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Газета учнів та вчителів
Кловського ліцею №77

Від редакції
сь і закінчується 2010-ий
рік. Вітрини вже прикрашені
ялинками і оздоблені прикрасами,
ми теж готуємося до свят і канікул.
У школі вирує життя, і найважливіші події ми висвітлюємо в новинах, цікавих статтях, опитуваннях,
плітках... Як завжди, хочемо розважити вас літературною сторінкою –
висловлюємо подяку нашим постійним авторам Марії Писаренко, Алі
Дарузі, Саші Бернадській, Марії
Щербініній, Марії Назаровій та
іншим. Ви зможете познайомитись
і з нашими новими авторами. Цей
випуск обіцяє бути дуже інформативним і цікавим учням різного віку, а також їхнім вчителям та
батькам. Ми провели кілька опиту-

вань по класах, щоб зібрати колективні думки і побажання ліцеїстів.
А також друкуємо новини з життя
класних колективів.
З наближенням Нового року
хочеться всім побажати –
окрім «стандартних» щастя,
здоров’я, любові, друзів, успіхів
і т.д. – сили духу і уміння вірити й пробачати. Ми вітаємо
всіх учнів, вчителів, батьків,
всіх читачів газети зі святами,
що наближаються – а якщо б
могли, привітали б усю Україну!
Всього вам найкращого і…
приємного читання!
Щиро ваша,

редколегія «77 Меридіану»

Перед Новим роком журналісти нашої редакції провели анкетування учнів школи. Багато учнів з повагою віднеслися до роботи редакції, їх відповіді і серйозні, і смішні,
і відверті, але, на жаль, 5 учнів відповіли по-хуліганськи.
Значна частина учнів вважає Новий рік сімейним святом і бажає провести його вдома, з родиною.
Першокласники відповіли на наші запитання своїми
малюнками.
Дякуємо всім учням за участь в роботі газети.
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У нас новий директор —
Інна Борисівна Співакова.
Поздоровляємо
Інну
Борисівну з новою високою
та відповідальною поса
дою. Бажаємо здоров’я
та плідної роботи.
Інтерв’ю з Інною Борисів
ною Співаковою читайте
у наступному номері.

Ми поставили такі запитання:
T А я уявляю, що всі одягнуться в костюми! (Аня
1) Ч
 ого ти чекаєш від Нового року? Чи що для тебе
Цагареішвілі)
Новий рік?
T А для мене – це всю ніч
2) Що ти б хотів змінити у своєму житті чи житті
не спати. Це ж прикольно!
(Юрій Віцин)
родини у Новому році?
Для багатьох четверокласT
3) З ким хотілось би відсвяткувати: з батьками чи з
ників Новий рік асоціюється
друзями?
із запахом печива, ялинки,
смаженої курки, кориці, ман4) Чи траплялися з тобою смішні історії у Новорічну ніч?
дарин, цукерок, свіжовипе5) Про які подарунки від Діда Мороза мрієш?

T Новий Рік щедрий.
T Я уявляю його святковим і
радісним.
T Багато феєрверків.
T Дід Мороз і Снігуронька святкують разом з нами.
T Всі водять хороводи і прикрашають ялинку іграшками.
T На цьому святі всі завжди
веселі.
T Це можливість побути з
родиною.
T Здійснення бажань, чудеса.
T Зустріч з друзями, катання
на лижах, відвідування новорічних вистав.
T Початок чогось нового.
T Це родинне свято, дуже світле і радісне, можна загадати
бажання.
T Карнавал та Дід Мороз.

T Я люблю Новий рік, і у нас на
Хрещатику ялинка не гірше,
ніж на Трафальгарській
площі в Лондоні. (Ликова)
T Для мене це щастя та сміх.
Хочу і всі гірлянди розвісити, і всім подарунки подарувати, і отримати теж. (Марія
Єрохіна)
T В січні в мене 2 свята: перший Новий рік як у всіх, а на
старий Новий рік в мене день
народження! Падає сніг,
оживають снігові баби...
(Нікіта Бойко)
T Це дуже гарний настрій,
хочеться співати та танцювати. На вулиці падає сніг,
висять бурульки... (Ксенія
Свінцова)
T Люди на вулицях такі щасливі! І ліхтарики сяють.
(Анастасія Толкачова)

T Щоб новий рік приніс людям
щастя, здоров’я,злагоду мир,
спокій та успіх.
T А ще я б хотіла поїхати до
Франції. (Вероніка Панчук)
T Новий рік для мене – це
все моє життя. Не уявляю
собі, як я жила б без нього.
(Романна Гатоляк)
T Це моє найулюбленіше
свято, тому що вся сім’я збирається разом. Мені в цей
день хочеться зробити щось
неймовірне. (Граб)
T Всі зі мною та ще Дід Мороз
принесе подарунки! (Данило
Костенко)
T Я вже не вірю в Діда Мороза,
бо я вже виросла, а свято все
одно люблю, як і подарунки... (Еліна Алібаєва)
T Новий Рік – це рік
новіших відкриттів. І
ще можна згадати всі
своїх помилки і надалі їх не повторювати.
Коли можна радіти, що
рік прожив не даремно.
(Михайло Семенець)

T У домі ялинка, а на столі
багато смачних страв. І це
початок нового життя та
канікул!!!( Дар’я Ванжа)
T Те, що залишається в
пам’яті назавжди. (Михайло
Покрас)
T Новий рік – це старий веселий дідусь, який дарує нам
стільки радості. (В. Попова)
T Це – сюрпризи. (Мілана
Дяченко)
T А ми цього року їдемо до
Індії! А ще Новий рік – це
друзі, подарунки, батьки. (В.
Бабій)
T А ми плануємо поїхати до
Австрії. І для мене це початок чогось дивовижного!
(Тая Карпенко)
T Для мене це грандіозне свято,
і я поїду до бабусі! (Северин)
T А я зустріну Новий рік на
лижах, у Франції. (Поліна Д.)
T Для мене Новий рік – це бабуся, матуся, сестрички,татусь,
феєрверки та запах ялинки. А взагалі я хочу до
Туреччини!

2-А

4-Б

Малюнок Сабріни Алтоні

4-А

Малюнок Лізи Борисової

Ц

У нас новий
директор

Ось як відповіли учні.

T Я люблю Новий рік більш
ніж день народження, бо
на вулиці дуже красиво, ми

ИЙ ЛІ

вдома прикрашаємо ялинку,
і вона так гарно сяє, та ще й
багато друзів ми запрошуємо
до себе. (Олександр Горбань)
T Я з радістю дарую подарунки всім своїм рідним. (Катя
Євтушенко)
T О 1-ій годині ночі всі загадують бажання і воно обо
в’язково
здійснюється.
Я люблю це. (Олександр
Сніжко)

ченого торту та, навіть,снігу.

5 кл.

Ну, звісно, подарунків.
(Костя А.)
T Я чекаю Маму Мороза з подарунками! (А.Бобровицький)
T

6-А

T Для мене Новий Рік – це можливість побіситись. (Ольга З.)

T Новий Рік – це свято, яке піднімає настрій всім людям.
T На мою думку, Новий Рік – це
найщасливіший день у всьому році, тому що це омолодження всього (Ярослава Т.)

Малюнок Зелінського
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Грудень 2010 року

T Новий Рік – це свято, поламані речі, подарунки, друзі,
солодощі і, звичайно, олів’є.
(Настя Б.)
T Новий Рік – це гулянки, концерти та шопінг. (Віктор Л.)
T Це моє найулюбленіше свято,
у яке я роблю все що хочу!
(Дана П.)

Закінчення на стор. 2

5 кл.

T Хочу поїхати в нові для мене
країни, вивчити щось нове
про них, хочу ще раз політати
на парашуті й покататися на
водних лижах. Хочу знятися
у фільмі та отримати головну
роль. (Софія С.)
T Хочу налагодити відносини
між своїми однокласниками
(Лена Л.)
T Я хочу, щоб цей рік приніс
мені та моїй сім’ї радість,
здоров’я, багатства. (Анна Б.)
T Я сподіваюся, що вчителі не
зададуть домашнього завдання на канікули. (Анна Д.)
T Я хотіла б, щоб в Новому Році
друзі мене не зраджували.
(Анна П.)
T В Новому Році я чекаю порозуміння з друзями та хочу,
щоб моя сім’я була здорова.
(Роман К.)
T Я хочу, щоб в Новому Році
ніхто не хворів СНІДом. (Анна
Д.)
T Я б хотіла поїхати до Америки
і здобути перше місце у зма-

Запитання 3
5-7 кл.

T Один день з друзями, а інший
з батьками!

T Перед Новим роком я домовилася з дорослими сидіти до
другої години ночі.
T Я б хотіла відсвяткувати з
батьками й друзями.
T З батьками (ЧЕСНО)
T Звісно ж батьками.
Запитання 5
T З друзями звичайно.
5-7 кл.
T Я хочу відсвяткувати з друзями у розважальному центрі, а T Від Діда Мороза я хотіла б
8 кл.
з батьками – вдома.
отримати IPad, ще одну книжT Цікавішого життя.
ку про астрономію та навушT В этом году было очень много T Та з усіма! Звичайно з батьками треба, але з друзями теж
ники для laptop. (Олена Л.)
того, что я бы хотела измеможна.
нить. Как и каждый человек
T Я хочу, щоб Дід Мороз мені
подарував синтезатор, бо я
я жду перемен, но конечно в
Запитання 4
займаюся музикою та хочу
лучшую сторону. Зимой все
меняется: новые ощущения,
5-6 кл.
подарки. По-моему, именно T Одного разу на Новий
этого мне действительно не
рік ми готували святхватало на протяжении этого
кову вечерю. Одна зі
года, но все же есть вещи
страв була – курячі
поважнее. Например, хороніжки. І тут ми бачимо,
шие отношения в семье, с друщо декілька ніжок знизьями, любовь и все, что помокло! Ми почали напагает держать себя в гармодати один на одного,
нии со своим же внутренним
з’ясовувати, хто їх з’їв.
миром. Очень бы хотелось это
Аж тут ми бачимо, що
приобрести в наступающем
щось пробігло біля дивагоду. Очень хочется чего-то
ну. Ми побачили, що
необычного. Постараюсь прице був кіт, який і встиг
ложить свои усилия, чтобы
вкрасти ніжки! (Олександра)
створити свою рок–групу.
усовершенствовать себя и T Одного разу я не спала вночі
(Костя А.)
свои намерения. (Аня И.)
перед Новим роком. Мені T Я хочу поїхати до Таїланду,
набридло сидіти у кімнаті, і
щоб мені подарували гру на
9 кл.
я вирішила піти до ялинки, у
PSP та нові навушники. (Софія
T Менше домашніх завдань,
вітальню. З одного боку ялинС.)
більше тренувань.
ки дідусь поклав свій пода- T Принтер. Кольоровий!!!
T Мене все влаштовує.
рунок, а з іншого – бабуся.
(Карина)
T Хочу дива.
Я підійшла до родичів, і спи- T Я хочу, щоб мені Дід
T Хотіла б змінити саму себе:
Мороз подарував Щастя!
стати більш сконцентроватала: «А в мене що, два Діда
(Кириленко)
ною; щоб в моїй сім’ї було
Мороза?» (Олена П.)
більше добра та щастя; покра- T В Новорічну ніч я діставав T Я хочу, щоб мені Дід Мороз
подарував мільйон – мільйон
щити відносини зі своїми
із – під ялинки подарунки,
– мільйон доларових купюр.
друзями; хочу змінити свою
і ненароком завалив ялинку,
учнівську свідомість.
розбивши усі прикраси та T Новорічну казку!!!
іграшки!!! (Роман К.)
T А я очікую сюрпризів.
T На Новий рік мені подарува- T Ноутбук, iPhone, iPad та всього
гарного та крутого.
ли долари, і я так зрадів, що
ледь не втопив їх в унітазі! T Канікули!!!
(Олексій М.)
T У мене на цілих 5 днів вимкнули світло, ми святкували Матеріал збирали:
Новий рік з свічками.
Катерина Горська,
Марія Писаренко,
T Наді мною прикололися батьки. Вони мені у великий подаНадія Жевняк,
рунковий пакет замість подаДіана Єремєєва,
рунка підклали одну цукерМарія Зав’ялова
ку, яка ще й була покусана!
Пізніше вони мені подарували
Комп’ютерний набір:
справжній подарунок.
Олександр Сегеда,

9 кл.

T Всі мої свята були сумні та
невеселі.

Вероніка Горбань,
Софія Зубик,
Марія Гієвська

T Собачку!
T Конструктори «Собор Василя
Блаженного», «Парламент
Лондона», «Ейфелева вежа»!
T Я хотів би телескоп та гравітаційні машини.
T Гвинтівку.

8 кл.

T Новий рік дарує завжди щось
цікаве
та
несподіване.
Можливо, я зустріну якусь
цікаву людину і це буде для
мене найкращий подарунок;
ще, може, від спілкування зі
старими друзями я отримаю
стільки задоволення, що це
буде краще ніж будь що інше
(Саша Сулименко)

9 кл.

T Чекаю від Діда Мороза бігової доріжки, адже я займаюся
танцями і маю тренуватися; а
також чекаю набору для приготування суші.
T Невеличку скриньку для моїх
зберігань, Але для мене важливіше самій дарувати подарунки.
T Нових знайомств. Я не вірю у
Діда Мороза. Всі Діди Морози
є батьки
T Хочу багато чого, але це занадто дорого. Але якщо вам цікаво: Nikon D90, iPad, iPhone 4
або htc.
T Новий модний телефон, бо мій
вже мене дістав.
T Терпіння, бо ось-ось вибухну
від втоми.
T Графічний планшет для ма-
люнків.
T Нову дівчину.
T Безліч приємних дрібничок,
не хочу ніяких особливих
подарунків.
T Щось приємне та тепле.
T Затишок, чашку гарячого
шоколаду та сніг, щоб під
ногами хрустів.
T Ноутбук.
T Приємно все, що подарують.
T Оленя.
T Несподіванок. Позитивних
емоцій.
T Щоб родина зібралася у тому ж
складі, як і
у минулому
році.
T Щоб приїхав мій брат,
який живе в
Америці.
T Дзеркальний
фотоапарат.

11 кл.

Малюнок Марії Андрейко

Запитання 2

11 кл.

T Хотілося б доставляти менше
проблем своїм батькам.
T Жити окремо.
T Все влаштовує.

T Сидів один на дивані та дивився концерти Філіпа Кіркорова.
T Так, я розмовляв з президентом, але не впевнений, що він
стояв поруч...
T Одного разу ми всіма родинами виходили пускати салюти,
а потім всі зайшли в будинок,
а мене забули на вулиці в
мороз. А я весь час пританцьовувала на морозі та стукала у вікно...
T Одного разу я заснув о 9 годині та пропустив весь Новий
рік. Але це не дуже смішно.
T Минулого року моя менша
сестричка заснула раніше за
всіх, десь о 1-ій годині, а потім
прокинулась десь о 9 (ми всі
спали), вона з’їла всі солодощі
з ялинки, а потім добралася до
святкового столу, де стояв ще
великий торт. Вона взялася за
нього, а потім так під столом
і заснула в колі розгорнутих
подарунків.
T Одного разу ми святкували
Новий рік на дачі, а серед ночі
почали розказувати страшні
історії і, раптом, хтось зайшов
у двері, великий, страшний,
як сніжна людина. Ми всі злякались. ...А виявилось, що це
наш сусід у великій довгій
шубі.
T Ми жили в Криму і під час
феєрверків хтось підпалив
наш кипарис, а він, як відомо, добре горить. Так ось весь
Новий рік ми бачили цей «піонерський вогник». Але це не
так смішно, скоріше, страшнувато.
T (Двоє учнів сказали, що з
ними траплялися цікаві історії, але не розказуватимуть їх.
Це секрет!)

Малюнок Дмитра Тропші

T Я хотів би, щоб у Новорічну
ніч з нами був мій брат, який
живе зараз у Америці.
T Нічого не чекаю. Тільки подарунків, можливо.
T Хочу , щоб мене супроводжувала вдача, Але я хочу і сама
багато працювати.
T Новий рік – це щастя. Щоб
Новий рік був незабутній.
T Новий рік – це виключно
сімейне та душевне свято.
T А я виспатися хочу, відпочити від школи… Хочу провести час з важливими для мене
людьми.
T Новий рік – це свято, під час
якого відбуваються дива...
T 11 класи чекають Діда Мороза,
свята та подарунків.

T Не думайте, що мене все влаштовує, але кардинально
міняти нічого не хочу. Хочу
стати більш самостійною.
T Хотілось би, щоб батьки не
конфліктували.
T Хотілось би почати займатися
акторською майстерністю та
фортепіано.
T Хочу змінити школу!
T Щоб в Новому році життя
стало більш різноманітним.
T Хотілось би багато чого, але це
не залежить від Нового року.
T Щоб родина була дружнішою.
T Щоб життя родини і моїх друзів стало кращим.
T Хотілось би більш гуманного ставлення батьків до мене,
щоб мені дали змогу проявити
свою самостійність.

Малюнок Яни Дагуншиної

Малюнок Дмитра Тропші

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

Початок на стор. 1
6-Б

Малюнок Вероніки Панчук
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ганнях з художньої гімнастики. (Даша М.)
T Я б хотів бути щасливим і не
сваритися з батьками. (Антон
Д.)
T Новий рік для мене – це
по-перше свято, а по друге T Це складне питання, мабуть,
я б хотів навчатися краще.
– мені подобається дарувати
(Костя А.)
подарунки. (К.Бусигіна)
T Новий рік – це море задово- T У Новому Році я хочу змінити
керівництво України. Також я
лення та багато снігу, як для
хочу нову квартиру і змінимене!!!
ти моє погане відношення до
T Канікули! Я чекаю подарунмузики. (Софія С.)
ків! =) Але Новий рік для мене
означає значно більше!
T Я хочу, щоб наступного року
у нас відбувалися дискотеки.
9-A
(Валерія Г.)
T Я чекаю успіхів у кар’єрі та
кохання.
T Навіщо скарб, аби в сім’ї був
лад!!! (Анастасія Щ.)
T Більше подорожей та пригод
з друзями, цікавих і яскравих T Навіщо щось змінювати, коли
у тебе все є.
подій.
T Емоцій та святкового настрою. T Я хочу стати розумною людиною. (Анна Д.)
T Новий рік – це крок вперед.
Чекаю Діда Мороза!
T Я хотіла б більше не сваритись
з братом. (Анна Б.)
T Хочу поїхати до Африки і все.
T Для мене – це тепле свято. Ми T Я б хотіла, щоб в нас була
одна перерва, на якій ми змоз мамою готуємо смачні страгли б вийти погуляти і поїсти
ви, прикрашаємо будинок.
смачненько. І ще, я була б не
Мені завжди весело.
проти, щоб ця перерва тривала
T Я люблю саму атмосферу свя
не менше 50 хвилин! (Анна Д.)
та, яскраві вогні, ялинки. До
того ж свято триває не один T Я хочу, щоб у Новому році
наш клас був більш дружнім
день, це теж добре.
та успішнішим. (Олександра
T Новий рік – це коли ввечеП.)
рі збирається вся сім’я, всі в
святковому вбранні та чека- T Я хотіла б змінити своє ставлення до інших, краще вчитиють 1 годин, щоб побажати
ся і за одно краще зрозуміти
один одному щастя та успіхів;
математику. (Олена Л.)
це коли о 2 ночі приходять
друзі нашої сім’ї та всі у мас6 кл.
карадних костюмах; це коли T Мабуть, я хотів би, щоб відноти маленький, і батько йде
сини між членами моєї родивночі с тобою ліпити снігову
ни стали ще краще!
бабу. Це велика радість.
T Я б завів другого собаку.
T У Новому році я б хотів, щоб
моя родина стала більш щасливішою.
T Мені й так жити добре, хоча
щоб мамі зарплатню підвищили.
T Я хочу змінити різноголосся.

T BMW
T Cон
T Не будіть мене.
T Атестат
T Відповіді до ЗНО.
T Чогось яблучного

Новогодний
концерт 6-А

К

сожалению, увидеть
вы его уже не сможете, потому, что выступали мы
10 декабря. Чего только мы не
делали на сцене: инсценировали диалоги на иностранных
языках, и читали авторские
сочинения, и пели, и танцевали, и играли на музыкальных
инструментах, и … (всего не
перечислить). Поэтому мы и
назвали наш концерт « 6-А
має таланти».
Хотим сказать спасибо от
всего класса нашим родителям и учителям, в том числе
Галине Евдокимовне, которые пришли на выступление
и поддержали нас своими

Одна наша маленькая
мечта сбылась – мы посетили Лондон - город, где
можно найти всё, абсолютно всё. Началось всё с того,
что мы узнали про предстоящую поездку пятых
классов в Лондон, а закончилось тем, что мы сейчас
со слезами на глазах пересматриваем фотографии из
этого волшебного путешествия.

Новорічна прелюдія

аплодисментами и улыбками.
(Надеюсь, мы тоже доставили
им удовольствие).
Мы долго не могли расстаться с воспоминаниями о
концерте. Но учеба не прекращается! Еще две длииинных недели занятий… Но
потом КА-НИ-КУ-ЛЫ!!!
Отдельное спасибо нашему
любимому классному руководителю Ларисе Анатольевне,
которая поверила в нас и
вдохновила на
подготовку концерта!

Иван Сова

Як виявляється, важливо і корисно серед буденності
поринути, хоча б на мить,
в святковий стан. Це наче
ковток живлющої енергії, що
відкриває другий подих й з
помноженими силами дозволяє працювати далі...

В

ласне, 10 грудня учні 6-А
подарували нам, глядачам, саме таку нагоду. Концерт,
який діти підготували самостійно, дещо самовпевнено назвавши
його «6-А має таланти», досить
переконливо довів повноправність їх амбіцій. Свої таланти на
святі продемонстрували абсолютно всі учні. Так що хочеться
додати до назви ще одне слово,

аби вийшло: «6-А має різноманітні таланти».
І справді, вони, учні 6-А,
можуть бути ліричними, смішними, серйозними, віртуозними.
Наш глядацький ланцюжок вражень нестримно поповнювався цим розмаїттям, неодмінно
вдячно реагуючи чи то на ліричну пісню «Зима», якою чарівна
Снігуронька відкрила концерт,
чи то на майстерне виконання
байок, в тому числі і власного
написання, чи то на фортепіанне
виконання (соло і в дуеті), чи то
на ритмічний сучасний танок, чи
то на бліц-опитування, що проводилося у залі двома юними
«журналістками». Впадало в
око, з якою особливою увагою
чекали діти відповідей на ново-

Мы, осень и Лондон

В

сё происходило на
осенних каникулах.
Изначально собирался ехать 5-А класс с Александрой
Владимировной, а потом уже
подключились 9 и 10 классы под присмотром Светланы
Анатольевны, а также 8-Б класс
с Любовью Владиславовной.
Сейчас, когда всё уже закончилось, понимаем, что не будь там
хоть одного человечка, из всех,
кто с нами поехал, всё было бы
по-другому, совсем не так легко
и весело.
Нас поселили в Oxbridge
Apartments – апартаментах
в центре Лондона. Поселение
было довольно забавным,
поскольку никто не мог определиться кто с кем, и самое главное
- где хотел жить. Ели мы домашнюю еду, которую нам готовила
Наталья Анатольевна. Это было
гораздо вкуснее, чем если бы
мы ели в шикарном ресторане! Каждый день мы уставали
на экскурсиях, но всегда грела
мысль, что скоро обед с счастливыми «флюидами» Натальи
Анатольевны. Как бы это смешно ни звучало, после обеда мы
наполнялись энергией и положительными эмоциями, которые
мы называли «флюидами».
Каждый номер отличался
друг от друга, и в каждом из них
были свои смешные предметы.

Например: могучий чайник,
который расшатывался из стороны в сторону во время кипения и очень нас этим веселил, а
так же абсолютно непонятный
нам прибор «чувак» (потом оказалось, что это древний вентилятор), который висел у нас на
окне и внушал нам страх.
Хоть мы и наедались за ужином, к ночи нас начинал донимать голод, что становилось причиной наших вечерних побегов
в супермаркет Sainsbury’s, где
основными покупками были
ядерные чипсы с соусом Hot
Salsa и вкуснейшие пончики,
которые мы называли Гомерами.
Самым безумным поступком
нашей компании была покупка
86 литров колы, каждая бутылка по 17 пенсов, в переводе на
гривны примерно 3.50. У маль-

чиков была идея наполнить
ванну содержимым бутылок и
поплавать в ней, но Светлана
Анатольевна, случайно зашедшая к мальчикам в номер в 2
часа ночи, любезно обломала
эту затею, и 86 литров остались
в Лондоне. 
Вы не будете удивлены тем
фактом, что вечерами и ночами нам никак не сиделось в
своих номерах. Каждый вечер,
собираясь в чьем-то номере мы
начинали веселиться: смотрели
ужастики, из-за которых наши
ноутбуки научились летать,
устраивали танцы с кастрюлями, представляя себя супергероями… В общем, ни в чем себе не
оказывали. Но вскоре нас разгоняли по своим номерам мыться
и спать. Выждав пару часиков,
мы бежали к нашему «окну для

переговоров» и обсуждали, кто
что делает, кто спит, а кто нет.
Так как на ночь ключи у нас
забирали, нам приходилось подпирать дверь с внутренней стороны упаковкой печенек, чтобы
она не захлопнулась. Как бы
мы не хотели развлекаться, все
равно к утру засыпали. Както раз ранним утром громкий
стук в дверь разбудил нас, и мы
не на шутку перепугались, тем
более, что Алина Кульбашная
находилась не в своём номере,
а в номере Ани
Гоцык и Наташи
Туягиной! Так
что мы решили
просто молчать
и затаиться… но
стук становился
только сильнее!
К счастью, это

річні питання від своїх вчителів
– гостей свята – яких звикли
бачити в іншій, сказати б, діловій
обстановці, чи підтримають вони
цей гумористичний святковий
настрій... І вчителі підтримали,
з гумором відповідаючи «журналістам».
Хочеться подякувати вчителям, які завітали на концерт та
підтримали наших дітей та своїх
учнів. А без Єгора Коваленка з
11-А – технічного генія – у нас
би нічого не вийшло, йому велика
подяка від всіх нас.

Людмила Тимофіївна
Лукашова

З наступаючим Новим
роком всіх учнів і вчителів
Кловського ліцею вітають
батьки учнів 6-А класу!

была Любовь Владиславовна, но
об этом мы узнали уже ближе к
вечеру. :)
Отдыхая после обеда, мы
всегда вспоминали наши экскурсии. Безусловно, они были
очень интересными и познавательными, но энное количество
пройденных нами километров
нас утомляло. При нехватке сил
мы постоянно впадали в «спящий режим» (возможность за
минуту отключиться на любое
количество времени, в любом
положении и месте). Мы ходили
в парки, музеи, в Тауэр, ездили в
Виндзор…Один раз мы набрали
хлеба и пошли кормить птиц в
Кенсингтонские сады. Сначала
налетели гуси, но потом начали наступать огромные лебеди, которые, вытягивая головы,
становились нашего роста…
Это был наш последний вечер,
погода была солнечная, и он
был на 100% наполнен «духом
Лондона»…
Кроме экскурсий и отдыха
еще был шопинг. Мы были просто сражены наповал разнообразием магазинов и бутиков
Oxford и Regent’s Street. У нас
было ровно полтора часа, чтобы
накупить себе все. И тут начался «марафонский бег»! Капал
противный дождь, было холодно, а мы как ненормальные
носились по магазинам, на ходу
меряя и покупая. В итоге мы
прибежали на 10 минут раньше
назначенного времени. Мы безумно устали, но это было весело,
а также будет что вспомнить в
старости. :)
Говорят: «Не грусти, потому что это прошло…Улыбнись,
потому что это было».  И это
не просто было, это было
потрясающе! Я думаю, мы
все не скоро забудем
Лондон, а он не скоро
забудет нас.

Аня Гоцык
и Алина Кульбашная,
10-Б
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На дворе – декабрь.
По радио уже звучат
новогодние песни, все
готовятся к празднику! Именно сейчас школьники больше
всего хотят начала
зимних каникул и
новогодних праздников! Наш 6-А класс
не смог долго ждать,
и поэтому мы подготовили новогодний
концерт раньше.
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КВЕСТ – гра спритних
та допитливих!
Наталія Балянова. Люблю, коли

наші діти зацікавлені і захоплені ідеєю.
Ось уже місяць 6-Б живе в очікуванні,
підготовці та участі в двох етапах інтелектуальної гри «КВЕСТ». Ця гра захопила
і інших, на другому етапі квеста брали
участь вже два шості класи. Молодці!
Цікаві історії особняків та пам’ятників,
світ рослин з його таїнствами та легендами захопили дітвору.
Та час невпинно біжить, і діти з батьками вже вивчають неймовірні історії з
дитинства видатних людей, бо на них
чекає новорічний бал-гра-квест. Тож
готуймося якнайкраще!!! З вірою в успіх
та чудеса!

Ольга Мартинчук.

До Житомира,
у космос
Ви коли-небудь
мріяли про космічну подорож?
А ось, нам, учням
7-Б класу, вдалося втілити свою
мрію в реальність
– ми і справді
побували в космосі. Звичайно,
тільки у своїй уяві, але наші
враження від цього зовсім не
погіршилися.

Н

ещодавно
ми
відвідали
музей ім. Сергія Павловича
Корольова. Під час дороги в Житомир,
хоча вона була достатньо довгою,
ніхто не нудьгував. Всі теревенили
на різні теми, радіючи можливості
поспілкуватися з друзями за
“неробочих обставин”. Прибувши
до міста, ми спочатку побували у
Меморіальному будинку-музеї видатного радянського вченого у галузі
ракетобудування та космонавтики.
Там ми відвідали відтворену за спогадами матері Корольова квартиру, де
сім’я конструктора мешкала з 1906 по
1908 роки. Ми з цікавістю оглядали

меблі того часу, роздивлялися справжні речі, що належали родині, а у
залі наукової біографії слухали цікаву розповідь екскурсовода про життя
та творчу діяльність С.П. Корольова.
Експозиція «Космос» вразила нас
своєю оригінальністю та піднесеністю. Ми побачили унікальну колекцію
зразків космічної техніки та спорядження. Коли ми стояли біля експонатів, що побували у космосі, уявляли
себе на місці космонавтів, думали, чи
змогли б ми, як вони, витримати хоч
один день у безмежному просторі.
Там панувала таємнича, неповторна
атмосфера, і Вічність та Безмежність
стали ближчими, дозволили замислитись і подумки зазирнути туди…

Вікторія Кириліна, 7-б

На Мультстудії
Я

люблю мультфільми, і
мене дуже цікавило, як
їх роблять. І от, нарешті, я про
це дізналася. Наш 3-А відвідав
мультстудію!
На мультстудії працюють:
художник-аніматор, режисер, оператор, звукорежисер,
освітлювальник. Ми дивилися, як знімають мультфільми різних видів: мальовані,
пластилінові, лялькові. Я була
дуже здивована, що за один

6-Б дійсно
пощастило: нам порадили взяти участь в
цікавій грі-квесті. Перший етап був присвячений особнякам рідного Печерська.
Команда 6-Б, 12 найактивніших дітей,
по-іншому побачили і відчули будинок
з химерами, будинок вдови, що плаче,
особняк графині Уварової, будинок
Національного Банку України, пам’ятник
Франку та актору
Яковченку,
кам’яний мішок,
рідну Шовковичну
та Липську. Ми
розшукували
завдання, відповідали на питання,
відкривали секрети
Печерська.
В цій пригоді
нам
допомагала Анна Овсіївна
Володимирська,
письменник, член
Національної
Спілки
журналістів
України,
бізнеc-тренер,
а ще прекрасна осіння погода та відмінний
настрій. Другий
етап відбувся в
приміщенні станції юних натуралістів. З непривітної осені ми потрапили в оазис тепла та
доброзичливості. Питання квеста були на
оригінальних фігурках в стилі оригамі.
Завдання супроводжувалось поетичними
виступами першокласників. Команди 6-А і
6-Б з легкістю відповіли, що вчений, який
займається вивченням комах – ентомолог,

день оператор може зняти
лише 4-5 секунд мультфільму.
Декорації та фігурки роблять
з пластиліну.
Казкар Сашко-Лірник розказував і показував нам казку
«Солом’яний бичок». Також
на студії ми зустріли Олега
Скрипку. Він озвучував кліп
на пісню «Щедрик-щедрик»...
Я була надзвичайно вражена тим, скільки
потрібно зусиль
і часу, щоб зняти
мультфільм.

Тетяна
Лантух, 3-А

що дуб називають рослинним левом, що
олію жасмину використовують в парфумерії, що щуку називають водним тигром,
відгадали загадку «Сім соколят на одній
подушці сплять». Більше всього правильних відповідей дала Ольга Котенко і стала
переможницею другого етапу квеста. А
ми вже починаємо готувати карнавальні
костюми до третього етапу – книжкового
балу.

Майя Мартинчук. Було цікаво послухати: про любиму таксу актора
Яковченко, яку звали Фанфан; що по дорозі від вулиці Шовковичної до Липської
можна зустріти аж чотири лева, про
зв’язок троянд і Національного Банку. А
ще я сама знайшла записку з питанням і
відповіла, чому вдова плаче. Мені сподобалось, що другий етап квесту проходив
серед красивих рослин і представників
тваринного світу – мавпочок, хом’ячків,
папуг, зайчиків та рибок.
Анастасія Балянова. Коли я
відповіла правильно на питання про жас-

минову олію, я так зраділа. Було цікаво
відгадувати і знаходити вірні відповіді.
З’являється відчуття впевненості і щастя,
що ти можеш відповісти. Я вже почала
підготовку до заключного етапу квесту.
Три нові книги лежать на моєму робочому
столі.

Не успела оглянуться,
как оказалась обладателем такой ответственной
и важной должности – президента Кловского лицея.
Как бы красиво не звучало
это звание, мы с вами прекрасно знаем, сколько времени и сил оно забирает.
Скажу вам по секрету, сначала я ужасно не хотела
быть президентом, понимая,
какая это ответственность!
И думала, Конечно, о том,
сколько всего теперь ляжет
на мои плечи (а ведь хочется хорошо учиться, да и
о медали подумываю). Где школы) живет только для себя
и школа для них только источвзять на все время?
ник знаний, они совершенно

Н

о вот прошло уже
больше месяца моего
так
называемого
президентства, и я осознала, как
же мне это нравится!!! Раньше,
когда я училась в другой школе,
мне очень не хватало активной общественной жизни, у
нас практически, кроме уроков,
ничего не было. А сейчас, после
первого же семинара по лидерству, я осознала, что вся эта
работа – громадный опыт, твой
собственный, который помогает
переосмыслить жизнь и ценности. К сожалению, значительная
часть учеников лицея, (может
быть, большая часть старшей

равнодушны к другой, не учебной жизни, просто к человеку, что ли. А ведь жизнь так
насыщена и разнообразна, и
только учеба не сделает из тебя
личность.
Вы даже не можете себе
представить, какой заряд энергии и позитива можно получить
от маленькой пятиклассницы,
прибегающей на президентский
совет с готовностью творить,
придумывать, делать школу
лучше…Эта готовность учеников 5-7 классов очень поддерживает и дает надежду.
Проснитесь, старшеклассники! Вы так много теряете,
спрятавшись в свою скорлупу.

Но, главное, что мы теряем все
вместе.
Мне кажется, что школа должна больше уделять внимания
общественно значимой работе. Нужно разработать систему
поощрений за активную работу
для всех – для школы и общества ( а значит и для себя).
Общественная работа – это громадный труд и разума, и души.
Она требует больших коллективных усилий. Я обращаюсь
не только к ученикам, но и к
учителям и родителям, которые
тоже не ценят эту работу ( ведь
за нее оценок не ставят и денег
не платят!) Необходимо вырабатывать общественное мнение и
обсуждать планы более широко,
на открытых конференциях и на
общих собраниях.
Я уверена, что нам нужно
совершенствовать самоуправление, чтобы оно было действительно действенным, а не только
на бумаге. Приходите на президентские советы с интересными
мыслями и предложениями от
классов, давайте открыто говорить о проблемах, с которыми
вы сталкиваетесь, и вместе их
решать. Многое зависит от каждого лицеиста.
Я уверена, что потрудившись
вместе, нам удастся воплотить в
жизнь все то, что так необходимо нам для полного «школьного
счастья».
С уважением

Президент Кловского лицея
Елена Крипкая

Всё ещё верите
в Деда Мороза?

санях Санты, скрип снега и льда
под твоими сапогами, искры
фейерверков на небе, шелест
спиралей серпантина, шипение
шампанского в бокале, дружные
крики толпы на новогодней площади, стук курантов в
ночь 31 числа и т. д. и
т. п. Это всё и есть тот
самый дух праздника, который проникает везде-везде перед
наступлением нового
года, это тот самый
добрый дедушка с

красными после мороза щеками и носом, белыми ватными
усами и бородой, добрыми
и дружелюбными глазами,
в красных с белой оторочкой
варежках, шапке, полушубке и
комбинезоне, словом тот, чьё
изображение мы видим на новогодней рекламе кока-колы. Вот,

Малюнок Вероніки Коваль

В

детстве все с нетерпением ждут добрый
и тёплый праздник Новый год. Да, конечно, и
ради подарков тоже. Мы лепим
снеговиков, украшаем несметное количество ёлок, с интересом смотрим в звёздное небо,
открываем несколько окошек
адвенткалендаря наперёд, стоим
часами под новогодней красавицей, загадывая желания...
Потом наступает тот самый день
Х, наши мечты осуществляются
полностью или нет, но обязательно наполовину… И так раз
десять подряд.
Вскоре после этого десятого раза мы начинаем понемногу понимать, что та самая
сумка, так необычно лежащая
на верхней полке родительского шкафа, наскоро завёрнутый
в бумагу, которую ты видишь
уже не в первый раз, подарок,
загадочный шелест и скрип
паркетных досок в три часа
ночи, ценник или бирка на
твоём подарке – это всё твои
«не о чём не знающие» родители так постарались. «Спасибо
вам», – думаешь ты, и по твоей

щеке течёт горькая слеза, ну
совсем некстати. Ты прощаешься со всеми своими детскими
мечтами, сто раз подряд проклинаешь их за причинённую тебе
боль и больше никогда о них не
вспоминаешь.
А ведь это совсем неправильно! Вспомни о том, что же
такое Дед Мороз. Это какая-то
нескрываемая, но едва уловимая
радость, это дух Нового года и
Рождества. Почувствуй, увидь,
заметь сладкий запах мандарин, блеск ёлочной мишуры,
узоры ажурной снежинки,
звуки народных колядок, загадочную атмосферу праздника,
звон рождественских бубенчиков на чьей-то шапке или на

Малюнок Ніци Елошвілі

Всё ещё верите в Деда
Мороза? И правильно!!!
Да, да, продолжайте в том
же духе!

• Що у нас новий директор та новий президент школи
• Як будемо святкувати Новий рік. Кожен мріє про
веселу вечірку з друзями, але, скоріше за все, буде
зустрічати 2011 з батьками вдома
• Де проведе зимові канікули Кловський… у Куршавелі
чи на Мальдівах? Суперечки з приводу того, що
краще
• Готується концерт та вечірка до Нового року. Хто йде на
«Кловський Party»?
• Про олімпіади та перемоги наших учнів
• Про підготовку нової виставки малюнків – беріть участь!
• Продовжуються семестрові контрольні. Учні стогнуть і страждають під завалом підручників
• Про небажання працювати
• Про нетрадиційну орієнтацію хлопчиків
• Про випускний
• Про репетиторів
• Про складність вибору між історією і математикою
• Про зачіски та сумочки
• Про те, де хто прогулює уроки і чому
• Про те, чому у німців оцінки вищі, а знання відсутні
• Про майбутні професії
• Про красенів з музичної групи Jonas Brothers
• Про те, що карантину не буде
• Про те, що новий фізрук нарешті зайнявся дівчатами (у плані
спорту)
• Про жаданий сніг
• Про підробітки
• Про кількість цукру у синенькому печиві
• Про те, хто і як святкує Новий Рік
• Про велику кількість фотосесій у дівчат
• Про атестат
• Про професіональні фотоапарати
• Про жахливо високі ціни у їдальні
• Про те, що нарешті з’явилась котлета по-київськи
• Про те, що всі хочуть перейти до школи, де не задають домашнього завдання
• Про лабораторні з хімії та їх наслідки
• Про погані оцінки з фізики
• Про те, що краще: основи, солі чи кислоти???
• Про дорогі подарунки з магазину Hallmark
• Про те, що фраза «Спасибо кэп» вже вуха ріже
• Про нові чоботи Горлишкова Dr Marteens
• Про бійку Вишнякова і Горлишкова («Гладіаторські бої», було
дуже багато глядачів)
• Про погані оцінки з біології і те, що ж треба робити з «галочками»
• Про страшну олімпіаду з англ. мови
• Про хімічний дослід Сергія Павлюка на уроці української літератури.

Матеріал збирали
Аня Іванова,
Саша Васильєва,
Настя Волошина,
Марія Назарова

Цього місяця ми приєдналися до акції, яку проводив
весь світ – День боротьби зі СНІДом. В ліцеї всі учні
середньої та старшої школи та всі вчителі чіпляли спеціальну позначку – маленьку червону стрічку, яка означала, що байдужих немає, і всі приєднуються до акції,
розуміючи серйозність питання. По класах були проведені бесіди, відкрилася виставка, а Коля
Башлаков із 7-Б зняв відеофільм.

Бути людиною

К

и не стоит отрицать его существование. Его называют Санта
Клаусом, Санта Николасом,
Йоллопукки,
естественно,
Дедом Морозом и даже Святым
Николаем. Они существовали,
существуют и будут существовать. Именно они привносят
в зимний праздник радость и
веселье, вдохновляют наших
родителей дарить нам подарки.
В общем, верьте в этого прекрасного духа Нового года
и Рождества и не забывайте
любить свих близких и вообще
всех-всех-всех и даже всё-всёвсё!!!!

P.S. Дети, кто всё ещё не знает
обо всём, написанном выше!
Последняя строчка тоже касается вас. Не переставайте верить в
чудеса!!!
Мария
Писаренко,
7-А

ожні
шістнадцять
секунд хтось у світі
помирає від СНІДу. Кожну хвилину хтось втрачає товариша
через забобони, що існують
навколо цього захворювання.
Синдром набутого імуно
дефіциту людини (СНІД) –
інфекційне захворювання, яке
супроводжується тяжким порушенням діяльності імунної системи, в результаті чого організм
втрачає здатність до захисту від
патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів. Простіше
кажучи – організм не може
побороти навіть найпростішу,
найбанальнішу інфекцію.
Пам’ятай – мати в собі ВІЛ
та бути хворим на СНІД – різні
речі. Бували випадки – людина проживала тихе, спокійне
життя, навіть не підозрюючи
про те, що ховається в її
організмі, являючись носієм цього вірусу, який може
і пригнічував реакції організму на зараження, але не
винищував її, даючи людині шанс на нормальне довге

життя. З ВІЛом можна боротися ще за допомогою чисельних
ліків і терапії.
СНІД же дає зовсім мало
часу. Якщо вже хворий на СНІД,
лікарі відпускають не більше
року-півтора життя.
А тепер уяви своє життя,
яким би воно було, якщо
навіть звичайна застуда могла
би бути останньою в твоєму
житті. Якщо кожного разу, як
ти порізався папером, тебе
везли до лікарні. Як це, жити,
знаючи, що скоро все це закінчиться? Коли останні кілька
місяців життя сповнені болю і
жалю про те, чого не сталося,
чого не встиг зробити?
Дай Бог ніколи не дізнатися.
Будь обережним, знай про
ризики, але що важливіше понад
усе – будь людиною. Борися зі
СНІДом, а не з
людьми, хворими на нього.

Марія
Щербініна,
10-Б
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Голос Президента лицея

Про що говорять

Влюбляться

…надо уже сейчас. Как
раз к Новому Году – чтобы
было какое желание загадать под бой курантов. Как
раз тогда, когда надвигаются холода – чтобы было кого
представлять согревающим
тебя. Как раз тогда, когда
у всех «зимняя депрессия»
- чтобы было о ком мечтать. Сейчас влюбляться
– и не терять ни минуты.

С

амое простое дело на Земле
– влюбиться. Самое сложное дело на Земле – любить.
Первый раз я влюбилась в одноклассника. Кажется, это был
второй класс. Каждый день
приходила в школу с твердым
намерением признаться ему, но
так и не призналась. И хорошо,
потому что теперь это мой лучший друг. 
Потом влюблялась в старшеклассников и перебрасывалась с подругой записочками
– у меня до сих пор стоит в
комнате коробка из-под конфет
«Рафаэлло», доверху набитая
этими записочками. Иногда
перечитываю и смеюсь.
Потом влюблялась в парней
на автобусных остановках, в
знакомых, в случайных прохожих, в лица на фотографиях, в
друзей, в иностранцев, в танцоров, в певцов, в студентов… И
всегда радовалась своей влюбленности. Она редко была взаимной, но волна радости, захлестывающая при виде его улыбки… Ради этого я, наверное,
влюблялась. Хуже всего – когда
нет никого рядом, в кого можно
влюбиться. Так было что-то
около года – и этот год был у
меня годом депрессии.
Сейчас опять влюбилась. Как
маленькая, как дурочка – в акте-

ра. И теперь по велению души
учу язык его страны. Сложно,
но я справлюсь – пообещала
себе написать ему письмо на
его языке. Ma armastan sind –
вот так, пожалуй, начну.
Что еще хорошего в том,
чтобы влюбляться? То, что
влюбляться можно не только
в людей. Можно влюбляться в
города, фильмы, книги, песни,
погоду, запахи… Во что угодно. Можно проявлять влюбленность стихами, песнями,
письмами, улыбками, слезами,
картинами, воплями, объятьями… Чем угодно. Можно признаваться в любви на всех языках мира – а можно только на
одном, зато разными словами (в
турецком, например, более 50
слов, обозначающих любовь).
Как угодно.
Они тоже иногда влюбляются. Тоже в своих одноклассниц,
знакомых, вожатых, в Анфису
Чехову и Памелу Андерсон… В
нас. Сначала дергают за косички, потом пишут эсэмэски,
потом исписывают асфальт под
окнами. И тоже иногда очень
страдают, только никому этого
не показывают.
А можете представить себе,
что ваши родители тоже влюблялись? Те самые родители,
которые ссорятся из-за того,
что «суп не так приготовила»
и «опять не убрал постель».
Да, те самые родители, которые
ворчат на тебя, ругают тебя,
заставляют ходить в ненавистную музыкальную школу
и делать скучную домашку. Те
родители, от которых убегаешь
под предлогом «будем делать с
Олей алгебру», а на самом деле
бежишь с ним на встречу. Так
вот – они тоже бегали от своих
родителей, писали НАСТОЯЩИЕ
письма – не мэйлы, а письма! -,
пели под окнами серенады, танцевали на дискотеках и рвали
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Їй і тільки їй
З

Літературна сторінка

Саша Бернадська

Нею нерозривно пов’язане
моє життя.
Беззаперечно, є сім’я. Але у
школі ми ж щоденно проводимо
десь вісім, а хто і всі одинадцять
годин життя. І ось як би не ця дівчина, я б не була
такою, якою є. Я б здалась ще у четвертому класі,
коли маленькою дівчинкою прийшла у
Кловський.
Може іноді я Її не розумію. Проте я
ніколи Їй про це не кажу.
З Нею смієшся, бо не можеш інакше.
З кожного слова. З єдиного жесту розуміємо одна одну. І справа не в тому, що
хтось смішно виглядає чи говорить, а в
тому, що все так добре, весело...
Поруч з нею немає негараздів. Поруч можна
витримати сім контрольних за день. Кожна
марудна робота наче свято, якщо вона зі мною.
Та потрібно не читати і не думати про це.
Просто жити! Збігати четвертий раз за перерву зі
сходів, робити дз перед самим уроком, бігати на
інший кінець школи за атласом для контрольної з

сирень в городском парке. И
ты, наверно, об этом не догадываешься, но они до сих пор
влюблены, и незаметно от твоего глаза нежно обнимают друг
друга, и празднуют день своей
свадьбы, и хранят черно-белые
фотографии и билеты в кино...
А учителя? Те учителя, которых ты даже не можешь себе
представить
влюбленными,
сходящими с ума и дурачащимися? А может, чтобы увидеться со своими любимыми, они
прогуливали те уроки, которые
сейчас у нас преподают? Да,
представь себе, они тоже были
такими же подростками, как мы!
Предлагаю ввести такую
меру, как градус влюбчивости.
У меня он, видимо, зашкаливает.
Но вот что интересно: можно
быть беспамятно влюбленной
в какого-нибудь Бреда Питта
или Джонни Деппа и при этом
встречаться с абсолютно обычным Васей Петечкиным – но
любить по-настоящему только
Васю, а Питта и Деппа обожать
и «обмечтывать». Потому что
мечты должны оставаться мечтами.

P.S. Знаю, эта статья была бы
более подходящей к 14 февраля. Но я хочу поделиться ею с
вами прямо сейчас. Потому что
влюбленность тоже не зависит
от времени года – и если она
есть, ее в себе не удержишь.
I love you – Ich liebe dich – Je
t’aime – Tі amo – Seni seviyorum
– Ma armastan sind – Я тебя
люблю – Я тебе кохаю – Ek
is lief vir jou –
–
–
–
–
–
–
– Szeretlek
– Te quiero
Маша
Назарова,
9-Б

історії, проводжати Її на метро Хрещатик, розмовляти, питати у Неї тривалість поїздки на метро на
невідому мені станцію, хитати головою, носити Їй
форму на фізкультуру з третього поверху, коли
своя вже принесена, чекати поки вона збереться,
перед тим, як постукати у двері, сперечатися про
те, хто з нас останній стукав, плентатися у клас
після дзвінка, пробігаючи лише останні 5 метрів,
що б усі думали, що ми впарилися поки добігли...
Що до розмов... Я знаю її вже чотири роки.
І коли ми поруч, ми мовчимо лише на уроках.
Ніколи не буває такого, що немає тем для розмов.
І заборонених тем немає.
Добре, що життя теж за нас. Ми займаємо однакові міста на олімпіадах, отримуємо однакові оцінки, захоплюємось
одним – єдиним Героєм і не дуже любимо
новенького хлопчика в нашому класі.
Може я й «не шарю» в політиці, досі
не вивчила порядок планет та не бачу
себе в ролі математика,
проте я добре затямила одну річ.
Коли Вона не поруч, потрібно терміново вигадувати якусь причину
для радості. А з Нею – ні. Вона –
радість на ніжках.

P.S. Віка.
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Радостной вам суеты

Д

ома, в кресле-качалке, укрытая пледом, с чашечкой
чая, с бабушкиным вареньем, с любимым фильмом, с
близкими. А за окном зима... Крыши все побелели и деревья
уже в белых сверкающих от солнца шапках. Кто-то бегает из
детишек во дворе. Бросаются снежками. Бабу снежную лепят.
Счастливые такие. Новый год. Мне стало вдруг так тепло, как не
всегда бывает летом... Я счастливая. Почему?
Просто снова окунулась в эту сказку. Уже,
казалось бы, не такая маленькая, а все равно
обожаю наряжать елку. Каждый год вроде все
одно и то же, а все равно каждый раз как-то
по-особенному... Люблю Новый Год за то, что
он объединяет. И родных, которые в обычное
время редко видятся. И чужих, которые в эти
дни необыкновенно близки. Все улыбаются
друг другу. Почему так не бывает всегда?
Наверное, потому что это больше сказка, чем
реальность... Люблю Новый Год
за то, что это единственный
праздник, в который и взрослые
могут побыть детьми... Могут просто побеситься, поиграть в снежки, купить елку и игрушки...
А игрушки – это же одно удовольствие Они
все такие яркие, красивые + А гирлянды, а
дождик + Все это так отвлекает от повседневной суеты... Да, это тоже суета, но какая-то
другая – праздничная суета, радостная
суета. Кто же ее не любит? Потому лучшим пожеланием, на мой взгляд, в этот
праздник будет: «Радостной вам суеты!»

Юля Менжулина

Она была одна…

О

на была одна… все были с кем-то, а
она – одна… а ведь этот день невозможно провести в одиночестве... Новый год
для того, чтобы праздновать его с друзьями, родными, близкими, а она была одна.
С самого утра 31-го декабря все бегали по
магазинам и магазинчикам, покупая подарки, а она, в одиночестве, сидела дома у
очага и грела руки… остальные радовались
встречам со знакомыми и близкими сердцу людьми… у неё же
не было друзей…
Люди украшали пышные ёлки, готовили праздничный ужин,
а у неё никогда не было новогодних игрушек. В этот день на
лицах у всех сияли счастливые улыбки, она же улыбалась с
легкой грустью в глазах, смотря на своё отражение в зеркале.
В то время, как все садились за стол, произносили тосты, она
надела своё лучшее платье, в котором была просто сказочной,
и всё с той же грустной улыбкой, смотрела на праздник людей.
Даже в тот момент, когда часы на башне пробили двенадцать,
откупорились бутылки шампанского и люди начали поздравлять друг друга с наступившим Новым годом,
она оставалась одна. Ведь в такой день никому не нужны были её наполненные грустью
глаза…
Она – Печаль…

Катрин Юрченко

Problem

Y

ou know, I sometimes
can’t help but watch you
as you look outside the class
window, staring into nothing.
It’s like you see things no one
else can, like you know some
bigger secret no one else it supposed to be part of.
Your blue-gray eyes cloud over with confusion when the
teacher asks you some stupid question you really don’t want to
think over. You shrug indifferently, seemingly angry at her for
interrupting a very important internal monologue. I see the look
of frustration in your eyes, and I notice you can’t help but feel
disappointed – you knew it was coming, but you couldn’t give
the answer. The feeling of failure, this small mistake makes you
determined to be at the top of the class, and suddenly you’re
writing something vigorously in your huge notebook, making
footnotes in the tome in front of you, your desk actually shaking
with determination.
Your legs are crossed and it seems nothing can pry them apart
again. I can almost feel the tension in your muscles as you carefully chew on the tip of your pen, frowning down at the problem
that doesn’t agree with you.
Suddenly you look up and your gaze pierces me with its
strength and, in a second’s time, surprise. You don’t know why
I’m watching you, you think I’m probably trying
to freak you out. So I turn away, smiling to myself,
knowing that would be a question you would never
be able to answer.

Mariya Shcherbinina, 9-B

