№ 9 (56)

Газета учнів та вчителів
Кловського ліцею №77

К
СЬ

19
0

ИЙ ЛІ

Ц

0-201

77
ЕЙ

К Л ОВ

Травень 2010 року

0

Что такое праздник последнего звонка для классного
руководителя или для учителя, который работает с детьми
7 лет? Это с одной стороны – радость, потому что дети, которых ты начала учить, были маленькими, выросли на твоих
глазах, выросли физически и духовно. И в каждом из них
остается часть твоей души, твоего труда. С другой стороны
– это грусть, потому что 1 сентября я приду в школу, а их не
будет со мной, будут другие…
Мы прожили все эти годы с моими выпускниками в
любви , дружбе и уважении. И я надеюсь, что воспоминания об этом сохранятся на долгие годы не только у меня в
сердце, но и у них. Я очень хочу, чтобы они помнили, что в
моем лице они всегда найдут поддержку и понимание. Для
меня они были и остаются любимыми и родными людьми.
Александра Владимировна Довгань

Никакого «Прощай»
...Как ни жаль, но детство очень скоро
окончиться. Это событие ознаменуется нашим уходом из школы, из родного
Лицея. Мне все равно, что про него говорили и будут говорить прошлые и будущие поколения – для меня Кловский все
равно останется чем-то родным.
Сразу вспоминается моя спонтанная
попытка покинуть лицей и продолжить
учебу в колледже после девятого класса.
Именно тогда я понял, что для меня значит
школа. Это неоценимый опыт, который останется в
моей памяти, я надеюсь, на всю жизнь. К месту привыкаешь, и порой бывает очень сложно осознать, что вот
совсем скоро уже покинешь насиженное место.

Як завжди перед випуском, ми хотіли дізнатися про те, що думають про школу, життя та
плани на майбутнє наші випускники, що вони
можуть і хочуть побажати школі. Ми підготували для кожного анкети за півтора тижні до
закінчення і просили після іспитів написати
декілька слів. але, на жаль, тільки шестеро
учнів з обох класів визнали нас гідними відповіді. Може часу бракувало? Це зрозуміло...
Ось декілька відповідей і думок.
1. Чи відіграла школа роль
у становленні вашої особистості?
– Школа відіграла певну
роль в становленні мене
як особистості. Саме тут я
зустрів перше кохання і
справжніх друзів. Школа
навчила мене бути людиною, навчила поважати
людей і себе, навчила
підтримувати інших...
– Вона показала велику кількість людей з різними характерами у сукупності, що дало можливість
їх вивчати.
– Сама школа нічого не зробила для становлення моєї особистості, але люди, друзі, вчителі, яких я тут зустрів – безумовно
(не зрозуміло, уроки – ні? – Ред.)
2. Як змінилася школа за 11 років?
– школа обновилася, розвинулася , вдосконалився учбовий процес; з’явився новий спортмайданчик з газоном; відмінили вивчення корейської мови, купили два нових мікрофони, відкрилися нові кабінети; я став вищим на зріст
за багатьох вчителів...

3.Чи задоволений ти тими знаннями, яка дала
школа?
– майже;
– звісно;
– ні
4.Чи пам’ятаєш ти своє 1 вересня?
– Був дощ, я приховався під букетом, загубився, а
потім виступав клоун.
5.Чого бракує школі?
– нормальної техніки
– гуртків мистецтва (дизайн, малювання, анімація).
– ушанування позакласної діяльності учнів
6. Чи є в тебе улюблений куточок у школі?
– великий актовий зал
– немає улюбленого куточка, всюди відчуваю
себе однаково
7. Що думаєш про шкільне самоврядування?
– Воно раптово зникло...
8. Ваші побажання тим, хто залишається.
– Тримайтеся!
– Протримайтесь до 11 класу, буде справжня
халява.
– Поважайте школу і самих себе, спробуйте вдосконалити нашу школу, щоб наступні покоління
також любили її, як і ми. Все у ваших руках
– Прощавай, улюблена школа!
Час розставання уже настав.
Я намагатимусь повернутися знову,
Бо іншого щастя ще не пізнав.

Последняя капля красных чернил
Уже наступили майские…
еще месяц, и я буду называться
выпускницей… Так странно звучит: «Я – выпускница…» Мне не
страшно прощаться с детскими
годами, просто как-то волнительно… дальше будет новая жизнь,
новые знакомы, новые места…
Какими они будут? Еще какихто два-три месяца, и я все это
узнаю…
А за спиной останется 11 лет
школьной жизни…Боже, чего
в них только не было: первая
лучшая подружка, первая учительница, первая любовь, первое
предательство, первая потеря
близкого человека, первый вальс
(да, и это тоже связано со школой)… Так хочется увидеть себя
– первоклассницу в коридоре,
сейчас, в эту минуту… но уже со
стороны… Какой была я? Какими

Мал. Даші Ніколаєнко

Щиро вітаю вас із закінченням ліцею.
Було непросто пройти весь цей шлях для всіх нас. Важко
навчати, важко навчатися, важко навчитися жити разом,
йти один одному назустріч, важко обмежити свої амбіції,
сховати свій менторський тон та почути іншого. Важко
будувати Школу, але ми мусимо це робити, і робити разом.
Ми все своє життя, скільки б не працювали, і який би не
був у нас педагогічний стаж, із хвилюванням зустрічаємо
кожний новий клас. Ми не завжди впевнені, чи буде урок
вдалим, ми не завжди впевнені, чи зрозуміли нас учні
так, як ми хотіли б, і чи взяли вони від нас те, що ми
хотіли їм віддати.
І все ж немає щасливіших людей за нас, вчителів. Коли йдеш до школи по знайомій Шовковичній
і кожний другий перехожий вітається з тобою,
(чи ти його навчав, чи його дитину, чи це бабуся
чи дідусь твого учня), виникає родинне почуття.
Буває, заходиш до школи, а якесь мале дитя хапає
тебе за руку та питає:
«А скоро газета вийде?» Чи в якісь іншій державі чи місті, чи в рідному Києві тебе зустрічають
та кажуть: «Доброго дня Вам! Який я радий Вас бачити!
Ви ще працюєте? Не йдіть, Вам не можна!» Чи зупиняють машину (рідко, але трапляється) і кажуть: «Я
Вас підвезу». І постійно одні й ті ж питання: «Як
школа? А музей є? А хто ще працює?» І дізнавшись,
що все є, не зруйновано, що зберігаються якісь старі
традиції, – щасливі посмішки з’являються на обличчях. Наша школа, рідна!
Чи це не нагорода нам?
Що сказати Вам на прощання? Краще ніж сказав великий гуманіст Януш Корчак, навряд чи скажеш:
«Мы ничего вам не даем. Мы не даем вам Бога, ибо вы
сами должны найти его в собственной душе, трудясь в
одиночку. Мы не даем вам Родины, ибо вы должны найти ее
трудом собственного сердца и мысли. Мы не даем вам любви,
ибо нет любви без прощения, а прощать – это тяжелый
труд, труд, который каждый должен предпринять сам.
Мы даем вам только одно: Тоску по лучшей жизни,
которой нет, но которая когда-нибудь будет, по жизни
Истины и Справедливости.
Быть может, эта тоска приведет вас к Богу, Родине,
любви».
Друзі! Не забувайте про гідність, без цього немає людини. Це стрижень характеру, єдине, про що треба турбуватися з юності, що потрібно зберігати в собі завжди.
Успіхів вам!
Від імені редакції Світлана Петровська

Мал. Ксенії Фетисової

Дорогі випускники! Шановні батьки!

Мал. Даші Ніколаєнко

Останній дзвоник

были мои одноклассники? Теперь
мы можем только очень приблизительно это вспомнить, а так
хочется пересмотреть все эти 11
лет как один полнометражный
фильм, чей режиссер так и остался анонимным…
Когда я была маленькой первоклашкой, даже не думала запоминать свое первое сочинение,

Как не удивительно, последнее лето я скучал за
школьными проблемами. Да, мне не хватало «завала»
по биологии или укр.лит., проектов по информатике
(и помощь всему классу в подготовке работ), или
хотя бы обычной подготовки к контрольной. Конечно,
среди рабочей недели, порой начинаешь стонать от
усталости, но все равно без этого труда я себя чувствую, по крайней мере, дискомфортно.
Если задуматься: что мне дала школа? Ну, не
считая базовых знаний? Это микрообщество, со
своими правилами и установками, начальством и подчиненными, руководящими и
исполняющими свои обязанности. По сути
– живой организм. Все здесь течет и все
меняется постоянно. И это общество учит
жить. Это полигон, база для тренировки
перед настоящей жизнью. Причем, если
задуматься, здесь участвуют все факторы, которые встречаются нам во взрослой

теперь я постараюсь в самых мелких деталях и оттенках запомнить последнее, прощальное
школьное сочинение. И как бы
не хотелось грустить, но на нем
обязательно останется размазанная клякса чернил…это случайно слеза капнула. Да, я буду
плакать над этим сочинением, но
не от того, что чего-то не знаю
или забыла, а от того, что больше
никогда не смогу сделать ошибку в школьной тетради. И больше никогда не увижу красные
чернила, которые каллиграфическим почерком исправят Ы на И
после Ж Ч Ш… Это будет первое
и последнее сочинение, после
которого нам не поставят оценку, а просто скажут «Ну, а теперь
для вас прозвучит
последний школьный звонок…»
Даша Назаренко,
11-б

жизни. Но пожалуй, одним из самых главных является
Ответственность. Перед собой, окружающими, друзьями – неважно. Ответственность за исполнение обязанностей. И это здорово. Нет, действительно здорово, ты
ощущаешь себя в маленьком уютном мире, где все обо
всем знаешь и даже научился манипулировать правилами. Это дом, который сам же и изменяешь, преображаешь. И хочу сказать, это чертовски интересно и
увлекательно J
Пока для меня школа – лучшие годы моей
жизни. Я и вправду не хочу сейчас затрагивать
какие-либо межусобицы или негативные проблемы – это все мелочи. По сравнению с остальным –
это все обычные бытовые мелочи. Самое теплое
и дорогое и так останется со мной – память об
этих замечательных одиннадцати годах жизни.
Спасибо всем. За всё. И никакого прощай.
Просто до свидания.
Андрей Горбенко
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Все трансформируется, цветет, кричит о новизне,
небо меняет окраску по четыре
раза в день, оригинально примеряя свои летние оттенки.
Мы движемся вперед к чемуто новому, свежему, незаметно
для себя сбрасывая школьноучебно-зимние, заскорузлые,
покрытые шрамами контрольных баталий, исписанные шпаргалками, закопченные настольными лампами, у теплого света
которых мы коротали долгие
вечера (а кто и ночи:), с удивительной настойчивостью пытаясь постичь тайны товарища
Джоуля и товарища Ленца, которые там вместе что-то изобрели, шкурки. Пускай вокруг еще
учеба – для нас намного более
реально лето, с его теплым сыпучим песком, прохладным морем,
кафешками на Крещатике и
раскаленным асфальтом Киева;
с лагерями, дискотеками, друзьями, мороженым «Каштан» и
цветастыми сарафанами, из-за
которых уже никто не отправит
домой переодеваться J.
Еще совсем чуть-чуть, еще
доставят последние оценки,
допишут семестровые, досидят
уроки, дотерпят последний день
ученики и учителя; еще пройдут
по живому коридору выпускники, напишут последний экзамен,
услышат последний звонок;
кто-то обязательно выйдет на
сцену и будет говорить «о начале нового пути, начале взрослой

Праздник, который всегда с тобой

жизни, начале новой страницы». Давайте будем честными
– нужно говорить и о конце.
Конце приятной сонливости на
уроках, конце хачапури в столовой, конце беготни в коридорах
и песен на митинге, конце линеек и тестов, конце записок и
замечаний в дневниках. Для них
– навсегда, для нас – на долгие
три месяца.
Мы завершаем круг, доводя серебристым циркулем его
изогнутую линию. Мы снова
прошли цикл от классных работ
за первое сентября до листочков с годовыми контрольными
за 2009-2010 гг. Мы выросли.
Мы выдержали. Мы не только учились – мы работали для
школы. Мы провели концерты
на День Учителя, День святого
Валентина,
8 Марта, митинг на 9 мая. Мы
участвовали в конкурсе песен
на 14 февраля. Мы открыли
выставку фотографий, собрали гуманитарную помощь для
фонда Inshe Zhittya. Посетили
детский дом и пообщались с
ребятами. Мы были в подшефной школе в Великой Бугаивке.
Мы участвовали в конкурсе
плакатов «За здоровый способ жизни». Мы собрали макулатуру. Мы провели конкурс
поэзии о войне, десятки экскурсий, дополнили экспозицию, почистили музей. Перед
Днем Победы мы приняли
около ста ветеранов, поздра-

Кількість опитуваних: 210 чоловік,
з них 5 учителів (анкет було роздано
більше 300, але отримано відповідей
менше).
Питання 1
 Чи читаєш ти газету
«77 Меридіан»?
– Кожен номер – 84
– Іноді – 91
– Тільки смішне – 20
– Роздивляюсь тільки картинки – 14
– Ніколи – 17
Питання 2
 Чи показуєш ти газету своїм батькам? Дідусям та бабусям? Друзям?
– Так – 176		
– Ні – 51
Питання 3
– Чи цікава тобі наша газета?
– Так – 174		
– Ні – 32
Питання 4

 Чи друкувала газета твої статті
чи твої думки під час опитування?
– Так – 82		
– Ні – 121
Питання 5

 Чи хочеш ти писати та друкуватися в газеті наступного року?
Які теми тебе цікавлять?
– Школа, навчання – 36
– Дружба, відносини між людьми – 76
– Особисте – 31
– Подорожі – 45
– Соціальні проблеми – 43
– Гумор – 102
– Інше – 34

На мою думку, опитування пройшло
успішно. Було дуже багато ґрунтовних
та змістовних відповідей. Але були (дві!)
брудні та хамські відповіді. Мабуть, не
доросли до того, щоб бути ліцеїстами та
читачами...
Учням нашої школи не вистачає гумору у шкільному житті, тож багато з них
попрохало розвити саме цю рубрику.
Також серед бажаних рубрик у шкільній
газеті учні бачать спорт, рубрику про
вчителів та поведінку на уроці (і учнів,
і вчителів).
Щодо улюблених статей та авторів,
учні виділили Алю Даругу, Олександру
Бернадскьку, Вікторію Діденко, Машу
Назарову та Колю Ферта. Особливо сподобався матеріал Світлани Василівни

вили их с праздником, дали
два концерта. Мы провели конкурс театральных коллективов
«Кристальный каштан». Наши
театральные коллективы стали
его победителями. Мы впервые
приняли участие в районном
смотре отрядов юных инспекторов движения и заняли седь-

разнообразное, искреннее; мы
– ученики Кловского, большая
команда, в которой все стоят
друг за друга. И пускай сейчас
мы испытываем лишь смешанные чувства, рассматривая наши
отношения через запотевшие
линзы, мелкие обиды, ссоры,
разногласия; пройдут года

Фото Максима Федорищенка

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

Від президента
Кловського ліцею

Концерт для ветеранов
мое место среди 23 команд. Мы
подали работы на конкурс «Без
границ». Мы заняли призовые
места на районных, городских
и всеукраинских олимпиадах.
Мы возродили «77 Меридиан».
Мы снова оказались в десятке
лучших школ Киева.
Говоря «Мы» я не хочу никого
обидеть, умалить заслуги одних
или незаслуженно возвысить
других. «Мы» – это большое
племя лицея, немного дикое,

и все временное исчезнет за
ненадобностью, оставив место
самым простым, истинным воспоминаниям – о дружбе, чести,
взаимовыручке. Мы любим друг
друга сильнее, чем нам кажется, дорожим больше, чем думаем. Школьная жизнь помогает
сплотиться – научиться работать, брать на себя ответственность, стараться и стремиться.
Организуя и трудясь, мы учимся не меньше, чем на уроках –

учимся жить, а что может быть
важнее?
Мы стали старше на еще один
год – полный впечатлений, слез,
успехов, неудач. Лично я завершаю этот год с улыбкой – с
чувством «фух, отстрелялись».
Знаю, что скоро появиться другое – «хочу еще». Со временем все захотят обратно – ведь
каждую осень мы приходим
сюда, чтобы опять окунуться в
атмосферу работы, напряжения,
веселья, суеты. Чтобы снова
творить и учиться, делиться и
получать взамен, наполняясь
изнутри таким знакомым, переливчатым, звонким «ощущением
школы», полным жизни, здоровья, надежд. Но это потом. А
сейчас пора прощаться, завершать дела, закрывать классные
комнаты, будто оставляя дорогого человека на время, чтобы
потом, после разлуки, еще больше радоваться встречам с ним.
Но лицей, как любое близкое
существо, никогда не оставляет
тебя совсем. Он постоянно проявляется – в мечтах, и планах, и
мыслях, решениях, поведении,
привычках. Он как татуировка,
черная
метка,
отпечатанная
где-то глубоко на
сердце. Кловский
– он как праздник,
который
всегда с тобой.
Аля Даруга,
9-А

Що скажеш, читачу?

Редакція провела опитування на тему «Наша газета»
Петровської про Тараса Шевченка.
Популярністю серед читачів користувалися всі статті, присвячені Другій
Світовій Війні. Взагалі, на мою думку,
наша газета є дуже цікавою для середньої та старшої школи та дорослих. На
жаль, ми не проводили опитування у
молодших класах, але знаємо, що діти
цих класів цікавляться газетою, і учителі
їм її читають. Статті, що друкуються у
«77 Меридіані», вирізняються своєю серйозністю. Вони змушують читача роздумувати над їх змістом та робити свої
висновки. Тож, я вважаю, що ідеальна
шкільна газета має включати в себе і серйозний матеріал, і частку гумору.
Питання 6

 Чому тобі цікава наша газета?

– Є дуже багато статтей, які розкривають внутрішній світ дітей. Приємно,
що більшість тих, хто пише до газети
несуть позитив, уміють бачити привабливість світу, радіють, не втратили
відчуття доброго гумору і співчуття…
– Тому що мені цікаво прочитати
думки інших учнів про нашу школу. Про
те, як вони відносяться до тих справ, до
яких нас залучає школа. А ще мені цікаво
розглядати малюнки, які намалювали
учні молодших та старших класів…
– Тому що вона повна усіляких бажань
дітей, і тому що редактори дуже добре
підбирають матеріали для газети.
Мені вона подобається, тому що над
нею дуже старанно працюють, вкладають у неї всю свою душу...
Питання 7

 Які статті чи опитування

тобі сподобалися найбільше?
– Мені дуже подобаються статті, які
пише Олександра Даруга. Від всіх них віє
такою добротою, оптимізмом. Коли
читаєш, хочеться сказати, що писала дуже світла, неординарна людина.
Дякую їй за це. Дуже приємно, що остан-

нім часом пишуть до газети
батьки…
– Мені сподобався найбільше випуск газети на 9 травня. Найцікавіша для мене
стаття «Війна очима дитини». Тут розповідається про
бабусю нашої учениці, котра
була дитиною в роки війни…
– Мені дуже сподобалося опитування про весну. Всі писали:
«Бруньки розпускаються, пташки щебечуть…» Це дуже банально! А я написала: «А я хочу від
весни відпочинку від тупих
людей…»
– Так конкретно сказати
важко. Пам’ятаю, захопили гумористичні статті
про школу, про вчителів
та учнів. А ще цитати про
життя, що друкувалися у передостанньому номері…
Питання 8
 Чого ти досяг у цьому році?
– Навчилася спокійніше реагувати
на проблемні (надзвичайні) ситуації,
які кожного дня трапляються в ліцеї,
навчилася керувати автомобілем…
(Наталя Степанівна)
– Я краще зрозуміла часи Великої
Вітчизняної Війни, тому зробила для
себе певні висновки...
– У цьому році я досягла багато. Я
зрозуміла, що потрібно багато працювати для досягнення своєї мети…
– Я багато чого відкрила для себе
у дружбі й інших відносинах між однокласниками. Зрозуміла, як важливо підтримувати одне одного…
– А я навчився користуватися зошитом сусіда по парті .
– Цей рік, мабуть, був одним з найяскравіших у моєму житті. Я пережила
багато щасливих і в той же час сумних
моментів. Мені важко розповісти про
досягнення, бо деякі речі, які для мене

є справжнім подвигом над собою, є
звичайними повсякденними речами. Я сподіваюсь, що з кожним
роком кількість моїх та ваших
досягнень буде збільшуватись з
високою швидкістю…
Питання 9
 Твої побажання редакції
– Кожна людина має свою точку
зору, звичайно, не подобається, що
іноді з’являються (дуже рідко)
статті, в яких відчувається присмак «бульварної преси». Людину
попросили допомогти, а вона
підглядала, шукала щось
цікавеньке, відтрактовувала все по-своєму, не підписала статтю своїм імям.
Сподіваюсь, що у нас вільна
преса, але «папараці» залишає
гіркий присмак…
– Усе чудово! Ви молодці, що змогли
зробити цю газету, адже про шкільне
життя у Кловському ліцеї 77 цікаво
дізнатись не тільки його учням та вчителям…
– Я би хотіла, щоб в газеті було більше написано про дружбу і відносини між
дітьми…
– Усій редакції я бажаю натхнення
та великої, щедрої фантазії, яку вони
втілюватимуть у своїх статтях…
– Поповнити редакцію талановитими, небайдужими учнями та вчителями, батьками...
Приємно знати, що «77 Меридіан»
потрібен нашій школі, не тільки, як газета, що іноді перемагає у різних конкурсах преси, а й як вірних помічник школяра, вісник, порадник. За допомогою
цього опитування ми зрозуміли, як рухатися далі, що робити, щоб
покращити нашу роботу.
Матеріал упорядкувала
Ольга Савощенко,
допомагав
Микола Башлаков

Учень школи, ветеран війни В.С.Ланцман з ліцеїстами

Дочка, онука та правнук випускника 1941 року
Наума Бабутіна біля експозиції

Ніна Андріївна та Олена Вікторівна читають вірші

УрокИ пам’яті

Урок поезії, урок пам’яті, урок поваги до ветеранів
Великої Вітчизняної війни. Звучать пісні тієї доби, буяють квіти в руках у дітей та горять свічки. Починається
година єднання з тим жорстоким і страшним часом
учнів 5-Б та 5-А класів. Тиша, музика і крізь них лунають слова «Жди меня и я вернусь» і вкотре за урок
накочуються сльози. Кожен учень виходить до сцени,
запалює свічку і розповідає вірш. Пліч о пліч з дітьми –
вчителі, наставники, батьки. Зворушливі вірші читають
Тетяна Єлизарівна, Лариса Анатоліївна, Алла Борисівна,

9 травня – всенародне свято,
можливо, єдиний день у році,
коли усі стають разом, коли
ліпший зустрічний може
тобі привітно усміхнутися,
а не так як зазвичай – відтоптати обидві ноги, ще й
плюнути навздогін.
Кловський ліцей, як готувався до мітингу 7 травня, стояв не
тільки на вухах, але й на інших
частинах людської анатомії, які
у пристойному суспільстві не
згадуються. Усі бігали, верещали один на одного, цейтнот був
такий, що я не здивуюся, якщо
мені скажуть, що були і втрати
свідомості. Як учасниця славетного хору Кловського ліцею,
який було зібрано буквально
за три дні, я спостерігала підготовку з перших рядів.
Найгірше було ведучім –
мало того, що простояти на
ногах годину – півтори, ще й
тексти вивчити. А головне –
не засміятися. Таке вже наше
покоління, нічого серйозно не
сприймаємо.
У день мітингу ми почали
репетиції з першого уроку і продовжували до самого концерту.
Коли вже зібралися ветерани,
ми зітхнули і почали концерт,
розуміючи що тепер ми залежимо лише від Її Величності Вдачі.
Сам мітинг мені погано запа
м’ятався. Коли сидиш на сцені, а
на тебе майже із собачою відданістю дивляться двісті пар очей,
мало що запам’ятаєш.
Але останню пісню – «День
Перемоги» – багато з нас будуть
згадувати довго. Коли ми співали її разом із ветеранами, коли
на очах у них стояли сльози
– тільки тоді ми второпали, що
мітинг вдався на славу.
Слухаючі історії про війну,
я відчувала себе якось дивно –
мені було одночасно і цікаво, і
прикро, що я не можу зрозуміти
повної глибини оповідання, що
я ніколи не зможу відчути того,
що тоді відчували ветерани,
дивлячись як ми, молоде покоління, намагаємося підтримувати традиції, не
знаючи що воно
таке – війна.
Марія Щербініна,
9-Б

Відкриття нової експозиції, присвяченій Есперу Рилээ ву

А це сама експозиція

Вадим Борисович. До кінця уроку в залі палають вогні
свічок учнів 5-х класів, вічні вогні небайдужих сердець,
які знають і пам’ятають...
Пам’ять, повага та турбота – це те найменше, що ми
можемо ще зробити для людей, які не жаліючи власного здоров’я, енергії, вмінь, життя здобули і подарували
нам, теперішнім українцям, мирне небо.
Вічна пам’ять та низький уклін Солдатам Війни.
Велика подяка вчителям за виховання дітей. Мій захват
вміннями та якостями наших дітей. Цей урок надає
впевненності – в України є майбутнє з новим поколінням! Спасибі Вам!
Наталія Петрівна Балянова,
член батьківського комітету

На уроці пам’яті п’ятикласники запалювали свічки
та розповідали вірші

Мітинг пам’яті
учнів старших класів

Перед виступом всі хвилювалися, бо це дуже відповідально. Дуже цікавою була ідея, щоб кожен
тримав в руках свічку. Вірші були чудові, але
сумні. Весь клас намагався зануритися в ті
часи, коли люди боролися з ворогами. Тому
треба пам’ятати про війну, щоб вона ніколи
не повторилася!!!
Анастасія Балянова, 5-Б
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Фото Максима Федорищенка

Співаємо «День Перемоги»
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Праздничная суббота

Ну и кто меня за язык потянул? Вот так всегда… Сидела
бы молчала... Так нет!!!
Обязательно нужно было ляпнуть «Я!» на вопрос о том, кто
придет на субботник в школу….
И вот теперь иду по Банковой,
невыспавшаяся и недовольная
в субботнее утро. Только что
позвонила подруга и сообщила,
что проспала и теперь, наверное, останется дома. Настроение
от этого еще «улучшилось»…
Почему я не проспала? Ну вот
что я там забыла, в этой школе?
За ночь с пятницы на субботу
соскучится за родными стенами
я однозначно не успела...
Вот, приблизительно, с такими «веселыми» мыслями я подошла к школе 24 апреля. Чуть
было не смалодушничала и не
развернулась, чтоб идти домой,
когда зашла в пустой холл.
Поборов мгновенное желание,
направилась прямиком в музей,
в пристройку. Уже возле столовой был слышен смех и голоса
со второго этажа. «А может, все
еще не так и плохо?» – пронеслось у меня в голове. Как оказалось, все было еще лучше…
Я немного опоздала, и поэтому к моему приходу работа уже кипела. Фразы «А где
взять тряпку?», «Кто забрал
Мистер Мускул?» и тому подоб-

Фото Максима Федорищенка
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Суббота,
24 апреля. 10:15

ные, которые бы так резали
слух в обычный день, сегодня
казались вполне уместными.
Представители обоих десятых

Вивчаємо історію

Як багато сучасні діти знають та відчувають
події Великої Вітчизняної війни? Чи цікавляться
вони військовими шляхами своїх дідів-прадідів? Чи
хочуть вони знати якомога більше про ці важки
часи?
Відповіді на ці питання я отримала під час екскурсії
нашого 5-Б до села Нові Петрівці.
В музейному комплек- до цікавої розповіді екссі відвідувачів зустрічає курсовода наші невгамоввеличезна книга пам’яті ні хлопці отримали зауваз прізвищами воїнів- ження.
Але біля діорами «Битва
визволителів. Але відкривається вона тільки для за Київ. Лютізький плацсамих героїв та їх нащад- дарм» було чутно тільки
дихання
ків. Вже після екскурсії схвилювання
Серьожа
Нечипоренко всіх наших екскурсантів.
розповів мені, що колись Всі як один слідкували за
для його тата відкривали розповіддю про те, що всі
цю почесну книгу тому, що зображені події та воїни
прізвище прадіда Серьожі реально існували. Коли
там є. Експозиція воєнних ще було включено звук, ми
речей, зброя, нагороди, самі неначе відчули дотик
бліндажі – все було цікаво війни. Художник – стводітям. Особливо приверта- рювач чудової діорами –
ли увагу юних екскурсан- біля 5 років збирав матерітів ордени та медалі вої- али та працював над нею.
нів – визволителів. Хлопці Дуже сильне враження!
Але для наших дітей
їх фотографували та вели
приємною
дискусію про нагороди особливо
своїх прадідів. За ці роз- та надзвичайно цікамови та момент неуваги вою була територія біля

классов начали генеральную
уборку в музее нашей школы…
Мне торжественно вручили орудие труда и обозначи-

музею-заповідника.
Сфотографувались
на
згадку біля величавого музею-палацу, діти за
лічені секунди «приборкали» залізних коней-танки,
пушки. Наші ніжні принцеси зовсім не відставали від майбутніх захисників Вітчизни! А вище
всіх забиралась Аріна
Григорьєва з поламаною
рукою... А по окопах та
бліндажах набігались!!!
За своїм історичним
значенням поле битви
за Київ, щедро полите кров’ю наших предків і сучасників, було
назване Національним
Заповідним, і воно стало
святинею нашої держави.
На зворотному шляху до
школи наш автобус заїхав до Вишгорода, і ми з
вікон (на жаль, дощ завадив) побачили Київську
ГЕС. Екскурсією, як і
весь 5-Б разом з Тетяною
Єлізарівною, я була задоволена. І дуже задоволена
позитивним відповідями
на всі свої запитання.
А «заключним акордом»
цією поїздки стало питання моєї Майї:
«Мамо, а які
нагороди у моїх
дідусів?»...
Ольга
Олександрівна
Михайлик,
мама учениці
5-Б Майї
Мартинчук
Більш за все
мені сподобалося бігати в
окопах. Було
дуже класно!
Мені хочеться
більше подорожувати
та
бувати на таких
екскурсіях.
Майя
Мартинчук, 5-Б

ли фронт работ. Без особого
энтузиазма я присоединилась
к общему процессу вытираний,
подметаний, полировки… Так
как общая атмосфера мероприятия была достаточно неформальной, никто не стоял у нас
над душой, и мы параллельно с
рабочим процессом могли свободно общаться и слушать музыку, мое настроение значительно
улучшилось. В какой-то момент
я осознала, что даже получаю
удовольствие от процесса. Еще,
может быть, час мы все вместе
полировали витрины, снимали
паутину и выносили мусор… А
потом ребята стали постепенно
расходиться по домам.
Я и еще пару человек остались, чтобы разложить экспонаты музея по местам, напечатать и разместить недостаю-

Я – экскурсовод
Многие спрашивают: «И тебе нравится работать экскурсоводом в школьном
музее?»
Конечно – и для того, чтобы так ответить у меня есть несколько причин:
1. Я с детства знаю, что говорить, но
вечно не могла подобрать слов и сказать
то, что хочу… а музей развивает способность красноречиво излагать свои
мысли.
2. Всегда интересно узнать побольше
о том учебном заведении, в котором ты
учишься.
3. Я занимаюсь школьным музеем с
четвёртого класса и уже поняла, что

щие подписи-комментарии к
ним. Когда эта интересная, но
довольно-таки трудоемкая работа была завершена, у меня появилась возможность в спокойной
обстановке оценить результаты
нашей общей работы. Тем более,
что они были явно ощутимы.
Витрины музея сверкали чистотой, отполированные экспонаты
были аккуратно разложены, надписи обновлены… Мне неожиданно стало очень приятно, что
свой выходной день мы потратили на такое важное и полезное
дело. Я была горда, что внесла
пусть небольшой,
но все-таки вклад
в работу нашего
музея…
Алиса
Куриловская,
10-Б

музей без экскурсий существовать не
может.
Это только малая часть тех причин, из-за которых я хожу в музей,
учусь быть экскурсоводом. И всё же
мне кажется, что самая главная – это
то, что я люблю школу, люблю историю, люблю стенды, люблю Зелёную
комнату, идеи, которые мы с активом
музея придумываем именно там, люблю
атмосферу, царящую в
этой комнате…и самое
главное – я люблю музей.
Я – экскурсовод… Это
хорошо или плохо? Не
знаю, но на сей момент –
мне нравится!!!
Виктория Диденко

Багато хто записався у екскурсоводи, кореспонденти,
фотографи.
Це надзвичайно важливо – давати дітям у
школі не лише основні знання з загальних дисциплін, але
Багато подій
навчати їх людявідволікали нас
ності, поведінки
від
навчання
у соціумі. Це не
цього року, почиможна навіть перенаючи від карандати словами. Це якась
тину і закінчуючи
еї
муз іскрина у серці. І навіть
вечірками у клубах.
в
ї
і
с якщо вона ненадовго – це все
За цей рік ми – Рада
кур
екс одно прекрасно. Думати, відчувати,
а
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Н
радіти, вчитися… це те, з чого складаМеридіану» – переробиється наше життя. Школа – наш перший
ли чортову прірву справ і
досягли головного – змогли відродити і, певно, що останній справжній соцігазету і інтерес школи до музею. За ум. Потім починається доросле життя
останні дні була проведена ґрунтовна – тобто самостійне. Я б навіть сказаробота з лікбезу – історія школи для ла, самотнє. І найважливіше, що можна
учнів виявилася цікавою. Люди дійсно виховати у дитині – самостійність.
УВАЖНО слухали екскурсії. І неважли- Справжність. Душу й дух. Тому що без
во, був екскурсоводом п’ятикласник чи цього немає людини. Велику букву Л ще
сама Світлана Василівна. Класи дуже треба заслужити.
А що тепер? А тепер ми чекаємо на
гідно показали себе, знайомлячись з
музеєм і потім – на перегляді фільму. лі-і-і-і-і-іто-о-о-о-о!!!
Школярі пакують чудамани у
Скажу чесно, ніколи не бачила особисто
свій клас таким уважним і зацікавле- Туреччину та Єгипет. Випускники пакуним. Ви навіть не уявляєте, люди, яке ють мізки в університети. Як предце щастя – дивитися у розумні, осмис- ставлю я собі свій випускний – сльози
лені очі. Бачити задумливість на облич- течуть заздалегідь і у три океани.
Дорогі випускники! Ми будемо сумучях тих, хто десять хвилин тому гасав
у коридорі. Люди виражали бажання вати. Чесно-чесно. Тільки пальці ми
співпрацювати, батьки пропонува- тримаємо схрещеними у кишенях 
ли допомогу, діти просто приходили і
Особисто фройляйн Назарова
робили якісь прості, але необхідні речі.
і вся редакція «77 Меридіану»

Ця стаття спочатку була
твором з укрмови... Але так
як вона бісовськи гарна, я її
друкую.
Ваша скромниця
Та отечество так
любить,
Так за нам бідкує...
(Т. Г. Шевченко)
Півкіла гречки за те, що прочитаєте цей твір! Що, зацікавились? Отож бо й воно.
Вся наша країна – жертва комерції і продажності.
Україна, як ми її знаємо тепер –
результат невдалих політичних
ходів і цінової політики.
«Продається
країна!
Недорого!» – чому б не повісити такі таблички на шиї наших
міністрів і консулів, які, посміхаючись усіма своїми золоти-

ми зубами і нервово бринькаючи у кишені ключами від
новенького Лєксуса, літають у
персональних літаках із платиновим фюзеляжем на збори і
конференції. І так їм ту Україну
жалко, так вже їм за неї погано, що вони готові останній
шмат хліба дітям-сиротам із
Задрюпінська віддати.
А пропаганда? «Ми – українці!» Я знаю. Якби нам була так
потрібна та Україна, як їм. Але
ж ми на ній не заробляємо, тому
й тікаємо до США та Канади,
а на кордоні нас зупиняють і
чесними-чесними оченятками
дивляться і запитують: «Чого
ж ви, громадянко, біжите?...» А
що робити? Терпіти знущання
людей, які намагаються вижати з тебе останню копійку, чи
може піти у велику політику і
стати одним із них?

Чесно кажучи, для мене
Україна – просто місце на мапі
Європи, у якому мені не поталанило народитися. Не можу я,
після усіх цих вічних скандалів
щось до неї відчувати. Це природна реакція організму – звикати, притупляти усі відчуття,
якщо немає вже сил терпіти.
«Українська
мова
солов’їна...» Так якби ще нею
хтось, окрім тих солов’їв патякав! Я останнього разу на
вулиці українську чула десь
кілька місяців тому. Патріоти!
Краще тільки коли народ суржиком розмовляє, тоді просто
хоч лягай і помирай відразу. Спочатку прийменник від
займенника навчиться відрізняти, мовознавці бісові.
І всі стогнуть, всім так погано... А чому би не зробити
щось задля покращення? Ні?

Моє сумне бачення

Напевно, ви очікуєте від
мене солодких пестощів на
адресу моєї улюбленої школи.
Ні, вибачте, не сьогодні. Я
наллю в вашу бочку з медом
свою ложку дьогтю. Запитаєте
чому? А все дуже просто – це
мій крик душі, мій крок проти
«системи», моє бачення нашої
школи. Хочете – погоджуйтесь зі мною, хочете – ні. Але
дочитайте цю статтю до кінця.
Можливо, в ній ви побачите
себе, а можливо – мене.
Я вважаю, що ми всі бачимо
нашу школу наскрізь. Бачимо
несправедливість, зверхність
та небажання. Небажання вчителів давати матеріал, та небажання учнів його сприймати.
Можливо, учні самі в цьому
винні, але давайте спочатку.
Вчителі… Чомусь вони у
нашій школі діляться на тих,
хто хоче засунути в голову
учнів (ледачих алкоголіків
та гламурних фіф) хоч якісь
знання, і на тих, кому вже,
вибачте, пофіг. На кожному
уроці тільки й чую жалібний
стогін про те, яка жалюгідна
у вчителя зарплатня, і які ми
ідіоти. Приємно, правда? Але
вибачте, за що вам платити? За
те, що вийшли перед класом з
посібником-конспектом уроку
та прочитали нам «лекцію»,
ні разу не дивлячись на свою
аудиторію? Або ще легше –

включити електронну дошку:
комп’ютер щось балакає, а
поки можна й чайку випити. Вчителів, що відпрацьовують свої 45 хвилин можна
по пальцям перерахувати…
однієї руки. Але, на жаль, як
показує практика та статистика, ледачим алкоголікам та
гламурним фіфам ПОТРІБЕН
вчитель. Адже відкрити підручник і прочитати той самий
матеріал нам ліньки – нічний
клуб чекає. А ще дуже цікаво
слухати від вчителя, як його
улюблена кішечка розбила
вазу чи донька отримала «кол»
на парі. І все це під час уроку.
Ви так лякаєте нас ЗНО? Так
що ви робите для того, щоб
ми його здали? – Правильно,
нічого. А навіщо? У батьків є
гроші, за гроші наймуть репетитора, дитятко якось здасть
тестування. Навіщо напрягати
мізки… Зарплата ж мізерна.
До речі про неї..
Любі вчителі, перед тим, як
жалітися на зарплату, добре
подивіться на себе у дзеркало. Щось по вас не видно, що
ви заробляєте 1000 гривень у
місяць. Чи скільки там?…
До речі, ще один веселий
момент. Ніколи не бувало, що
тупенька однокласниця стає
відмінницею, хтось може перездати, а ви – ні…? Мені, чесно,
все одно, як хто заробляє.

Любі вчителі, я ж розумію, у
вас ЗАРПЛАТА! І «система».
Зайдіть у Google та почитайте
на будь-якому сайті відгук про
нашу школу. Незабутні враження. Просто блиск. Та хто з
вас, любі, зможе сказати мені,
що я не маю рації. Сильно вже
все видно.
Стоп! Щось я відігралась на
вчителях.
Учні. Я розумію, що, можливо, кошу вас всіх під одну гребінку. Тому вибачаюсь перед
тими, хто в нижчеописану
категорію не входить. Так от
– учні.
Скажіть, невже розмір грудей
компенсує відсутність розуму та інтелекту? Чи кількість
хлопців (дівчат)? Ах, забула,
це ж модно. Вибачте, це гидко.
На перервах чути про хлопців,
клуби, про те, хто з ким та хто
кого… Ну, ви розумієте, про
що я. А коли задати вам питання про щось глобальніше, ніж
гроші, клуби та секс, то можна
побачити ваші очі, не навантажені інтелектом. Вибачте за
правду, таке життя.
Зараз же не модно цікавитися, наприклад, мистецтвом.
Сучасним. Так, так, сучасне
мистецтво – це Деміен Херст та
Джефф Кунс, а не нова колекція Louis Vuitton. Ви існуєте,
а не живете. Привчившився
існувати, знайти дорогу до

життя неможливо. Не хочеться, та й не можеться. Просто,
зрозуміло, зручно: витрачати
марно час, пити-палити, тусоватися. Ви вважаєте, що я не
маю рації? Добре, тоді таке
питання: у кого з вас є вдома
що-небудь з російських класиків? Персонально вами зачитане, потерте?
P.S. Можу наперед прочитати ваші думки. І відповісти
на всі питання. Ні, автор не
ботан, вчиться середнє, нікому не заздрить. Автор просто
вирішив дебютувати в газеті
з чимось критичним, що не
залишить вас байдужим. Автор
ненавидить стандарт та «систему». А після того, як роздрукую
цю статтю, піду пити зелений
чай та насолоджуватися травневою грозою… з коханою
людиною. Можу побажати вам
тільки одне – будьте людьми,
піклуйтесь про ваше майбутнє,
яке вже не за горами. Повірте,
життя не йде по схемі «клуби
– секс – алкоголь – трава –
гроші».
P.P.S. Не знаю, чи пропустить цю статтю цензура. Але
якщо пропустить – то я бажаю
бути інкогніто.
Хоча б тому, що
знаю – в нашій
країні свобода слова є, але
жорстоко карається.
Ваша
~Alter Ego~

Уверены, статьи, которые
редакция предоставляет вашему вниманию, никого не оставят равнодушными. Вероятно,
кто-то обрушится на авторов
с негодованием, кто-то посочувствует им, а кто-то вообще усомнится в целесообразности этих
публикаций в нашей газете. Я
же, читая их, испытывала горечь
и тревогу, желание немедленно
предпринять что-либо, чтобы
помочь этим ребятам справиться с состоянием безысходности
и отчаяния. Критический пафос
этих статей созвучен умонастроению многих наших соотечественников – достаточно лишь
включить телевизор или прислушаться к разговорам в транспорте.
Но пусть вас не обманывает их
интонация: за всем этим легко
угадывается смятение и боль,
боль невысказанного, а может, и
неосознанная просьба о помощи.
В самом деле, в одиночку каждому
из нас не справиться с этими
чувствами и уж, конечно, не
повлиять на события, которые
их вызывают.
Прежде всего, нужно прекратить, наконец, оплакивать
Украину, ее прошлое, настоящее и будущее. Нам есть чем
гордится: первой конституцией
Пилипа Орлика, старейшим европейским университетом КиевоМогилянская академия, украинскими художниками – модернистами ХХ века, внесшим огромный
вклад в европейское искусство…
А 100-летняя история нашей
школы? Разве она не дает нам
всем право гордиться нашими
соотечественниками, верить
в собственные силы? И если вы
хотите изменить мир к лучшему, начните с себя и того малого пространства, в котором вы
находитесь. Вам не нравиться
бездуховность ваших одноклассников – поделитесь с ними вашей
духовностью, именно так поступают интеллигентные люди,
подарите книги сельской библиотеке, поддержите своим участием больного ребенка, посадите
дерево…
Каждый из нас независимо
от возраста может содействовать общему благу, только так
можно преодолеть трудности и
обрести веру в себя
и в будущее своей
страны.
От имени редакции
Светлана
Петровская

За все, за все тебя благодарю я…
том, и я этому рад. Школа научила
смотреть на общество, увидеть его
из середины и понять, насколько оно противно. Школа научила
жить. За это искренне благодарю.
Школа познакомила с людьми
профессии, с людьми
науки. Определила мою
заинтересованность.
Показала, что «учиться» – это хорошо. За это
искренне благодарю.
Школа оставляет воспоминаниями, и я рад,
что они есть. Школа дала
мечту и надежду, злобу
и ненависть, умения молчать и доказывать молчанием. Я много ей отдал, но
несоизмеримо то, сколько

дала она мне. За это искренне благодарю.
Идеал школы всегда будет
во мне, какой бы она ни была
через 10 или 20, а может 100 лет.
Обидно, конечно, когда ты идешь
в храм знаний, а возле тебя пролетает черный танк, высаживая
маленького пигмея. Медленно
бредя по школьному асфальту,
он поворачивается и кричит:
«Быстрее». В этот момент из
второго такого же танка, стоящего рядом, выпрыгивает дядя
в костюме и со злобными глазами бежит к пигмею, хватая его
тяжеленный портфель набитый
«знаниями». И мальчик с умным
видом заходит в здание. Ведь он идет
учиться, вы слышите – УЧИТЬСЯ. Да…

обидно. Обидно, что знания сейчас стали
такими. Но школа в этом не виновата, ведь она существует чтобы «таких»
изменять. За это искренне благодарю.
Какие бы впечатления ни оставляли строки выше написанные, но я с
открытым сердцем говорю СПАСИБО.
Хорошо, что у меня была возможность
проучиться здесь все 11 лет, хорошо,
что я могу писать сейчас это грамотно
(надеюсь, это так и есть), хорошо, что я
учился именно в Кловском лицее.
Думаю, на этом и
закончу, поскольку могу наговорить
дальше много глупостей. Низкий вам
поклон, учителя и
одноклассники!
Выпускник 2010

Мал. Світлани Немченко

Сложно писать объективно о том, чем
прожил 11 лет, но я попытаюсь. Не буду
лукавить: нервы попортили в школе
хорошо, но те знания, опыт, та основа,
которую дали, окупают все. Я, наверно,
такой человек по характеру, но я учусь
не так, как НАДО, а как НЕ
НАДО, то есть от обратного.
Поэтому любой спор, ссора,
ругань
воспринималась
мною как задача, которую
мне, как ни удивительно,
решать было интересно. За
это искренне благодарю.
Школа, как ни крути, прежде всего, институт социального воспитания. Что бы ни
говорили про оценки – глупость это все. Никогда для
меня они не были приорите-
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у Daphne~Angel~

Уважаемые
читатели!

Мал. Світлани Немченко

Душа болить за рідну Україну

Бо ледарі, ледарі. Як щось нам
треба – так Україна має забезпечити, а як борг Батьківщині
віддавати – дзуськи тобі,
Україно, поміж оченят.
Європейці?... Так, якось
бачила як наші європейські
гопніки жували європейські
сємки на парканах, розписаних чисто європейським, пардоньте, матом. Отож, з нашим
ставленням до речей, нам дорога тільки в Європу. Ніби своїх
проблем не вистачає. У нас
зайвої копійки на армію немає
(треба ж депутатам на дачу в
Кончі нашкребти), а вони нас в
НАТО пхають...
У мене зла не вистачає, кожного разу вмикаю телевізора і
очі закатую, боюся, скоро вони
так у мене і застигнуть – зіницями до неба.
Шевченко писав, Франко
писав... Усі писали, часи міняються, а проблеми ті ж – дураки, дороги і те, що ми нікому не
потрібні задарма. Наша країна
і так тримається на нечесному
слові.

День Європи

Бувають моменти, коли навіть трохи здається, що Україна – майже Європа. І не тільки
територіально, але і ментально. І один з таких
моментів – День Європи. Хто був – запам’ятайте
рівень організації заходу. Порівняєте з днем
Києва – небо і земля. Єдине, що зіпсувало день –
проблеми з перекриттям вулиць. Але свято було
дійсно на високому рівні. Саме перебування там,
на Хрещатику, поміж палаток, надавало відчуття
того, що ми – КРАЇНА. Хай розповідають все, що
хочуть. Я люблю свою країну. Ненавиджу шароварний патріотизм і пусті слова. І скажу вам,
у вас немає причин занадто багато «гнати» на
Україну. Не такі ми вже й погані. У крайньому
випадку, можна все списати на політику.
Так ось, про День Європи. На диво, багатьом
він запам’ятався не тільки ірландським пабом
у палатці (50 гр. Бейліса або віскі – 20 гривень,
пиво – 15), італійським морозивом і німецькими
сосисками. Особисто я роздавала буклетики про

австрійську освіту. Дорогі промоутери! Тепер я
зрозуміла, яка це чортяцька робота – упихувати
людям, яким на тебе начхати, тому що у них
руки заняті дітьми, сумками і цигарками, ці самі
буклетики.
Кожна палатка створювала особливу атмосферу, представляючи свої традиції і культуру.
Серед подібних заходів дуже нам вже приглянувся австріяцький народний оркестр. Не музикою, а наймилішими рудими хлопчиками приблизно 18-ти років. Іспанські «гарячі дєвушкі»
розмахували спідницями. Бельгія надавала усім
своїх прапорців. Українці ходили з роззявленими ротами і дивилися на все це дійство. Серед
важливих подій, звісно, не можна не відзначити
відкриття «Marks&Spencer», які, певно, поставили мету перекричати єврейський народний
ансамбль електронною музикою
зі здоровенних колонок.
День Європи, любі мої, раз на
рік. А європейцями ми можемо
бути щодня. Га?
Буклетчиця Назарова
з невгамовного 8-Б

Редакція газети «77 Меридіан» поздоровляє наших режисерів та акторів,
які стали переможцями в районному театральному конкурсі «Кришталевий
каштан»!!!
Гран-прі отримав театральний гурт «Рукавичка» 2-Б класу за
спектакль «Дюймовочка», художній керівник Наталія Станіславівна
Сулимовська. Друге місце отримав 5-А клас за спектакль «Русалонька»,
художній керівник Наталія Іванівна Воловик.
Спектакль «Пігмаліон», художній керівник Тетяна Єлізарівна
Сіяниця, отримав третє місце, всі останні колективи – почесні дипломи.
Ми бажаємо вам усім гарного відпочинку та успіхів у вашій прекрасній
діяльності.

Зачем нам лето?
Зачем нам это
лето? Наверное,
что бы доказать
свою
верную
любовь к каникулам. Или
чтобы расширить круг
знакомств.
Проще?
Удвоить список друзей
лишь потому что ты их
где-то когда-то этим летом
видел. К тому же летом мороженое вкуснее, не так ли?
Каждое лето непредсказуемое. Нельзя его почувствовать
заранее. Невозможно предугадать каким оно будет и
что случиться. Обгорят ли
плечи? Откуда мне было
знать что сонце выглянет именно тогда, когда я, стоя на балконе, буду обсуждать как мы с
Викой Диденко вчера катались
на качелях и как к нам приставали словаки? Откуда можно
было знать, что именно в том
платье… Которое мама купила
тебе в последний момент, ты и
споешь свою первую песню? Ну
как это можно узнать?!
Конечно летом тепло. Можно
это отметить как самое главное. Ведь кто и когда засмотрится на незнакомую девочку в

шубе, укутанную
с головы до ног?
И только этими
теплыми днями
можно носить именно
то, что душе угодно, а не
т.н. «деловой стиль». Кстати
о школе: три месяца свободы.
Это много или мало? Спорный
вопрос. Но можно найти
время для того, чтот бы
отдохнуть от уроков.
Но это для тех, кто их
делает.
…А если выйти в поле, то
тут уже раздолье. Можно сплети венок или ( кому надо )
веник из колоскови полевых
цветов…
…И купаться не переставайте. В океане, море, реке, озере,
бассейне…
…А трава? Это же сколько
фотографий на зелёном фоне?..
Лично я жду лета. Чтобы
наконец износить и потрепать
новенькие кеды, купленные
папой осенью…
Эээх, лето. А
как год незаметно прошел…
Саша
Бернадская, 7-Б

Мал. Даші Ніколаєнко

В Альпи на велосипеді
Літературна сторінка
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Но как же сильно я люблю...

Нещодавно (30. IV. 2010 – 09.V.2010) я був у
велосипедній подорожі до Австрії, Zell am See
(757 м / 827 ярдів над рівнем моря). Зараз я
опишу, як пройшли ці 10 днів.
Перші два можна не рахувати, бо ми в цей
час їхали на автобусі. Тож, я їх не включаю до її
нумерації.
I день – поїздка на дамбу льодовиків (1700
м/1859 ярдів над рівнем моря). Спочатку велосипедом (до кінця велосипедної доріжки (1050
м /1148 ярдів над рівнем моря), потім – йшли
пішки. Спочатку по доріжці, а потім по сходах (це
було ДУЖЕ важко). І, уявіть собі, як ми розчарувалися, коли побачили, що на дамбі спустили воду.
II день – всі поїхали навколо озера, але мені
стало погано, і я лишився в готелі.
III день – Krimml-Wasserfall (найбільший
водоспад в Європі). Туди їдемо на автобусі (бо

до нього 70 км), а на верхівку(1470 м/1607 ярдів
над морем) – пішки.
Там було дуже красиво! Назад одна половина
їхала на автобусі, друга – на велосипеді. Я був в
першій, бо в другій були тільки дорослі.
VI день – без велосипедів. Оглядова екскурсія
в Зальцбурзі.
V день – підйом на гору Pointer Berg (1303
м/1424 ярди над морем). Хоча велосипедом
можна тільки доїхати до 1200 м. Цей підйом був
важкий (я піднімався без ув’язки на відміну від
підйому на Ай-Петрі). Я розмістив тут фото, де я
на горі з велосипедом.
VI день – їзда по рівнинах.
Два останні дні теж не рахую, бо їх ми витратили на дорогу назад.
Мені ДУЖЕ СПОДОБАЛАСЯ ця поїздка.
Микола Башлаков, 6-Б
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Малювали:
Редакційна Рада:
вдячністю візьме до публікації будь-які матеріали,
Маша Назарова
залишаючи за собою право вносити граматичну, сти
Даша
Даша Назаренко
лістичну правку, скорочувати, публікувати уривки,
Ніколаєнко
Саша Бернадська
додавати ілюстративний матеріал, гарантуючи при
цьому збереження духу матеріалу. Матеріали Світлана Петровська
приймаються в електронному вигляді, надсиСвітлана
Верстка:
лаються електронною поштою:
svetpet@voliacable.com

Учні молодшої школи можуть подавати
матеріали у будь-якому вигляді.
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Как жаль… Жаль, что я не умею рисовать – я бы нарисовала мир
красивее, чем он есть на самом деле… Жаль, что я не умею петь
– я бы спела вам песню моей души… Жаль, что я не умею играть
на гитаре – я бы посвятила вам мелодию жизни… Жаль, что я не
умею танцевать – я бы станцевала танец осенних листьев… Жаль,
что я не актриса – я бы стала другой, такой, какой вы хотите меня
видеть… Как жаль...
Зато я умею писать, это пожалуй единственный мой талант.
И знаете, я благодарна, что он у меня есть… ведь я могу написать все… Могу написать шепот листьев, могу написать нашу
с ней дружбу, нашу с ним любовь, мою мечту, мой мир. В моих
словах есть нота композитора, кисть художника, грим актрисы,
слабость земного человека. Как жаль, что я так редко пользуюсь
своим талантом, чтоб сказать вам о самом главном. Я люблю
жизнь и люблю вас, люди, каждого без исключения, просто всех
по-разному…
Но как же сильно люблю…
Даша Назаренко, 11-Б

Ти знаєш, що ти – дитина
(навіяне Симоненком)
Ти знаєш, що ти дитина?
Ти знаєш про це чи ні?
Школа твоя – єдина.
Муки твої – одні.

Хоку

Більше тебе не буде
В школі на цій землі.
Більше не вчитимуть люди.
І не нудитимуть люди
Дуже розумні та ні.

А літо – оце для тебе:
Комп’ютер, диван та гра.
І в школу ходити не треба,
І дзвоник уже не для тебе.
Така дивовижна пора.

Я замріявся на уроці.
Мабуть про вічне.
Канікули скоро.

Я ледь дотягнув до літа.
Буяє сонце.
Дихнула осінь.
Микола Ферт

