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Газета учнів та вчителів  
Кловського ліцею №77

Сподіваємось, що всі 
пам’ятають день народження 
школи: 1 жовтня 1900р. Але 
навіть не всі дорослі знають, 
що створення школи для дітей 
робітників заводу «Арсенал» 
було громадською ініціати
вою. Тобто школа була від
крита спільним коштом: за 

0,5 % від зарплатні кожно
го робітника та 9 
благодійних ама
торських вистав, 
весь прибуток 
від яких йшов на 
організацію школи. 
Акторами були пра
цівники «Арсеналу» 

та інтелігенція міста. 
Міністерство освіти 
до 1904 року коштів 
на школу не виділя
ло.

Запам’ятайте пріз
вище першого 
директора нашої 
школи. Це – Ганна 
Пантелеймонівна 
Снєжкова. Ви со

коосвічена людина, «бес
тужевка» (закінчила перші 
жіночі Бестужевські курси в 
Петербурзі). Вона виклада
ла у відомій Фундуклеївській 
гімназії в Києві, була блис
кучим педагогом, викладала 
літературу і французьку мову 
на такому рівні, що всі учні 
були в захваті від предметів. 
І ця успішна жінка вирішила 
віддати сили дітям з бідніших 
верств населення. Наша школа 
розпочиналася її зусиллями.

Школа на початку була дво
класною. За типом наближена 
до народних училищ. Але з 
1904 року в ній почали викла
дати німецьку мову, причому 
вчителька працювала добро
вільно, не одержуючи заробіт
ної плати.

Цікаво, що у 19141916 
роках стала видаватись перша 
міська шкільна газета «Голос 

середньої школи». Вона була 
гострою і критичною. На її 
шпальтах обурені учні крити
кували батьків, які принижу
вали їх. Адже не секрет, що 
в народі є традиція тілесних 
покарань дітей за провини. 
Батьки хотіли закрити газету, 
але учні стали на захист видан
ня, відстоюючи свої права в 
гумористичних віршах. Газета 
експонована в відреставрова
ному музеї.

«Щасливі сімки (77)» в 
номері школи отримано в 1923 
році, а до цього була назва 
«Арсенальське училище».

Першу цеглину в фундамент 
сучасної нашої будівлі заклав 
комсорг заводу «Арсенал» 
Зиновій Мой се йо вич Родштейн, 
і в 1937 році школа переїха
ла в нову будівлю. А Зиновій 
Мойсейович потрапив на 18 
з половиною років до сталін
ських таборів, але вижив і 
був на святкуванні 100річчя 
школи у віці близько 90 років. 
Він розповів багато важливого 
про історію школи.

Не забу
в а й т е , 
що сорок 
учнів нашої 
школи заги
нули під час 
війни. 

Під час Великої Вітчизняної 
війни в школі знаходився шпи
таль для важкопоранених. В 
усіх класах стояли ліжка, а юні 
кияни розважали бійців, хто як 
міг: співали, танцювали, чита
ли вірші. Але, крім виступів, 
надавали ще й конкретну допо
могу: писали листи за бійців, 
давали пити, годували з ложки 
тих, хто не мав сил їсти сам.

Багато вчителів за 110 років 
працювали тут. Це були зде
більшого талановиті й обда
ровані люди. Інші в школі не 
затримувались. Наприклад, 
Г.П. Скарлато, автор «Цікавої 
географії», з яким нещодавно 
спілкувались учні. Йому при
свячено рядки:
Пересекая в тропиках экватор,
Порой касаясь 

призрачной Луны,
Веселого рассказчика

 Скарлато
Мы будем вспоминать 

до седины.
Його, дійсно, згадують всі.

Після війни наша школа 
почала працювати як чоловіча, 
а воз’єднання з дівчатами від
булося у 1955 році. Оце була 
подія для всіх!

Нещодавно наші випус
кники Наталія Кривда, Вадим 
Крушінський та Ольга Буткевич 
стали докторами наук ! По 
їхнім книгам з філософії, істо
рії та права навчаються сучас

ні студенти.

В нашій школі працю
ють 8 заслужених вчи
телів України, 45ьом 
присвоєно звання 
«Вчительметодист» 
та «Старший вчи
тель». 

Шановні друзі !

У чні, вчителі, випускни-
ки всіх років, батьки, 
техпрацівники – всі, 

хто причетний до Кловського 
ліцею!

Ми поздоровляємо вас з 110 
річницею народження школи!

Кажуть, що це не така вже 
визначна дата. Можливо в 
історичному просторі це дій-
сно так, але в житті кожного 
5 чи 10 років надзвичайно важ-
ливі. Продовження традиції 
зустрічей потрібно підтриму-
вати, це завжди стимул для 
учнів, необхідність для вчите-
ля, який уважно слідкує за тим, 
як ростуть і розвиваються 
їхні вихованці, чого досягли в 
житті. Усі ми колись пересту-
пили поріг Кловського ліцею. 
Мабуть, ми вже не можемо 
уявити себе без наших вчите-
лів та однокласників. В школі 
завжди працювали дуже профе-
сійні вчителі, і тому не дивно, 
що деякі наші випускники теж 
обрали цю професію, продо-
вжуючи справу своїх настав-
ників. Серед них Олена Львівна 
Чепур, Катерина Афанасіївна 
Пекач, Юлія Борисівна Шведова 
та Ніна Андріївна Круцюк. 
Покидаючи стіни Кловського 
ліцею, ти отримуєш в дару-
нок безцінні знання, життєві 
настанови, океан можливос-
тей та теплі спогади на все 
життя.

З нашої школи вийшли пред-
ставники різних професій – 
рідкісних та масових. Деякі з 
них стали відомими людь-
ми, інші – скромно, чесно 
та сумлінно працю-
вали і працюють на 
благо суспільства. 
Але всі вони – наші 
рідні. Ми любимо їх, 
пам’ятаємо їх та 
пишаємося ними. І 
невипадково одна 
з наших учениць 

Наталія Кривда, присвятив-
ши свою статтю 100 річчю 
школи, назвала її «Сто років 
любові». А ми так назвали свій 
фільм. Хто бажає, запрошуємо 
до перегляду.

Бажаємо всім 
здоров’я, творчої 
наснаги, радості 
від спілкування, 
учням – гарних 
знань та висо-
ких балів, вчи-
телям – учнів, 
які прагнуть 
до навчання, 
батькам – вдало-
го діалогу зі своїми дітьми, 
випускникам – 
успіхів у реалі-
зації своїх мрій 
і прагнень, а 
нашій альма 
матер – стоя-
ти фортецею, 
не втрачати 
високого рівня 
викладання, про-
довжувати свою 
творчу діяльність, бо без неї 
шкільне життя перетворить-
ся у звичайну шкільну рутину. 
Ми з вами будуємо наш загаль-
ний дім – Кловський ліцей, як 
часто кажуть, другий дім. Дім 
то не є тільки місце, де ви про-
водите значну частину свого 
часу, але це місце, де тебе 
розуміють. Давайте розуміти 
один одного і наполегливо пра-
цювати, щоб наш загальний 
дім ставав все краще. 

Редакція

Новини
•  Влітку – було реставровано обидва музеї: історії 

школи і пам’яті Януша Корчака.
•  1 вересня – відбулося відкриття нової театральної 

експозиції на третьому поверсі.
•  25 вересня – 6Б клас заклав Алею ліцеїстів, виса

дивши 27 дерев на Володимирській гірці на честь 
110річчя.

•  1 жовтня – в цілому завершена реконструкція 
шкільного фасаду.

•  На початку жовтня – Андрій Віталійович 
Магдалінський 
залишив нашу 
школу.

•  12 жовтня – 
було прийнято 
до лав ліцеїстів 
першокласни
ків.

Про що говорять:
– Про підготовку до ювілею школи і 

хто як готується.
– Про те, що нарешті закінчується 

ремонт фасаду.
– Про те, як проводили літо.
– Про нові моделі телефонів – Iphone 

– 4.
– Про те, хто в кого закохався, з ким 

проводить час, з ким товаришує (особливо це цікавить 
6ті класи).

– Про те, що Даша Дорошенко перескакнула через 
10 клас (іспити здає екстерном) і зараз вже в 11!

– Куди подівся наш спорт?
Чутки розповзаються по школі: «невже наш рід

ний фізрук, наш любий «вспыльчивый» Андрій 
Віталійович... йде зі школи? правда чи ні? дізнаємося 
пізніше...Але як ми без нього?

– Про неїстивні сирні палички у їдальні (хоч є стра
ви дуже смачні).

– Поверніть безкоштовну їжу! Скасовано 
постачання безкоштовного соку, моло
ка і пряників. Чия це ініціатива? Кажуть, 
Черновецький збира собі на новий літак... :)

– Про новачків, а їх у нас багато: один 
хлопчик приїхав з Камчатки і звуть його 
Ричард Казимірович (українською – про
сто Микола). Однокласники дискутують: він 
Айвенго чи Ричард Левове серце?

– Кловсь кий con nect ing people! У політи
ків спроби об’єднати за хід та схід 
України – провальні, а ось у 10Б 
за однією партою на уроці україн
ської мови об’єд налася Україна – 
один новенький зі Львова, говорить 
виключно українською, другий – 
з Донецька, говорить виключно 
російською. Cпілкуються дружньо 
та вивчають мови один одного. 
Крок за кроком ми знищуємо полі
тичні стереотипи серед учнів!

З історії школи

Перший директор  
нашої школи   

Ганна Пантелеймонівна 
Снєжкова



ЖОВТЕНЬ 2010 РО КУ, № 10 (57)
«7

7 
М

Е Р
И

 Д
І А

Н
» 

—
 Г

А
 ЗЕ

 ТА
 У

Ч
Н

ІВ
 Т

А
 В

Ч
И

ТЕ
Л

ІВ
 К

Л
О

В
 СЬ

К
О

 ГО
 Л

І Ц
ЕЮ

 №
 7

7

О так, День учителя, у 
народі – «День, після якого 
точно вже не профілониш і 
точно доведеться писати кон-
спект». До нього готуються 
ретельно і сумно, розуміючи, 
що нічого змінити не можна, і 
вранці, у перших числах жов-
тня уся похоронна процессія 
рушить по класах. Озброєні 
навіть не до зубів, а десь по 
саму маківку, квітами і цукер-
ками, гірко зітхаючи під вагою 
відповідальності і подарунків, 
ми розносимо жертвоприно-
шення по класах. 

І кожного року одна і та схема 
– дав подарунок, сказав добре 
слово, згадав, як минулого 

року тебе нагріли на один бал, як 
вже крізь стиснуті зуби віджарту
вався, пообіцяв “працювати краще, 
щоб не було як тоді” і, розвернув
шись на 180 градусів, поплентався 
далі працювати доставкою віників і 
солодощів. Під кінець дня, зазвичай, 
вже нудить від запаху шоколаду, а 
один погляд на букет відправляє 
тебе у глибоку депресію.

Якщо ж ти, як людина з обме
женими інтелектуальними мож
ливостями, погодився на участь у 

святковому концерті, то тобі ще й 
екіпіровку для свого виступу тягти. 
І при вході до школи всі підозрі
ло косять оченята на твій великий 
паперовий пакет, із задоволеним 
розумінням і високою оцінкою 
власного мислячого апарату дума
ючи, що там хабар. Ти, зі словами: 
“фігвам, не дочекаєтесь”, шкан
дибаєш по сходах (а зазвичай, як 
назло тобі на третій чи – ще краще 

– четвертий поверх), натикаючись 
на учнів молодших класів і їхніх 
родичів (бо там присутні всі до сьо
мого покоління).

Ось і мені довелося випробу
вати на собі весь тягар концерту 
на честь Дня Вчителя. Єдиним 
плюсом була реальна можли
вість спокійнесенько не піти на 
парутрійку уроків, мотивуючи це 
складністю та потребою підготов
ки до номеру. 

Оскільки наш 10Б завжди пови
нен залишити свою яскраву позна
чку на сірих буднях Кловського 
ліцею, перед ясні очі шкільного 
колективу ми предстали у вигляді 
жорстокої пародії на Леді Гагу (десь 
на середині виступу я зрозуміла, 
що більше схожа на гібрид Звєрєва і 
чорнобильського скорпіонамутан
та). І поки я і Наташа намагались 
“співати” у мікрофони, до того ж 
фальшиво, оскільки музику чутно 
було, мабуть, і в Зимбабве, а нам 
дуже шуміло, на задньому плані 
дівчата восхваляли вчительський 
склад Кловського у якомусь північ
ноякутському ритуальному танку 
визову духів.

Зате нас запа м’я
тали. Спо діваюсь, 
ненадовго.

Марія Щербініна, 
10-б

Т ак побачили і запам’ятли День вчителя його учасники, а ми, 
глядачі, були в захваті від всіх виступів (на цей раз жодного 
зайвого), від жартів, співів, музики і, безумовно, блискучих 

танців. Представники клубу «Шанс», як завжди, 
вразили нас. До речі, цього літа вони добилися 
нових перемог.

Говорить викладач клубу Лізон Внучкова:
Летом 2010 года танцевальный клуб «Шанс» 

принимал участие в Чемпионате Мира в Турции. 
Ученцицы Кловского лицея стали финалистами. 
Ника Власенко (8А класс) заняла 4 место в стан
дарте и 2 место в латине в категории Юниоры 1, 
Арина Григорьева заняла места в финале 
категории Юниоры 2, Елизавета 
Внучкова (9Б класс) заняла 3 
место в стандарте и 2 место в 
латине в категории Юниоры 

2. Также в этом соревновании принимала участие 
выпускница Кловского лицея – Наталья Климова, 
она заняла призовые места: 2 место в стандарте и в 
латине. 

Поздравляем наших победителей, и желаем уче
никам Кловского лицея радости от танцев и 
новых побед!

Середньостатистичний учень 
ліцею хоча б раз у житті 
хотів вкрасти журнал
Нещодавно наша газета провела опитування, аби 

підвести підсумок минулого навчального року. Тож 
тепер ми пропонуємо Вам ознайомитися з результатами:

(далі наведені узагальнені дані з понад 200 отрима
них анкет)
•  за рік учень(иця) губить близько 20 ручок
•  78 разів він(вона) отримував зауваження про шкіль

ну форму від директора і К
•  5 разів за рік тікав(ла) від Андрія Віталійовича
•  4 рази прогулював(ла) школу
•  жодного разу не крав(ла) класний журнал, але дуже 

хотів(ла)
•  7 разів виривав(ла) сторінки з щоденника
•  3 рази закохувався(лася)
•  57 разів падав(ла) на подвір’ї чи східцях школи
•  4 рази його(її) виганяли з класу
•  майже завжди оримував(ла) замість решти цукерки в 

їдальні
•  34 рази цілувався(лася) на території школи
•  47зошитів списав(ла)
•  17 разів приліплював(ла) жуйки до стільця чи парти
•  293 пиріжки з’їв(ла) за рік

Отже, друзі, намагаймося покращити хороші показ
ники у цьому навчальному році, а зауважень отримува
ти поменше 

Опитування проводили  
Марія Щербініна, Дарія Гнап, Наталія Туягіна, 

Валентина Лантух, Ганна Гоцик

Які враження  
від першого дня школи?
• було дуже весело;
•  яскраві враження, чудова зустріч з новими учнями та 

однокласниками;
•  було нудно, боліла голова;
•  гарна школа і все;
•   майже не було лінійки, багато нових вчителів;
•  на лінійці було жарко, забагато батьків;
•  батьки не вміють поводитися, фотографують лише 

своїх дітей, заважали винести прапори;
•  страшенно натерла ноги новими черевиками на під

борах, буду взуватися демократичніше;
•  забула, скільки важить шкільна сумка;
•  підвела погода (зірвала всі плани і урочистості цього 

дня) ;
•  ледь не знепритомнів від страху перед класом;
•  витратила багато часу і старань на підготовку до 1 

вересня, а все пішло шкереберть;
•  зраділа, побачивши Ярослава Леонідовича;

•   вразила висока зачіска одно
класниці.

Опитування проводили  
Надя Жевняк та Маша 

Писаренко

П ершими за підготовку до святкування 110 
річниці з дня народження нашої школи взя
лися учні 6б. 25 вересня у самому центрі 

нашого міста – на Володимирській гірці – було виса
джено 27 фруктових дерев! Долучилися до цієї справи 
не лише діти, але й батьки. 

У парку панувала атмосфера тепла, дружності та 
якогось дивовижного єднання. Жоден не залишався 

осторонь, кожен 
вклав у цю 
справу частин
ку своєї душі і 
своєї наснаги. 
Це місце знайти 
не важко, адже 
по завершенню 
роботи урочисто 
було встанов
лено табличку, 

на якій вка
зано, що 
це Алея, 
посадже

на учнями 6Б класу Кловського ліцею. Будемо споді
ватися, що сад буде зростати і радувати всіх оточуючих 
своєю позитивною енергетикою, а також буде гарним 
прикладом до дій для іншіх учнів.

Олександра Самишева, випускниця

Під час цієї акції ми взяли інтерв’ю у 
декількох її учасників. Всім було постав
лене одне питання: «Що ти відчував, коли 
садив дерево?»

Озар Холов: Я почував себе хорошим.
Аня Черничук: На все життя запам’ятаю 

цей день. Це було незабутньо.
Діма Прасолов: Було відчуття гордості 

та щастя.
Настя Балянова: Хвилювання пере

повнювало мене, як правильно підкопати, 
скільки води налити, щоб дерево прийня
лося і дарувало свій цвіт людям. Важливо 
було бути і садити дерева разом з бать
ками.

Сергій Нечипоренко: Перший раз поса
див дерево – це велика радість!

Дарій Позіненко: Я почував себе 
дорослим.

Майя Мартинчук: Радість від того, що 
через багато років я зможу привести своїх 
дітей і показати, що я посадила дерева. 
Маю надію, що вони будуть рости довго.

Наталія Балянова (мама): Суботній 
ранок, ясне сонечко, осінній вітерець, всеохоплююча 
радість у повітрі...

Це є диво – даруємо життя цим тоненьким, з ніжнозе
леними листочками деревам. Це є місія дітей, вчителів, 
батьків – відкривати Всесвіт, пов’язати себе з рідним 

містом, Україною, планетою Земля. Це є подарунок та 
вияв поваги – школі, всім, хто сумлінно працював і пра
цює в ньому, хто дарує добро людям.

Тетяна Єлизарівна Сіяниця: Пишаюся, що ми зро
били це. 

До Дня Вчителя

Святкуємо ювілей школи
Колектив школи розробив план підготовки до святкування ювілею школи. 

Кожний клас обрав собі завдання: чи то підготувати виставку, чи долучитися до 
актів милосердя, чи зняти фільм, чи поїхати і допомогти сільській школі і таке інше. 
Класи готуються, щоб 16 жовтня гостинно прийняти випускників у святково прибраному 
ліцеї. А святкування вже почалося.
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Вопрос: Назовите самое 
яркое событие в вашей  
школьной жизни.

Випуск 1938 г.:  
•  Шумовой оркестр, пруд Якира 

(за современным китайским 
посольством, где стадион 
Арсенала), горка, на которой 
стояла школа в 30е годы.
1941: 

•  Драмкружок
•   Культпоходы в театр
•    Празднование Нового года в 

1938 году
1952:

•   «4» по поведению в году и 
экзамен по химии с повтор
ным вытягиванием билета 
1953:

•  Прием в комсомол
1955:

•  Когда объединились мальчики 
и девочки в школе

•  Рассказы старшего вожатого 
Кима Вахлиса на переменках
1957:

•  Турпоходы с Кимом Вахлисом 
в Крым, в Закарпатье
1960-1970: 

•  Уроки «Болдинской 
осени» Инны Григорьевны 
Купчишиной

•  Уроки географии Скарлатто 
и лекторская работа у Марии 
Львовны Файерфас 

•  Выступления хора и уроки 
пения Леси Григорьевны 
Карповой 

•  Новогодний «Огонек» в 10 кл., 
драмкружок Кима Вахлиса 
и Александры Петровны 
Носко(1963, 1970)
1963: 

•  Выступление на концерте в 
1958 г.: я играла сонату № 
12 Моцарта и сонату№ 19 
Бетховена.
1970: 

•  Школьные подружки

1972:
•  Посадка деревьев 1 сентября 

1962 с 11 классом  
1975: 

•  Выставки цветов
1980: 

•  Поездки в колхоз. Конкурс «А 
нука, девушки!» 

•  Первый спектакль школьного 
театра «Декабристы»
1981: 

•  Поездка в Москву на каникулах
1982

•  Спектакль «Сердца моего боль» 
в школьном театре

•  Школьная любовь
•  Школьный исторический кру

жок
•  Трудовые лагеря
•  Военные игры «Зарницы» и 

турпоходы после них
1983:

•  Уроки биологии с Лилией 
Ивановной
1984:

•  Общение с Григорием 
Ефимовичем Френкелем

•  Прием в пионеры в музее 
г. Киева 

•  Спектакль «Декабристы» 

1985:
•  Не сдал ленинский зачет, буду

чи членом комитета комсомола
•  Вошел в класс во время кон

трольной через окно
•  Исключение из пионеров
•  Прием в комсомол
•  Уроки и спектакли Светланы 

Васильевны Петровской
1987: 

•  Ленинский зачет 
•  Участие в историческом круж

ке и поездки в колхозы
•  Дежурства у памятника 

«Славы» – Пост №1
1988:

•  Урок английского языка, когда 
я смогла отстоять свое мнение

1989:
•  Работа в создании школьного 

музея и первый вызов на пед
совет

•  Праздник «Букваря» и поезд
ка в пионерлагерь «Маяк» в 
Рыбаковке (1989)
1990:

•  Победы на олимпиадах по 
физике
1991:

•  Введение пятидневки
•  Виноград на крыше во время 

биологии

1992: 
•  Создание Школьного Совета 

из учителей,учеников и роди
телей

•  Первый раз увидел «живой» 
компьютер

•  Посвящение в октябрята
1993:

•  Игра – перебивание этикеток 
жевательных резинок
1994:

•  Переход с чернильной ручки 
на шариковую

•  Поездки в колхоз Круглик и 
в Брест

•  «4» в аттестате по биологии!!! 
(До сих пор не могу в это 
поверить!)
1995: 

•  Дни самоуправления 
•  «Вечеринки» в кабинете физи

ки у Зои Александровны
•  Клуб «Дебаты»

1996:

•  Пропажа журнала 
•  95летие школы
•  Поломал Игорю Руденко руку

1997: 
•  Поездка в Корчаково и мои 

рисунки в газете «Кловские 
новости»

•  Брейнринги
•  Уроки труда
•  Уроки английского у Мирославы 

Андреевны Козловой (1997)
•  Первая дискотека
•  Президентство
•  Школьная любовь
•  Поездка с классом в Германию
•  1 день в школе и первое свида

ние 7 марта 1995 года
•  В 3 кл. упала доска на голову и 

увезли по скорой
•  В 10 вызывали к директору за 

дискотеку. 
1998:

•  Первое апреля – первый прогул
•  Первая двойка ( первый класс, 

первая четверть – математи
ка)

•  Первый урок ДПЮ
•  Знакомство с Яриком на уроке 

истории 

•  Уроки английского Татьяны 
Елизаровны

•  Нагоняй от Ольги Степановны 
за курение
1999:

•  Наступил на лакированный 
паркет, за что получил от Г. Е.

•  Прогулял биологию и был 
публично разоблачен

•  95летие
2000:

•  Ремонт в школе
•  Подготовка к 100летию 

школы 

Под знаком какой песни  
прошла Ваша школьная 
юность?

1939:
•  «Розпрягайте хлопці коней»
•  «Три танкиста, три веселых 

друга»»
1941:

•  «Каховка»
•  «Любимый город может спать 

спокойно»
•  «Если завтра война»

1952:
•  «Артиллеристы, Сталин дал 

приказ»
1955:

•  «Под крылом самолета» 

•  «Мишка, Мишка, где твоя 
улыб ка?»
1957:

•  «Подмосковные вечера»
•  «Взвейтесь кострами синие 

ночи»
1966:

•  «Я люблю тебя, жизнь»
•  «Дети разных народов»

1968:
•  Песни Высоцкого
•  То березка, то рябина

1970:
•  Песни Надежды Пахмутовой и 

Муслима Магомаева
•  «Солнечный круг»
•  «Черный кот»
•  «Вся жизнь впереди…»
•  Группа «Веселые ребята»
•  Песня «Погоня» из фильма 

«Неуловимые мстители»
1972:

•  «Обнимая небо»
1974:

•  The Beatles: «Revolutiоn» 
1975: 

•  «Гимн СССР»
•  «Как прекрасен этот мир»

•  «С чего начинается Родина?»
•  «Здесь птицы не поют» 

1985:
•  «Где бронепоезд не пройдёт...

наш дружный класс всегда 
пройдет и ничего с ним не 
случится»

•  «И подобно лицеистам соби
раться у огня, в октябре багря
нолистом 19го дня...» 
1987:

•  «We shall overcome»
•  «Мы рождены, чтоб сказку 

сделать былью»
•  «Modern talking»
•  Алла Пугачёва
•  «Возьмемся за руки, друзья…» 

1988: 
•  «Школьный вальс» 

1990:
•  «В юном месяце апреле…» 

1991:
•  «Школьные годы чудесные»
•  «Ще не вмерла Україна» 

1992:
•  «Ласковый май»
•  «Depeshe mode» 

1994:
•  1й концерт Чай ковс

кого (честное слово, 
так было) 

Військова підготовка в сер. 30-х

Закінчення  
на стор. 4

Випускник 1941 р. Михайло Кугель  
серед фронтових друзів

Анкетування
На святкуванні 100-річного ювілею школи зібралося багато випускників 
різних років. Їм була запропонована анкета, яка ніколи досі не була опри-
люднена, а втім відповіді на неї здаються нам цікавими щодо характе-
ристики людей і часу. 
Ось уривки з цих анкет.

Уроки фехтування, фото 70-і

Комітет комсомолу школи, фото 80-х

Вчителі та учні 1912 року
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1995:
•  «Ах как хочется 

вернуться в горо
док»

•  «Still loving you», «Scorpions»
•  «10Б отныне стал гуманитар

ным» 
1996:

•  «I don’t need your education» 
«Pink Floyd» 
1997:

•  «Мусорный ветер», Крематорий
•  «Осень» ДДТ
•  «А нам всё равно» 
•  «Птица счастья»
•  «На маленьком плоту» Ю.Лоза 

1999:
•  «We are the champions»
•  «Ще не вмерла Україна»
•  «The show must go on»
•  «Два кольори» 

2000: 
•  Песни Земфиры

Какая часть школьного  
пространства (или двора) 
притягивала Вас больше 
всего?

1953:
•  Дорога вокруг школы

1955:
•  Курилка во дворе

1962: 
•  Столовая
•  Раздевалка

1970:
•  Школьный стадион

1980:
•  Столовая

1981:
•  Задний двор
•  Раздевалка

1982:
•  Школьная пристройка

1987:
•  Актовый зал

1990: 
•  Столовая (пирожки с мясом по 

15 коп.)
1991:

•  Кабинет директора
1992:

•  Компьютерный класс 
•  Играли в «козла»
•  Актовый зал
•  Класс физики

1996:
•  Лестница, ведущая на чердак 

с 4 этажа
•  Спортзал

1998:
•  Хим. подсобка
•  Выход из школы
•  Кабинет английского языка 

Голубковой Л.В.
1999:

•  Кабинет Тамары Семеновны
•  Кабинет истории в пристрой

ке
2000:

•  10 и 11 кабинеты

Что бы Вы хотели запом-
нить из школьной жизни?

1953:
•  Процесс взросления

1955:
•  Друзей класса

1970: 
•  Школьные вечера отдыха

1975:
•  Классного руководителя

1978: 
•  Походы с Петром Ильичем

1980:
•  Учителей
•  Все

1981:
•  Хорошее настроение

1982: 
•  То, что помню

1990: 
•  Лица одноклассников

1992:
•  Всё хорошее
•  Беззаботность
•  Музей

1998:
•  Культмассовые мероприятия
•  Перемены
•  Хотела бы помнить всё и ниче

го не забывать
•  Школьную жизнь

1999:
•  111 классы
•  Шутки и приколы

2000:
•  Веселое времяпрепровожде

ние
•  Ощущение того, что сможешь 

все

Каково главное достоинство 
нашей школы?

1953:
•  Музей школы
•  Детская суматоха
•  Дух сопричасности к нашей 

сложной истории
1955:

•  Высокий профессиональный 
уровень

1960: 
•  Глубокая порядочность учите

лей (тогда)
1962: 

•  Она смогла сделать из нас лич
ность
1970: 

•  Уважение к личности ученика
•  Демократизм

1975:
•  Наш директор – Глущенко 

Галина Евдокимовна
•  То, что она моя

1978:
•  Союз учителей и учеников;
•  Требовательность;
•  Тепло исторической памяти

1980:
•  Традиции
•  Справедливость в оценке зна

ний
1981:

•  Учителя
•  Здание школы

•  Атмосфера
1982:

•  Дисциплина
1983:

•  Прекрасный директор
•  То, что в школе учатся семей

ные династии
1987:

•  Будущее, которое мы получи
ли благодаря ей;

•  Её индивидуальность
•  Чистота

1990:
•  Глубокий уровень знаний
•  Приятная атмосфера занятий

1992:
•  Строгость

1993:
•  Центральное расположение

1999:
•  Доброжелательность учителей 

и желание нас научить
•  Наличие некоего обьединяю

щего духа
•  Атмосфера праздника:
•  Музей
•  Теплое отношение

2000:
•  Галина Евдокимовна (осталь

ные достоинства следуют 
отсюда) 

Ваши пожелания школе?

1953: 
•  Чтобы ученики приходили 

спустя много лет
•  Формировать свободно мысля

щих граждан, соединяющих в 

себе меру романтизма с мерой 
прагматизма, воспитывать 
созидателей
1962: 

•  Заботливых учеников
•  Здоровья учителям

1975:
•  Галина Евдокимовна, низ

кий Вам поклон за дело всей 
жизни! Вашим именем я бы 
назвал улицу, на которой 
находится наша с Вами школа!

•  Не делать из детей манекенов
1970-е:

•  Чтобы ученики гордились, что 
они ученики 77 школы 

•  Серьезных спонсоров
•  Не потерять человечность
•  Учеников, которые хотели бы 

учиться, и современных гра
мотных учителей

•  Достойной зарплаты учителям 
(раз в 10 больше нынешней)

•  Свободный выбор изучаемых 
предметов уже с 7 класса
1981:

•  Бесплатное обучение!
1982:

•  Сохранить свою неповтори
мость и высокий уровень пре
подавания!

•  Учитывать допущенные ошиб
ки и никогда не повторять их!
1983:

•  Чтобы и в дальнейшем из стен 
школы выходили такие же 
порядочные, умные, энергич
ные молодые люди, как и на 
протяжении последних 100 лет!
1988: 

•  Отметить 200летие!
•  Сохранить свой стиль!

1992:
•  Держать марку одной из самых 

сильных школ в Киеве!
•  Любить детей
•  Пережить изменения в этой 

стране
1993:

•  Долгих лет процветания!
1994: 

•  Отбирать учеников по спо
собностям, а не по должности 
родителей
1996:

•  Долголетия и достойных людей!
•  Не забывать, что главное 

начинка, а не оформление
•  Не потрять семейную обста

новку
1998:

•  Чтобы было весело, как всегда!
•  Побольше таких учеников, как 

мы!
1999:

•  Пусть все учителя будут отзыв
чивыми и добрыми, а школа 
расцветает!
2000:

•  Свершения всех 
планов и талант
ливых учеников!

Анкети  
опрацювали  
Олександра 
Бернадська  

та Вікторія 
Діденко

Леся Григорівна Карпова зі своїм хором, фото 60-х

Початок  
на стор. 3

Перший дзвоник, початок 70-х

Відкритя нової експозиції музею , 1995

1982 рік. Ветерани війни, випускники 41-го  
Володимир Бобров (ліворуч) та  Георгій Пилаєв  

біля своїх фронтових портретів
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Ейфелева вежа, про
гулянки вздовж 

Сени, свіжі багети з 
маленьких пекарень за 
рогом... 

Ці мрії стільки разів 
ставали реальністю для 
учнів нашої школи, адже 
який же ми ліцей інозем
них мов без подорожей 
за кордон і чемпіонських 
титулів мовних олімпіад?

Навчальна поїздка 
до Шаснею, обмін учнів 
і вчителів із коледжем 
Луі Пастера, программа 
Самді (Science, Art, Monde, 
Europe via Découvertes et 

Innovations), численні 
перемоги на олімпіадах 
з французької  та англій
ської наших учнів – все 
це завдяки праці вчите
лів і координаторів, які 
допомагають  здійсненню 
мрій майбутніх мовознав
ців і філологів. Кловський 
ліцей гордий тим, що роз
почав (після довгої пере
рви) і підтримує контак
ти з освітніми заклада
ми і програмами інших 
країн, даючи дорогу в світ 
нашим випускникам. 

Ольга Солодовська

«З дравствуйте, дети! 
Садитесь. Сегодня 
мы начинаем новый 

раздел биологии – анатомию. 
Вы знаете, в основе этой науки 
– человек, а знать всё про себя 
– это самое главное», – услы
шав эту фразу из уст Лилии 
Ивановны в начале сентя
бря, восьмиклассница Лора 
Синельник вспомнила недавно 
забытое: «Я буду доктором!»…

С тех пор прошло уже много 
времени… сколько тетрадей 
исписано, сколько было покров
ных стёклышек, разбитых вдре
безги на лабораторных рабо
тах…, но ведь были и другие 
предметы – сколько параграфов 
по ним изучено, сколько двоек 
получено по математике за то, 
что во время контрольных работ 
самые большие любители этого 
предмета убегали в кино… и 
среди них была и Лариска… 
Сколько всего было. Но тот день 
всё равно не был забыт. 

1978 год. Десятый класс, 
последний звонок, выпускной… 
прощай, школа! – и вот вместе с 
аттестатом был выдан пропуск 
в новую жизнь. «Но какой она 
будет? И главное, какой я буду в 
окружении новых людей, новых 
дней, запахов, вкусов и мыслей? 
Кем я буду?» – с некоторой опа

ской и боязнью думают нынеш
ние выпускники, но в те решаю
щие дни, танцуя на выпускном в 
нежнорозовом платье, кружась, 
слушая последние нотки вальса 
и вспоминая все те годы, кото
рые так заметно отдаляются и 
переходят в приятные воспо
минания, она не боялась. Она 
знала свой путь…

 Лариса наверняка не станет 
известной бизнесвумен, не пой
дёт в политику, не будет петь 
или играть на главных сценах 
мира, а зачем? – ведь её душа 
лежит к медицине… «Я буду 
доктором!» Ветер вдруг при
нёс капли дождя из её перво
го 1 сентября, а вместе с ними 
грусть, а солнце улыбнулось 
проходя лучами сквозь стекло 
школьного окна … Всё закон
чилось.

Дальше было училище, а 
после него самая приятная, как 
признаётся сейчас сама Лариса, 
работа: «Я дарила новую жизнь 
маленьким людям. Да, я была не 
главным врачом и даже не глав
ной медсестрой, я была просто 
акушеркой, но воспоминания 
об этой работе до сих пор оста
ются со мной!»

Студенческие годы пролете
ли быстро. Она мечтала стать 
доктором и стала. Вот она 

педиатр. Но на этом её путь не 
закончен.

Теперь она не просто 
Лариска и даже не Лора – она 
Лариса Васильевна, и уже не 
Синельник, а Диденко. Теперь 
она работает начальником отде
ла военномедицинской экспер
тизы Министерства обороны 
Украины и даже стала полков
ником медицинской службы.

Ученицей Лариса не мечта
ла, что в газете её любимой 
школы про неё будет писать её 
дочь… а ведь это так и есть. 
Продолжая тради
цию, которая нача
лась с мамы, я тоже 
учусь в Кловском 
лицее и конечно же 
горжусь этим! 

Виктория Диденко

Б ыть современным 
подростком очень 
легко. В этом воз

расте наши родители не про
сто верили – они знали, что 
однажды завоюют вселенную. 
Они создавали, конструирова
ли, изобретали новые мечты, и у 
каждого была своя – единствен
ная и неповторимая. Мы, в свою 
очередь, не заморачиваемся по 
поводу великой идеи или цели 
в жизни – с высоты своих шест
надцати лет мы гордо плюем 
на всех, показывая, кто здесь 
трезвомыслящие реалисты, и 
что все когдато кончается, и все 
мы однажды умрем, так что есть 
ли смысл бороться\стремить
ся\хотеть чтолибо изменить 
или совершить? Современная 
музыка – низкопробный отстой 
с мелодиями, написанными на 
компьютере, и текстами уровня 
младшей детсадовской группы, 
полными рифм типа «волосы
гладиолусы»; современное 
кино – банальные американ
ские стрелялки или мелодрамы 
с простенькими сюжетами, 
созданные для того, чтобы не 
перенапрягать извилины сред
него класса, который приходит 
в кино отдохнуть, а не думать 
о смысле жизни; журналы и 
газеты полны изрезанных 
цензурой политических заме
ток и cosmoстатей, в которых 
больше ярких картинок, чем 
собственно осмысленного 
текста. Общественные нормы 
абсурдны, окружающие 
к о р р у м п и р о в а н ы \ л ж и в ы \
глупы, весь мир – гигантская 
система, которая безжалостно 
истребляет организмы, идущие 
против нее, однажды погубит 
сама себя и мы начнем уничто
жать произведения искусства и 
всячески бороться с признака
ми цивилизации, как герои рас
сказа Р.Д.Бредбери «Улыбка».

Не в наших силах все это 
изменить, так что мы будем 
на безопасном расстоянии 
наблюдать за бессмысленными 
барахтаньями других, не 
боясь заразиться бациллами 
надежды и оптимизма. Чтобы 
быть современным подростком 
не нужно чтото делать или во 
чтото верить – наоборот, это 
категорически запрещено.

Это так просто и понятно – 
избавить себя от страданий, 
рисков и мучений выбора, один 
раз и навсегда застыть в позе, 
под которую тебя прогнул наш 
«изменчивый мир». Эта мысль 
не нова и не гениальна, однажды 
она посещала каждого. Плохо, 
что это единственная мысль, 
которая посещает нашу 
молодежь. Узнав, что ты 
живешь рядом с универ
ситетом, иностранные 
знакомые сочувствующе 
кивают головами. «Ох, 
эти студенты… Такие 
шумные, неугомонные; 

постоянные протесты подают, 
парады проводят. Ужас, а не 
жизнь, да?» И както неудобно 
сознаваться в том, что наши 
ребята тихие и пассивные, и на 
большее, чем разговоры на ска
мейке под пиво после лекций 
их не хватает. Ну, или флагом 
помахать за двадцатку – тоже 
дело. Они выше того, чтобы 
поддерживать идею. Они нау
чились на ней зарабатывать. 
Ведь поверить – значит дове
риться, открыться; значит 
можно и обжечься, испытать 
боль и разочарование. Так есть 
ли смысл?...

И мне очень хочется, чтобы 
появился ктото, кто объяснит 
этим несчастным отчаявшимся 
тинэйджерам, что смысл есть 
во всем, если научиться видеть 
не бесконечный туннель или 
свет в его конце, а движущий
ся через него поезд. Смысл в 
том, чтобы не искать смысл. 
Чтобы делать хорошие вещи, 
в которых не важна цель или 
результат. Не нужны большие 
деньги, или личная заинтере
сованность, или страсть, или 
любовь к чемуто. Нужна уве
ренность в том, что никто не 
будет жить вечно, и если стоит 
оставаться в этом мире подоль
ше, то только для того, чтобы 
делать других счастливыми. 
Мне кажется, что поколение 
пепси должно учиться делать 
добрые дела просто для того, 
чтобы почувствовать, как это 
классно, понять, что если ты 
не часть проблемы – ты часть 
решения. Важно не относиться 
пренебрежительно и свысока 
к чужим попыткам изменить 
этот мир, заранее уверяя, что 
из этого ничего не выйдет. 
Если человеком движет забота 
не только о своем статусе и 
финансовом положении, то и 
дурацкие палаточные городки, 
и бессмысленные акции про
теста, и раздача листовок, и 
любой другой искренний жесть 
имеют право на существование, 
даже если они время от вре
мени нарушают спокойствие 
горожан. 

Дело не в том, что упаковав в 
посылку для детского дома, или 
послав свою статью в журнал, 
или делая любую другую работу 
для любого другого проекта, ты 
спасаешь мир. Ты просто чтото 
делаешь, а не бездействуешь, ты 
движешься вперед. И если со 
временем измеритель всемир
ного равновесия сил добра и зла 
не качнется в светлую сторону, 
ты будешь знать, что по край
ней мере пытался. А если его 

стрелка всетаки перед
винется на пару 
делений в нашу 
пользу, ты будешь 
уверен, что в этом 
и твоя заслуга.

Аля Даруга

Легко ли быть 
подростком?

Одна моя семнадцатилетняя знакомая ничего не 
хочет от этой жизни. Она не ходит на музыкальные и 
художественные фестивали, не пишет статьи на вол-
нующие общественность темы, не выступает волонте-
ром, не заморачивается сдать 20 гривен в фонд помощи 
бездомным и отдать свои старые игрушки в детский 
приют, потому что уверена: не в ее силах изменить бар-
дак и безнадежность, прочно обосновавшиеся во всех сферах 
нашей жизни. Еще она почти не смотрит телевизор и не 
слушает радио, не читает газеты и книги. Она навсегда 
застыла в позе пассивного созерцания. Она сочувствует 
наивным идиотам, пытающимся изменить этот мир.

Наши династии

Paris, je t’aime!

Гогольфест 2010

Що нас хвилює

Всё в этом мире идет по 
длиннющей лест нице 

вверх. В прошлом году я писала 
про Гогольфест, будучи посети
телем и представителем прес
сы. В этом году стала волонтё
ром. Не сочтите меня наглой, 
но вдруг в следующем щегольну 
статьёй «Гогольфест 2011» с под
писью «Мария Назарова, органи
затор»?  

Оставим шутки. В этом 
году всё серьёзно. Бейдж 
«Volonteers», повязка с надпи
сью «ГF» на предплечье, в руках 
карта и расписание меропри
ятий, вопрос «Могу ли я вам 
помочь?» каждому прохожему. 
Атмосферу создают все – посе
тители в странных нарядах, 
понятных и приемлемых только 
на подобном фестивале; органи
заторы и волонтёры, суетящи
еся, чтобы сделать посещение 
Гогольфеста незабываемым для 
каждого; художники и участ
ники, отдающие указания и 
волнующиеся, чтобы все увиде
ли именно их инсталляцию. В 
двух словах ГF можно описать 
так: сочетание несочетаемого. 
Напротив палатки, где продают
ся настойки и чаи по старосла
вянским рецептам – открытая 
сцена, где французские музы
канты самозабвенно играют 
транс. В старинных каретах, 
украшенных флюоресцентными 
полосками – авангардные руко

дельные наряды. Под успока
ивающую музыку для занятий 
йогой, проходящих прямо здесь, 
на открытом воздухе, снимается 
психоделическая фотосессия. В 
общем, каждый найдёт чтото 
себе по душе. 

Загадка в том, что я, волон
тёр, последняя спица в колесни
це (вы думаете, волонтёр зани
мается сверхважной и творче
ской деятельностью? Нет, это, 
конечно, тоже, но задания также 
могут быть в стиле «Пойди купи 
мне карточку на пополнение 
счёта» или «Мне срочно нужно 
пустое стерильно чистое ведро, 
и мне плевать, как ты его най
дёшь, но оно должно быть через 
пять минут здесь!»), чувствова
ла себя лучше, чем ктолибо из 
наслаждающихся отдыхом посе
тителей. Вопервых, волонтёр 
видит намного больше, чем про
сто пришедший полюбоваться 
современным искусством чело
век. Вовторых, волонтёр – это 
всегда полезные знакомства. 
Два дня на ГF – и вот уже ты 
точно знаешь, что, приехав, к 
примеру, в Харьков, ты не нуж
даешься ни в какой гостинице. 
Тебя примут те самые друзья, 
с которыми ты познакоми
лась, показывая дорогу в кафе. 
Четыре дня на ГF – и вот у тебя 

уже есть несколько знакомых 
художников, которым ты пози
ровала в хэндмэйдодежде и с 
абсолютно сумасшедшим маки
яжем. Восемь дней на ГF – и вот 
тебя уже называют «любимым 
волонтёром». Вот так вот, ребя
та. Учитесь 

Если вы не были на ГF, я вам 
искренне сочувствую. Если вы 
не были на ГF – это значит, 
что вы не попробовали автор
ский гогольмоголь и домашний 
пражский торт. Если вы не были 
на ГF – это значит, что вы не уви
дели масштабнейшую инстал
ляцию «Variations Chamanes» и 
танец в костюмах из коллекции 
«Aerospy». Если вы не были на 
ГF – это значит, что вы не купи
ли себе кольцо, напоминающее 
оленьи рога и огромный плакат 
с эНВэ Гоголем на всю стену. 
Если вы не были на ГF – это зна
чит, что вы не слушали мастер
класс по медиаарту и концерт 
ансамбля «Nostri Temporis». Если 
вы не были на ГF, но прочитали 
сейчас мою статью – я надеюсь, 
что у вас появилось желание 
посетить его в 
следующем году. 
Так ведь? 

Маша Назарова, 
9-Б

Ольга Солодовська та координатор  
проекту з французької сторони  

Доменік Ламіабль
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Редакційна Рада газети «77 Меридіан» з великою 
вдячністю візьме до публікації будьякі матеріали, 
залишаючи за собою право вносити граматичну, сти
лістичну правку, скорочувати, публікувати уривки, 
додавати ілюстративний матеріал, гарантуючи при 

цьому збереження духу матеріалу. Матеріали 
приймаються в електронному вигляді, надси
лаються електронною поштою: 

svetpet@voliacable.com
Учні молодшої школи можуть подавати 

ма теріали у будьякому  вигляді.

Адреса редакції: Київ, вул. Шовковична, 25
Кловський ліцей, Зелена кімната (каб. №36)
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Відповідальні за випуск:   

О станні хвилини літа, 
вони промайнули так 
швидко, а відпусти

ли ми їх так легко. Я хотіла 
вірити, що відпустивши це 
літо – не літо прийде справ
жня осінь. Осінь моєї мрії, зі 
зливами, пожовклим листям, 
яке б шелестіло у мене під 
ногами, з п’янким каштаново
осіннім повітрям, хмарним, а 

може, й чистим небом, де птахи 
летять на південь, покидаючи 
ледве тепле місто, в якому я 
поки що залишусь. Я щодня 
буду вдягати свій плащ, брати 
парасолю, забувати парасолю, 
і всім тілом відчувати грайливі 
краплі справжнього осіннього 
дощику. Я буду йти алеєю повз 
нові гарні будинки з черво
ної цегли, випадково вступлю 
в калюжу, побачу там небо, 
посміхнусь, піду далі. З кожним 

кроком вперед я буду вдихати 
нову порцію вічно загазовано
го київського повітря й впива
тимусь щастям.

Народжується новий ранок, 
вже не тепло, але холод не 
поспішає увірватись у відчине
не вікно моєї спальні. Повільно 
прокидаються люди, сонце під
німається вище, почався новий 
день. Життя продовжує виру

вати, захоплювати, закру
чувати своїми буденними 
справами. А ми – заведений 
механізм, рухаємося впе
ред, не завжди помічаючи 
цю красу, цього золота, що 
шелестить під ногами або 
дуже повільно спускається 
з гілок дерев, неначе кажучи 
нам “До побачення!” і йде 
у сезонну відпустку, обіця
ючи незабаром повернути
ся, забираючи з собою моїх 
любих пташок.
А я кожного ранку, вибіга

ючи на вулицю, захоплююсь 
цими бездоганними декораці
ями нової сцени мого життя. 
Щодня вони будуть змінюва
тись разом з кольором травич
ки, листячка восени. І я ще не 
знаю напевно, якого кольору 
буде завтра мій настрій, і чи 
буде мені, як і небу, все ясно. 
Чи може, я знову опинюсь тут, 
сидячи у парку, спостеріга
ючи за птахами, за танцюю

чим перший і останнім вальсом 
листячка і буду продовжува
ти розплутувати клубок таких 
простих, але таких важливих 
запитань, відповіді на які може 
дати мені лише ця осіння пора, 
початок якої пообіцяв, що все 
буде добре, а також пообіцяв 
гарний настрій у подарунок, 
незважаючи на можливі зливи 
мого характеру. 

Галя Рудик
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Літературна сторінка

Перепутаница.

Летом мы поехали на дачу в первый раз. Мы 
взяли с собой много вещей.

Приехали к участку, подошли к дому. Бабушка 
и дедушка предупредили, что делают ремонт. 
Долго мы не могли подобрать ключ. Наконец, 
вошли. Дома не узнать: три этажа вместо двух, 
новые обои, новая мебель. Странно. Пришла 
я в свою комнату, а там двуспальная кровать, 
большой шкаф. Я очень удивилась, но от впе
чатлений очень устала, плюхнулась на кровать 
и уснула.

Часа через три меня разбудил ужасный спор. 
Я вышла на улицу и увидела совершенно незна
комого человека, спорившего с моим папой. Из 
разговора я поняла, что это не наш, а чужой дом!

Мы перепутали участки. В конце концов спор 
выяснили, и все начали смеяться…

Вскоре мы были у себя на участке.
Ремонт еще не кончился.

В.Лень, 6-а

Все наоборот

Летние впечатления? 
Ну что можно про 

это сказать.
У меня лично всегда так: когда долго жарко, 

это надоедает и хочется уже зимы, мороза, ново
годней сказки; а потом наоборот: тебе снится 
зимой райский пляж с белым песком на каких 
– нибудь Гавайях. В целом все времена года 
хороши посвоему.

Лиза Пульвас, 6-б

Изменения в погоде
Ночью меня разбудила сестра. За окном свер

кала очень страшная молния. Она выглядела 
как огромное облако, а из него выскакивало 
по восемь молний сразу. Молния мигала, как 
фонарь, до утра. А потом пошел град, а за ним 
сразу три смерча..

Я сразу уехал в другое место отдыхать, чтобы 
не стать жертвой этих природных катаклизмов.

Роман Сергеев, 6-б

Запутались в сети
Мы с подругой всегда переписываемся по 

Интернету. Мы заранее договариваемся по 
телефону. Но в этот раз не успели: у одной теле
фон разрядился, у другой  денег не хватило. Так 
мы гонялись друг за другом по сайтам. Юля на 
сайте «Таня Гроттер», я на «Демиарте». Она на 
сайте «ВКонтакте», а я уже на «Таня Гроттер». А 
делото было летом, в школе не встретишься. Ну, 
в конце концов она меня на ICQ нашла!

Карина Хатхоку, 6-б

Разделяют нас города,
И целые страны,
Не перестану думать о тебе никогда,
Но мысли эти оставляют раны.
Как только пересеклись наши дороги,
Так стразу понял, – чтото дрогнуло во мне,
И это был к слову ненависть – антоним,
И потянуло, как магнитом, меня к тебе.
Только к тебе и больше ни к кому,
Одного я не пойму – 
Отношения ко мне твоего.
Не разбивай ты сердца моего,
Не разбивай, не надо,
Я люблю тебя, и это правда!

Саша Вишняков, 8 кл

Про погоду і вдачу

Little girl

I t’s been a few years. I think. You’ve grown. You stopped being 
that naive little girl that smiled to everyone and everything, 
taking joy in the whole world and embracing it with your tiny 

arms.
Your featured hardened. The dark locks of hair that used to stick 

out of pigtails and bowtied braids are now styled into a fashionable 
‘do. The short hair makes you look even wiser, stronger.

Your once blue eyes are now a mixture of every color between 
dark grey and a pale green, the tiny flecks of silver and blue littering 
your irises. Your long eyelashes are carefully madeup with mascara, 
making your eyes seem enormous, making them look like the sky, 
surrounded by black pines. You know, when you stand in a forest 
and look up, it seems as though the trees frame the blue to prevent 
it from escaping your view... Just like those eyes of yours. 

Your lips, the lips that once used to part on every occasion to 
reveal a missing tooth or two, which you displayed proudly, taking 
them our of your pocket, are now coated with dark plum lipstick. 
They’ve become fuller, I realize, now those lips are no longer made 
for smiling. Now, they’re made for kissing.

Your hands, the ones that used to bear short nails with glittery 
nail polish and stickers, have become longfingered – a pianist’s 
hands. The nails are long and beautiful, covered with black nail 
polish that contrast with the milky white of your skin.

The body that belonged to a girl is no longer there. It answers to 
the same name, it even has some resemblance to what once used to be 
in its place, but now it’s tall and curvy, forming a beautiful hourglass 
of a figure. The pink frilly dresses are gone, replaced by lowcut jeans 
and suggestive tanktops, leaving nothing to imagination. And I see 
it, every time you walk, heads turn an jaws go slack.

You’re desirable. Men and women alike stare at you, some in 
admiration, some with jealousy, while others have pure hellridden 
lust lurking in their gaze, only wishing for a moment to strike.

But every time you laugh at my jokes with that sweet voice 
of yours and puff that tiny slim cigarette you like so much, I feel 
proud, for I’m the only one who can hear that bellchime laugh. still 
unstained by nicotine and age.

I feel a jolt when you place your hands over mine and lean in to 
whisper something into my ear, something you consider 
naughty or slightly wrong to say.

I listen to you, openmouthed, and there is nothing 
to bring me back to reality. I’m lost in you.

My, little girl. How have you grown...

Марія Щербініна, 10-б

Маленькие  
смешные истории

Тобі, Кловський ліцею! 
Який же дивний ліцеїстів світ,
У прірву знань стрімкий політ!
Безліч цікавого усього
В ліцея Кловського у мого,
І шану хочу я віддать йому.
Мабуть усе оце тому:
Не школа Кловський, а ліцей.
І скрип улюблених дверей,
Льодяникздача у їдальні
І ложки погнуті загальні.

В спортивній залі все вирує,
Їдальня учнів всіх годує:
Сосиски запашні у тісті.
Ми, певно, краща школа в місті.
Ось іноземна прибудова,
Німецька тут й англійська мова,
Медкабінет, сади Семираміди.
А там іще музейні гіди 
Збираються в Зеленій як на свято 
І тут народжують ідей багато.

Прем’єри, покази в великій залі,
Безсмертний образ бабці Галі,
І тісний рідний гардероб.
Спітнілий на контрольній лоб,
Шпаргалок купи на підлозі,
Музичний кабінет в барлозі,
Калина в клумбі на подвір’ї
І дивних вчителів сузір’я.
Директора таємний кабінет,
Що робиться ось там – секрет!

Мері Райт


