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Як ми святкували
В ювілейні дні ліцей отримав багато
поздоровлень від освітян міста, наших
випускників та батьків. До школи приходили цілими династіями, навіть з маленькими дітьми – нашими майбутніми учнями. Ми друкуємо тільки частину матеріалів – поздоровлень та вражень від свята.

Від редакції

З

викли до сірого холодного пейзажу
за вікном? З відразою думаєте про
зиму? Зранку настрій жахливий і ніщо
не радує? Пара-па-пам, па-пам, Супергазета
спішить на допомогу. Навіть не думайте, що
ми дамо вам хандрити і нудьгувати. Адже
навколо нас стільки речей, що викликають
посмішку! Щодня якесь свято, і неважливо,
чи то Курбан-байрам, чи то День російської
міліції – кожний день слід сприймати як
новий, сповнений сподівань і можливостей,
цікавий і ні в якому разі не змарнований. Вже
починаються розмови про Новий рік і кінець
семестру, світ збентежений прогнозами щодо
найхолоднішої за останнє тисячоліття зими,
у школі вирує життя… У нас є чим з вами
поділитися! У цьому номері ми вирішили
обговорити значні шкільні події – святкування 110-ї річниці заснування ліцею, посвяту
першокласників у ліцеїсти; зібрати враження від різних подій, попліткувати і поділитись шкільними новинами, порадувати читців
літературною сторінкою… Щоразу, роблячи
новий номер, ми ставимо перед собою задачу:
зробити так, щоб газета була цікава усім, щоб
кожен знайшов для себе щось нове. І якщо
ви знаєте, як нам допомогти
і хочете взяти участь у цій
справі – чекаємо ваших ідей та
пропозицій!
З повагою,

Вітаємо Кловський Ліцей № 77 зі 110-річним ювілеєм. Дякуємо педагогічному колективу
Ліцею за щоденну натхненну працю, виховання
та розуміння учнівської спільноти!
За більше ніж сторічну історію Ваш навчальний заклад виховав багато поколінь учнів, що
отримують тут не лише глибокі знання, а й якісну підготовку до дорослого життя та майбутнього професійного шляху. Важливо, що навчаючись в Ліцеї, діти мають змогу реалізовувати свої
таланти та творчі задуми, різнобічно розвиватися та вивчати різні грані навколишнього світу.
Бажаємо Вам успіхів у формуванні духовно
багатої, високоосвіченої еліти, здатної побудувати справді демократичне суспільство і вміти
жити в ньому. Наснаги Вам і процвітання!

Фото Світлани Петровської

З повагою та вдячністю
родина Богомолець-Шереметьєвих

Маша Назарова

Про що говорять,
про що теревенять
• У Р - Р - Р - РА А А А А А А А А ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Повернулась улюблена усіма Олександра
Еммануїлівна, ветеран навчання, наша
«Леся»! 9-Б радіє особливо і тікає на перерві за квітами і цукерками 
• Є й такі події, що зовсім не красять репутацію ліцею, але про них теж не промовчиш.
Бійка у 8-Б – просто сварка чи наслідок того,
що учням важко самоствердитися у класі?
• Хлопці згадали про улюблену іграшку наших
якщо не батьків, то старших братів – йо-йо!
«Штуки на вірьовках» дзижчать по всьому
класу, жаліються дівчата 8-А та 9-Б 
• Дівчата, втім, теж сказились – тільки й розмов, що про UGG!
• Починаються розмови про Новий рік і 14
лютого – це те, на що чекають з нетерпінням. А ось видачі табелів бояться…
• На загальну думку учнів, слід впровадити
нову шкільну дисципліну – «Професійне списування, підглядування та шахраювання».
• Дівчата старшої школи з цікавістю обговорюють нового вчителя фіз-ри – Євгена
Сергійовича 
• Дуже шкода, що на урочистій частині святкування 110-річчя було присутньо дуже
мало учнів.
• З усіх виставок до 110-річчя учням найбільше сподобалась «Мені
тринадцятий минало…»
Дякуємо всім, хто готував виставки до свята!
• Аномально теплий листопад – що ж буде взимку?
• Нова мода – рахувати
кількість IPhone, IPod Touch і IPad у класі.
Вирощуємо «яблучний сад»!

Закінчення на стор. 2

Радість зустрічі
Після святкування
ми провели бліцопитування серед
учнів, вчителів та
випускників минулих років. Питання
одне: які ваші враження від святкування. Деякі думки
подаємо нижче.

Рідній школі
Тебе ніколи не забути!
Джерело світла і тепла,
В годину радості чи скрути
Дороговказом ти була.
(Софія Білоцерківська,
у 1941р. закінчила 9 клас
нашої школи)

– Я получила море позитива.
Празднование дало мне уверенность, что мы все-таки не зря работаем. что о нас иногда могут сказать что-то доброе и хорошее. Было
много неожиданных и трогательных
встреч с выпускниками, например
с Вероникой Солнцевой. Концерт
был очень хороший, но атмосфера
в школе была менее официальной,
а более искренней… (Наталія
Йосипівна, вчитель математики)

Ювілейний торт
Учні:
– Прекрасні, такі живі і красиві
виставки, в яких відчувається ставлення классу до школи.
– Було неймовірно! Багато люду,
весело, цікаво. Нехай живе школа!

Вчителі:
– Была хорошая и теплая атмосфера. Самое главное, что смогла встретиться со своими одноклассниками
1963 года выпуска. Сам концерт мне
понравился очень, но меня огорчило,
что нет больше школьного хора, а
о Лесе Григорьевне даже не вспомнили. С большой радостью увидела
на сцене девочку, которая в школе
играла только на скрипке, а сейчас
и консерваторию окончила и свой
вокальный ансамбль организовала.
(Ніна Олексіївна, вчитель музики)

Випускники:
Ирина
Алекс андр овна
Страшенко (1999 г.): Всё, как и
было замечательно, так и осталось.
Встретилась с бывшими одноклассниками. Встретила на концерте одну
свою одноклассницу, с которой мы не
виделись очень давно – Лиду Коваль.
Я была очень рада её увидеть. Столько
воспоминаний!

Закінчення на стор. 2
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«Торкнись минулого… Замислись»

Н

аш ліцей має легендарне
минуле.
Чимало випускників
і учнів школи приймали участь
у тяжкій війні. Ці події зумовили появу архіву листів, малюнків, віршів і речей того часу,
що по краплі збирались у музеї
школи, наче у скарбничці. Коли
з’явилась достатня кількість
архівних реліквій, стало можливим питання про створення експозицій, присвячених пам’яті
наших учнів і випускників…
Так, завдяки Світлані Василівні
Петровській та учням школи,
ми маємо нагоду, поринувши у

Активісти 9-А
експозиційний простір, згадати
минуле, замислитись, зробити
висновки і подумати про майбутнє. Експозиції, які ми можемо спостерігати, – гордість та
пам’ять, що треба берегти.
Ось і остання експозиція приголомшила всіх учнів. Вона розповідає про життя талановитої,
творчої, вольової та патріотичної людини – Бориса Кривенка.
Цей мужній парубок вимушений
був піти на війну у молоді роки
життя. Навіть на війні Борис
Кривенко не втрачав оптимізму та сили волі… Він малював
неймовірні картини, складав

Про що говорять,
про що теревенять (продовження)
• Про те, як пройшло святкування 110 річниці нашого ліцею:
– зворушливе спілкування дорослих;
– цікаві виставки учнів у школі;

– грандіозний концерт, який справді
можна назвати «гала»;
– тривалі безкінечні підготовки до святкування;
• Про фінанси країни.
• Про те, як пройшли канікули і хто що
робив.
• Про те, хто і коли встав зранку, щоб відсвяткувати День звільнення Києва від
німецько-фашистських загарбників.
• Про улюблену Лілію Іванівну та про її
вимоги.
• Про те, скільки разів на день новий фізрук заглядає у жіночу роздягальню.
• Про те, хто кого любить – не любить – до
серця притисне – до чорта пошле.
• Про те, хто як і коли святкував цього року
Хелоуїн.
• Про недоспані ночі та важкі ранки.
• Про канікулярні веселощі в Англії та у
Празі.
• Про активну працю Світлани Василівни.
• Про те, що хлопці забули у дівочій роздягальні.
• Про осінню погоду та її вплив на сучасного школяра.
• Про те, коли і в нас, як у Москві, випаде
перший цьогорічний сніг.
• Про методи покарання батьків за оцінки
першої чверті.
• Про кількість порушень у проведенні
місцевих виборів в Україні
• Про новий шаховий турнір.
• Про претендентів на пост
президента школи.

Новини та плітки
збирали:
Марія Назарова (9-Б),
Марія Гієвська (8-Б),
Аліна
Каневська
(8-А)
та інші
члени
редакції

вірші, писав рідним листи, і все
це у той час, коли навколо нього
гриміли постріли і небо ставало
дедалі сірішим… До останньої
миті життя випускник нашого
ліцею не втрачав жаги до життя!
Не кожна людина змогла б так
сильно триматися та хотіти
жити… Жити, не зважаючи ні
на що…
Коли я читала відгуки учнів
школи щодо експозиції, колихалося від щастя серце! Близько
двадцяти аркушів, де писалося
про зворушливість виставки, її
патріотичність… Багатьох вона
змусила замислитись:
«Ця виставка справила на
мене позитивне враження і змусила задуматись. Адже, Борис
Кривенко знаходив час для мистецтва (його малюнки) навіть
у ті скрутні для кожного хвилини. На мою думку, він був
благородною та дуже сміливою
людиною, також дуже любив і
не забував родичів.» (Максюта
Н., 7-Б)
«Низький уклін як попереднім поколінням, так і
нинішнім доглядачам музею.
Виставка прекрасна, сльози і
гордість за молодь тих часів.»
(Дар’я Бернадська, мама учениці 8-Б класу)
«Помітна кропітка праця
організаторів виставки» (7-А)

«Я дуже люблю нашу школу».
«Просто супер! Мне очень
понравилось. Вам удалось это
сделать». (5-А)
Отже, кожне слово, кожна
мить тих часів є відгуком, що
завжди буде лунати у наших
серцях. Ця пам’ять, що існує в
душі. Ми йдемо з нею через усе
життя. Саме такі виставки дають
змогу ще раз і ще раз замис-

литись над майбутнім, озираючись хоча б на мить у минуле!
Дуже приємно і тепло на душі,
коли розумієш, що є учні, яким
не байдуже минуле та майбутнє нашої школи! Бо той, хто
не пізнав минуле, загубиться у
майбутньому...

Ангеліна Браславська,
9-А

Н

е має сумніву, що 110-річчя ліцею всі чекали, пишались,
навіть планували. Але найголовніший ворог і вчителів, і
дітей – інертність та зайнятість. Нас хвилює навчання, «хвости»,
які потрібно попідтягувати. Після уроків ми поспішаємо додому,
летимо на різні секції, гуртки, курси. І тільки на шкільне життя,
яке так і минає в рутині, часу немає.
Саме з інертністю, відсутністю часу, байдужістю прийшлось
змагатись мені як класному керівнику (спочатку все це вбити в
собі, а потім братись за дітей).
Яке ж задоволення ми отримали, коли таки змонтували експозицію Бориса Кривенка, а разом з 9-Б (дуже вдячна Ніні Андріївні
та 9-Б) створили виставку «Наші династії». З теплотою згадую
Арішу Баранюк (совість класу), Люсю Андросюк (якій до всього
є справа), Світлану Василишину та Анастасію Бондаренко (які
виконували всю марудну роботу), Валю Бровченко (небайдужа
ніколи), Олександра Пукшина а та Миколу Бречка (чоловіча
сила яких стала останнім етапом монтажу), Георгія Гудієва (дуже
хвилювався, коли презентував експозицію, підтримував всіх та
завжди), Анастасію Лавренюк (часто хворіючи, примудрилась від
початку і до презентації вибудувати експозицію Б.Кривенка, фактично голова проекту), всім моїм любим клов’янам, які принесли
матеріали про свої династії.

Як ми святкували
Початок на стор. 1

Галина Анатолиевна Савельева (1990 г.):
Очень понравилось мероприятие, очень ярко, на
высоком уровне. Особенно впечатлило танцевальные выступления («Шанс») и музыкальные.
Поскольку я преподаватель музыки, я могу сказать,
что дети справились со своей задачей на все 100%.
Увы, из одноклассников встретила
только одного – Андрея Годлевского.
Очень жаль, что никого больше.
Роман Петрович Воробьев (1973
г.): Всё сильно понравилось, всё хорошо, но есть единственное «но»: нас
– ребят из нашего класса – собралось
очень мало. А нам было так важно
встретиться друг с другом.
Елена Борисовна Профинина
(1975 г.): Всё прекрасно. Но у
меня есть одно пожелание на следующий раз школе: когда на экранах проплывали фотографии учителей, я не увидела ни одного знакомого мне учителя. Хотелось бы,
чтоб вы нашли фотографии прежних учителей. Заранее спасибо.
(На экране показывали жизнь
современной школы, такая была
задача, хоть замечание совершенно
справедливое – Ред.)
Виктор Георгиевич Разченко
(1957 г.): Трогательно. Такие
моменты легко не забываются.
Буду долго помнить этот день.
Конечно жаль, что учителей,
которые учили меня уже давно
нет в живых, но... Но я увидел
школу в таком расцвете сил, а
каких ещё никогда не видел.
Виктор
Михайлович
Хрипунов (1960 г.): Минус:
Мне не сообщили о юбилее вообще. Я узнал о концерте в Дворце
Пионеров от своего сына, который тоже заканчивал эту школу.
О том, что мы собираемя в
самой школе, я ничего не
знал. Хотелось бы, чтоб
вы в следующий раз сообщили.

Опитування провели
Надя Жевняк,
Віка Діденко,
Даша Єсипова

Олена Вікторівна Ферт

Взрослеем?

Деякі учні нашої школи
вирішили
зустріти
свято не підготовкою
виставок чи концерту
(хоч самі брали участь і
в цих акціях), а свої сили
сконцентрували на допомозі хворим дітям.

Ммм... До выпускного уже рукой
подать (ну ладно, очень длинной рукой!)… Какое же у меня
будет платье? Вот это я понимаю, животрепещущий вопрос
года!!! А все эти тесты, поступления, аттестаты – все такие
мелочи... 

У

чні 3-а класу
разом з класним керівником Оленою Михайлів
ною Фещун та батьками декілька тижнів
готували подарунки
для дітей лікарні
№7:
вони склеїли вели- к у
коробку, куди
складали особисті подарунки для кожної
дитини та листи,
які кожен учень
сам писав, додавав
малюнки
та тепло свого
серця. Листи називалися «Незнайомому другові». Навіть ті діти, які
самі хворіли і не ходили
до школи, писали листи
і хотіли щось передати
до лікарні. Ми – батьки
та діти – віднеслися до цього
доручення не як
до повинності, а
як до благородної справи, яку
ми будемо продовжувати. Наші
діти виявилися
дуже
відповідальними. Ми
вже тричі побували в лікарні.
Привозили канцтовари, медикаменти та
харчі. Ми зрозуміли, що робити добро не
так вже складно, а, навіть, дуже приємно.
Коли ми Були в лікарні, нас вразила
кімната для розваг, де діти, хто може
ходити, займаються ручною
художньою працею.
Які вони талановиті, переборюють хворобу і прикрашають лікарню
своїми витворами.

Ми побачили чудові
«мотанки» (саморобні ляльки) і
роботи з паперу та картону, і
навіть із глини.
Наше
спіл
кування потріб
но продовжувати,
воно необхідно
і хворим дітям, і
нашим школярам. Школа
повинна жити активним
життям. Хочу подякувати сім’ям Максакових,
Савченко, Литвиненко,
Блажко та інш. за допомогу. Приєднуйтесь!

Марина Сафронова,
мама

P.S. В школі є родини,
які не припиняють своєї
благодійницької діяльності. Вже третій рік
поспіль родина
Тодорових (діти
вчаться у 2 та
5 кл.) постійно
допомагає лікарні та будинку для
людей похилого
віку. А зараз до
цієї роботи приєднався 5-Б кл.
(Ред.)

Український центр дитячої нефрології діти їдуть лікуватися від
ниркових захворювань звідусіль, з найбільш віддалених куточків країни. Курс
лікування важкий і довготривалий, від
кількох місяців іноді до півроку і навіть
довше. Уявіть собі, якими самотніми
почуваються наші пацієнти, позбавлені можливості щоденно спілкуватися з
батьками і друзями, далеко від рідних
домівок, де, як кажуть, і стіни допомагають. І саме тому співчуття і слова підтримки додають їм наснаги жити, можливість гідно зносити випробування тяжкої
хвороби.
Нещодавно я мав нагоду згадати слова
великого російського поета Федора
Тютчева:
Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, –
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать...
Сталося так, що до мене дійшла звістка, яка схвилювала і розчулила мене:

чик будет засчитан только тогда, когда
кофе бесповоротно испортит конспект
по украинской литературе, который
твой сосед по парте писал всю предыдущую ночь. Тогда заряд бодрости и
адреналина получишь и от учителя, и от
владельца тетради!
Но самое интересное начинается
потом, когда весь класс бросается вытирать маленькую лужу на одной парте
и делает это на протяжении минут
двадцати. Я уже говорила, что в 11
классе все особенно сдружились? Ну
что вы… Все делаем вместе! Вместе
стоим в пробке перед первым уроком
физики, вместе забываем о школьном
дежурстве, вместе притворяемся, что
разбитое стекло – это не наших рук
дело, вместе заваливаем контрольные
по химии и, конечно же, вместе доводим своего классного руководителя до
белого каления (в этом мы достигли
уже изрядного мастерства).
Ах да… Я ведь так и не договорила
об интереснейших занятиях на переменах. Что еще? Еще можно поиграть
в какую-то «интеллектуальную» игру,
которая даже пятикласснику покажется глупой. Можно поругаться со своим
I-Phone из-за того, что он специально
не дает тебе пройти этот несчастный
37 уровень. Можно обсудить последние
серии «Сплетницы» или «Дневников
вампира». А можно просто пройтись
по коридорам, делая замечания «всякой малышне» Сразу чувствуешь себя
таким взрослым...
Дурачимся?
Да!
Глупо?
Да!
Ребячество? 100%! Но нам так скоро
предстоит вступить во взрослую жизнь,
что такие мелочи простительны… Не
ждите, что мы в один день
проснемся взрослыми и
сознательными! Дайте
нам побыть детьми еще
немного!

Алиса Куриловская, 11-Б

Самотній у натовпі

Зробимо світ кращим!
В

П

окажите мне того, кто говорит, будто подростком быть
просто, я сама ему все объясню! В ярких красках опишу мучения
на тему «он на меня так посмотрел,
что бы это значило?», переживания о
неудачной фотографии в школьный
альбом, дилеммы о выборе профессии
и стрессы из-за оценок «ниже нормы».
Еще вспомню про хронические недосыпания, непосильное совмещение
школьной учебы с курсами, невозможность зайти на страничку в контакте
– и выйдет полный комплект реальных
и надуманных проблем современного
одиннадцатиклассника.
Вот приблизительно такую картину
я получила, сделав маленький соцопрос своих друзей все в том же контакте (храни, Господь, Павла Дурова!).
Это картина объективная и проблемы,
о которых упомянули почти все, но
были еще и субъективные мнения.…
Некоторые настолько интересны, что не
упомянуть о них просто невозможно.
Одна моя подруга написала о жутких
перепадах настроения так: «свойственные подросткам перепады настроения,
от которых то хочется прыгать и радоваться, то убить всех лопатой». Остается
добавить, что эта девочка – милейший
человечек, очень добрый и жизнерадостный! Что уж говорить о более сложных личностях? Были упомянуты также
проблемы, связанные с алкоголем и
подобными соблазнами, отношения с
противоположным полом, и, конечно
же, огромная, просто всепоглощающая
лень... Куда уж без нее, родимой?
Не хочу, чтоб вам показалась, что
жизнь выпускника настолько безрадостна. В школе (как оказалось в 11
классе) столько всего интересного… На
переменах прямо не знаешь за что хвататься. Вариантов масса. Можно, например, сделать себе кофе, но при одном
условии. Чтоб на уроке его обязательно
разлить. Причем перевернутый стакан-

одна з наших колишніх пацієнток через
16 років розшукала дівчину – волонтера,
щоб подякувати їй за те, що вона колись
грала на флейті спеціально для неї, прикутої до лікарняного ліжка. Знаю, також,
що зраділи вони обидві одна одній надзвичайно і що згадка про цю подію залишиться з ними на все життя.
Тож усі ми – лікарі, наші маленькі
пацієнти та їхні батьки – щиро дякуємо
і тим учням вашої школи, які, як Саша
Синякова, прийшли до нас вперше з концертом 16 років тому і тим нинішнім
третьокласникам, що разом з книжками та альбомами передали нам теплі
листи, звернені до «незнайомих друзів».
Дякуємо і вашим батькам за благодійну
підтримку і висловлюємо надію, що добрі
справи об’єднують добрих людей.
Отже наш світ стає – таки кращим!

Заввідділом
нефрології дитячої лікарні №7
Віталій Анатолійович Назаренко

К

оли на душі погано: чи то
совість геть замучила, чи щось
ну ніяк вже довгенько не виходить, чи
не хочеться робити те, що дуже треба,
потрібно відчути себе... Ну, скажімо, аж
ніяк не особистістю.
Піти туди, де багато людей. Де у всіх
безліч проблем та радощів, де панує
атмосфера свята і загальної метушні,
де нікому й на думку не спаде спитати
про щось тебе. Окрім, звісно питання:
«Вибачте, а як пройти до...?» Ти станеш
частиною загалу.
Коли нас турбує власна унікальність,
ми думаємо, що оте не надто розумне суспільство не замислюється про
важливі та потрібні речі. Тоді гнівно
кажуть: «Як так можна? Зациклюватися
на своїх мізерних проблемах?»

До речі, втікши до цивілізації, ти не
знаходиш рішення проблеми, а просто
крок за кроком напролом, як робот,
робиш цю справу. Звісно, після повернення з гамірної частини твого міста.
Тому що усвідомлюєш, як багато
людей тут живе на нашій планеті, в країні, в місті. І твоя проблема стає мізерною. Одною шестимільярдною.

P.S. Тому, коли тебе
образили, зразу йди
проводити екскурсію
для паралелі з кращою подругою.
Саша Бернадська
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Милосердя

значит всем должно быть
так же. Иногда, когда я
готова отчаяться, бросить
все, когда я не знаю, куда
мне идти и что делать,
он неожиданно дает мне
толчок, мысль, вдохновение, и хочется снова
жить, мечтать, к чему-то
стремиться. Иногда он
спасает меня.
Я его уважаю? Конечно.
Длинная история, тяжелые периоды, разрушения
и вмешательства технического прогресса – тысячи человеческих ошибок
и природных катаклизмов не смогли лишить
мой город шарма, и свежести, и исключительной
красоты; не отобрали его
собственный, особенный
запах и цвет, и тысячу
ощущений, которые как
ток проходят сквозь тебя,
если ты смотришь на его
панораму с Владимирской
горки или вдыхаешь воздух над Днепром, гуляя
по набережной, или
любуешься Софиевской
площадью, освещенной

Шелковичной
улице,
долгие годы простоявший в запустении; когда
я поднимаю голову и
вдруг замечаю чудесный
барельеф или лепнину,
украшающую дом; когда
в кафе со мной вежливо
разговаривает официант

вечерними огнями. Я им
горжусь? Да. Англичане
и американцы, французы,
хорваты, поляки – все, с
кем я проводила экскурсии переулочками Подола
и тенистыми аллеями
Печерска – просто единожды пройдясь по
историческому центру и
посидев в уютной кафешке, где – вот сюрприз! –
можно спокойно курить,
не выбегая каждые пять
минут в специально отведенное для этого место,
удивленно
заявляли
«Дааа, вот это город. У вас
тут такое раздолье, красота, все можно, никаких
запретов…». Freedom, к
которой так располагает
наша столица, наше главное счастье и проблема.
Ведь туристы не имеют
опыта общения с представителями ГАИ или ЖЭКов,
не наблюдают ежедневно
переполненные мусорные баки или их абсолютное отсутствие на улицах,
не сталкивались с нашей
«бесплатной медициной»
или неблагополучными

заторами на дорогах,
грязным воздухом, обледенелыми улицами зимой
и плавящимся асфальтом
летом. Он часто портит

районами, в общем, не
замечают обратной стороны свободы, перерастающей в беспредел и хаос.
Но это наши проблемы,

Фото Семена Широчина

мне настроение. Мне не
нравятся толпы его жителей, гуляющих по улицам с бутылками пива в
выходные, и бездомные
животные повсюду, и
подземные переходы, в
которых всегда грязно и
нечем дышать; мне грустно смотреть на парковки
и новостройки, которые
так не идут его историческому центру, на черные
дыры на годы зависших
в недостроенном состоянии домов в ровных
рядах его красивых улиц;
меня раздражает, что для
водителей не существует
пешеходных переходов, а
выбросить мусор из окна
– единственное, что с ним
можно сделать, если ты
едешь в машине. Но иногда он приятно удивляет меня – когда я вижу,
что молодежь просто так
собирается на субботники и убирает переулки и
проспекты, или когда оказывается, что наконец-то
открыт и задействован
шоколадный домик на

или в троллейбусе улыбается незнакомая девушка – просто так, улыбается мне и всему миру,
потому что ей хорошо, а

а для иностранцев Киев
просто еще один милый,
вполне
европейский
город, очень колоритный
и довольно интересный;
и мне не стыдно признавать, что я – киевлянка. Я его ненавижу? Да
постоянно. Среди своих
– ругаю ругательски
все, что вызывает недовольство; но стоит комуто согласиться с моими
гневными тирадами, как
я становлюсь в позу обороны и дальше уже в
бурном споре до последнего аргумента защищаю
то, что так дорого моему
сердцу.
Я не знаю, что для
меня Киев. Не понимаю,
как можно описать те
неосязаемые нити, которыми я навеки привязана к нему; что и почему
переворачивается у меня
внутри, когда я захожу в
кафе, где еще маленькой
девочкой с мамой пережидала грозу: сверкали молнии, ровный шум
голосов посетителей и
мелодий из репродукто-

ра разрывали шаровидные раскаты грома, а мне
было тепло и уютно, и
очень-очень
хорошо,
так, что это яркое ощущение
беспричинной
радости до сих пор временами окутывает меня
при взгляде на вывеску
этого заведения; или ступаю на Чертов мостик,
где он впервые взял меня
за руку, и сердце забилось так, что, кажется,
еще пару ударов – и не
выдержит этого безумного темпа, не сможет
пережить такое счастье;
или вспоминаю заснеженные склоны Днепра
на Оболони, с которых
мы с подругами тысячи раз летели вниз – на
кусках пластика, шинах,
санках, и от скорости и
высоты перехватывало дух, снова и снова;
а летом, играя в кеча, я
там так содрала колени,
что до сих пор остаются
шрамы, и лучше любых
фотографий и рассказов
напоминают мне про детство – настоящее, беззаботное, когда нет обязательств и страха перед

если в следующей жизни
мне разрешат остаться в
нем – покорно застыть
столетним
каштаном,
летать над его куполами
курлычущим голубем, а
лучше прожить еще одну
полную, яркую, человеческую жизнь – я буду
благодарна.
Эта статья – совсем
не про любовь. И только
про нее. У меня с моим
городом свободный брак:
время от времени я оставляю его, не связываю
себя обязательствами, не
люблю что-либо планировать и просто плыву
в его густом летнем или
звонком декабрьском воздухе по обожаемым улицам. Я не назову конкретный момент, когда кто-то
там, наверху, понял, что
с этими двумя все ясно,
и без нашего разрешения
оформил официальный
брак в небесной канцелярии. Поэтому столица не
пытается меня вернуть,
не обещает измениться и все простить – она
живет своей жизнью, она
знает: наступит момент,
и я снова выйду на улицу,

Фото Семена Широчина

Ж

ители мегаполисов
и
поселков,
столиц и райцентров,
Токийской агломерации
и села Покровка, доктора,
историки, бизнесмены,
женщины и пенсионеры, ветераны, натуралы,
девушки с разбитыми
сердцами и свидетели
Иеговы – все люди на
земле когда-то жили в
определенной точке земного шара и называли
этот район, провинцию,
город «своим». Даже
оставив его, мы навсегда увозим с собой мягкую теплую смесь воспоминаний и ощущений,
которая навсегда обретает свой уголок в нашей
душе – отныне и навеки
мы знаем, что, по тысяче
раз теряя и снова обретая
любовь, одну мы всегда
храним в нашем сердце. О
ней пишут стихи, песни,
книги, снимают фильмы –
чтобы каждый, обзаведясь
лицензионным диском из
десяти новелл мог с гордостью сказать «Париж\
Лондон\Москва (нужное
подчеркнуть), я люблю
тебя!» Миллионы людей
не перестают признаваться в своих чувствах своим
городам. Они создают
сайты и блоги, посвященные этим «малым родинам», роднятся на почве
обожания одних и тех же
населенных пунктов. Это
нормально, ощущать учащенное биение сердца,
когда с трапа самолета ты
ступаешь на привычную
землю или изумленно
застываешь перед панорамой давно известных
тебе мест, окрашенных
огнями заката или окутанных дымкой рассвета,
и радоваться тому, что
кто-то рядом испытывает то же самое. Между
человеком и его городом
устанавливаются непростые отношения. Но
почему все решили, что
это любовь?
Я, например, не знаю,
что для меня Киев. Он не
пытался со мной дружить
и меня завоевывать, наоборот – вот уже долгие 15
лет он всячески достает
меня отсутствием горячей
воды, толкотней в метро,

Фото Семена Широчина

Совсем не про любовь

Фото Семена Широчина
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непредсказуемым завтра. Я не могу подобрать
понятные слова, чтоб
раз и навсегда отнести
наши взаимоотношения
в определенную группу;
я просто знаю, что только здесь я готова плакать
от счастья, только в этих
улочках хочется танцевать, кричать, прыгать
от переизбытка чувств,
только в этом городе мне
казалось, что лучше чем
сейчас – не бывает, и

выгляну в окно, прилечу обратно на самолете
или приеду на поезде, и с
новой силой почувствую,
что не могу жить без
Киева. Он не город любви,
не город грехов или
богов. Это Мой Город. И
мне этого
достаточно.

Аля
Даруга,
10-А

Віка Колганова та Анна Іванова
проводять екскурсії в музеї

Юбилей школы
моими глазами

16

октября
нашему
лицею исполнилось
110 лет! Весь лицей
готовился к этому празднику.
Многие дети из разных классов
всю неделю напряженно работали. Одни – готовили выставки,
а другие, как и я – усердно готовились к проведению экскурсий
по школьному музею. Выставки
были организованы на каждом
этаже, посвящены они были
самым разным темам. Больше

всего меня впечатлили «Остров
невезения» и выставка газет.
Читая статьи в газетах, которые
издавались много лет назад, я с
родителями заметил, что темы
статей те же, что и сейчас. Всегда
есть место школьному юмору,
откровенные рассказы о школьной жизни, об учителях, уроках
и о взаимоотношениях между
сверстниками, учителями.
Теперь о самом празднике. Утром в половине десято-

го экскурсоводы собрались
у Зеленой комнаты. В 10-00
пожаловали первые гости.
Девочкам сразу удалось заполучить посетителей, а мальчикам было тяжелее. К сожалению, пришло не так много
гостей, как мы ожидали. Часть
гостей знали музейные экспонаты или даже сами участвовали в пополнении музейного
фонда. И вовлекались в экскурсию (а нам хотелось, чтобы
для них все было внове!). Но,
несмотря на это, мы все провели по три экскурсии, некоторые даже больше – по 5– 6 экскурсий. Не знаю, как остальные, а я – немного волновался,
но со всем справился, и думаю,
на все сто.
После встречи гостей в лицее,
состоялся «Гала-концерт», на
который я, к сожалению, не
смог попасть (как говорят, по
семейным обстоятельствам).
Одноклассники говорили, что
было весело и интересно. В
целом праздник мне очень
понравился. Я горжусь тем,
что я – экскурсовод школьного
музея, горжусь своей школой,
потому, что не каждая школа
может похвастаться такой историей,
музеем и выпуском школьной
газеты.

Иван Сова,
6-А

Емоції зашкалюють

«Мені
тринадцятий
минало»
Т

ак називалася виставка,
яку підготували сьомі класи. До
важливої дати нашого ліцею, сьомі класи
готувалися заздалегідь. Я була дуже рада,
що учні із великою
цікавістю та задоволенням поставилися
до завдання. Багато
матеріалів, які приносили для виставки,
нагадали нам про те,
що ми завжди були
однією дружньою командою. Важко назвати того, хто був байдужим і не брав участі у її створенні:
«Дуже гарна виставка! Люди які це готували – великі молодці! Бо це великий труд!»
«Виставка мені дуже сподобалася. Тим більш, я трохи допомагала її створювати. Вона вийшла класна!»
«Мені дуже сподобалось робити цю виставку. Було дуже
весело, дружньо. Ми прикрашали, вирізали, малювали до сьомої години вечора!
Проявився наш дружній
колектив!»
«Все було просто
супер!:)»
«На виставці були
представлені малюнки,
які передають усі біди,
переживання, захоплення. Я все відчула…»
«Було круто!»
«Враження позитивні. Було оригінально та
красиво!»
«Виставка вийшла
найкраща в школі на
мою думку. Але не
я один так думаю.
Багато випускників та гостей хвалили нашу виставку. Було
дуже приємно.»
«Це було дуже весело проводити час з друзями та однокласниками. 7-А та 7-Б дуже заприятелювали і було приємно пізнавати нових друзів».
Мабуть, вперше за декілька років, сьомі класи об’єдналися, і
разом йшли до спільної мети, разом переживали хвилини розчарування й радості, і нарешті, разом раділи, що виправдали покладені
на них надії. Хотілось би подякувати учням, які більше всіх працювали, залишаючись до пізнього вечора у школі. Це
Катя Ольхових та Микола Башлаков, Катя Годунова
та Юрій Юрченко. Особисто я, була дуже щаслива,
коли бачила, з яким задоволенням гості оглядали
експозицію, задавали питання та розповідали про
свою належність до Кловського ліцею. Ми отримали
величезний досвід та багато хороших емоцій.

Марія Писаренко та Анфіса
Дорошенко проводять екскурсію
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жовтня 2010 року ми приймали першачків у ліцеїсти. Першокласники під час
екскурсії вперше почули історію нашого ліцею.
Виявилося, що малюки вже зовсім не такі малі:
деякі з них знали дещо про Велику Вітчизняну,
інші пізнавали деякі музейні предмети. Виявилося,
що декілька учнів ще 1 вересня блукали залами
музею. Дуже цікавились дітлахи шкільними предметами, якими користувалися школярі на початку
ХХ століття. Наші юні екскурсоводи охоче їм
про все розповідали. Першачки дуже легко знаходили контакт з екскурсоводами. Дуже здивувало першокласників те, що розповіла Маруся
Назарова біля стенду 90-тих років. На цьому
стенді є такі експонати : перші джинси, диски,
комп’ютерне приладдя тощо. Але діти думали, що
ці речі існували завжди. А історія з жуйками всіх
розсмішила. Маша розповіла, що учні, які звідкись
діставали це чудо – жувальну резинку – приносили її до школи і якщо не встигали дожувати її
на перерві,приклеювали її під парту зі словами:
«Потім дожую» (ця традиція й досі збереглася).
Першачки дуже уважно слухали та добре себе
поводили. Це було дуже приємно, бо наші екскурсоводи хвилювалися перед зустріччю з першокласниками.
Потім була урочиста частина. Там на дітей
чекали поздоровлення від ради музею та маленькі подаруночки. Мабуть, найбільше раділи вони
паперовим пташкам. Посмішки малюків наповнювали залу неймовірним
теплом, тому за шкалою емоційності цей день набирає 100
балів!
Першокласники прийшли
до нас теж не з пустими руками. Вони підготували віршики та кумедну молитву, яка

усім сподобалася, адже вони так добре все зробили. Я не могла ними намилуватися, напевно з
них виростуть чудові актори!
Побажаємо нашим першачкам успіхів у навчанні, злагоди і дружби у класі, щоб
вони виросли творчими, освіченими
та розумними людьми! Нехай продовжують традиції нашого ліцею !

О

Олександра Сулименко,
8-А

днією з основних традицій Кловського ліцею
є урочиста посвята першокласників у ліцеїсти. Свято збіглося з особливою історичною датою
– 110 річницею Кловського ліцею. Живі традиції
та живі ще вчителі, які ці традиції створювали та
підтримують.
У залі панувала атмосфера радості. Ліцеїсти
отримали учнівський квиток та урочисту вітальну
листівку від членів Ради музею історії Кловського
ліцею. Розчулені батьки пишалися своїми чадами.
Цьогорічні ліцеїсти демонстрували свій артистизм і талант, заряджаючи зал позитивною енергетикою. Ціла шоу-програма була представлена
учнями старших класів.
Першокласники відчували себе впевнено на
сцені під чуйним керівництвом режисера Наталі
Станіславівни Сулімовської. Їх професійні та
вокальні таланти батьки оцінили бурхливими
оплесками.
Мабуть, у ті хвилини кожен першокласник
пройнявся отим ліцейним духом й відчув себе
старшим як фізично, так і морально. Особисто для
мого сина це звання надало більшої впевненості у
собі та прагнення до самореалізації.

Вікторія Іванівна, мама Назара Пруса, 1-Б

Анфіса Дорошенко, 7-Б

«Мені тринадцятий минало…»
Ми 7-А, добридень вам,
пані та панове.
Сьогодні свято в нас чудове:
Святкує день народження ліцей,
110 років, ювілей.
І в подарунок ми,
сучасні підлітки
Життя свого даруєм квітки,
Ласкаво просимо
в наш дивний світ,
Вітаєм всіх і всім привіт.
Клас розмаїтий,
клас прекрасний,
Чудовий керівник
наш класний.
Хоч скажем чесно, без прикрас,
Не кожен вчитель любить нас.
А все ж є і у нас перлини:
Співачки є і балерини,
Художники і футболісти,
Письменники і піаністи,
Баскетболісти, хокеїсти –
Талановиті ліцеїсти.
За мить заб’єм в ворота гол
І вправно граєм у гандбол,
Напишем гарно прейскуранти.
Наш клас багатий на таланти.
Підручник, зошит і пенал –
Ось наш школярський арсенал.
У школу ходимо ми вчитись.

Вам радим також не лінитись.
До дошки вчитель викликає?
Нічого, кожен з нас все знає!
Уже досвідчені ми учні.
Дамо вам відповіді влучні.
Усі ми ввічливі й старанні,
Всі у шкільну ми форму вбрані,
Дотримуємось етикету
Й на лінь давно наклали вето.
Тому добились перемог
За танці, за плакати, монолог.
Ось тут усі смішні й веселі...
Відвідала людина кожна міста
Безлюдний острів ліцеїста .
І про невдах також згадаймо,
Дань пам’яті і їм віддаймо....
Такий ось ми веселий клас,
Оригінальний і незвичний
Ліцей штурмуємо столичний.
Ми горді званням «7-А»,
Й усі ми тут – одна сім’я.
У нас чудовий, дружний клас.
Запрошуємо в гості й вас!

Екскурсію
вела
Марія
Писаренко
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«Остров невезения»

Я,

наверное, единственный
человек, который с начала лета ждал зимы. Каждое утро
я выглядываю в окно с надеждой
увидеть припорошенные снегом
ветки деревьев, изморозь на стеклах и отрицательную температуру на шкале термометра. Пока
безрезультатно. Я уже и мандарины ем, и чай с лимоном пью,
и теплые шарфы перебираю –
шаманский обряд завлечения
зимы с помощью вышеперечисленных тотемов не помогает.
Боже, как я хочу зимы. Как я
хочу носить угги – не потому,
что модно, а потому, что В НИХ
ТЕПЛО. Как я хочу украшать
ёлку, копить деньги на подарки,
забегать к подруге погреться и
только потом – домой. Как я
хочу уехать кататься на лыжах и
проводить весь день на склоне.
Я жду своего любимого праздника – Нового года – и перебрала десятки вариантов его
встречи. Ну почему, почему до
сих пор нет снега?
Пожалуй, меня единственную
тешат прогнозы синоптиков.
Якобы после аварии на British
Petroleum в Мексиканском заливе течение Гольфстрим сби-

Новини 5-б
Нещодавно учні нашого
класу відвідали місця, де народився та провів своє дитинство велетень української нації
Тарас Григорович Шевченко. У
селі Моринці діти побували в
хаті, в якій народився майбутній поет. Всіх вразила своєю

Моление о зиме

лось, и нас ждут невиданные
холода. По мне, так это чудесно.
Возможно, из-за пресловутого
глобального потепления зимы
будут все теплее и теплее, и
мы будем с тоской вспоминать
настоящий мороз и холод. НУ
ТАК ГДЕ ЖЕ ЭТИ ХОЛОДА?! Плюс
20 градусов в середине ноября
– это нормально?
Зима – это время года, которое все любили в детстве и
терпеть не могут во взрослом
возрасте. Снежки, снеговики,
красою велична природа, серед
якої стоять чепурненькі хати
(колись вони не були такими
чепурненькими – Ред.).
У Кирилівці (тепер Шевчен
кове) відвідали музей. Велике
враження на всіх присутніх
справили картини, написані
Кобзарем та посмертна маска
Тараса Григоровича.

санки, лыжи, коньки – вырастая,
мы забываем про эти маленькие
радости и дурачества. Сделать
«ангелочка» на снегу. Отломать
сосульку и использовать её
вместо мороженого. Подыграть
момент, когда друг стоит под
еловой веткой и тряхнуть ею,
чтобы снег посыпался ему на
голову. Гуляя с собакой, вываляться вдвоем в снегу. Собирать
снежинки на рукаве и разглядывать их под лупой. Самому
вырезать открытки родителям на НГ, а не просто купить
«папе – галстук, маме – духи».
Разгребать антресольные завалы в надежде найти гирлянду
светлячков или костюм снежинки. Вести календарь праздников. Греть руки чашкой чая.
Я не собираюсь этой зимой
забывать
про
такие
замечательные вещи. А
вы?

Маша Назарова,
9-Б
Особливо вразив велетенсь
кий дуб, де маленький Тарасик
ховав свої перші малюнки.
Усі отримали від екскурсії
велике задоволення, адже на
одну мить пірнули в славетну
історію нашого народу.

Віра Володимирівна
Слюсаренко

Літературна сторінка
Ми сьогодні вже вдруге друкуємо талановиті вірші
Ані Гамарнік з Філадельфії.
Спробуйте їх перекласти українською чи російською, передати
їх головний зміст, але щоб це був
художній переклад. Можливо
хтось бажає написати дівчинці
листа? Адреса в редакції.
Anna Gamarnik

Letters to Ms. Sunshine
and Ms. Noir

Dear Ms. Sunshine, my dearest friend,
At times your logic may confuse me.
How could you think the world won’t end?
Your cheery comments honestly amuse me.
When a children’s choir sings,
I simply shake my solemn head,
When glasses make a victorious clink,
I roll my eyes, filled with dread.
And yet happy events such as these,
Make you sing and dance along,
You wave your arms like a wind-blown tree,
As you sing your favorite, harmonious song.
We two are different, and that’s exactly why,
Why your glistening hope, I just can’t understand.
It’s like you could grow wings and be able to fly,
And I’ll still be here, moping on land.
***
Dear Ms. Noir, my dearest buddy,
At times your logic gives me a headache,
How could you think a panda sneezing isn’t funny?
Sometimes I wonder if you’re even awake.
When a heart-warming clown hands me a balloon,
I smile and take the bright gift with pride,
When the ringleader turns on an upbeat tune,
I watch the waltz of a horse while the equestrian rides.
And yet awesome events, much like this one,
Leave you frowning and looking down,
You are a sad willow tree who has no fun,
A pale princess who misses her crown.
We two are different, and I hope you’ll see,
That we are able to balance, connect with our souls,
In the end we are two halves of me,
And together I am a whole.
September 9, 2010
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Географічний «цирк на дроті»

Шановна Ларисо Анатоліївно!
В останню мить
Учні та батьки 6-А вітають Вас з наступаючим Днем народження!
Мы счастливы,
что здесь, сейчас,
В день Вашего рождения,
Нам сразу в школу захотелось, Наш милый, добрый,
дружный класс,
Не всем ведь, правда, так везет,
Вам дарит поздравленье!
Учить и русский,
и английский,
Мы помним этот миг чудесный,
Любви, удачи, настроенья!
И видеть Вас дни напролет!
Когда вошли Вы, вся светясь,
Веселья, счастья и тепла,
Своей улыбкою прелестной
Наш класс Вам дарит
Вы наш любимый,
В наш милый, шумный,
поздравленье
добрый гений,
дружный класс!
Вы наш учитель, Вы наш друг, На все грядущие года!
Нам показалось – солнце вышло, Мы знаем точно, без сомнений,
Мы с Вами создали наш круг!
Вдруг стало ярко и светло,
Аня Иваненко и Яна Емец, 6-А
Мы знали много глаз, но эти…
В них – море, небо и тепло!
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Життя шкільне вирує без упину.
Проблем мішки скидають нам на спину,
І ми, неначе верблюжа в саванні,
Тримаємо тягар, старанні.
Ставались в нас випадки і незвичайні.
І так отримуємо враження загальні.
Наприклад, географія у нас
Іде не дуже… Не сприймає клас.
Історія ця сталась рік тому.
Були ми в шостім класі, ось чому.
Так от. У середу одну
Прийшлося вчити географію нудну.
Не вперше самостійну ми писали.
Та кожен хоче мать високі бали.
Прийшли і стали бойові позиції займати
(Ну, тобто так, щоб вчителю нас не спіймати)
І ось до стінок подались у дрейф,
Підручники сховали ми у сейф.
Приготувалися й сховали
Шпаргалки з атласів – в пенали.
Ну все, вже 6-А готовий.
Ось дзвоник лине вже черговий.
Хвилин в нас десять, почали,
Хвилини золоті уже пішли.
А кожен дивиться у зошит свій.
Задіяли всю зброю в бій.
А вчитель пильно поглядає,
Та все ж ніщо не помічає.
Авжеж! Вже років з шість, як практикуємось.
Дарма! Ми навіть не хвилюємось!
Ми майже все в роботі написали,
Та тут всі з переляку так і встали…
Нас вчитель все-таки і обдурив:
Усі шпаргалки й атласи, все вилучив!
Зробилася бібліотека метра з півтора.
Ну ось уже лунає дзвоник зі двора.
А що там в зошитах, нас не займає –
Хай кожен будь-яку оцінку має!
Мадагаскар або протока це Босфор.
Та ні… Так ставили ми наш рекорд
Із кількості шпаргалок на контрольній.
Такий у всіх нас норов вольний.
Свободу нам, папугам австралійським!
Ми підлітки, ми сильне військо,
Табун, отара, зграя, група, колектив.
Наш 7-А живе і буде жити, й жив!

Мері Райт

