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Газета учнів та вчителів
Кловського ліцею №77

Слово
редакції
Дорогі клов’яни!

К

анікули минули і здається, що ми вчимося вже
півроку — так точно! Але, на жаль, третя чверть
— найдовша, і тому ламаймо всі дружно зуби об граніт
науки. Успіхів на контрольних!
Окрім навчальних годин, у нас (якщо ви не забули)
існує ще й позашкільне життя. У цій чверті воно особливо активне — у вівторок, 18 січня, Рада Музею приймала гостей, що прийшли відсвяткувати 100-ту річницю
від Дня народження А.Г.Іщенка, який був директором
школи у 1951-1961 рр.
22 січня ліцеїсти на класних годинах дізнавалися про
День Соборності України, його історію та значення.
А вже 27 січня Рада Музею проводила навчальну
роботу з приводу Міжнародного Дня пам’яті жертв
Холокосту.
Ще потім всі з нетерпінням чекали на День Св.
Валентина (а особливо на роздачу цукерок і валентинок), з приводу якого відбувся концерт та веселі конкурси.
Хлопці гадали, чи пощастить їм відчути себе захисниками Вітчизни 23 лютого, а дівчата на всі сто впевнені,
що вони носять горде звання Жінки і тому вже готуються мірятися кількістю отриманих букетів і листівок.
Свята, свята!
Але не забувайте, що організація кожного такого свята
— наполеглива праця представників Президентської
Ради, Ради Музею, редакції «77-го Меридіану», активістів та вчителів. Якщо ви хочете допомогти технічно
або маєте оригінальні та втілювані ідеї — вперед до
звершень!
Редакція щиро вітає вас з усіма святами, що вже були
чи ще будуть, бажає успіхів та наснаги у навчанні і, безперечно, кохання — адже скоро вже весна!

Наші
переможці
Останні 3 місяці проходили районна та
міська олімпіади з базових предметів.
Багато учнів представляли наш ліцей
та захищали його честь.

У

нас численні переможці II (районного) етапу.
Деякі наші талановиті учні взяли участь у трьохчотирьох і, навіть, більше олімпіадах. Ми ще не знаємо
результатів міського III туру, але хочемо вас познайомити з тими, хто посів призові місця у попередньому.

Альона Бех, 9-А, брала участь у шести (!) олімпіадах, здобула всі призові місця, з них — два перших (з
української мови та літератури та географії).
Марія Д’якова, 10-А, брала участь у п’яти
олімпіадах, здобула всі призові місця, два з них – перші
(англійська мова та географія).
Ганна Гоцик, 10-Б, брала участь у чотирьох олімпіадах, отримала всі призові місця.
Вікторія Діденко, 8-Б, брала участь у чотирьох
олімпіадах, отримала всі призові місця.
Валентина Лантух, 10-Б, брала участь у чотирьох олімпіадах, отримала всі призові місця.

Марія Писаренко, 7-А, брала участь у чотирьох
олімпіадах, отримала всі призові місця.
Наталія Павлик, 10-А, брала участь у трьох
олімпіадах, отримала призові місця, з них — перше з
французької мови.
Ми пишаємось нашими учнями! Поздоровляємо і
бажаємо успіхів у подальших змаганнях!
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Ми друкуємо інтерв’ю, яке давно вже всі очікують,
з Інною Борисівною Співаковою, новим директором
нашої школи
77 Инна Борисовна,
не страшно Вам было
соглашаться на эту
должность – должность
директора?
— Интересно и, конечно, страшно. Чувствую
большой груз ответственности и волнуюсь, потому
что люблю эту школу и
вообще школу как институцию, потому что со второго класса мечтала стать
учительницей, и когда
оканчивала университет, в
отличие от моих однокурсников знала, что вернусь
именно в школу.
Я окончила исторический факультет Киевского
университета, а до этого
у меня уже был диплом
учителя младших классов,
но вакансий преподавателя истории не было, и я
стала работать в начальной школе.
Я вообще мечтала о том,
чтобы принять детей в первом классе и вести их
непрерывно до одиннадцатого класса, хотела, чтобы
классный руководитель знал каждого ученика так,
как знает учитель начальной школы. Мне хотелось
эту идею воплотить в жизнь. Я помню своих учителей, они тоже оказали большое влияние на меня…
77 Почему Вы все же согласились? Очевидно,
было много претендентов? Ведь такой «лакомый кусочек» наш лицей?
— Я не знаю, как насчет лакомого кусочка, но я
вообще не понимаю, почему люди часто хотят директорствовать. Мне многие люди говорили об этом.
Когда давно, лет 10 назад, начались разговоры о моем
возможном назначении, я не понимала, почему это
называют «лакомым кусочком». Кроме огромного
количества работы, я не вижу здесь никаких привилегий. И находясь на этой должности больше месяца,
еще больше убедилась в этом. Мне интересно образование, мне интересны дети, у меня всегда много
идей (хоть трудно себя оценивать), и мне хочется их
воплощать в жизнь, мне интересна школа.
77 Что вас поддерживает? На что надеетесь?

— Я, наверное, человек оптимистических взглядов, скорее, наверное, идеалистических и мне кажется, что любой человек, работающий в школе, должен
быть идеалистом. От людей поддержка нужна, я
верю в людей, я верю в то, что люди по своей сути
хорошие, я верю вообще в человека. Все наши нехорошие проявления сиюминутны и вызваны дурными
и тяжелыми обстоятельствами, и это не наша настоящая суть. Вы же понимаете?
— Конечно, ибо принадлежу к той же категории идеалистов.

77 Вы видите слабые стороны школы?

— Слабые места школы связаны со слабыми местами в обществе, в нашем мире. У меня всегда любимым героем была Герда из сказки Андерсена, и
сейчас она остается любимым героем. Кто читал, тот
поймет. Инертность, стремление получить хорошую
оценку, потеря интереса к процессу обучения —
это какие-то временные, обусловленные внешними
обстоятельствами вещи. В общем смысле, это потеря
интереса к тому, чем ты занимаешься. Мы можем на
это влиять, можем преодолевать это, если нам самим
интересно жить.
Работать только ради высокой оценки, хорошего
аттестата, учительской зарплаты – без любви к самой
работе и процессу познания – такой прагматизм для
меня неприемлем.
В основе моих представлений лежит немодная
сегодня, не культивируемая мысль, что жить интересно,
и сам человек очень интересен. Вот эту мысль нужно
вытащить, она есть в каждом, но спряталась глубоко.

Суть ребенка такая же, как и была когда-то.
Ребенку будет интересно учиться, когда учителю
будет интересно учить.
Учитель должен помогать ребенку открывать в
себе какие-то положительные моменты, обращать
внимание на взросление души.

77 С каким чувством Вы пришли?

— С чувством надежды. И, несмотря на груз
нахлынувших забот, оно сохраняется и развивается.
Не бывает, чтобы все было легко.

77 Легко не будет.
Мы хотим поздравить Вас от имени редакции
и всех читателей с очень важным, серьезным и
ответственным шагом в Вашей жизни, и в то
же время выразить сочувствие. Мы понимаем,
что стоит за этим шагом. Только люди легкомысленные или недалекие думают, что вот Вы
получили власть и этим все исчерпывается.
— Меня никогда не интересовала власть сама по
себе, и я не рассматриваю пост директора как власть,
я не вижу тут власти. Я вижу тут сотрудничество в
коллективе, и хоть мы все такие разные, я все-таки
вижу соратников. Для меня власть всегда связана с
жестокостью. Это слово меня само по себе совершенно не привлекает. Это не мое слово. Для меня важнее
не власть, а возможность служения какому-то делу.
77 Новая должность стимулирует человека к
самообразованию? Вам интересно, что делают
другие директора?
— Очень интересно. Я уже встречалась со многими, у каждого есть какое-то свое сильное качество: кто-то прекрасно ведет документацию, а кто-то
научился прекрасно готовить детей к олимпиадам,
многие предлагают помощь и совет, даже из других
районов. Это есть наставничество в самом хорошем
смысле.
От моей замечательной предшественницы Галины
Евдокимовны я пытаюсь унаследовать многое, но
главное — это преданность школе, трудолюбие,
желание сделать дело хорошо. Ей было интересно работать. Для меня это важно. У нас даже дни
рождения рядом (у меня 16, а у нее 17 февраля), и
я пользуюсь случаем, чтобы поздравить ее с днем
рождения.
77 Редакция присоединяется и
заодно поздравляет и Вас.
— В заключение — что пожелать
детям? Чтобы они не теряли себя в
этом мире, оставаясь самими собой…
Интервью подготовила
Светлана Петровская
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«77 МЕРИДІАН» — ГАЗЕТА УЧНІВ ТА ВЧИТЕЛІВ КЛОВСЬКОГО ЛІЦЕЮ № 77

Наше опитування

Наприкінці 2010 року редакція провела опитування у
багатьох класах стосовно
навчального процесу у ліцеї.
Нас цікавило багато питань:
навантаження, труднощі, з
якими зустрічаються учні,
недоліки, які є у нас в ліцеї,
та що ми можемо змінити
на краще…

Нижче ми подаємо коментар психолога Юлії Ларіної та відповіді учнів.
— Уважно перечитала відповіді
наших учнів на запитання новорічного
анкетування «Чи легко тобі вчитися у
Кловському ліцеї?» Поки брала в руки
папірці анкет, майже стовідсотково
відчула, що побачу — геть різні думки:
важко, легко, цікаво, нестерпно, нудно,
захопливо тощо. Зрозуміло, що саме
таке різноманіття відповідей пов’язано
з тим, що кожен з нас має свій власний
психічний темп, здібності, вподобання,
навички самоорганізації, здатність впорядковувати свій час та діяльність. А
також, і це червою стрічкою проходить
крізь всі анкети, навчання здається легшим, якщо поруч є друзі, які можуть
підтримати в важкі часи чи розділити
напруження.
Як полегшати ситуацію? Чи є універсальна формула успіху? Здається, ні.
Проте якщо людина добре відчуває свої
потреби, адекватно оцінює свої здібності, позитивно дивиться на життя та
має тривалі та надійні емоційні контакти з оточуючими — вона відчуває
себе спроможною витримати будь-яке
навантаження.

Чи легко тобі навчатися
у Кловському ліцеї?
6-Б

— Не дуже легко, але атмосфера
завжди гарна та друзів багато. Вчителі
теж найкращі, але не всі.
— Мені не дуже легко, особливо з географією та природознавством. Вчителька
тільки «їсть банани та жує кокоси» на
уроках, погано пояснює матеріал.
— Не дуже легко, бо заважають незрозумілі книжки.
— Не легко, бо школа та навчання
нудні.
— І не легко, і не важко. Чому? Не
знаю сам.
— Дуже багато вправ.
— Мені легко, бо багато друзів та
подобаються наші вчителі.
— Завжди по різному, але якщо постаратися, все вийде.
— Важкувато, я лінива.
— Вчитися важко, я не маю здібностей.
— Так, наш ліцей складний. Але я нормально справляюсь.
— Нормально. Але ми дуже багато
пишемо конспектів з історії та укр.мови.
— У більшості учнів проблем з українською, а з іншими — по-різному.

8-А

— Ні, бо надто багато задають, і велике
навантаження — здоров’я не втримуєL.
— Я не можу сказати, які з предметів йдуть у мене краще — точні чи
гуманітарні, я гарно знаю геометрію, але
погано знаю алгебру. Мені подобається
фізика і хімія, але не люблю біологію.
— Так, тому що я розумію наших вчителів. мені
дуже подобається німецька
та англійська. Проблеми з
алгеброю та геометрією
— Ні, тому що я почав
погано, а потім важко.
— 50 на 50. Мови йдуть
добре, а от з математикою
не дуже. З геометрією взагалі…

— Мені дуже комфортно навчатися
в нашому ліцеї. Нелегко, але сказати,
що важко — не можна. Загалом, краще
нашого ліцею немає!
— З предметів мені легко дається
гуманітарні, особливо мови. Важкувато
дається математика, фізика та хімія. Але
я стараюсь на всі 100%.

9-А

— Ні, якщо насправді навчатися, то в
кожній школі буде важко.
— Ні, звикла .
— Ні. Тому що вчителі вважають, що
допомагати дітям можна тільки за гроші.
— Ні, адже навчання — важка праця,
проте в кінці ми отримуємо найважливіше — знання.
— Ні. Дуже багато писати.

9-Б

— Ні, бо не завжди розумієш вчителів,
їх методи викладання. Вони не завжди
приділяють таку потрібну нам увагу. Ну,
і звичайно, і наші лінощі.
— Точні науки викликають проблеми,
легше — різні мови, українська література, фізкультура.
— Ні. Бо ніхто, окрім
друзів, не підтримує, не
допомагає і не дає стимулу до навчання. Вчителям,
за винятком 2–3, ліньки і
нецікаво нас навчати.
— Кловський ліцей за
своєю системою нічим не
відрізняється від інших
ліцеїв, але все одно я б не
поміняла ліцей, бо мені тут
легко і весело.
— Мені дуже подобається вчителька історії, вона найкраща з моєї точки
зору; а найрозумніший, найдобріший та
найрозуміючий нас — Ніколенко В.А.
Дуже йому дякуємо. Величезні проблеми з фізикою. Немає ніякого прогресу.
Біологія, географія, алгебра, укрліт —
викликають претензії.
— Іноді важко, іноді — ні. Це залежить від вчителя. Як відноситься вчитель до учнів, так і учні до предмету та
вчителя.
— Дуже важко вчитися добре.
— Ні, бо дуже сильне навантаження.
— Чесно кажучи, вчитися мені важко,
багато залежить від вчителів,але від нас
теж... але життя ніколи не буде легким...
— Взагалі в Кловському вчитися не
важко, але погані відносини з деякими
вчителями викликають труднощі.

11-А

— Звичайно важко, адже 11 клас, все ж
вимоги до виконання домашніх завдань
дуже високі, але я не здаюся. Адже у
Кловському кльова атмосфера, просто не
вистачає часу, але в усіх так.
— Важко з фізикою... Вчитися досить
легко...
— Важко, тому що ліцей гуманітарний,
а знань з точних наук вимагають таких
же само, як і з гуманітарних. Вчитися не
важко, а, навіть, цікаво.
— Не важко, коли вмієш пристосовуватися. Друзі зазвичай рятують у складних житейських ситуаціях...
— Важко, бо з кожним днем ти не
розумієш, що від тебе вимагають вчителі.

7-Б

— Якщо уважно слухати вчителя, то
не дуже важко...
— Проблемні зараз для мене фізика та
англійська
— Важко все відразу запам’ятовувати,
але половина всіх моїх друзів із інших
шкіл (8-9 кл.)часто не знають те, що я у 7-му. Іноді
виникають проблеми з фізикою, математикою та хімією.
Легше — мови та інформатика.
— Не важко, але треба старатися. Іноді на деяких уроках здається, що всі нічого не
розуміють. Проблеми з біологією та фізикою, безумовно.

— Важко, але без наполегливої
праці неможливо досягти бажаного. У
Кловському вчитися не важко, важче
боротися з лінню.
— Не дуже важко, мене підводить
неуважність.
— Мені не важко вчитися, тільки проблеми з біологією. Якщо старатися і мати
гарні стосунки з вчителем, тоді не важко.
— У більшості учнів проблеми з біологією та фізикою. Деякі труднощі з
математикою (гуманітарний клас!)
Мови, літератури, інформатика, історія
— легко.

11-Б

— Ні. Деякі вчителі показують свою
зневагу до окремих учнів. Поширене
ставлення вчителів до знань, як до окремого виду прибутку. Проблеми з біологією.
— Важко, тому що доводиться поєднувати шкільні заняття з додатковими. А
ще хочеться мати і вільний час.
— Вчителі мало прислухаються до
учнів.
— Мені важко відповідати на уроках. Нечесно, що для того, щоб поступити до вищого навчального
закладу, ми повинні вивчати набагато більше, ніж в
інших школах. Тобто, ми
знаємо більше, а атестати у
них кращі.
— Так, важко — випускний клас! Оцінки в атестат, підготовка до ЗНО, ДПА.
Кому було де легко, якщо
займатися кожним предметом старанно? Однак, через півроку ми
всі будемо сумувати за цим роком.
— Достатньо складно, працюю до
1 год., іноді навіть до 2–3-х годин.
Захворіти — дзуськи! Надто розкішно...
Я не скаржусь, ні, бо знання йдуть, і це
добре. Але все ж буває, буває іноді так
виснажливо... просто бери і вий!
— Ні, не важко. Я навіть, отримую
задоволення від навчального процесу.

Ваші побажання
щодо навчального процесу:
6-Б

— Никаких замечаний, хотя лучше
бы учебники были
легче, а то тяжело их
таскать, попробовали бы сами учителя.
— Завести дисциплінарну книжку.
— Щоб наші вчителі
залишилися
такими ж добрими.
— Не бути такою ж, як всі інші
школи.
— Більше уроків інформатики, а
за один раз на тиждень нічого не
встигаємо, мало сидимо за комп’ютером.
Збільшити кількість уроків фізкультури.
— Щоб їдальня працювала до 15.30
та поміняти освітлення в класах!!! І
навчання на електронних книжках, а то
у мене вже сколіоз.

9-А

— Ніяких реформ
— Ввести різноманітність до навчального процесу: походи до кіно, театрів,
музеїв. Введення електронного способу
навчання.
— Адекватність деяких домашніх
завдань.
— Зменшити кількість уроків.

9-Б

— Відправити всіх вчителів до курсів
дитячої психології. Щоб вони зрозуміли
дітей. Щоб нам і їм було легше разом
існувати в шкільному середовищі.
— Покращити рівень німецької. Ми все
ж таки ліцей іноземних мов. Грамотніше
підбирати вчителів, що викладають
важкі предмети (фізика). Придивитися
до європейських країн та американської

системи навчання, бо української системи немає — є совкова.
— Більше творчості
— Більше пар, менше окремих предметів, тоді учням менше домашніх завдань
замість 7 — 3–4, на першому уроці вони
вникають у предмет, другий йде набагато
легше), менше носити книжок.
— Кадри кращі.
— Не потрібно так перевантажувати
учнів. Бажаю, щоб деякі вчителі справді
навчали, а не протирали штанці та їли...
— Іноді для пристосування до вчителя
витрачається більше зусиль, ніж на сам
предмет.
— Більше цікавого матеріалу та використання фільмів.

7-Б

— Поменше домашніх завдань
— Треба змінювати відношення учнів
до навчання.
— Замінити вчителів, які не находять
спільної мови з учнями.(біологія, фізика.
— Дуже великі завдання, через це
я лягаю спати тоді, коли всі нормальні
люди встають. Потім у мене болить голова та я відчуваю слабкість.
— Хотілося б, щоб деякі вчителі відносилися до нас м’якіше.
— Менше завдань! Лягаю о п’ятій
ранку!

11-А

— Побажання до Міністерства освіти з
їх невдалими експериментами. Їм треба
самим глибше та ґрунтовніше вивчити
європейську систему.
— Треба покращити практичну частину уроків хімії, фізики, біології, щоб
краще закріплювати навчальну програму
на практиці, а не лише в теорії.
— Хотілося б побільше відеоматеріалів під час уроків(відеофільмів).
Сприймається чудово, запам’ятовується
набагато краще за розповідь вчителя.
Побільше завдань, розвиваючих творчі
здібності учнів.
— В школі має з’явитися WI-FI Інтер
нет. Навчання відразу покращиться.
— Хотілося б, щоб учителя нарешті
зрозуміли, що крім їхнього предмету є ще
у нас 18! А ще підготовка до ЗНО та підготовчі курси. Жити не встигаємо!
— Мабуть, вчити і вчитися, як у
Європі: обирати собі у старших класах,
може з 9-го ті предмети, які необхідні
для майбутньої професії.

11-Б

— Хотілося б, щоб була
велика перерва хвилин 40,
щоб можна було відпочити.
— Бути терпимішими до
дітей, ставати на місце дитини, допомагати дитині «просто так»(!), намагатися дати
якнайкращі знання, не зривати на дітях свій поганий
настрій, не принижувати дітей
(деякі вчителі).
— Бажаю, щоб вчитель
любив дітей не за гроші їх батьків,
а за те, що просто ця дитина існує
Школа починається саме з вчителя.
— Хочу, щоб учнівське самоврядування стало активним!
— Щоб у старших класах вивчалися
тільки ті предмети, які необхідні для майбутньої професії учня (як за кордоном.
— Зробити навчальну програму у 11
класі більш стислою, щоб звільнити травень на підготовку до ЗНО.

8-А

— Хотілося що б у 8-му класі були хоч
іноді уроки з Григорієм Юхимовичем.
Було б непогано, якби відкрилася секція
«рукопашного бою», чи прості додаткові
уроки фіз.-ри, де хто хоче міг би позайматися спортом.
— Щоб менше було уроків з математики, все ж таки ліцей іноземних мов.
— Хотілось би щоб класи поділялися
на математичний і гуманітарний клас.
— Я дуже хочу, щоб були уроки
«Труда», як було раніше. Хотіла б, щоб
дітей в класі ділили на групи та було
набагато менше уроків в день .

Опитування провели
журналісти
редакції

Соціальна робота і волонтерство —
кому «напряг», кому нова мода, а кому радість
– студенти чи навіть ті, що вже
закінчили університет, але мене
прийняли з радістю і не зважали
на мій вік. Сказали так: «Якщо
ти хочеш бути волонтером, твої
вік, стать, фінансові можливості
і таке інше абсолютно не важливі. Головне – бажання допомогти».
Інформую тих, хто не в курсі:
Волонтёрство — это добровольное, абсолютно безвозмездное участие в социально
значимых проектах.
Социальная работа — профессиональная деятельность
по организации помощи и
взаимопомощи людям и группам, попавшим в трудные
жизненные ситуации, их психосоциальной реабилитации
и интеграции. В самом общем
виде социальная работа представляет собой сложное общественное явление, самостоятельную область научно-практического знания, профессию и
учебную дисциплину.

Він чекає на вас
Д

уже-дуже давно, у далекому 1994 році, він
народився тут на Печерську і
одразу завоював серця тих, хто
його бачив і хто з ним спілкувався.
Як і належить великим, його
народження мало хто помітив.
Спочатку він був не дуже сміливим, не дуже галасливим, але
дуже розумним і веселим. Було
одразу зрозуміло, що на малюка
чекає велике майбутнє.
Він швидко опановував українську і англійську мови, володів
ними однаково природно, особливо англійською. Вчився він
потихеньку разом з тими, хто
бачив його народження і стояв,
як кажуть, біля його колиски.
З дитинства він полюбляв
інтелектуальні ігри, логічні
загадки, веселі суперечки, серйозні, майже дорослі, розмови,

Х

любив пити чай разом з друзями після уроків, любив турніри,
змагання, подорожі.
Свою першу подорож до
Угорщини на міжнародний
турнір він запам’ятав на все
життя. А потім були Болгарія,
США, Карпати, Крим, Одеса, та
ще багато цікавих місць. Було
багато перемог і нагород.
Але головним для нього
завжди були щотижневі зустрічі
тут на Печерську, в маленькому кабінеті англійської мови, де
завжди зустрічалися його друзі,
щоб обговорювати різні цікаві
теми, наприклад, чи потрібно
легалізувати носіння особистої
зброї, чи варто відновити роздільне навчання дівчат і хлопців, чи має держава опікуватися своїми бідними, чи шкодить
телебачення здоров’ю, чи треба
відмінити новорічні свята через

Я й раніше брала участь у
деяких соціальних проектах,
проте не дуже масштабних. На
семінарі я прийняла для себе
чітке й тверде рішення – хочу
допомагати і буду допомагати.
Тільки-но пізнавши теорію соціальної роботи, одразу захотілося практики – благо що існує
безліч організацій, що готові
надати молодим і зацікавленим
волонтерам роботу.
Я провела на семінарі вісім
годин – і за весь час не відчула ані крихти втомленості або
нудьги. Я відчула у собі справжню силу – я МОЖУ допомогти іншим. Кажуть, кожен має
виконувати свою власну роботу, тобто певні справи можуть
виконувати лише спеціалісти.
Виключення – це якраз соціальна робота і волонтерство.
КОЖЕН може бути волонтером,
якщо він цього хоче. Саме слово
походить від французького
volontaire – помічник. А допомога має бути добровільною.
їхню надмірну комерціалізацію
і таке інше...
Йшли роки. Він ріс, розвивався, мужнів, ставав популярним.
Багато його фаворитів і друзів закінчили школу, і навіть
університети. Приходили інші,
молодші, і ставали його друзями.
Сьогодні йому 16. Він чекає
на вас і хоче з вами потоваришувати. Він хоче навчити
вас цікавому мистецтву слова,
культурі дискусій, пограти
з вами в аргументи і факти.
Він запрошує вас щосереди о
15:00 в кабінеті №36. Дехто з
вас ще пам’ятає його, а дехто
вже забігав подивитися на
нього. Він буде завжди радий
вам усім. Знайомтесь і називайте його просто — ШКІЛЬНИЙ
ДЕБАТНИЙ КЛУБ
«ПАНДОРА».

Координатор
клубу
Зоя Семенівна
Гулько

Нова Олімпіада в місті

очемо поділитися з клов’янами своїм відчуттям неймовірного задоволення від події,
яка, вперше в історії роботи психологічної служби нашого міста, сталася наприкінці 2010 року.
На базі Кловського ліцею пройшла Перша
районна олімпіада з психології та педагогіки, в
якій прийняло участь аж 9 учнів наших 11 класів.
Давайте разом привітаємо наших переможців:
Аліса Куриловська, 11-Б
I місце
Анастасія Дяченко, 11-А
I місце
Кристина Баторшина, 11-Б
II місце
Юлія Ямкова, 11-Б
II місце
Ангеліна Прокопенко, 11-Б
II місце
Олександра Васильєва, 11-А
II місце
Дар’я Дорошенко, 11-Б
III місце
Перед організаторами постала серйозна проблема – як учні, які не вивчають психологію як
дисципліну в школі (адже її немає за розкладом)
мають виконувати олімпіадні завдання, і якими ці
завдання повинні бути?! Було вирішено спиратися на життєвий досвід та загальну обізнаність
сучасної молоді. Маємо сказати, що наші старшокласники проявили себе з найкращого боку,
даючи розгорнуті, розумні та цікаві відповіді.
А щоб вам було зрозуміло, про що йдеться,
наведемо приклад останнього, найскладнішого
завдання, за яке можна було отримати найвищій
бал. Спробуйте дати власну відповідь та пришліть
її на електрону скриньку ju.lar.klov@gmail.com з
позначкою «кульбабка».

Завдання 8. Уважно прочитайте ситуацію та
дайте власний варіант вирішення конфлікту.
0-40 балів
Кожну суботу Андрій дарує своїй дівчині
букет із кульбабок та диких троянд. Щоб не
здаватися неввічливою, вона завжди дякує
йому та ставить квіти у вазу. Хоча терпіти не може ані кульбабок, ані диких троянд,
ні квітів взагалі.
Що дівчина має зробити, щоб Андрій
припинив приносити їй квіти та вони не
посварилися?
В наступному числі газети ми надрукуємо найкращі з ваших ідей та, звичайно, наведемо свою
версію вирішення конфлікту.
І наостанок хочемо нагадати, що в наступному
учбовому році до участі в Олімпіаді запрошуються
учні одинадцятих класів. Отже, якщо ви відчуваєте бажання спробувати свої сил в геть новій для
себе сфері навчання, ви уважний та спостережливий, про вас друзі кажуть, що ви природжених
психолог, ви цікавитесь спеціальною літературою
— час спробувати свої сили. Приходьте в наступному році – буде цікаво!

Юлія Ларіна, психолог,
член оргкомітету районної
олімпіади з психології
та педагогіки

Волонтери можуть працювати з різними категоріями населення. В основному це:
• Молодь і діти (більше 50%
соціальної роботи)
• Біднота
• Хворі:
 На ВІЛ та СНІД
 Інваліди
 Душевно хворі люди
• Молоді злочинці
• Люди з алкогольною та наркотичною залежністю
• Літні люди
• Сироти
• Неблагополучні родини
Волонтери також можуть
займатися проблемами бездомних тварин, екологічними проектами, культурною та спортивною діяльністю тощо. У будьякому випадку, кожен може знайти собі таку сферу волонтерської діяльності, яка буде йому
до вподоби.
Тут викладені лише основні
поняття і принципи соціальної
роботи та волонтерської діяль-

ності. Якщо ви зацікавилися –
запрошую всіх бажаючих на семінар з волонтерства. Дата і місце
будуть повідомлені пізніше.
Головне – це бажання і віра
в те, що все вийде. Займаючись
безкоштовною, безкорисливою,
абсолютно добровільною роботою – здавалося б, а який зиск?
– отримуєш просто неймовірну
віддачу і взаємність. Добро творити легко. Треба лише захотіти
і зробити.
Дуже сподіваюсь отримати
ваші відгуки, пропозиції, питання та ідеї. Якщо хочете дізнатися більше у приватному порядку
(назви конкретних організацій,
корисні сайти, докладна інформація тощо), пишіть на e-mail:
nazarova_klovsky@mail.ru або
питайте у школі
(9-Б клас, 15 кабінет).

Маша Назарова,
9-Б

Легко ли иметь
свой голос?

О

чень многие люди живут
по принципу, что главное — не «качество» отношений, а их количество. И совершенно неважно для них, что
дружба — это, прежде всего,
искренность. Каждый честный
человек, на мой взгляд, должен
говорить только то, что думает.
Конечно, не считая ситуации,
когда некая информация может
навредить другому человеку.
Воспитанный человек — это
не тот, кто всегда говорит то,
что от него хотят услышать, а
тот, кто умеет сказать правду,
но при этом не оскорбить человека.
Конечно, сперва, как только
ты перестаешь лицемерить, ты
на какое-то время остаешься
один. И это понятно, ведь до
этих пор ты общался с людьми, которым свойственно не
говорить правду в лицо, а
обсуждать человека у него за
спиной. Отказавшись от такого
«общения», ты теряешь соответствующих «друзей». Но я не
думаю, что это тяжелая потеря. Со временем к тебе начнут
тянуться люди с другими принципами, просто дай им увидеть

тебя. Иметь свой голос очень
не просто, но я всегда уважала
и буду уважать тех, кто его
имеет, потому что только те
отношения, в которых нет лжи
и фальшивой любви, имеют
смысл.
В одной популярной социальной сети в последнее время
все чаще и чаще я замечаю
моду на создание альбомов с
фотографиями «самых любимых друзей». То есть человек
выставляет в альбом 50 (!!!)
фотографий разных людей и
под каждой пишет, что это его
самый любимый, самая дорогая,
самый-самый... Ну как, объясните мне, ну как может быть
50 самых близких людей?! Не
лицемерие ли это? Я не понимаю, как можно бросаться
такими словами как «я люблю
тебя». Ведь что, в конце концов,
этот человек имеет? Пустоту
– с чужими ему по духу людьми... И неужели
это то, о чем он
мечтал?..

It works

of the morning news and my
mother hissing at me to hurry up.
When I walk down the corridors
of the school, having arrived, as
usual, in the wee hours of the
morning, it feels the same — I
am tired, nauseous and queasy,
not having prepared for some test
that’s about to set my grades back,
making me spend extra hours
pouring over books trying to
understand things that my brain
is incapable of comprehending.
Sometimes I wish it would
change — any kind of excitement is welcome and sends a
rush of life through my bones.
Routine is good, I tell
myself
firmly,
walking down the
corridor.
It works.

E

very single day it’s the
same old stuff — piling
books, messy desks, ignored uniform rules, forced smiles between
teachers and students.
The air is so thick with awkwardness, you feel like you could
reach out and grasp it into your
palm, letting it seep slowly
through your fingers.
I wake up with the same dull
headache every morning, one
that nags at the back of my skull,
blackmailing me into five more
minutes of semi-sleep I
honestly have no time for.
I can barely believe
I haven’t changed my
breakfast for ten years —
every morning it’s tea, cottage cheese and a vitamin
pill for me, with a side

Юлия
Менжулина,
10-Б

Mariya
Shcherbinina,
10-B
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Я

навчаюсь в центрі
німецької
культури
«Відерштраль», який
паралельно з курсами німецької та англійської мови проводить благодійні акції та семінари, щороку збирає гуманітарну
допомогу та проводить безкоштовні заняття для людей, що не
мають можливості сплачувати
за навчання.
Позаминулого тижня адміністратор центру запросила
мене на семінар з соціальної та
волонтерської роботи, показала
оголошення. Там було зазначено: «Для всіх бажаючих СТАРШЕ
18 РОКІВ». Я нагадую: «Мені
ж тільки 14». Адміністратор:
«Нічого, ти ж у нас активна,
приходь». Я погодилась, але все
ж таки був наявний страх: а
раптом мене не приймуть? Але
як тільки прийшла на семінар
(навіть змусила себе прокинутися о 10-ій ранку у неділю!), зрозуміла, що всі страхи безглузді.
Дійсно, всі були старше за мене
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До 100-річчя з дня народження
— А що за свято буде?
— Готуємось до сторіччя одного з директорів нашої
школи.
— (із захопленням) Йому сто
років, а він все ще директор?!
З випадкової розмови з учнями ліцею.

П

риємно, що сторіччя з дня народження
Афанасія
Григоровича Іщенка, директора
школи №77 у 1951-1961 роках,
відзначалося у школі.
Завжди зворушливо спостерігати за тим, як учні різних
поколінь (скоріше, різних епох)
разом переживають події історії школи.Та справа, навіть, не
тільки у вихованні духовності чи розвитку особистості, а у
тому, що відбулася тепла щира
зустріч, про яку приємно згадувати і яка, можливо, через 50
років у свою чергу стане темою
для спогадів випускників двохтисячних років.
18 січня 2011 року конференцзал школи був переповнений. На зустріч зібралися
сьогоднішні учні і вчителі, і
випускники 50-хроків, і, навіть,
учителі тих років(!), діти та
онуки Афанасія Григоровича,
гості.
Яким же він був, Афанасій
Григорович, «Афоня», як з
любов’ю називали його тодішні
учні?

Афанасій Григорович Іщенко.
Коротка біографія
Народився він в селі Понікарчі Ржищівського району Київської області. у багатодітній сім’ї. В цьому
селі закінчив початкову школу, потім, у Ржищеві,
семирічку та у 15 років поступив на учительські
курси. Після цього працював директором школи
(наймолодшим), а перед війною був директором
дитячого будинку в Бучі, під Києвом.
Його дружина теж працювала у дитбудинку. Під
час війни сім’я перебувала разом із дитбудинком в
евакуації, а Афанасій Григорович був в армії, деякий
час працював у НКВД (з питань спорядження всього
необхідного — зброї, одягу, харчів — для фронту),
дійшов до Берліна. Але ніколи не розповідав про ті
часи, відмовчувався, багато чого розумів і багато з
чим не погоджувався. Після війни працював директором школи міліції,
згодом вечірньої школи №29, яка містилася в будинку нашої школи. З
1951 — директор нашої 77-ої школи, а з кінця 1961 — працював директором 5 інтернату. Викладав географію, педінститут закінчив тільки у
1955роц і — війна завадила.
Дуже любив все українське: українські народні пісні, вірші Шевченка, носив вишиванки. Частенько
починаючи говорити російською (школи були російськомовні), переходив на українську. Все життя товаришував зі своїми друзями з рідного села Понікарчі.
Його діти та онуки теж вчителювали. Дочка — Людмила Афанасієвна — вчитель математики.

Га
та Л

***
Із
спогадів
випускників про директора Афанасія
Григоровича Іщенка.
Валерий
Викторович
Андреев,
научный
пенсионер,
выпускник 1959
года:
Прошло более
50-ти лет после получения
аттестата зрелости (выпуск 1959
года, 10-Б класс), а лучшие воспоминания о добром человеке
сохранились на всю жизнь. Я
благодарен ему за чисто человеческое понимание возникающих
проблем в процессе обучения,
за умение радоваться успехам своих учеников, за умение
подбирать учеников и формировать класс.
После внедрения в состав
класса наших самых красивых и
любимых девчонок, с которыми
мы поддерживаем самые добрые

вило, начинала
урок с опроса
первого по списку. Первым по
списку
всегда
оказывался
Андреев,
т.е. я, а я тогда
совершенно
не мог объясняться на украинском языке.
Как
правило,
наше общение
заканчивалось
выдворением
меня из класса...
Зная «слабость»
молодого специалиста, за дверью класса меня
(почти всегда) встречал директор и уводил в директорскую
для собеседования. Он прекрасно понимал,,что время поможет
освоить особенности украинского языка. При сдаче экзамена на
аттестат зрелости, дабы не подводить педагога в присутствии
представителя районо (который находился в пути), директор предложил мне рассказать
о творчестве Коцюбинского на
русском языке. С огромной благодарностью, сняв общее напряжение, я сдал экзамен на хорошую оценку. Сейчася я свободно
общаюсь на украинском.
Я видел слезы радости
Афанасия Григорьевича, когда
он вручал мне с аттестатом зрелости удостоверение токаря 4
разряда!

отношения по сей день, у нас
получился изумительный класс.
Мы почувствовали себя настоящими «гусарами», которые
готовы были защищать их от
всех неприятностей. Ежегодные
(2-3 раза в год) встречи всем
классом настоящий праздник!
Умело подобранный директором
состав класса сохранил добрые
отношения равных по сей день

Учасники концерту до сторіччя А. Г. Іщенка

Вот два эпизода из школьной
жизни:
В 1953 году, по случаю смерти
И.В.Сталина, была организована
вахта скорби у его бюста. На
вахте скорби то ли от волнения,
то ли от напряжении, я почувствовал необходимость куда-то
сходить. Спасение пришло в лице
директора (Афони), который
заметил, что я покраснел, пере-

минаюсь с ноги на ногу и что у
меня проблемы. А оставить-то
пост нельзя, не сдав его. Тонкий
психолог Афоня мгновенно сообразил принять пост и стал на
вахту вместо меня, отдавая салют
скорби. После решения своих
проблем, я ответно принял пост.
Галина Евдокимовна только
начинала тогда свою педагогическую деятельность и, как пра-

***
Ростислав Васильович
Болдирев, випуск 1953 року,
вчений-філолог, доктор
наук, автор багатьох праць
з філології:
Я дуже радий, що ви згадуєте
про нього.
Він завжди розумів і наш стан,
і наш вік. Розумів, що ми різні і що

Усі фото з уроч

***
Рита Борисовна Русинова,
учитель русского языка и
литературы в 40-70-х:
Он от природы был умным
человеком и очень хорошим
хозяином. Он понимал людей,
учителей, их заботы и трудности. В сталинское очень не
простое, не сладкое время, он
проявил себя как очень порядочный человек, особенно,
когда было гонение на евреев

алина Євдокимівна Глущенко
Людмила Афанасівна Іщенко
(речь идет о деле врачей-отравителей в начале 50-х — Ред)
…А у нас ведь в школе много
было учителей-евреев. Не тронули. Он был щирый украинец,
не лишенный смачного украинского юмора.
Мы с мамой во время войны
эвакуировалась в Казахстан, там

я окончила учительский институт. И после возвращения первой вошла в эту школу (после
госпиталя, который здесь был).
Я преподавала сначала во втором классе, а потом и русскую
литературу в старших. Всегда
была классным руководителем,
без этого не мыслю учительство.
Когда он ушел и стал диретором
другой школы, 5 интерната, за
ним часть учителей ушла, чтобы
работать вместе с ним. Например,
Самусь, учитель английского и
другие. Это он меня заставил
пойти учиться дальше, в пединститут им. Горького в Киеве.
Я-то упиралась, говорила: нет
сил, домашние дела, не хочу. А
он убедил меня, молодую, что
мне это нужно. И оказался прав.
Спасибо ему. Никогда не забуду.
***
З виступу Юрія
Федоровича Ісая,
вчителя фізики
40-70-х років:
В нашей школе
среди учителей
было очень много
фронтовиков,
среди них Игорь Васильевич
Хлюпин. Он был на фронте в
кавалерии Белова с 1942. Попал
в плен. Стоял во втором расстрельном ряду. Первый уже был
расстрелян, и тела находились в
яме. Он раненый упал, но оказался жив и вылез из той ямы…
Он черчение у нас в школе преподавал. Работа с детьми помогала жить после всего. Воевали
и Исаак Львович Воробьев,
преподаватель немецкого, и
Лукович, преподаватель военного дела… Был очень сильный
учительский коллектив, блестящие математики: Пантелеймон
Павлович, Борис Тихонович,
Софья Григорьевна.
Афанасий Григорьевич умел
ладить с учителями и уважал их.

чистостей — Данила Яремича та Максима Федорищенка

***
Лиля Кибкало,
выпуск 1957
года, инженер по авиа
двигателям,
заслуженный
работник
транспорта:
Афанасий Григ орьевич был
ШП (на блатном или дворовом языке — швой парень). С
ним всегда было по-доброму
хорошо. Я была секретарем
комсомольской организации,
но в школе не было одержимости идеологической работой (никто грудки не выпирал), больше было творческой
работы и туристских походов.
Тогда с нами работал незабываемый вожатый Ким Вахлис,
так Афанасий Григореьвич поддерживал все его начинания и
очень ценил, (хотя работы историка, Ким по образованию историк, так в Киеве и не получил,
5-я графа мешала. Школа была
независимой. Мы чувствовали
себя свободно…
***
Борис
Геннадиевич
Волченко,
инженер,
Лауреат государственной
премии СССР:
Афанасий Григорьевич смог сформировать
настоящий школьный коллектив.
Наша жизнь была интересной
и разнообразной. Мы ездили в
Москву на елку в Кремль, познакомились с музеем Изобразительных
искусств им. Пушкина и
Третьяковской галереей, смотрели
спектакли в МХАТе. Мы выпускали
замечательную газету, естественно, стенную, но он никогда не вмешивался в нашу редакционную
политику. Помню, однажды после
посещения Хрущовым Америки и
его утопических планов «догнать
и перегнать», мы нарисовали
карикатуру: Дядя Сэм — на корове
едет, а за ним — свинья в косоворотке. Сошло.
В 1956 году мой отец служил
в Венгрии и во время известных
событий нам срочно пришлось
оттуда бежать. Мы с братом и
мамой вернулись в Киев. У нас
не было ни документов, ни учебников, ни вещей. Он взял нас в
школу без всяких формальностей, дал учебники и мы отошли.
Мы хотели учиться.
Школу вспоминаю часто и по
прежнему люблю.
***
Людмила
Александровна
Макарова,
инженер:
Я всегда помню
его улыбающееся
доброе лицо. Он
понимал детей и умел признавать свои ошибки.
***
Виктор
Иванович Кущев,
выпуск 1954
года, инженер,
техпилот,
радист:
У нас была
сильная школа, хоть мы были и
не простыми детьми, послевоенное поколение, хулиганистое,
много переростков, нас никогда
не пугали директором и 98% из
нашего выпуска с первого раза
поступили в технические вузы.
Афоня бы интеллигентным человеком, никогда не кричал на нас.

Матеріал підготували
Юлія Ларіна
та Світлана Петровська

«Цей біль не може бути чужим...»

М. Гефтер, історик

27

січня 1945 року радянські війська звільнили один з
найстрашніших концентраційних таборів — Аушвіц
(Освенцим). Живими залишилися небагато... Те що побачив радянський солдат, неможливо було собі уявити ніколи.
Цей день, 27 січня щорічно за рішенням ООН весь світ вшановує
пам’ять жертв Голокосту.
Голокост (від гр. «всеспалення») — знищення шести мільйонів
єврейського населення Європи нацистами фашистської Німеччини.
Серед тих шести мільйонів півтора мільйони — діти. Більшість з
них були замордовані і спалені в газових камерах, як Януш Корчак
і його вихованці.
В ці дні в школі були проведені бесіди, лекції, проглянуті фільми,
організована виставка про Голокост.
Ось декілька відгуків на цю тему:
— Коли Світлана Василівна та дівчата розповідали про
Голокост, у мене аж мурашки по шкірі бігали. Ці розповіді залишили в серці багато болю. Я відчувала, наскільки важко в той
час було людям, а особливо дітям. Я вважаю, що це дуже непросто, коли ти живеш у постійному страху, що будь-якої хвилини
тебе можуть вбити, але все ж таки маєш надію. Переслідування,
гноблення та знищення єврейського населення – повірити в це
важко. Але на жаль, це було... А зараз ми не можемо змінити історію, але ми повинні знати.
Завдяки вам я дізналася неймовірно важливі речі! Дякую!

Вероніка Горбань, 8-А

«Не в мене стріляли, але в мене попали...»

М. Гефтер

— Ваша розповідь про
Голокост дала мені те,
про що я, мабуть, ніколи
б не дізналась! Я почула чимало про життя
людей, які пережили цю
трагедію людства, а
головне, я познайомилася зі щоденниками
єврейських дітей нашого
віку, які загинули під час
Другої Світової війни від
рук фашистів. Йшлося
про щоденник Анни
Франк, чотирнадцятирічної дівчинки з Голландії, та щоденники трьох хлопчиків. Мені
сподобалась підготовка до виступів та ставлення ведучих — учениць 10-Б класу нашої школи (Марини Щербініної, Юлії Менжуліної
та Наталі Туягіної) до цієї лекції. Велике їм дякую! Зокрема подяка
Світлані Василівні, яка підтримує всю історію в нашій школі.

Анна Франк та її щоденник

Софія Зубик, 8-А

— Впечатлений очень много, все сказать не могу. Но рада,
что люди смогли сохранить и донести до нас детские дневники.
После беседы многие задумались, и, надеюсь, прочитают дневник
Анны Франк. Какой трагический день в истории! Спасибо за разговор. Ира Кравчук, 7-Б
— Мене дуже зворушила розповідь про цю страшну подію.
Багато людей співчувають цим людям, особливо дітям. В мене
просто немає слів. Дякую. Олена Невожай, 7-Б
— Спогади Анни Франк, її надія на життя підтримували не
тільки її саму, а й багато сотень інших людей. Дуже хотіла б
почитати її « Щоденник». Євгенія Гуцало, 7-Б

Х

олокост… Эта тема для меня очень личная. Моей первой и лучшей подружкой в детском саду и школе была девочка-еврейка,
Элина Миньковская. В нашем классе было много еврейских детей
(значительно больше, чем в современных киевских классах), мы
все дружили. Если что и отличало их от остальных (кроме неславянской внешности – в некоторых случаях), то это – настороженность отдельных учителей (доброй и послушной Элине, например,
учительница истории, член КПСС, боялась и не хотела давать
рекомендацию для вступления в комсомол: «А ваша семья точно не
собирается уезжать из Советского Союза?»)
Сразу после школы я чуть была не вышла замуж за своего школьного друга Сашу Гринберга. Но вот как раз его семья и собиралась
уезжать, и такой брак стал бы разлукой со всем моим миром, с
моими друзьями и родителями (а для моего отца – члена партии
– еще и серьезной проблемой на работе). В те времена никто не
предчувствовал скорого развала СССР и связанных с этим перемен,
и поэтому мы расстались…
Через несколько лет я вышла замуж. Мой муж – еврей. Мои
дети – наполовину евреи, на четверть – украинцы, на четверть –
русские. Дома мы говорим по-русски, но своей родиной считаем
Украину.
Сегодня среди моих друзей много евреев, среди них – учителя,
врачи программисты, художники, музыканты, ученые. Все они –
замечательные люди, заботливые родители. Я люблю их детей и
внуков…
Холокост не был преступлением только против евреев. Холокост
– преступление против всех нас…
Я очень рада, что в Кловском лицее 27 января, в день памяти
жертв Холокоста, в конференц-зале лицея состоялись лекции и
просмотры фильмов, которые дали нашим ученикам возможность
узнать больше о мире, в котором мы живем, прочувствовать и задуматься над тем, что может случиться, когда люди перестают быть людьми.
Как хочется, чтобы у всех нас было достойное
будущее!

Елена Викторовна Барсук,
учитель информатики
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у нас різні прагнення. Ставився
до нас надзвичайно поблажливо. Він діставався до багатьох
проблем. Відносився до людей з
розумінням. Весь колектив його
поважав. Ви не знайдете жодної
людини, яка б кинула в нього
слова докори.
Головне в ньому — він ніколи
не переступав межу людскості.
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Новорічні
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Вже стало традицією проводити опитування учнів після зимових канікул. Як і завжди, багато дітей подорожували з батьками в інших країнах,
і вони діляться своїми враженнями, інші залишалися вдома, в Києві та
в Україні, з родичами, але всі відкривали для себе нові сторінки у своєму
житті та житті світу. — був вільний час, який дав змогу замислитись
і подумати.

Де ти був під час канікул?
6-Б

— Був у Швейцарії, з батьками та
друзями.
— У бабусі, весело було.
— Колядувала з родичами, каталася
на санках.
— Я провела чудові канікули у Австрії,
каталася на лижах та гуляла по містам. з
друзями і батьками. На жаль, все гарне
закінчується швидко.
— На дачі. До нас приїжджало багато гостей з дітьми. Діти веселилися на
горищі, а дорослі тусувалися за столом
у вітальні.
— Хоть я никуда и не уезжал, но
я хорошо провел каникулы со своей
подругой Настей, другом Владом и моей
семьей.
— Я був у селі у дідуся з бабусею. Там
був мій друг, теж Андрій, і ми з ним наколядували аж мішок цукерок!
Найкращі мої канікули! Перший тиждень — з друзями в Києві, другий — у
бабусі в Німеччині.
— Я була дома, мені було сумно бути
на самоті.

7-Б

— Під час канікул я була в санаторії
«Пуща Озерна», разом з братом. Їздила,
щоб відпочити та розібратися з проблемами, які виникли останні 4 місяці. А
нового не дізналася.
— Був у Німеччині та в Парижі.
— А я була у родинному колі в Києві і
анітрішечки не пожалкувала.
— Тричі ходив у театр, був у кіно,
бачив змагання по картингу.
— Я був в Йорданії.
Наступает Новый Год.
Что он людям принесет?
Это год всем принесет
Много радостных мгновений,
Исполнения желаний.
Неожиданных решений,
Самых лучших пожеланий:
Много счастья и здоровья.
И, конечно же, успеха.
А все прошлые помехи
Унесет прочь Старый Год.
Ну, а Дедушка Мороз
Нас порадует подарком,
О котором мы мечтали
И в письме ему писали.

Таня Лантух, 3-А

— Кожного дня
їздив на нові місці і
весело розважався.
— Я була у дідуся з бабусею на
Хмельниччині.
Дуже
рада, було весело.
— До нас в гості приїхали двоє іспанських юнаків, ми
показували їм Київ, багато спілкувались. На Новий рік ми багато
танцювали. Мені подобаються ці юнаки,
а я їм. Весь час ми спілкувалися англійською. А зараз ми спілкуємося з ними по
Інтернету.
— Я відпочивала у Карпатах, під
Чернівцями.
— Я відпочивав у Дубаях.
— Займалася алгеброю, ходила на
тренування по бойовим мистецтвам.

9-А

— На тренувальних зборах, на змаганнях, вдома
— Я була у Києві: насолоджувалася пухким снігом та гарячим чаєм.
Зустрічалася з друзями. Багато подій,
що сталися у січні вже мене неймовірно
зарядили натхненням на весь 2011 рік!
— Добре, майже зламав хребет і вмер.
А так все добре…так, добре
— На канікулах я був вдома, в
Інтернеті.
— Я була в Італії. Я дізналася про
іншу культуру, інші традиції

9-Б

— Я провела незабутній час з моїм
братом.
— У Москві на Новий Рік та у Карпатах
на Різдво. Різдво запам’яталося більше

Новый год
Наступает Новый год
Что он людям принесет?
Радости, улыбки,
Песни, хоровод.
Это значит будет
Счастье круглый год.
К нам прискачет зайчик,
Котик к нам придет.
Целый воз подарков
Новый год везет.
Принеси нам знаний,
Дружбы, Новый год!
И чтобы здоровым
Был семейный род.

Александр Покрас, 3-А

Мои зимние каникулы

Мы с Настей в ледяном городе

М

ои зимние каникулы были
настоящей новогодней сказкой. Мы отправились в путешествие
в Лапландию. Здесь живет настоящий
Санта Клаус, в городе Рованиеме. Мы
были у него в офисе.
Когда мы только прилетели, то
узнали, что на улице 24о мороза.
Сначала нас это напугало, но ока-

залось, что мороз там переносится
намного легче чем в Украине. Главное
тепло одеться и можно целый день
кататься на санках и лыжах.
Лапландия никогда не являлась
одним государством; сейчас она поделена между четырьмя государствами:
Норвегией, Швецией, Финляндией и
Россией (Кольский полуостров).
Мы жили в Финляндии в городе Леви. Столица Лапландии тоже
находиться в Финляндии. Это город
Рованиеми.
Коренное население Лапландии
— народ саамы, полукочевая народность оленеводов. Жилье саамов
называется кота.
Там очень красивая природа, из-за
холода деревья полностью окутаны
снегом, как в сказке про 12 месяцев.
Вокруг тундра и горы.
Это было очень интересное путешествие. Мы покатались на оленях,
ездили на ферму Хаски Полулайка
полуволк. Были в ледяном дворце
снежной королевы. А еще мне понравилось, что там везде много ледяных
горок.
Это были незабываемые каникулы.

Даниил Акопян, 3-А

— у нас був
традиційний
різдвяний
стіл, ми співали колядки,
до нашого дому
прийшов так званий
бетлехем — гурт хлопців
у костюмах дідів, монахів,
янголят, вони принесли
вертеп, співали і розповідали різдвяну історію.
— Мені не пощастило, я захворіла і
пролежала тиждень, але на Різдво все
ж вдалося поїхати до бабусі. Там добре
покаталася на санчатах, мій собака гарно
катав нас на них! Все ж то був відпочинок і я задоволена.!
— Після Нового року я була наказана
за свої новорічні пригоди, а у Святвечір
помер близький друг нашої родини. Ось
так..
— Раніше кожні зимові канікули ми
подорожували: У Туреччину, Арабські
емірати... А цього року залишилися в
Києві. Ми пізнавали культурний світ
Києва: відвідали Оперний театр, передивилися нові фільми у кінотеатрах, гуляли
у Маріїнському парку, побували в кафе і
ресторанах. Ми зміцнювали нашу родину, адже всюди були разом — наспілкувалися!.
— Я була у себе на дачі в Алупці
разом із батьками та дідусем.
— Перший тиждень у Києві, другий
— у Закарпатті. Спілкувалася з друзями.
Але мало часу, багато домашніх завдань
було на канікули...
— Була в Узбекистані, Туркменістані
та відвідала Кавказ. Дізналася багато
про ці народи...

Н

овый год мы с
мамой
встречали
в Будапеште — столице
Венгрии. Будапешт расположен на реке Дунай. Одна
часть города находится на
левом равнинном берегу
Дуная — Пешт, вторая —
Буда — расположена на 9
холмах.
31 декабря у нас была
очень интересная экскурсия
по городу. Мы увидели древние крепости, замки, дворцы
венгерских королей, храмы,
театры. Я узнала о том,
что в Будапеште находится самый большой в Европе
Парламент и первое на континенте метро, открытое 130 лет назад.
Мне очень понравился Парламент,
Цепной
мост,
остров
Маргит,
названный в честь
дочери короля и
Будайская
крепость,
откуда
открывается вид
на весь город.
Также во время
экскурсии я узнала, что в обязательную программу школьного образования Венгрии
входит музыкальная грамота, которую изучают
с первого класса. Я видела здание Национальной
оперы в Будапеште, памятники Ференцу Листу и Имре
Кальману — известным венгерским композиторам.
Будапешт — город бассейнов и купален. Там находится более ста термальных
источников, где люди принимают целебные ванны.
Один из таких термальных
источников в центре города,
который я видела, служит

— Був у Америці, в Майямі. Було дуже
спекотно. Вражень багато. Спілкувався з
іноземцями, дізнався багато про культуру
американців. Америка цікава держава.

11-А

— Новий рік зустрічала з батьками в
Києві, вдома і не шкодую про це. А ще
зустрілася зі своїм хрещеним батьком, це
буває тільки раз на рік.
— В Києві і у Львові. У Львові —
посмішки чудові, а у Києві — забуття
(плед з чаєм та книгою).
— Більшість учнів провели канікули
в Києві, з друзями, відсипалися, каталися
на лижах.

11-Б

— Я була у Львові з друзями.
— Новий рік провела в колі сім’ї та
родичів. Святкувала день народження
троюрідної сестрички з Канева.
— У Черкасах з батьком.
— Була в Німеччині, в Штудгарті,
побачилась з друзями.
— Була в Туреччині, каталася на сноуборді. Це було дійсно дуже круто!
— Була вдома, з батьками. Весь час в
Україні і не жалкую.

Що нового ти дізнався
про світ і себе?
6-Б

— Я дізналася, що багато людей вшановують українські свята.
— Я помітила, що коли сім’я збирається разом під Новий рік, то обговорює,
що було зроблено і що планується на
наступний рік. Мені це подобається.

Новогодний праздник
в Будапеште
местом «зимовки» птиц —
уток, лебедей. Они живут
зимой в тепле, поэтому не
улетают на юг. Птиц очень
много, их можно покормить
и это очень интересно!
31 декабря на улицах
Будапешта очень людно. Все
собираются вокруг украшенных на площадях елок,
где проходят фестивали
народных ремесел — кера-

мики, кружев, вышивок — и
национальных блюд с множеством угощений — венгерскими колбасами, жареным мясом, печеными картофелем, луком, паприкой и
пирогами. Горожане ходят в
новогодних красных шапочках, разноцветных париках
и по венгерской традиции
громко дудят в дудочки,
которые можно купить на
каждом шагу. Поверье гласит, что такой шум, создаваемый звуком дудочек, отпугивает от наступающего
года злых духов. Это очень
весело!

В Новогоднюю ночь мы
с нашими украинскими и
венгерскими друзьями были
в ресторане. В тот момент,
когда стрелки часов показывали полночь, все участники праздника встали и
под музыку пели государственный гимн Венгрии. Это
было очень торжественно!
После этого началось настоящее новогоднее веселье —
танцы, фейерверки, карнавал!
В первый день
нового года мы
были в гостях у
наших венгерских
друзей в пригороде Будапешта. Мы
гуляли по берегу
Дуная, катались на
санках и играли в
снежки. Нас угощали национальными
венгерскими блюдами. Соблюдая
традиции, 1 января
венгры обязательно кушают чечевичный суп
— чтобы год был богатым.
Нам понравилась также венгерская уха, гуляш, мясной
перкельт и вареники со сливовым повидлом.
Улетая из Будапешта, мы
увозили с собой подарки,
прекрасное настроение, воспоминания об утопающей
в праздничных огнях столице Венгрии,
мечты
и
праздник!

Мария
Блошко,
3-А

канікули

— На канікулах я дуже багато чого
дізналася про світ, адже мала багато
часу. Важко сказати, чого я дізналася
про себе, адже кожного дня відкриваємо
в собі щось нове.
— Дізналася, як святкували Різдво в
давні часи.
— Дізналася, що в мене дійсно є
здібності до іноземних мов та літератури.

NDDP
З

9-А

— Я зрозуміла, що я дружня людина.
— Дізналася про традиції святкування Нового Року і Різдва в українському
селі.
— Я дізнався багато нового про звичаї
та традиції Австрії. Спробував австрійську кухню.

9-Б

— Світ неперевершений! Життя чудове! Люблю всіх!

накомство было быстрым. Два концерта. Песни из
того самого мюзикла. Сразу вживую, на сцене, так
как никогда до этого. Те, кто сперва видели на диске,
читали книгу и переводили слова – для них фантастика.
Для меня – шок. Как можно? Так прекрасно, лучше всего,
прелестней всех? Да, я была за кулисами. Спасибо маме.
Та, одна из немногих, была я. Не Диснея. Нет. NDDP.
Как бы я хотела пережить это хотя бы ещё секунду.
Почему я не запомнила всех, всё? За что? Меня мама
пыталась познакомить с этим раньше: «Это горбун, ну
да ты знаешь».
Знала, но даже не подозревала, что за полтора месяца
просмотрю не раз диск, и с сожалением пойму разницу,
выучу тексты песен и захочу в Канаду (+ после просмотра сериала «Fringe» причин стало на одну, скажем,
больше).
Знаете, было бы это вдохновение месяц назад, я написала бы о том, кто «помог» мне высидеть, кроме Вики и
папки с его фото, на олимпиаде по французскому. Той
зимой я бы написала об актере Киевского ТЮЗа, а весной об актере в «Принце Персии». Да что там… Ещё 15
января вечером я бы написала о той ещё одной причине
из Канады, но потом я взяла книгу, которую уже месяц
читала до этого и мучилась – не очень интересную,
скучную, да и написанную по-старому.
А потом… Потом я до 4 часов утра читала, перечитывала, думала, смеялась, плакала, жалела бедных CF, E и Q.
CF. Я его и жалела, и ненавидела, и влюблялась и
убить была готова. Но рыдала постоянно. И не верю я,
что он мог полюбить каждую, просто её увидел первой,
нет, ему понравилась лишь она, потому что это была E.
Не верю, что он даже не думал о том, что она откажет
ему. Он знал это. Не верю, не верю, не верю всем, что о
нем пишут в статьях в Интернете. Да, может, они тоже
чувствовали что-то другое, но написали так, что мне это
не понравилось. И не верю, что она его не слушала и не
понимала и вообще была глупой. Лучше пусть уже ненавидит, чем не понимает моего любимого CF.
Ещё я верю, что его любовь — самая сложная, самая
сильная, самая искренняя, самая настоящая.
Это гениальное произведение, мюзикл, книга. Это
NDDP. Это Notre Dame de Paris. Это моя жизнь, мое увлечение, мое знание, мой трепет, моя страсть, мой мир.
Я люблю всех и всё, что с этим связано
напрямую и косвенно. Это моя любовь. +
Как E любовь CF.
P.S. А Вы читали?

Саша Бернадская, 8-Б

11-А

— Дізнався, що на світі багато підлих людей; і що кожен з нас не знає,
що він буде робити у житті; що життя
підкине нам великі випробування. І як
сказав Курт Кобейн: «Никто не умирает
девственным, жизнь имеет каждого».
— Світ досконалий, а люди — ні, і в
цьому винні ми самі. А ще, якщо ти за всі
канікули ні разу не відкрив підручника,
воно само не вивчиться.

11-Б

— Дізналася, що в Новий рік бувають
справжні дива, як і казали нам у дитинстві.
— Дізнався про традиції, пов’язані
з католицьким Різдвом, попрактикувала
власну німецьку, дізналася більше про
культуру Німеччини.
— Зрозуміла, що наша країна з низьким рівнем культури і свідомості, а управління залишає бажати кращого. Країни
Європи дають хоч би малу гарантію, що
ти в безпеці,що людям можна жити. Знаю
точно, що працювати в Україні не буду і
добре розумію людей, які в від’їжджають
до інших країн працювати.
— Багато дізналася про зміни клімату
на землі.
— Виявляється, що Канів надто далеко
від Києва у матеріальних і моральних
аспектах. Я не очікувала приходу такої
кількості щедрувальників, колядників,
що приходили до нас.
— Дізналася багато про нашу країну
та людей, які живуть в ній, зрозуміла, що
я люблю своїх друзів більше, ніж вважала
раніше.

8-А

— Я дізнався, що я непогано граю в
шахи, бо зайняв 5-те з 19-ти місце у бліцтурнірі
— Я стала щасливішою. Зрозуміла
цінність життя. Почала берегти друзів,
близьких та рідних… Бо життя коротке!

Опитування провели
журналісти редакції

Чарівна сила мистецтва
Фото А. Крижановської, 9-А

7-Б

— Зрозумів, що
якщо я захочу щось
зробити, в мене
вийде.
— Я дуже
полюбив театр
та полюбив
прибирати
свою кімнату.
— Дізналася, що моя родина найвеселіша в світі, що колядувати весело, що
канікули — це побутові клопоти.
— Я підкоригував свої уявлення про
Париж та міста Німеччини.
— Я побачив багато нових картин у
музеях, познайомився з цікавими людьми
— Я зрозуміла, що мені дуже подобаються іспанці.
— Я дізнався про насипні острови,
про найбільшій в світі світ розваг Ferrary
World, який знаходиться у Абу-Дабі, про
найвищу будівлю в світі, її висота 828 м.
Вона — в Дубаях.
— Я дізналася, що полюбляю звук
гітари і хотіла би навчитися грати, але
на це необхідний час та сили. А ще, що
дуже важко обходитися без комп’ютера
та телевізора.

— Дізналася багато про історичні
будівлі Києва, чого ніколи не знала.
— Дональд Трамп (мій кумир, до речі)
якось сказав: «Кожного дня я дізнаюся
щось нове. Якщо ввечері, лягаючи спати,
я знаю стільки ж, скільки вранці, то цей
день я прожив марно, я просто викреслив
шматочок свого життя».
— Коли проходять канікули, я розумію, що з ними я стаю ледащою. Зробіть
ще тиждень канікул для навчання.

П

ро моноспектакль Раїси
Недашківської за драмою-феєрією «Лісова пісня» Лесі
Українки ми знали заздалегідь з
розповідей наших учителів. Тому з
нетерпінням чекали вівторка, аби
стати глядачами роботи видатної
акторки.
Уже з перших хвилин спектаклю
ми були взяті в полон могутньою
енергетикою пані Раїси. Її голос
звучав то кришталево-ніжно, то
сталево-грізно, то лукаво-вульгарно, то рішуче-різко. Рухи рук були

Раїса Недашківська в колі учнів та вчителів Кловського ліцею
то свавільні, то мрійливо-плавні, то
крилато-вільні.
Дивовижний сценічний одяг
актриси трансформувався відповідно до модуляцій голосу й рухів
— все це створювало фантастичний ефект перевтілення, яке відбувалося на наших очах (ми бачили то Мавку, то Перелесника, то
Лукаша, то дядька Лева, то Килину,
то Лукашеву матір, то потерчат, то
дітей Килини…)
Ми наче перенеслися в ірреальний світ, створений геніальною

Лесею Українкою, яка говорила до
нас устами своїх героїв через талановитого посередника — Народну
актрису України Раїсу Степанівну
Недашківську.
Відчуття надзвичайності ще
довго не залишало нас й спонукало
до обговорювання почутого
й побаченого.
Ось вона — чарівна сила
мистецтва!

Ада Бовсуновська
та Ольга Ярема, 9кл.
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— Я дізнався, як готувати олів’є.
— Я зрозуміла, що гарно катаюся на
лижах (але трохи не зламала собі все
можливе і неможливе).
— Зрозуміла, як заливати каток.
— Я поняла, что мир прекрасен,
что есть много замечательных мест, о
которых мы даже и не догадываемся.
— Я займався математикою по півтори
години в день і дізнався, як працювати
циркулем і зрозумів, що таке обернений
корінь
— Я поняла, что нельзя класть в карман IPOD, потому что если он упадет в
снег, то может поломаться.
— Нічого нового,але мені виповнилося вже 12 років!
— Дізналася, що в мене так багато
друзів, що вони всі не помістилися в
моєму 5 — поверховому будинку. А це
ще не всі друзі!
— Я дізналася багато цікавого про
життя в інших країнах, але під кінець
мені захотілося повернутися у свою
недосконалу, але рідну Україну і побачити друзів.
— Що мені сумно на самоті.
— Не всі люди є такими,як здається на
перший погляд.

— Дізналася, що не
треба випендрюватися на ковзанці —
отримаєш два синці
— на все коліно та
на все стегно;те, що не
треба пити шампанське
залпом; те, що колядувати весело і цікаво; те, що
Новий рік треба святкувати так, як хочеш ти, а не
так, як хоче твоя мама.
І ще багато цікавого,
але це вже особисте.
— Новий Рік тільки почався. Пізнання
— попереду!
— Мене вразив вид на гору Ай-Петрі,
яка була повністю у снігу в той час, як
я стояла на вулиці у футболці (було
+15). Іще в мене прокинулося почуття
до тварин, раніше я ніколи не звертала
увагу на безпритульних тварин, а тут я
побачила маленьке кошеня з поламаною
лапкою, я його погладила, а воно занявкало та пішло за мною. Я відчула такий
жаль, що сльози виступили...
— Я відкрив для себе українську
кухню, щоб добре поїсти, не треба витрачати багато грошей.
— Що я вже можу грати у хокей.
— Що жити добре, хоча і важко; що
вночі краще спати, а не слухати музикуй гратися в різні іграшки; що я таки
дуже гарна та розумна; і як показав тест
подружки — я агресивна, егоцентрична
та гострокутна.

Happy Birthday
to Svetlana Anatolievna!
S

ometimes you can feel
all of the heat drain out
of the room when she fixes
a cold glare at you when
you’re caught cheating during one of her surprise tests.
Sometimes the whole classroom rings with laughter
when she finds your jokes
and life-stories hilarious,
something not all teachers
can do. One thing is sure
— our Svetlana Anatolyevna
can relate to us and we adore
her for it.
“I don’t think there’s
ever been an English lesson
I hadn’t enjoyed. She is a
unique teacher in many ways
— one of them being she
actually has a pretty good
sense of humor and she can
make anything boring enjoyable. Not to mention, she is
a very good friend to all of
us without it becoming too
familiar, I guess — we share a lot
and have a lot of good laughs but
keep the respect we have for her.
We wish you everything you ever
wanted, please remain the way
you are for many years to come!”

Mariya Shcherbinina, 10-B

ing — this lets us study easier.
I want Svetlana Anatolievna
to always have a smile on her
face, and I wish her good luck.”

Ekaterina Gorskaja, 10-B

“Dear Svetlana Anatolievna,
we`re thankful for being able to
learn from such a great teacher, having all that great tea
and watching movies. I wish
you good luck, a lot of health
and especially a good mood.”

Eugene Titorenko, 10-B

“Best teacher ever =).
Loving and caring. And who
else offers us tea every lesson and asks us to help her
with the sweets she got on her
birthday? I wish all the best!”

Anna Gotsyk, 10-B

“Svetlana Anatolivena, for me,
is the friendliest teacher. She
always is interested in our life.
We often tell her some stories
which we even can’t tell our parents. She makes the atmosphere
at our English lessons more relax-

“A teacher who made me
love English. A teacher who
made me love green tea. A
teacher who gave me my first
1. A teacher I will remember
even after finishing school.
Svetlana Anatolievna, please be
the way you are and mind your
nervous system =).” Natalie

Tuyagina, 10-B

Happy Birthday and all he
best, greatest and ‘awesomest’.

Yours, 10-B.

Родинне коло
В
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нашому ліцеї вчаться Єва та
Марія-Тереза Храновські.
Їх матуся Христина Ярославівна
вже третій рік організовує справжні народознавчі свята для всіх
учнів молодших класів. Сама
Христина Ярославівна добре обізнана в українських традиціях та
обрядах.
Ось і цього року новорічні свята
учні 2-3 класів запам’ятають не
тільки подарунками, а й чудовим
святом Водохрещі, яке влаштувала родина Храновських, запросивши фольклорний дитячий
ансамбль «Цвітень» (при хорі ім.
Г. Верьовки). Маленькі артис-

Літературна сторінка
Вспомнить
Иногда страшно бывает подумать,
Что через пару десятков лет
Нас не станет и мы будем забыты.
Прошлому в будущем места нет.
Да, мы прошлые! Да, мы стареем!
Взрослеем, живём, умираем! И всё.
Нас нет, мы не дышим, не спим. Мы немеем.
И время с жизнью берут своё.
Хочу я сказать, что забытой быть
Я не хочу и не буду! Если уйду,
Жить там, где-то сверху,
И знать, что забыта,. я не смогу.
Не смогу! Не смогу!
Пылью станут древние пирамиды,
Прахом рассыплется памятник каждый.
Но я верю: нас вспомнят когда-нибудь люди.
Верю: нас вспомнят, нас вспомнят однажды.

Маша Щербинина, 10-Б

И

дёшь, нет, бежишь... в ушах играет французский шансон, глаза невыносимо болят, губы обсохли, а плечи
уже устали нести эти исписанные тёмными ночами конспекты,
тетради. В кармане, так свободно для всех воришек лежит
мобильный, трётся с мелочью. Тебе давно уже всё равно... Всё
равно, что этот телефон уже не так часто звонит, что плечи
болят, а мысли летают, как те снежинки – неизвестен ни их
маршрут, ни место назначения.
Ты выбегаешь из душного вагона метро, несёшься дальше.
Позади семь уроков, впереди медленный, как на зло, эскалатор,
и тур де Киев... гонка за временем. Надо успеть на курсы, гитару, пианино...
Пол десятого... ты наконец дома. Радость по идее не должна
покидать тебя, но она и не приходила. Ты так устала, что радоваться просто нет сил. Идёшь к холодильнику, машинально
смотришь на часы, висящие на стене, который уже раз злишься
на них, не понимаешь, зачем они там висят,... шесть часов
давно прошло... ты плюёшь на фигуру, достаёшь из холодильника что-нибудь вкусненькое и быстро, на ходу к рабочему
столу начинаешь есть.
Присела. А жизнь, хотя нет, она уже давно закончилась, день
твой – только начинается. Но ведь уже не день! Ты начинаешь
уроки. Ну кто вообще придумал эти уроки? Слёзы закончились, плакать ты уже не можешь, да и глаза невыносимо
болят. Открываешь дневник и спрашиваешь себя: «Ну зачем
ты все это записывала??» Дальше берёшь ручку, которая стала
почему-то тяжеленной и... началось... всенощная...
Да, ты отличница... но кому это нужно? Хочешь быть двоечницей? А что, прекрасная перспектива: никаких обязательств,
ложись спать вовремя, не делай домашку, болтай
по телефону сколько хочешь... «а потом дворником, или продавщицей на базаре работать?»
— вскрикнула совесть. Ну что ты опять! Дай
помечтать!

Виктория Диденко, 8-Б

ти разом з ліцеїстами
співали старовинні
колядки та щедрівки, грали Різдвяний
вертеп та розучували
народні ігри. Всі відчули справжній колорит
народних гулянь.
Ми всі дуже вдячні
родині Храновських,
за те, що вони бережуть традиції нашого
народу та допомагають виховувати дітей
за допомогою таких
народознавчих заходів.

Різдвяне дійство «Вертеп»

Вчителі початкових
класів
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Відповідальні за випуск:
Редакційна Рада газети «77 Меридіан» з великою
вдячністю візьме до публікації будь-які матеріали,
Світлана Петровська
Марія Щербініна
залишаючи за собою право вносити граматичну, сти
Марія Назарова
Вікторія Діденко
лістичну правку, скорочувати, публікувати уривки,
Марія Писаренко
Саша Бернадська
додавати ілюстративний матеріал, гарантуючи при
цьому збереження духу матеріалу. Матеріали
Малювала
приймаються в електронному вигляді, надсиДаша
Верстка:
лаються електронною поштою:
Ніколаєнко
Володимир
svetpet@voliacable.com

Учні молодшої школи можуть подавати
матеріали у будь-якому вигляді.
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Письмо
в редакцию
П

рочитав статью «Совсем не про любовь» Али Даруги из
10-А, номер Меридиана №11 (58) ноябрь 2010 года, хочу
написать несколько слов:
Не смогла прочесть и забыть, не смогла остаться равнодушной и не сказать: «Спасибо тебе, талантливая, сердечная,
чуткая Аля Даруга из 10-А».
Моя дочь учится во 2-Б классе Кловского лицея. Ирочка обожает наш лицей. Всегда стремится к учителям, к любимой Инне
Борисовне, к замечательным друзьям — дружному коллективу
2-Б.
У неё не всё получается, бывают 8-ки за самостоятельную,
иногда ссоры с подругами.
Но когда рядом в школе учатся такие чудесные, талантливые
ребята как Аля, которые могут своим словом заставить замереть от восхищения взрослого человека и вызвать восторг,
укрепляется надежда, что у моей дочери тоже все получится.
Многое зависит от атмосферы школы.
Какой правильный у нас лицей! Какие замечательные дети
учатся здесь!
С уважением		

Анна Муравская, мама

Подяка
Наш ліцей щиро дякує батькам Юлії Башлаковій
та Віктору Ферту за велику допомогу у проведенні
відеозйомок під час святкування 110-річчя ліцею та
інших шкільних заходів.

