Цей лист із Австрії від випускниці 1990 року ми
отримали, на жаль, із запізненням, але вирішили
все одно його надрукувати, бо він стосується всієї
школи.
Здравствуйте, дорогая Светлана Васильевна!
Надеюсь, Вы в здравии и хорошем настроении, и, как
всегда – полны энергии и идей.
Получила заметку с просьбой написать несколько
слов/строк ко дню рождения Г.Е., и все думала, откладывала, все в голову приходили только стандартные
нарядные фразы.
А на прошлой неделе у нас были школьные каникулы и я с сыном (7 лет) поехала отдыхать в горы – он
у меня лыжник. И там встретила девочку из Киева,
которая уже 20 лет живет в Лондоне, и с которой
мы пересеклись на том же курорте в прошлом году,
но толком не поговорили. Разговор начали только
сейчас...
Ее муж (англичанин): Лена, а откуда у тебя такой
хороший английский?
Я: – Со школы. У меня была очень сильная школа,
очень хорошие учителя.
Наташа: – Какая школа?
Я: – 77-я! Знаешь? Одна из лучших в Киеве тогда.
Наташа: – Да, это моя школа! Я у Людмилы
Владимировны в классе была!
Я: – Да? Она у меня английский вела. Должна была
быть классным руководителем...
Выяснилось, что Наташа закончила школу в 83-м
году (а я в 80-м начала), но, естественно, мы вспомнили почти всех учителей и многих выпускников. И как
ни странно (а почему, кстати, странно) мы начали с
Галины Евдокимовны. Начали с нее, потому что уверены, что огромная заслуга ее в первую очередь заключается в том, что она подобрала такой великолепный
состав, слаженный ансамбль сильнейших учителей! По
сей день мы – выпускники – уже родители – сравниваем

школы своих детей (в разных странах мира) и ни одна
еще не дотянула до стандарта как минимум той,
«нашей» 77-ой, в которой мы «жили»!
Я практически каждый день вспоминаю учителей.
От самой первой учительницы – Татьяны Андреевны,
которая помимо чтения и математики привила нам
огромные организационные навыки, которые очень
помогают и в карьере, и в личной жизни. До последующего классного руководителя – Тамары Семеновны
– которая привила любовь к литературе и умение
проанализировать жизнь и героев, и свою, и, может,
стать немного мудрее.
Каждый учитель был личностью. Конечно, мы тогда
не знали учительской «кухни», но сейчас можно только
догадываться и оценить на «пять» кадровую работу
нашего Директора.
Все всегда говорили, что дай Бог Галине Евдокимовне
много много лет здоровья и сил держать и руководить
школой. Я помню, когда мы выпускались в 90 -м году,
она собиралась на пенсию. Я очень рада, что Галина
Евдокимовна до сих пор у штурвала.
Я очень рада, что Вы, Светлана Васильевна, тоже
по-прежнему капитан! И как я в младших классах
была очарована Олей Богомолец, поющей романсы на
Пушкинский день (при свечах, в пристройке, перед
Вашим кабинетом – в музее школы), как в средней
школе периодически влюблялась в ваших декабристов
– то в Женю Ивченко, то в Андрея Грищенко, так пусть
девочки и мальчики уже ХХI века продолжают заворожено любить свою жизнь в нашей – их – 77-ой школе!
Я поздравляю Галину Евдокимовну с юбилеем! Долгих
лет здоровья, прекрасного настроения и директорской
работы! Я низко кланяюсь ей и всем вам, дорогие мои
учителя! Мне жаль, что это через много лет, что это
не при личной встрече, и некоторых учителей с нами
уже нет, но, поверьте, мы о вас думаем и вспоминаем
с благодарностью. И ваш пример и почин, что вы нам
задали, мы переносим на наших детей, а они, дай Бог,
расскажут об этом своим детям и внукам...
Обнимаю, целую
Лена Лузан, Австрия, Вена
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I understand the language of the wind
I say the material world’s too large
I dream of dancing along with pollinated petunias
I try to make sure that the green doesn’t turn black
I hope people can thank the things
that help them breathe
I am quiet and caring

ПРОСТО Я НАДЕЛА
ПЛАТЬЕ НАИЗНАНКУ...
Что-то изменилось... пошло не по плану...
какие-то странные ощущения... эмоций давно
нет. Может есть, но не мои – чужие. Я не знаю, что
это... кризис... пустота... А может быть я просто
шагнула в сухую реку и плыву против течения
своей судьбы? А может быть я просто потерялась?
А может я надела платье наизнанку...
Я не такая, и жизнь моя не такая, не такая как
у вас. Я не прошу меня понимать. Не понимайте,
смейтесь, издевайтесь, но делайте
это вслух.. Будьте рядом, даже если
ненавидите. Будьте рядом! И дайте
дышать! Не воруйте мой кислород...
P.S. Просто я надела платье наизнанку…
Даша Назаренко, 11Б

Лирические
одностишия

* Я выгляжу неплохо, но не часто.
* ...я стою дорого, особенно в одежде.
* Да нет, до свадьбы он не заикался...
* Мне замужем не очень, но живется...
* Нет, ты не просто глуп, ты глуп витиевато!
* Идут года, мне все еще за тридцать...
* В его глазах читается: семь классов...
* Помехи счастью – ты и лишний вес.
* Вот негодяй: краснеет – и не врет!
* Сегодня плов без мяса. И без риса.
* Все позади: придется обернуться!
* Мне истина дороже не настолько!
* И мама, и Минздрав предупреждали...
* Если б ты любил меня, как пиво!
* В нем много детского: не любит манной каши...
* Время лечит, но исход всегда летальный...
* Печаль моя светла: она уже слиняла...
* Уснул, не попрощавшись. Развожусь!
* Таких, как я, немного: только я...
* В твоих глазах есть все, помимо смысла.
* Тебя не видеть. Это ли не счастье?
* Что ж, будь по-твоему: снег белый и холодный.
* Любить он мастер, а жениться кандидат.
* Он улыбался искренне, цинично.
* Попробуй суп, не бойся, есть лекарства!
* Пора мириться, завтра день зарплаты...
* На завтра у меня истерика и шопинг.
Майя Четвертова

Лист
до газети
Добрий день, пані та панове!

Ось що мене схвилювало –
зневажливе ставлення до газети. Такий факт: коли роздавали січневий випуск газети, то
мені стало соромно. Всі хотіли її
одержати, але коли одержували
свій екземпляр, то газета перетворювалася на літачок або на
зім’ятий шмат паперу. Світлана
Василівна ледь знайшла гроші,
щоб друкувати газету в типо-

графії на гарному і дорогому
папері. А скільки праці і часу
витрачають діти – журналісти і художники?! Хтось про це
думає? Не потібна тобі газета
– не бери її, залиш іншим, хто
читає її та поважає. Може газету
зробити платною, тоді не буде
такої зневаги? Чи може взагалі
її не випускати? Я не знаю, що
робити, тому просто прошу вас
ставитися до газети з повагою.
Автор побажав лишитися
невідомим.

Від редакції
Щовесни, 9 березня, ми відзначаємо велике національне свято
– день народження українського
генія, поета Тараса Шевченка. До
цього свята ми друкуємо уривки з
маловідомої, майже забутої статті
Корнія Чуковського «Шевченко»
(1914 рік,) одного з найкращих
творів російської літератури про
нашого поета. Заведено було любити Шевченка за те, що він демократ,
вийшов, мовляв, з народу; інші зневажали – за те саме. Чуковський чи
не перший заговорив про Шевченка
як про поета, художника, витонченого майстра поетичного слова.
У родині Чуковських був майже
релігійний культ Шевченка. Вірші
поета Чуковський знав мовою оригіналу змалечку з голосу матері,
яка співала своїй дитині пісні на
слова Шевченка. Свою матір він так
і сприймав: як одну з багатостраждальних шевченківських героїнь, а
себе – як шевченківського «безбатченка». Корній Чуковський (Микола
Корнійчуков), син полтавської селянки, відчував себе українцем, думав
українською – так він занотував в
своєму щоденнику на початку своєї
творчості.
Сподіваємося, вам захочеться прочитати цей текст в повному обсязі.

Шевченко

«Українська мова, така дзюркотлива, щебетлива, начебто створена для
ніжних, любовних речей: ясочка моя,
зіронька ясна! – стала для Шевченка
ще ніжнішою й ласкавішою, бо воістину
Шевченко найніжніший і найласкавіший
із усіх на світі поетів.
Коли він пише про
принижених і ображених, про своїх наймичок і покриток, він
не тільки їх любить, не
тільки жаліє, він тут же
на сторінках, начебто голубить їх, бере за
руку, гладить по голові
– і нелюдська ніжність,
небувала, обожнювання
безмірно переповнюють його всього – захоплення обожнюванням,
екстаз обожнювання і
ніжності, ...і часто, не
в силі стримати такий
раптовий наплив розчуленості, він падає
ниць і молиться про
свою «ясочку», «ласочку»-Катерину,
Оксану, Мар’яну:
О Боже мій милий,
За що ти караєш її, молоду?
За те, що так щиро вона полюбила
Козацькії очі?...Прости сироту!
...Чи ж винна голубка, що голуба любить?
Чи винний той голуб, що сокіл убив?
Бачите, він на колінах, він простягає
руки, він просить перед Богом за свою
«голубку», «пташку», «сироту», Оксану,
Мар’яну, Катерину, він просить для неї
прощення й милості і собою готовий
заслонити її від караючого гнівного
Бога. Це його ранні вірші, але й на старості літ те ж саме... Закинений у пустелю, на безлюдний острів,за тисячу верст
від коханих і близьких, знову з тією ж
безмежною ніжністю молиться він за
покритку:
– «Мій Боже милий!» – пошли моїм
словам святу владу пронизати у людей
серця, викликати у них сльози, щоб осіни-
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ки. Мятные ночи. Первый выезд на
дачу. Радостные прогнозы погоды.
Заботливые мамаши с детьми.
Весна – это всегда щекочущее
солнце, которого мы так ждали.
Начинает светлеть по утрам. Прячем
на антресоли искусственную ёлку (а
вы думали, её кто-то убрал с Нового
года?) и двадцать курток, из которых всю зиму носили только одну.
Начинаем бегать по утрам, активно
искать себе половинку и все время
спрашивать администратора любимого кафе «Ну когда вы уже откроете террасу?», хотя знаем ответ заранее. Начинаем больше улыбаться, по
ночам кропотливо вырезать открытки для мам-бабушек-сестричек на
8 марта и открывать окно, только
чтобы завопить «Весна пришла!
Там-тадам!»(или что-либо не менее
содержательное). Чувства переполняют, хочется делиться радостью.
Это все совсем
скоро. Мы ждали всю
зиму весны. А всю
весну мы будем ждать
лета…
Маша Назарова

I pretend to be a flower,
blooming, smiling, spreading my petals
I feel the leafy green carpet between my toes
I touch the rough bark of the leafy giants
I worry that the sun will stop shining
I cry at the sight of a torn apart planet
I am quiet and caring

Газета учнів та вчителів
Кловського ліцею №77

ло їх милосердя, щоб їм стало шкода моїх
дівчат, тобто знову таки «наймичок»,
принижених і скривджених... Але цього
мало, в кінці свого страдницького життя
ця самотня і непривітна людина зібрала
у себе в душі такі запаси невитраченої
ніжності, які виплеснулись у неї через
край, і дивне, безумне, майже неможливе
слово сказав він тоді про свою «голубку», і «пташку»: свята! Свята Катерина!
Свята Оксана! Надмірна ніжність дійшла
до межі і ось перейшла за межу! Це слово
«свята» стало у Шевченка повсякденним,
тому що і почуття увійшло у повсякденність, почуття набожної, релігійної
ніжності до нужденних і обтяжених...
Покритка стає для нього іконою, божеством: «і перед нею помолюся, мов перед
образом святим».
Але найжахливіше було те, що людині з таким надприроднім даром палкої
любові і ніжності, ця палка любов і ніжність були заборонені. Всі ми знаємо:
йому, живописцеві, поетові, заборонялося малювати і писати, але коли його віддали у солдати, тим самим заборонили
йому й любити. І він,
який присвятив жінці
ледве не сорок поем,
який вічно молився за
неї і молився їй, на 10
років, на найбагатші
коханням роки, був
насильно відторгнутий від неї!...
Загалом у нього була
вічна потреба молитися... Ми бачили, як він
молився за покриток і
перед покритками, він
так часто звертався
до людей, до Бога, до
розмаїтих предметів,
до Музи, до України, до
долі. Я б сказав: він
був геній молитви.
Як чудово перекладав він пророка Ісайю, Осію, Ієзекіїля,
Псалтир! ...Поема «Неофіти» вся сповнена величаннями, псалмами, і навіть у
солов’їному щебетанні йому ввижається
спілкування з Богом: «защебече соловейко...та дрібно, та рівно, як Бога благає»... Він завжди звертається до когось
чи до чогось – «зоре моя вечірняя!»,
«думи мої, думи мої, ви мої єдині, не
кидайте хоч ви мене при лихій годині!», «Вкраїно, мій любий краю
неповинний», – така вже в нього
душа – то віддається, то горнеться, ладна славословити, величати, і його переливчастий, дзюркотливий вірш начебто навмисне створений для тихої вечірньої
молитви...
Цей геній молитви – в той же
час і геній прокляття. З часів
старозаповітних пророків жод
не ще, здається, серце не вміщало в собі так багато надмір
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ної любові і так багато надмірної Бога… Бог для нього святий, але ці муки
ненависті. ...Які жорстокі, жорстокі навколо для нього ще святіші, і з стражслова «Я різав все, що паном звалось» денного людства він створює начебто
(«Варнак»). ...Розповідаючи якось нове божество для себе.
Отже, ми покинуті Богом, Бог забув
Я.П. Полонському про те, що його рідні
досі раби, кріпаки, він плакав, скрего- про нас, і це найстрашніше, що тільки
тав зубами, і, нарешті, «скрикнув і так знає про Бога Шевченко. Адже з усіляударив кулаком по столу, що чашки з ких страждань людських він чомусь найчаєм злетіли на підлогу і розбилися на болючіше відчув саме це: покинутість…
друзки». Насправді сокира, обух, ніж та Здається, що найтяжче в світі – не голод,
кров – найуживаніші слова у «Кобзарі» не божевілля, не недуга, не смерть, а
І вражою злою кров’ю
саме сирітство, коли тебе відштовхуВолю окропіте,
ють, коли тебе «одцураються», і як же
– він, як і його гайдамаки, вірив у певні
страшно, коли від людей
хвилини, що ножі бувають священні.
«одцурався» їх Бог! Люди,
Поет-месник,
поет-ненависник
від яких хто-небудь «одцурав(по-мужицьки, з сокирою й вилами)
ся», – тільки таких брав на стоШевченко єдиний із слов’янських
рінки до себе Шевченко. Прийдіть
поетів міг назвати свою музу
до мене, всі покинуті, я один не
музою помсти і гніву.
покину вас!
Та ось подробиця
І, дивно сказати,
воістину чудова.
навіть до речей, предЯкось у травметів покинутих він
ні 60-го року,
відчуває незрозумівже перед самілий потяг. Гніздо,
сінькою
смертю,
покинуте соловейШевченко написав
ком… і цей покивірш «Молитва», в
нутий човен, і
якому просив у Бога,
ця
поетична
щоб він закував нена«тополя», яка
висних йому людей у
«одна, одна, як
Мал. Світлани Немченко
кайдани і замурував їх
сирота, на чужині
глибоко під землю. Але не минуло й гине»… і ця найсвятіша Україна, яка
двох днів, як Шевченко вже звертається
Обідрана , сиротою
до Бога з новою молитвою, абсолютно
Понад Дніпром плаче.
протилежною старій. Він просить Бога
Тяжко, важко сиротині,
не робити того, про що благав напереА ніхто й не бачить.
додні. ...Тобто сьогодні він молиться про
Головне, що «ніхто не бачить», це й звопомсту, а назавтра вже – про прощення. рушує, це й приваблює його понад усе…
То прощаючи, то проклинаючи...він Звичайно ж, це символи, …це зовніші там, і тут, і в прощенні, і в прокляттях ні образи, якими несвідомо Шевченко
був однаково невгамовний і неприбор- намагався хоч як-небудь передати непоканий, і недаремно в одній молитві ще збутнє, вічне почуття свого нелюдського
у 1845 році звертає до Бога з такими сирітства…
ж словами: «Дай жити, серцем жити, і
Ви тільки уявіть собі на хвилиночлюдей любити, а коли ні, то проклинать, ку цього юнака – підлітка Тараса, тут,
і світ запалити». Або всіх любити, або у Петербурзі, – він бігає де-небудь
спалити всесвіт, або всіх обняти, або Гороховою, Литейною, Міщанською в
всіх проклясти – ці два великих пориви тиковому халатику, з відром і пензлем у
почережно володіли ним.
руці,увесь забризканий вапном, вохрою,
У гніві він – як пророк, в покірливос- – учень маляра Ширяєва… «Тараска, за
ті – як апостол; його ласка переходить пивом!», «Тараска, за табаком!» …раб –
у молитву, його лагідність – у подвиг кріпак безпросвітний:
любові і прощення; кожне почуття він
Не знав, сіромаха, що виросли крила,
доводить до пафосу і релігійний у кожЩо неба достане, коли полетить,
ному своєму слові: іншим і не може
Не знав, нагинався, –
бути великий національний поет, жрець …заляканий, зацькований раб, якого
і жертва свого народу, облагороджува- сікли на конюшні і який дитиною їв
ний, піднесений, він втілював у красу і глину від голоду. І раптом трапилося
святиню все, що створила його батьків- чудо, фантазія, «то, чого не буває»: зліщина.
таються до нього якісь ангелоподібні
У Бога він вірував міцно, знову ж таки люди, – він і не підозрював, що такі
зовсім по-селянськи, хоч іноді любив існують… і кажуть йому: ти вільний! І
вольнодумствувати, та дивне почуття не дають йому хартію вольності…
раз охоплювало його: йому здавалося,
І хоч на одну, на коротеньку хвилинщо ми покинуті Богом, що Бог нібито ку, коли такі добрі руки з усіх сторін
махнув на всіх рукою, пішов від нас, від- протягнулися до нього, адже повинно
вернувся; і тому ми всі такі нещасні, що було в ньому замовкнути це вічне почутБогові тепер не до нас.
тя покинутості, адже не покинутий він
Бог як учасник людських справ – тіль- був тоді, адже і через двадцять років не
ки такий і існує для Шевченка. І в залеж- в силі він буде забути про блаженство
ності від того, чи велика ця участь, міня- своє тодішнє…
лося і його ставлення до Бога. Одного
О, звичайно, він до сліз вдячний цим
разу він сказав, що ладен співати Богу людям, які привітали його! Він присвячує
Осанну, але тільки тоді, коли людям їм майже всі свої вірші: і Жуковському,
випаде краща доля: «А до того я не знаю і Григоровичу… та в цих віршах він
Бога». Одне слово, стражденних людей говорить їм одне: все про те ж сирітцей страждалець полюбив дужче, ніж ство… Звідки у нього таке? Я довго не
міг пояснити собі це, але тепер,
мені здається, знаю. Вслухайтесь
в українські народні пісні… і
ви з подивом побачите, що в
творчості українського народу покинутість і сирітство теж
мають перевагу над усіма іншими почуттями:
Ой, поїхав на Московщину
Та там і загинув.
Свою милу Україну
Навіки покинув.
Мал. Даші Ніколаєнко
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By Anna Gamarnik
I am quiet and caring
I wonder why the grass is green
I hear the rustling of the leaves
I see the colors of the rainbow, swaying in the wind
I want the world to see the earth like I do
I am quiet and caring

Мал. Даші Ніколаєнко

Весна – это всегда что-то новое.
Новые яркие резиновые сапоги.
Посадка сельдерея, лука и прочих
не менее важных овоще-зеленефруктов. Веснушки на солнце.
Праздники. Первые витамины.
Первая рыбалка. Замороженная
клюква. Солнечные зайчики. Первые
кораблики по Днепру – настоящие и бумажные. Долгожданное
снятие надоевшей за зиму шапки.
Морковки. Клянчащие хлеб голуби.
Первые цветы. Свидания. Ароматные
почки на ветках. Уставшие дворни-

Цей вірш ми отримали із
Філадельфії від Ані Гамарнік. Їй
зараз 13. Спробуйте перекласти
її вірш україською.

I Am Poem
Мал. Саші Лідаговського

Мал. Даші Ніколаєнко
Мал. Світлани Немченко

Я ждала всю зиму. Чего-то.
Сначала – пушистого снега, снеговиков и глупостей. Потом – подарков,
звёзд и фейерверков. Потом – окончания семестра (до сих пор жду). Я
искала, жила, дышала, смотрела, и не
знала, чего хочу на самом деле.
А я хотела весну.
С практической точки зрения,
весна – самый гнусный сезон. «Весна
на території України мінлива, триває
найменшу кількість діб.» – цитата, «География», 8 класс. Постоянно
непонятная погода, оттепель, грязь,
падающие на головы сосульки, гормональные всплески и орущие коты.
И в то же время, это как глоток свежего терпкозеленого воздуха.
Всю зиму мы сидели
и ЖДАЛИ. За столиками в кафе, сидя под
пледами. Вытянув
ноги у электрокамина, дома. Украдкой
сняв под партой тесные, но такие модные
туфли, в школе. И вот
– весна.
Весна – это всег
да вода. Много воды.

Вода течет по улицам. Вода скапливается в прозрачных лужах. Вода
капает на носы с крыш и деревьев.
Мокрые нахохлившиеся воробьи.
Мокрые отпечатки подошв в коридорах школы. и вода эта поглощает тебя. Утренней росой. Дневным
дождем.
Вечерним
туманом.
Ночной капелью.
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ВЫ ЖДАЛИ ВЕСНУ? Я – НЕСОМНЕННО, ДА
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К Л ОВ

Літературна сторінка

(Закінчення на стор. 2)

Багато мов існує на світі. В
кожного – своя. Кожен формує
власний варіант,іноді – довершує, іноді – паплюжить, але, безумовно, привносить щось своє. У
стосунках з мовою ми всі стаємо
творцями.
Іноді знаходяться природжені
майстри слова, такі як Шевченко,
Франко, Леся Українка, сила
сучасних письменників, котрі
обробляють мову, додаючи їй
довершеності. Але – зауважте!
– вони завжди працюють з тим
матеріалом, що їм дала доля.
Адже набагато легше було б
складати свої шедеври французькою чи російською у часи національного гноблення, коли українську літературну мову вважали за
діалект, що йому судилося недовге життя. Але ці люди знали, що
мова живе у народі, з народом і
для нього. І поки існуємо ми, існує
й вона. Тому вони не обирали, а
бралися до роботи, ніби зорюючи
родючі ґрунти, майбутню основу для зернят української мови,
що виростуть у велику націю,
плекали національну свідомість
і віру в майбутнє свого народу.
Тож цей діамант, виплеканий працьовитими руками, розщеплений
на мільйони частин, які сховані
в серцях людей, що з гордістю
називають себе українцями. Бо
мова така ж життєва необхідність,
як повітря чи вода: ми дихаємо
нею, ми п’ємо її та насолоджуємося кожною краплиною розмови,
ми передаємо її у спадок, разом
зі своїми мріями, ідеями, почуттями. А мова платить нам тим
самим, віддаючи усі свої барви,
відтінки, блиск. Кожного дня я
вживаю тисячі слів, не звертаючи уваги на те, наскільки багаті
мовні родовища.

Можу сказати «красивий», але
знаю, що є ще і чудовий, і гарний,
і добрий разом з мальовничим,
вражаючим, незабутнім. Іноді
трапляється щось жахливе, і я
кажу: погано, відразливо, ганебно, некрасиво, нікчемно, бридко,
непривабливо...
А скільки ще речей чекають на
назву, скільки авторських фразеологізмів заховано в майбутньому!
Яка ще мова ллється прозою,
наче пісня? Де ви знайдете таке
звучне, ритмічне слово «ранкувати»?... Який народ може
називати своїх ораторів дзвінким, яскравим, ніби зарядженим
позитивними емоціями словом
«мовець»? Чи є слово, що передає
енергетику і бадьорість краще
за українське «жвавий»? Існують
слова, котрі просто приємно промовляти вголос. «Мальовничий»
– слово м’яке, ніби округле, приємне на дотик; здається, що сонце
виграє на морських перлах.
Кажеш «дзвін» – і ніби відчуваєш
шкірою цей світлий церковний
чи весняний, лісовий, звук.
Усе життя вживаючи ці сло
ва, люди часто не помічають,
наскільки це чудово – говорити,
розуміти, відчувати це багатство
мови. А я віднедавна розумію. І
отримую задоволення від самої
можливості промовляти, розмовляти, точити ляси, терехкотіти,
навіть теревенити українською.
Користуючись різнобарв’ям української, я опиняюсь серед безлічі
варіантів. І ніколи не помилюся.
Адже хіба можна
помилятися, говорячи найкрасивішою мовою в світі?
Аля Даруга, 9-б

6-б
– Я чекаю від весни якнайбільше канікул, якнайбільше
веселощів і якнайменше домашніх завдань. Весна – це час,
коли можна веселитися.
– Від весни я чекаю закінчення навчального року і, щоб
нарешті, збільшити час на
заняття спортом.
– Всего, чего угодно: любви,
счастья, радости, страха, боли…
и хороших оценок…
– А я чекаю тестів.
– Для мене це квітуча пора
року, що дарує людям радість та
натхнення. Це наче сонячний
промінь життя після холодної
зими-хмари.
– Для мене весна – це радість
для душі.
– Для мене – це початок
нового циклу природи, веселі
канікули та радощі Пасхи. І я
чекаю нових несподіванок!
– Весна-гарна погода, доб
рий настрій, кінець 6 класу,
можливість вчитися ще краще.
– Я чекаю багато подарунків
від своїх друзів та хлопців. І
канікул, щоб бути з ними. Та
відпочинок від тупих людей.

– А я чекаю всього і відразу!
– Весна для мене – це квіти,
любов та свобода.
– Зачем чего-нибудь ждать.
Будь что будет!
– Я очікую великої повені,
вже витрачено багато грошей
з бюджету для допомоги потерпілим.
11кл.
– Не дивлячись на те, що
все розквітне і розпуститься,
я зумію зібрати всі свої сили і
сконцентрувати їх на навчання.
Ї хочу провести останню шкільну весну в колі своїх друзів.
– Очікую більше усмішок
та теплого повітря, весна – це
стан, коли теплішає на душі.
– Я так чекаю тепла…
– Ця весна принесе нове,
– Я чекаю від неї чудових
вражень. Я люблю весну, бо краще, безшкільне життя.
– Наприкінці весни нас очіце квіти і радість. Від весни я
кує випускний, ЗНО і вступ до
чекаю весни!
– Все квітне і ми наближає- вузів, але це вже влітку. А зараз
давайте насолоджуватися весмося до літа.
– Весною у мене день наро- няними святами і посмішками
друзів. Чекаю нових вражень,
дження!
– Приємно спостерігати за нових знань. Хочу, щоб ця весна
пробудженням природи, вес- принесла все найкраще всім.
– Тієї весни хочу відвідати
ною я чекаю нових знайомств.
– Весняний настрій – це щось багато нових міст та очікую
нових сил!
свіже, чудове та сонячне…
– Нових яскравих вражень і,
9 кл.
_ Я очікую не тільки гарної звичайно ж, кохання.
– Нічого дивовижного не
погоди, але й відміни моніточекаю: тільки б поступити до
рингів.
– Для мене весна – можли- університету.
– Ця весна буде найнезавість провести час за кордоном,
очікую нових приємних зна- бутнішою, бо вона остання у
йомств з іноземцями (німцями). Кловському ліцеї. Очікую змін
– А я чекаю кохання і щас- у житті.
– Очікую, як поїду на чужу
ливих веселих історій з моїми
дачу, як поїду зі своєю подруждрузями.
– Чекаю зоряного неба та кою до Москви і як до мене присонячних променів, а також їде один із моїх шанувальників,
жахливої підготовки до екза- відомий європейський футболіст! І що Тимур повезе мене на
менів.
– А я чекаю весняного заго- Маврикій!
– А я чекаю любові та ніжстрення шизофренії.
– Жахливого нявкання ності.
– Жду спокойной подготовки
березневих котів. А також
к тестам
нових вражень та досвіду.
Хвилююсь, що в Києві буде
– Щирого кохання та довгих
великий паводок і квіти у лісах
стосунків.
– Чекаю зближення з моїми через це не будуть такими гарновими друзями та гарної пого- ними.
– Чекаю кохання та мінімум
ди для спорту.
– Ожидаем мониторинга, переживань!
– Жду наводнения...
тяжелых уроков, экзаменов… В
– Весна... Це
общем, весело!
слово викликає
– Чекаю позив нас почуттиву в усьому.
тя
ніжності,
– Цієї весни я
радості, любові.
очікую отримати
Прихід цієї казкрасиві, яскраві
кової пори року
гумові чоботи…
я відчуваю ще в
– Чекаю вихолютому, коли ще
ду нового номеру
Мал. Світлани Немченко лежить сніг на
газети.
– Від весни кожний очікує землі, а душа вже починає прочогось особливого. Я – при- кидатися від зимового інтерємного настрою, теплої погоди мецо, відчуваючи, що скоро
та яскравих шкільних днів. І, настане довгоочікуваний день,
мабуть, глибоко у серці хочу коли серце наповниться співом
знайти цієї весни справжнє пташок, пахощами ранніх квітів, ніжними фарбами молодої
кохання.
– Я очікую «великої води» та трави. Ще зима не здала свої
позиції, а в повітрі вже відвражень.
– Може зробити штучний чувається щось особливе, і ти
газон на майданчику? Чекаю знаєш, що навіть останні морози не налякають природу. І тоді
дня народження.

МОЯ ОСОБИСТА ДУМКА

(Одинадцятикласники щодо останніх змін на закінчення року)
– Я вважаю, що в один день
проводити останній дзвоник
і випускний не можна. В цей
день хотілося б пройти вулицями
міста з посмішкою та випускною
стрічкою, і щоб люди дивилися і
теж посміхалися нам.
– Супер! Удобно и быстро, без
лишних нервов. И несколько
отдохнем перед тестами.
– Я вважаю, що ДПА має деякі
недоліки, і я б ввела зміни до

умов її проведення. Треба дати
більше часу для написання, щоб
можна було сконцентруватися і
не робити помилок…
– Я підтримую ЗНО, але дуже
щільний графік проведення ДПА
та ЗНО є негативом.
– На мою думку ДПА слід було
б зовсім відмінити, оскільки тестування фактично замінює його.
Щодо випускного – це недоречно
в один день робити.

весна з’являється у всій красі,
гомінка і весела, із дзвінкими
струмочками, голосним щебетанням і першими бруньками на
деревах. Мені б хотілося бачити блакитне безхмарне небо,
зелені сади, веселі безтурботні
обличчя малечі, які посміхаються одне одному... Усього не
перелічити, що саме я чекаю.
Мабуть найбільше – кохання.
Я не маю на увазі кохання до
конкретної людини (хоч і цього
чекаю), а маю на увазі почуття
любові до всіх людей, до природи і до всього, що мене оточує.
Я з нетерпінням чекаю, що повітря нарешті наповниться цим
щирим почуттям, адже в любові
завжди є своя розкішна весна.
Оля Єфименко
7-кл.
Чекаю нових пригод, кохання, але є і сумні очікування:
паводок, землетрус...
– А я очікую гарних оцінок і
щедрих вчителів
– Поїздки з класом до Львова!
– Футбольного чемпіонату,
звичайно.
6-а
– Щоб в усіх змінився наст
рій з сірого зимнього на веселий весняний. Щоб навесні вся
Україна наповнилася ароматами квітів, що розпустилися, і
зеленню дерев з молодими листочками.
– Закінчення хвороб і відродження природи.
– Позитиву, вільного часу,
оновлення...
– Переповнення греблі на
Вишгороді...
– Солодощів.
– Розтоплення футбольного
поля. Фізкультури на вулиці.
Фіналу Ліги чемпіонів.
10-а
– Подорожі по Європі...
– Співу птахів, повітря, що
пахне коханням, щирих розмов
з друзями в парку біля театру
Франка, енергії,нових можливостей, привітних людей.
– Змін в Україні, щойно ж
новий Президент!
Чого-небудь нового: вражень. Знайомств.
– Можливості надягти нові
босоніжки та повернення
подруги з Англії...
– Натхнення на написання
нових музичних шедеврів
– Заряду бадьорості, працездатності, енергії...
– Закінчення школи, сексу та
нових творчих починань.
– Чистого та сухого асфальту, прогулянок з друзями, щоб

литься. А в этом году все
– Не схвалюю змін.
наоборот.
– Для нас, дівчат, це
– Те, що ми повинні зданезручно. Ми хочемо
вати математику (історію),
бути в костюмах на
укр. мову та англійську
останньому дзвонидвічі не задовольняє, що
ку, а в нарядних сукстосується випускного –
нях – на випускному. І
теж.
вбрання, і зачіски для
Мал. Даші Ніколаєнко
– Зміни абсолютно не
нас дуже серйозно.
– Це два зовсім різних свята і логічні, дурні, вони, як мінімум,
погіршують стан абітурієнтів.
змішувати їх не можна.
– ЗНО та ДПА… Може і непра– Мне не нравится, что сначала выпускной, а потом тесты. вильно, але від цього нікуди не
Это не нормально. На выпускном дінешся. Напишемо. А випусхочется легко вздохнуть, оста- кний має бути після всього.
– Зміни щодо випускного
вить все школьные проблемы и
нервы позади и с душой повесе- недоречні. Обидві події потребу-

ють великої енергії, а в один день
це нереально.
– Мені все подобається, бо
хочу скоріше закінчити школу.
– Зміни у системі екзаменування вважаю шокуючими, неочікуваними і незручними. На
мою думку такі зміни треба оголошувати до початку навчального року.
– Позитивно. Стало набагато
зручніше та логічніше. ДПА створювала конфлікти з програмою
ЗНО та серією вступних іспитів.
На мою думку, зміни принципу
здачі ДПА – природній процес
реформування освіти.

Здоров’я

Вугревий висип

Цим старим друзям ми
абсолютно не раді, але
навесні вони особливо до
нас поспішають. Чому у
прищиків буває «весняне
загострення» і як з ними
розправитися?
Сонечко почало припікати і до твого великого
жалю розпускаються не
тільки весняні квіти, але і
ненависні тобі прищі.
Лікарі вважають, що
вугревий висип (або акне)
– це явні зміни стану твого
здоров’я. Назвемо основні
причини цьому:
• Гормон тестостерон є
одним з найголовніших
причин появи прищів
у підлітків. Якщо ти
знаходишся в підлітковому віці, то прищі
відображають гормональну перебудову, що
відбувається в твоєму
організмі. Гормони змінюють склад шкірного сала, перетворюючи
його з рідкого в щільне і в’язке. Внаслідок
цього в шкірних протоках формуються сальні
пробки – комедони, що
перешкоджають виходу
шкірного сала назовні.
• Бактерії пропіонів акне і
крихітні підшкірні кліщі
демодекс. Ці мікроорганізми мешкають на
шкірі у 60% здорових
людей. Проте, при гормональних перебудовах
і зниженні імунітету
вони стають активні
і продукти їх життєдіяльності викликають
подразнення і запалення шкіри, тобто прищі.
• Менструація. Рівень стероїдних гормонів підвищується в останній фазі
менструального циклу,
тому у більшості жінок
поява прищів буває
пов’язана з місячними.
Навіть твої подруги, не
страждаючі від акне,
можуть помітити на своєму обличчі один або
пару прищиків перед
місячними. Це – прояв
жіночої гормональної

системи. Якщо тебе
часто турбують прищі в
районі рота і підборіддя,
то тобі слід сходити до
гінеколога.
• Весняне загострення.
Після довгої зими твій
організм ослаблений
через нестачу сонця,
довгого перебування в
закритих приміщеннях,
як правило, малорухливого способу життя і
калорійної їжі. Імунітет
понижений, і прищі тут
як тут. Як же з ними
боротися?
Отже, правила поведінки в період весняного
загострення:
1. Крім базового догляду за шкірою, який включає очищення і зволоження, важливо дотримувати
додаткову гігієну. Заміни
рушник
одноразовими
серветками. Якщо хочеш
замаскувати прищик –
використовуй тільки антисептичні засоби, зазвичай
вони бувають у вигляді
олівців. У жодному випадку не видавлюй прищі
нігтями, твої пори можуть
стати широкими комірами
для інфекції. Вирішення
цієї
проблеми
довір
лікареві-косметологові.
У жодному випадку не
користуйся простроченою
або неякісною косметикою. Принаймні раз на
тиждень протирай серветкою клавіатуру комп’ютера
і свій мобільний телефон.
Проведи ревізію в своїй
косметичці – регулярно
міняй або стирай з милом
спонжі і кисті. Прагни умиватися не частіше за 2 рази
на день – дуже часте миття
може понизити захисний
бар’єр шкіри. До рук це не
відноситься. Навпаки, торкаючись брудними руками

шкіри обличчя, ти провокуєш появу акне.
2. Веди активний спосіб життя: займайся спор
том, бажано, на відкритому повітрі. Тоді твій
обмін речовин покращає,
а клітини шкіри наситяться киснем і іншими
корисними елементами
зсередини. Також спорт
допоможе тобі подолати
стрес і зайві хвилювання,
які є непрямою причиною
появи акне.
3. Харчуйся повноцінно і правильно – уникай
фаст-фуда, прагни скоротити до мінімуму вживання гострих і солодких
продуктів. Не об’їдайся,
але і не захоплюйся голодовками.
4. З приводу косметич
ної лінії по догляду за
обличчям порадься зі сво
їм косметологом. Прагни
вибирати некомедоногенні засоби.
5. Якщо ти вважаєш, що
тебе можна сміливо назвати експертом по догляду
за шкірою обличчя, але
при цьому прищі і угрі все
ще є твоїми супутниками,
значить, настав час відвідати дерматолога, оскільки відвідин звичайного
косметичного салону тобі,
швидше за все, буде недостатньо.
Крім того, слід пам’я
тати, що одним з чинників, які сприяють розвитку
вугревої хвороби, є підвищена нервова збудливість. Тому часто емоційні
переживання можуть провокувати чи загострювати захворювання. Стреси
запускають гормональний
механізм, який активізує
залози внутрішньої секреції: гіпофіз і наднирники,
– а це, в свою чергу, призводить до підвищеного
вироблення андрогенів,
які активізують роботу
сальних залоз.

АМЦ піклується про Ваше здоров’я та здоров’я Вашої
родини. Пам’ятайте, що профілактика – це найкращий
спосіб зберегти здоров’я. Якщо Вам необхідна більш
детальна інформація стосовно проблеми вугревого
висипу та можливих методів лікування, звертайтесь
до спеціалістів АМЦ за тел. (044) 490-76-00 або пишіть
за адресою PatientServices@amc.com.ua

ПЕРЕВІРТЕ СВОЮ ОСАНКУ ВДОМА

Сколеоз – поширене захворювання
серед дітей, особливо у шкільному віці.
Важливим завданням для батьків є своєчасне виявлення перших ознак цього
захворювання. Кожен рік діти шкільного
віку в період їхнього розвитку та росту
повинні проходити у шкільних закладах профілактичні огляди на виявлення
сколеозу. Запобігти виникненню викривлення хребта у дитини є першочерговим
завданням батьків. Огляд дитини може
проводитись швидко і просто батьками
в домашніх умовах. У такому випадку
треба знати декілька елементарних методів самостійної діагностики.
Наступний огляд проводиться в
момент, коли дитина знаходиться в горизонтальному положенні, ступні разом,
нахил вперед. Долоні зімкнені разом.
Оглядач діагностує виявлення наступних
показників. Чи не спостерігається:
– нерівномірне положення лопаток;
– несиметричне положення ребер з
однієї із сторін;
– затруднення зігнутися та дістати
руками до голіні та стоп.
Дитина приймає вертикальне положення, оглядач діагностує наступне:
– чи вище одне плече за інше;
– чи вище лопатка з однієї сторони
за іншу;

– чи спостерігається збільшення
складки по одній стороні талії;
– відстань між рукою і талією з однієї
сторони більша за відстань між рукою і
талією з іншої сторони;
– несиметричне положення голови
дитини відносно тулуба чи таза у положенні стоячи.
Така візуальна картина як кругла спина
чи сутулість у дитини є першим сигналом про розвиток сколеозу. Основним та
найефективнішим методом профілактики
цього захворювання на раньому етапі
розвитку є фізичні вправи.
До ранньої діагностики, профілактики
та методів лікування батьки повинні відноситись дуже відповідально.
Якщо Ви провели діагностику вдома та
виявили один із симтомів описаних вище,
зверніться, будь-ласка, до лікаря та не
залишайте цю проблему без уваги.
Висококваліфіковані лікарі Американ
ського медичного центру завжди допомо
жуть Вам у професійному огляді та інди
відуальному комплексі
фізичних вправ, щоб запобігти виникненню сколеозу у Вашої дитини.
Ігор Дерев’янкін, лікар,
директор Американського
медичного центру
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Барви української мови

Ми провели бліц-опиту
вання щодо настрою наших
учнів напередодні весни.
Наші питання були такими:
Що ви чекаєте від весни?
Чи закохувались ви коли-небудь
весною?

НАШІ ОПИТУВАННЯ

– Я і зараз закоханий, але
це було і залишається таємницею. Я закохувався, але відчув
і зрозумів це не одразу. Думав,
що це просто так. – Ні, любов
це незабутнє враження. Іноді її
прирівнюють до наркотичного
сп’яніння. Так і є. У нашому
розумі виділяється якась речовина...
6 кл.
– Любити ще рано. А ось
подобатись – так, мені подобається одна дівчина. Я весь час
про неї і думаю.
можна було посидіти на галяви– Так, це було неймовірно.
ні і помовчати...
Серце швидко билося і болів
Що стосується любові та живіт.
закоханості навесні, то поло– Так, але цього неможна
вина учнів відповіла, що з пояснити.
ними цього ще не трапля– Відчувала щось незрозулось, а друга половина, що міле, жахливе і прекрасне. Це
вже відчували це почуття найкраще з почуттів, заради
(незалежно від віку), але якого люди йдуть на все.
більшість учнів 7 класів зна– Так, була весь час дуже
йомі з почутсхвильована
тям кохання.
– Я нещодавДеякі учні ввано зрозуміла,
жають, що це
що саме законе залежить від
хуватися мені
пори року.
доводилось, але
Хотілося б
любити довго і
подякувати
по справжньоМал. Даші Ніколаєнко
учням за довіму – ні. Тоді я
ру, більшість відповідей відчула, що все навкруги інше.
– підписані ім’ям та прізви- Раніше я постійно сумувала
щем, але, захищаючи учнів через оте сіре та однотонне
від деяких дітей (не всі вмі- повсякденне життя, а зараз я
ють з повагою ставитися до почала посміхатися та знаходичужих почуттів), ми не нава- ла щось гарне і яскраве. Все, що
жилися зберегти підписи.
раніше мені здавалося похмурим, перетворилося на чарівне
Наводимо деякі відповіді:
і казкове.
8–9кл.
– Я не відчувала ще нічого,
– Весною зі мною цього не
відбувалося, а ось взимку зако- але так хотілося б.
– І так, і ні. З’явилося почутхувалась двічі.
– Я закохуюсь дуже часто, за тя прихильності.
– Так, доводилося. Це такі
одну весну можу закохатися і
емоції, що ти дивишся на цю
не один раз.
– Бред. Весна – это свобода. людину і відчуваєш, що не
– Одной весны тут мало. можеш жити без неї. З цією
людиною тобі гарно, ти знаИстория длинная.
– Весняна пора – це порив ходишся на сьомому небі від
емоцій, які нічого в майбутньо- щастя.
– Так. Я відчувала вірність
му не несуть.
– Часто згадую про своє вес- цій людині і те, що я потрібна
няне кохання, але це маленька їй.
– Мені доводилось закохатитаємниця.
– Любовь не зависит от вре- ся. Я відчував такий біль в серці
мени года, главное – чтобы она та потяг до людини. Щось всередині відбувалося, я не хотів
была.
– Справжньої любові в мене їсти і тільки думав про неї.
– Іноді здавалося, що серце
не було, але закоханість я
розірветься, коли траплялися
пам’ятаю.
скрутні моменти, коли хотілося
– Не было, нет и не будет.
мовчати, щоб зберегти любов.
10 кл.
– Вже два роки я закоха- Багато письменників писали
на. Це найпрекрасніше, що я про кохання, і тільки тепер я
коли-небудь відчувала. Весною розумію їх біль та переживанзагострюються всі відчуття, і ня.
Шановні вчителі та батькохання стає сильнішим.
– Я відчувала моральне під- ки! Ви бачите, що учням
важко весною, перевантанесення.
– Зі мною траплялось. Я від- ження і фізичне (уроки,
чувала тепло, гарні думки, мрії. іспити), і емо– Так, звичайно. Стан ейфо- ційне. Будьте
рії, натхнення, проте водно- уважні до дітей,
час ні про що інше думати не не завдавайте
їм додаткового
можеш.
– Звичайно, я ж людина. болю.
Опитування
Радість та щастя я відчувала.
проводили
– Так, в телевізор.
Микола Башлаков,
– Так, зі мною це траплялось
Олена Вікторівна Ферт
у молодших класах. Я відчувала
та Ярослав Леонідович Василенко
приємність і сором’язливість.

Мал. Саші Лідаговського
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Шевченко

Дорогие лицеисты!
Согласитесь, уже так хочется весны! Настоящей, солнечной и захватывающей! Но, как
по мне, весна – не время года,
а состояние души. Нам нужно
создавать весеннее настроение самим, пробуждаться от
холодов, чаще улыбаться и
становиться активнее. А значит, писать нам почаще, присылать материалы, устраивать дискуссии, подавать
идеи. Кроме того, усиленно
готовиться к концу года. Это
ведь это только кажется так:
подумаешь, два месяца осталось! А ведь на самом деле,
время летит, и бегать по учителям с рефератами и улыбочками нужно уже сейчас J
Март и апрель богаты
рад остными
событиями.
Например, 9 и 10 марта мы
отмечали «Шевч енковские
дни», до этого – поздравляли
всех женщин, 14 числа праздновали День Числа π (3,14).
Первого апреля мы запасемся мелом и набором дурацких
шуточек, 4 будем раскрашивать писанки, а 24 отметим
День Солидарности молодежи.
Вообще, выискивать интересные праздники очень весело –
каждый день можно оригинально
поздравить друзей, например,
с японским днем чайника J
Давайте создавать праздник каждый день, радовать
близких и ждать весну! А там
уже и до лета недалеко…
С наилучшими пожеланиями,
Маруся Назарова

Мал. Світлани Немченко
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жець, про те, де у його «Кобзарі»
Василівський острів? Де в
«Кобзарі» Брюллов, де Академія
(Закінчення. Початок на стор. 1) мистецтв?
Покинутість, сирітство… і ніж…Чи неправда, начеб- ність, і гнів теж не особисте його
то з Кобзаря? У класичних кни- відчуття, Але в тому-то і чудо,
гах Чубинського про південно- що майже жодної його особистої
західний край я знайшов лише риси в його творчості віднайти
14 пісень про ревнощі, тільки 30 не можна, і, говорячи про нього,
про нещасливу любов, – але 240 мимоволі говориш про народ, а
присвячено розлуці! Знаменно, говорячи про народ – говориш
що Шевченко виплекав у собі про нього. Тут якась небувала
і проявив, навіть незалежно від кругова порука… Яке для нього
своєї біографії, навіть іноді напе- було блаженство в цьому майже
містичному злитті з
народом. Йому ніколи
не приходилося шукати ні форм, ні ідей для
своєї творчості, він не
шукав Бога, не шукав
світогляду, не шукав
виправдання своєму
буттю, все йому було
дано, і все визначено в
народі і народом, і йому
нічого було питати: що
таке життя? Що таке
смерть? У що мені вірувати? Що мені робити?
Куди йти? Хто я такий?
Що таке всесвіт? Народ
відповів йому ще раніше, ніж він про це
спитав, і він на всіх
Мал. Саші Лідаговського
шляхах життєвих був
рекір своєї біографії, виключно ведений і врятований народом…
ці народні почуття; всі ж інші, Коли він писав «по-московськи»,
його народу невластиві, він хоч «по-великоруськи» натхнення
і переживав… якось залишалися покидало його… Але ж російза обкладинкою Кобзаря… Ці не ською він володів прекрасно,
народні почуття і думки… якось провівши серед великорусів більгаснули в ньому, потухали, як шу частину свого життя…
Геніальність – явище націотільки він брався за перо.
Адже це якесь чудо! Шевченко нальне, і мовою
не
живе у Петербурзі шістнадцять есперанто
років, на Василівському остро- творив ще жоден
ві, він чистісінький петербур- великий поет.
Підготувала Світлана Петровська.
За статтею Корнія Чуковського,
журнал «Сучасність», № 2, 1992 рік

