більшість людей відокремлюють фах і життя. Але в її випадку
відокремити школу і дім неможливо.
Вона і школу перетворила на чистий,
сяючий, красивий дім, де сама разом
з учителями і учнями проводить своє
життя.
Галина Євдокимівна Глущенко
народилася в селі Кошаринці на
Вінниччині, що в 20 км від залізниці.
Вона один з останніх свідків Великої
Вітчизняної, яку пережила дитиною. Коли почалася війна, Галина
Євдокимівна тільки закінчила третій
клас. Батько та старший брат Василь
пішли на фронт. А вона з мамою та
сестрою залишились «під німцем». За
одну воєнну ніч все перевернулось в
їхніх Кошаринцях. Коли прокинулись
уранці — не впізнали села. Чужа
мова, чужі солдати, чужинські порядки...
Під час окупації школа була закрита, та Галина Євдокимівна самотужки
вчилася по підручникам своєї сестри.
Батько повернувся з фронту поранений, а брат Василь загинув. Що таке
українське повоєнне село, мабуть,
знаєте, про це багато зараз пишуть.
Галина Євдокимівна пішла знову до
школи, відразу в шостий. Пішки ходила в сусіднє село, більше 10 кілометрів
щодня, і в дощ, і в сніг. Їх було тільки
четверо, що продовжували навчання.
Вчитися вона дуже любила і була відмінницею.
Потім вступила до Бершадського
педагогічного училища, а в 1955 році
— до Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка ( філологічний факультет, відділ логіки, психології, української мови та літератури). Вона була першою зі свого села,
хто навчався в університеті. Нелегкі
були ці студентські роки. Підробляла
пранням білизни, прибирала квартири. Недоїдала, захворіла на туберкульоз. Але вчилася із захопленням
і закінчила університет з червоним
дипломом.
А потім одружилася з
прекрасною людиною —
Андрієм Арсенійовичем
Глущенком, талановитим
математиком. Він жив
у Кагарлику до і після
війни. Познайомилися
вони у Києві, в університеті, а коли одру-

жилися, то пережили три весілля:
у Кошаринцях, на Вінниччині, на
батьківщині Галини Євдокимівни, у
Кагарлику та у студентському гуртожитку в Києві.
Андрій Арсенійович Глущенко –
ветеран Великої Вітчизняної війни.
Солдат-піхотинець, на фронті з
1944року. Тоді йому було 18 років.
Воював на 1 Білоруському фронті,
дійшов до Берліна, брав участь в
берлінській операції, потім служив
у Німеччині, а в 60-х працював в
Німеччині вже як професор математики. Має бойові нагороди. Галина
Євдокимівна завдячує чоловіку за
своє становлення , а він — їй.
Спочатку працювала в Кагарлику,
Київської області, де жив чоловік,
а з 1959 року, коли сім’я переїхала до Києва (після народження сина
Сашка), почала працювати в 77 середній школі, спочатку вчителем української мови та літератури і завучем.
Коли в 1968 році її призначили директором, не хотіла погоджуватись, думала — глузують. І боялася, що директорство забере її від сім’ї. Але цього
не сталося. Є і чудова сім’я і школа,
яку вона очолює вже понад 42 роки.
25 років поспіль обиралася депутатом
Київської міської ради, де працювала
в комісії по народній освіті, декілька
років очолювала її.
За успіхи в роботі у 1975 році
Галині Євдокимівні було присвоєно
почесне звання Заслуженого вчителя
УРСР, у 1976 вона була нагороджена
орденом Леніна, а у 1982 році її присвоєно звання Героя соціалістичної
праці.
То була епоха безкінечних «революцій» у шкільній справі (на превеликий жаль, ми
і сьогодні іноді
повертаємось
до цих псевдодемократичних
«революцій»): то
наближали школу до
життя і в кожній школі
(навіть там де не було
умов) всіх ставили до
верстатів, то вводили
11-річку, а потім її скасовували, щоб потім знову
ввести; переходили на
кабінетну систему; то
вводили, то забороняли українську мову або,
пізніше, російську тощо.
Але Галина Євдокимівна
на основі свого точного
педагогічного та адміністративного чуття вміла і
вміє попри всю цю чиновничу лихоманку «згори» віднайти у
всіх тих швидкоплинних перебудовах
щось раціональне і корисне для учня
і для вчителя. Невипадково її школа
перетворювалась на ніби еталон
навчального процесу. Школа перемагала в тогочасних соцзмаганнях (ми б
зараз сказали — конкурсах) і однією
з перших на Україні стала носити
звання зразкової і підтверджувала це
звання з року в рік.
Передовсім
директорка зібрала сильний педагогічний колектив
фахівців високого
класу, і гуманітарних, і точних
наук, вчителів, які
були віддані дітям
Фото 2000 року

К
СЬ

19
0

ИЙ ЛІ

Ц

0-201

77
ЕЙ

Наверняка это заявление
покажется тебе банальным
– ну кто я такая, в сравнении с Ришелье (не кардиналом), де Рибасом, Пушкиным,
Жванецким, Рубиной, которые на все лады распевали тебе дифирамбы? Но это
единственные слова, которые
заполняют меня — с первой
воблы на «Новом привозе»,
с первого шага по брусчатке
Французского бульвара, с первого растерянного взгляда на
твои смешные уличные указатели, на которых так трогательно и географически совершенно неверно соседствуют греческая и еврейская, немецкая
и итальянская улицы. Одесса, я
люблю тебя!
Я полна этим ощущением уже
не первый день. Ты — городмечта, город-воспоминание,
город-кайф.
Город-солнце,

Літературна сторінка

0

80 ПРИЧИН ЛЮБИТИ
І ШАНУВАТИ НАШОГО
ДИРЕКТОРА

і школі. Вони, як і їх директор, щиро,
від душі любили школу, жили з нею
спільним життям.
На долю покоління Галини
Євдокимівни випала неймовірна війна
та інші лиха. А також суворе панування певної ідеології. Вона вірила в неї,
сповідувала її як і більшість із нас,
але розуміла набагато більше і дуже
часто відступала від неї, коли потрібно було рятувати людину і справу. А
потім довелося стати свідком повної
катастрофи цієї ідеології. Треба було
все це пережити, винести і осмислити,
зберігаючи себе і свою гідність. Її гідність — це передовсім її безнастанне

До 80-річчя Галини Євдокимівни ми провели опитування серед учнів. Наводимо їхні
відповіді.
Я шаную Галину Євдокимівну
за те, що вона...
1) …вміє примусити людей переробити
погано зроблену роботу;
2) …вміє зберігати гідність в будь-яких
ситуаціях;
3) …любить дітей, це одразу видно;
4) …незважаючи на вік, все робить для
школи, турбується про неї;
5) …допомагає здобути гарну освіту;

діло — Школа, з її сьогоднішніми проблемами, з пошуками нових технологій навчання, з намаганням поєднати
нове з усім кращим, що зберіг колектив з минулого. Школа стала ліцеєм
з поглибленим вивченням іноземних
мов, з новими програмами, спецкурсам
тощо.
Кловський Ліцей,
як і Україна, у
безлічі міжнародних зв’язків. Цю нову
ситуацію ліцей, керований нею, навчився спрямовувати на
користь розвитку учня
і вчительської кваліфікації. По суті, це новий
виток директорської біографії.
Вона — дитя своєї
епохи, але кращого, що було
в ній. Її колективізм щирий і
непідробний, він не має нічого спільного з брутальною
політичною кон’юнктурою.
Він носить конкретний трудовий характер. Вона безперестанку працює на колектив
і водночас вимагає цього ж
самого від своїх колег.
Егоїстичний індивідуалізм, якого
так багато нині, завжди проходив і
проходить повз неї. Вона людина однієї мети, цілеспрямованості,
вірності своєму вибору — школі.
Колись, на початку перебудови,
прийшла в школу сувора комісія. «Що
ви робили для України?» — голосом прокурора спитала одна з перевіряючих. «Що я робила для України?
— перепитала здивована Галина
Євдокимівна. — «Я вчила дітей!»
Вона самовіддано, з ранку до вечора, робить це і досі.
З ювілеєм, Галино
Євдокимівно!
З води і роси Вам!
Світлана
Петровська

6) …вчить вітатися;
7) …ніколи не жаліється;
8) …присвятила все життя школі;
9) …частіше знаходиться в коридорі, ніж у
кабінеті;
10) …для багатьох учнів стала другою
матір’ю;
11) …вміє керувати школою;
12) …у школі завжди підтримує порядок;
13) …вона так довго працює і не здається;
14) …вона гарна людина;
15) …вона вірно вирішує питання, пов’язані
зі школою;
16) …розуміє наші фантазії;
17) …дорожить минулим;
18) …дбає і про техперсонал;
18) …не пройде повз дитини, яка плаче;
19) …зробила нас однією родиною;
20) …не лінується прибирати;
21) …вважає нас рідними;
22) …справедлива;
23) …не лінується сварити нас, коли ми
цього варті;
24) …вкладає багато енергії в розвиток
школи;
25) …тримає школу під контролем, що не
під силу й молодому вчителю;
26) …пробачає і ніколи сильно не сварить;
27) …вміє забувати все погане і розуміти нас;
28) …за 50 років зробила наш ліцей одним
з найкращих;
29) …знаходить спільну мову з дітьми різного віку і характеру;
30) …внесла так багато змін в наш ліцей;
31) …вона удосконалює не тільки школу,
але і учнів;
32) …любить Україну і рідну мову;
33) …ну, я їй вдячний хоч би за те, що у нас
є дисципліна і свобода слова;
34) …довго працює і все ще спокійна;
35) …півжиття провела в ліцеї і випустила
не одну сотню гідних людей;
36) …правильно спонукає до навчання;
37) …всі ці роки вона намагається покращити наше шкільне життя, щоб було цікаво і
хотілося навчатися;
38) …вона подає гарний приклад того, як
можна любити свою роботу;
39) …гідно несе свою відповідальність і
змушує задумуватись;
(Закінчення на стор. 2)

40) …сама є взірцем для нас у різних сферах життя;
41) …вона гідно несе на собі тягар учительської роботи;
42) …вірно служить народу, вихованню
нових поколінь;
43) …справжня патріотка;
44) …знає кожного учня в обличчя, знає,
з якого він класу
та коли приходить до школи;
45) …дуже досвідчена;
46) …створила світлу атмосферу у школі;
47) …тримає
престиж школи;
48) …сприймає наші невдачі
та падіння як свої
та щиро радіє
нашим перемогам;
49) …гарна господиня, піклується про те,
щоб ми навчалися у комфортних умовах;
50) …може спілкуватися навіть з президентами та космонавтами…
Я люблю Галину Євдокимівну
51) …за те, що не виганяє на пенсію;
52) …за те, що ніколи непоміченим не
проскочиш повз неї, коли спізнився;
53) …за те, що струнка;
54) …за те, що вона була прекрасним вчителем української літератури;
55) …за ямочки на щоках;
56) …за те, що читає нашу газету;
57) …за те, що поздоровляє з днем народження;
58) …за втомлені очі;
59) …за те, що приходячи до школи, ми
радіємо;

Г

60) …за мужність;
61) …за щоранкову посмішку;
62) …за відчинені двері у директорському кабінеті;
63) …за все добре, що зробила;
65) …за те, що її зустрічаю з більшою
радістю, ніж деяких вчителів;
66) …за те, що була молодою та гарною і
залишилася такою;
67) …за вміння економити світло та воду;
68) …за рішучість;

Р

оль керівника – не заважати,
коли не можеш допомогти. а
там, де можеш – допомагати.
Галина Євдокимівна така. Вона
глибоко вникає в усі справи. І

тут нам стає важче. Вона не терпить халтури. Її головна риса
– бажання працювати, робити це
добре і якісно.
Катерина Афанасіївна

М

ожливо, я найдовше з
моїх колег знаю Галину
Євдокимівну. Вперше побачила її в Кагарлику, де я вчителювала наприкінці 50-х. Це було
холодним осіннім днем. Вона
стояла біля груби, стримана,
насторожена, а потім посміхнулася. Мене вразили привабливі
ямочки в неї на щоках, смагляве

З космонавтом Леонідом Каденюком, 2005 рік

Вручення Ордена княгині Ольги, 2000 рік

69) …за те, що не допускає нікого в своє
особисте життя;
70) …за те, що прийшла колись у цю
школу;
71) …за нагороди;
72) …за те, що не уявляю собі ліцею без
неї;
73) …за те, що захищає вчителів від батьків, а учнів від вчителів;
74) …за те, що вчиться все життя;
75) …за те, що визнає свої помилки;
76) …за цукерки до чаю;
77) …за скромність;
78) …за те, що приходить до школи раніше за всіх;
79) …за те, що не може жити без школи
№77;
80) …за те, що вона нас любить!

МАЛОВІДОМІ СТОРІНКИ
ІЗ ЖИТТЯ ГАЛИНИ ЄВДОКИМІВНИ

— любить квіти та свій сад,
розмовляє з квітами як з живими
істотами;
— не любить солодкого;
— з квітів найбільше полюбляє троянди темно-вишневого
кольору
та вміє їх оживляти; після того,
як вони побувають в її руках,
рози не в’януть більше місяця;
— на свята готує свою улюб
лену страву — пісний борщ з
грибами, а ще полюбляє гречану
кашу;
— в побуті дуже скромна, не
любить зайвих речей;
— встає кожного дня о 4
ранку, до роботи робить вогке
прибирання вдома — всюди має
бути чистота. Квіти та чистота
— це її хобі.
— любить народні пісні, але
без надто сучасних обробок;

алину Євдокимівну знають не
тільки в Києві. Я щойно повернулася з курсів, з Харкова.

Сиджу на лекції і раптово чую, що
викладач розказує аудиторії про
наш Кловський ліцей, про директорку, яка незважаючи на те, що
багато років працювала в традиційній школі застійних часів ,
змогла перебудувати школу і йти
в ногу з часом, а іноді, навіть, і
попереду.
Олена Василівна

— одяг любить такий, щоб був
зручний, а не модний;
— з косметики користується,
головним чином, тільки кремом
для рук;
— прикраси не носить, носила колись сережки з маленькими вишуканими діамантами, та,
мабуть, подарувала внучці;
— обожнює свого чоловіка і
під час шкільних суперечок (на
суспільні чи політичні теми)
завжди говорить: «А Андрій
Арсенійович сказав…»;
— має двох 2 онучок — Катю
та Дашу, та одного правнука —
Данилка;
— прожили Галина Євдокимів
на та Андрій Арсенійович разом
— у любові, повазі та злагоді —
55років!!!
— її улюблена пісня (і нею ми
закінчуємо цей перелік) — та,

Вручення атестатів. Середина 1970-х

обличчя з густим рум’янцем і
сяючі радісні очі. Тоді тількино Сашко народився. Вона була
дуже гарна. Такою і залишилася. Ми не були тоді друзями,
але саме вона запросила мене до
77школи.
Я поважаю
її, не дивлячись на те,
що ми іноді в
опозиції один
до одного. І
бувають дуже
гострі дискусії. Але ця
опозиція конструктивна,
вона застав- Фото 1957 року
ляє
творчо працювати та самокритично
дивитися на себе. А в результаті – це краще для справи, для
школи. Так і рухаємося вперед.
Саме тут, в цій школі, я сформувалась як абсолютно незалежна
людина. І саме тут реалізувались
мої творчі педагогічні знахідки.
Значною мірою завдяки її розумінню і підтримці.
Світлана Василівна

Я

працюю тут більше 30
років і добре знаю Галину
Євдокимівну. Я більш за все
ціную в ній те, що вона дуже вболівала і вболіває за громадське.
Вона завжди громадське ставить вище особистого. Може це і
неправильно. але вона живе саме
так. Таких людей мало, одержимих. Якби їх було б більше, наша
Україна швидше б подолала всі
труднощі.
Олександра Еммануїлівна

МІЙ СПОГАД ПРО ВАС…

О чем говорили,
о чем спорили в 1980-х:

О чем говорили,
о чем спорили в 1990-х:

– за преданность учебному
Храму, в который Вы вложили
душу, знания, жизнь.
Тамара Семеновна
– за желание учить и учиться
всему, постоянно совершенствоваться; за огромную жизненную
энергию и работоспособность.
Татьяна Ростиславовна
– за умение четко поставить
цель и выстроить логическую
последовательную
цепочку
шагов для ее достижения.
Алла Борисовна
– за то, что Вы — Человек!
Андрей Витальевич
и Владислав Александрович
– за умение молниеносно
решать задачи по мере их поступления.
Елена Викторовна
– В одном военном фильме,
награждая бойцов, военачальник
с нотками извинения: «Чем могу,
братцы…». Так вот, спасибо за
«Чем могу…»
Елена Львовна

Мы желаем Вам
– Здоровья, здоровья, здоровья.
– Изо всех сил лелеять в себе
чувство юмора, потому что оно
помогает выжить, вызывает
улыбку, а ямочки на щеках украшают и молодят.
– Любви и признания родных
и близких.
– Чтобы у Вас было желание
работать с нами много лет.
– Оставайтесь такой же.
– Покоя в душе.
– Будьте с нами немножко
помягче.
– Радости от сознания, что
Ваше дело живет!
– Піклуйтеся про своїх близьких, рідних...
Шануймося!

ДО ГАЛИНИ

(наслідуючи Лесю Українку)
Ще сонячні промені сплять,
А очі її вже горять,
І ніби до міста весна,
До школи приходить вона.
Вона прудконога така,
Що сон пропадає й тіка.
Такої не знайдеш ніде –
Біжить, закликає, веде.
Вона не зважає на вік,
Вже й промінь її нас обпік.
Дітей оминає біда,
Бо серцем вона молода!

ПРО ЩО ГОВОРЯТЬ У 2010 РОЦІ
Про вибори Президента;
Про зовнішнє незалежне
тестування та підготовку
до нього;
t Про землетрус на Гаїті;
t Про бібліотечний комплекс;
t Про підготовку до наступної педради;
t П ро
нові комп’ютерні
дошки;
t Про майбутні та минулі
моніторинги у старших
класах;
t І знову про класно-уза
гальнюючий контроль;
t Про день Святого Вален
тина;
t Про конкурс англійських
пісень;
t Про підготовку до 110
річчя школи;
t Про хлопців і кохання;
t П ро те, що всі готуються
до конкурсу англійської
пісні та бігають з уроків;
t Про те, що «Одноклас
сники» вже не так популярні, як «Вконтакте».
t Про те, що було б гарно,
якби у школі був Wi-Fi.
t Про те, що канікули перенесли;
t Про те, що помер улюблений письменник Джером
Селінджер, та про його
книгу «Над прірвою в
житі».
t Про те, що всі носять
«УГГИ» и «штаны с мотней»
t Про нову світову прем’єру
— фільм «Аватар»;
t П ро
дрібниці, які не
мають значення;
t Про те, що ми стали більш
дружніми в класі;
t

Один раз в год
сады цветут
Декілька днів поспіль я у
думках проживала свої шкільні дні, життєві уроки … І кожний спогад для мене як злиток
золота, який я складаю у свою
скарбничку, бо найдорожче у
цьому житті коштують знання
та досвід. І цьому мене навчила
мій шкільний директор Галина
Євдокимівна Глущенко.
Вперше я познайомилася з
нею віч-на-віч у сьомому класі,
коли мене викликали у кабінет
директора і провели виховну
бесіду чи краще сказати «дали
прочухана». Я б могла тоді запитати: «За що?», але й досі цього
не зробила. Потрібно навчитися слухати, керувати власними
емоціями і чемно розходитись,
навіть якщо у чомусь можеш
бути незгодний. Це був другий
урок.
З того часу кожне наступне
відвідання її кабінету мало вже
зовсім інший привід: поговорити, порадитися, отримати пораду
чи настанову. І кожного разу
самий вираз її очей та облич-

чя могли стати новим уроком
та підказкою, які розумієш без
пояснень. Вона навчила мене
боротися, прораховувати свої дії
на кілька кроків вперед і бути
відданою улюбленій справі.
І якщо мене спитають чи
знайома я хоча б з однією
Королевою, то я точно зможу
сказати, що у моєму житті завжди
була своя Королева – уособлення Поваги, Традицій і Цінностей,
— мій шкільний директор. І це
визнання по-справжньому щире,
без перебільшення.
Час минає, багато чого змінюється, але те, що у тебе вклали, вже не викинути. А завдяки
Галині Євдокимівні та вчителям
під її керівництвом випускник
виходить з Кловського ліцею з
міцним моральним фундаментом
і міцним скелетом власного «я».
НИЗЬКИЙ ВАМ УКЛІН, ГАЛИНО
ЄВДОКИМІВНО!
МІЦНОГО ВАМ ЗДОРОВ’Я ТА
ТАКОЇ Ж СПРАГИ ДО ЖИТТЯ І
НАДАЛІ!
Інга Вишневська, студентка

 ро мера Черновецького
П
і скільки можна терпіти
безлад у місті;
t Чи доцільно робити дві
державні мови в Україні;
t Про Єгора Коваленка та
його гурт;
t Про гру в «Я»;
t Про те, чи все в цьому
світі, місті, школі… купується?
t Про майбутнє побачення;
t Про погані вчинки однокласників;
t Про те, що батьки нас не
розуміють і кричать, про
те, що в голові безлад,
про те, що до уроків нема
вже діла і про те, що з
цим всім робити;
t Про політику, про політику, про політику…
t Про домашніх тварин;
t Про тих вчителів, які нас
не влаштовують і про
інцидент в нашому класі
між вчителем і ученицею
у п’ятницю;
t Про чергування по школі;
t Про те, що знову хочеться
на канікули;
t Про наклейки Ліги чемпіонів UEFA;
t П ро
день народження
Галини Євдокимівни;
t Про те, у кого з батьків
крутіша машина;
t Про різні речі. На щастя,
у нашого покоління багато інтересів;
t Про те, на яку роботу піти
після школи;
t Про нові хіти…
t Про зимову олімпіаду у Канаді;
t Про те, що подарувати хлопцям до 23
лютого.
t

t

яку співала колись її улюблена польська співачка — Анна
Герман:

Дурманом сладким веяло,
Когда цвели сады,
Когда однажды вечером
В любви признался ты.
Дурманом сладким веяло
От слова твоего,
Поверила, поверила
И больше ничего.
Один раз в год
Сады цветут,
Весну любви
Один раз ждут.
Всего один лишь только раз
Цветут сады
В душе у нас,
Один лишь раз,
Один лишь раз.
А звезды тихо падали,
Когда цвели сады,
О будущем загадывал,
О свадьбе думал ты.
И я уже не прятала
Своих счастливых глаз.
Украдкой мама плакала
От радости за нас.
Один раз в год
Сады цветут,
Весну любви
Один раз ждут.
Всего один лишь только раз
Цветут сады
В душе у нас.
Один лишь раз
Один лишь раз…

Спасибо Вам

Фото 1983 року
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(Закінчення. Початок на стор. 1)

А ЯКЩО ЦЕ ЛЮБОВ?

Дорогая Галина Евдокимовна!

Про секс;
Про те, хто крутіший вампіри чи перевертні;
t Про соціальні проблеми;
t Про майбутнє;
t Про новітні комп’ютери
та комп’ютерні ігри;
t Про життя «за школою»;
t Про стосунки людей та
різні психологічні аспекти життя;
t П ро
різні релігійні
погляди та пошук сенсу
життя;
t Про те, що буде модним в
цьому році;
t Про те, що чекає Україну
після виборів;
t Про те, що бачимо по
телебаченню та чуємо
від батьків: корупція,
нові течії у музиці та
літературі;
t Про директорські контрольні і про те, що інколи і
дихати часу немає…
t
t
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Ч

80 ПРИЧИН ЛЮБИТИ І ШАНУВАТИ
НАШОГО ДИРЕКТОРА

и подобається мені наш
директор? Так, безумовно. І
перш за все своєю відданістю
школі. Вона постійно, на кожній нараді, під час бесід весь час
підкреслює, що учбовий процес
це не тільки передача знань, а
і людські стосунки між учнем
та вчителем. Її відрізняє здатність до самокритики, постійного
аналізу ситуації, що завжди не
просто для людини з сильним
характером. Вона здатна до діалогу. Вона вміє цінити людей по
заслузі, що надзвичайно рідке
явище серед людей її рівня. Мені
є чого навчитися у неї.
Інна Борисівна

Фото середини 1970-х
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