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22 квітня світ вже у 41 
раз відзначав День 

Землі. Ми теж готувалися до 
цієї дати: прибирали школу, 
саджали дерева, малюва-
ли малюнки, відкрили чудо-
ву виставку. А також прове-
ли невеличке бліц опитуван-
ня серед учнів 10-11 класів. 
Нас цікавило їх відношення 
до атомної енергетики. 
Питання було одне:

Чи потрібно розви-
вати в Україні атомну 
енергетику та буду-
вати атомні станції?

— Так. Україна дуже 
залежить від енергоре-
сурсів, а атомна енер-
гетика перспектив-
на галузь і дає дешеву 
енергію. Але не треба 
експериментів…

— На мой взгляд, в такой 
стране, как Украина, не 
нужно развивать атомную 
энергетику, потому что с 
нашей культурой и ментали-
тетом это приведет только к 
еще большим бедам.

— Атомна енергетика вза-
галі повинна бути заміще-
на альтернативними вида-
ми видобутку енергії. Аби на 
цьому не зароблялись великі 
гроші, люди вже давно пере-
йшли б на використання енер-
гії природи.

— Я вважаю, що розвиток 
атомної промисловості введе 
Україну у воєнну атмосферу, 
що не є добром.

— Можна розвивати тільки в 
тому випадку, коли ми зможе-
мо сказати собі: шкоди не буде.

— З економічної 
доцільності так, проте 
в нашій країні, на жаль, 
вона може використову-
ватися не на благо людей.

— Треба, бо це без-
відходна та безпечна (?) 
енергія. До того ж виро-
бляє багато енергії. 

— Треба розвивати нові 
технології, атомну теж.

— Потрібно розвива-
ти, вживаючи необхід-
ні заходи для безпеки та 
наймаючи кваліфікова-
них робітників, спромож-
них реагувати на екстре-
ні ситуації.

— Кожна галузь варта 
розвитку, якщо вона при-
носить користь та не шко-
дить країні, людям, навко-

лишньому середовищу.
— Атомну енергетику роз-

вивати, безумовно треба, але 
цим повинні займатися профе-
сійні, кваліфіковані люди, а 
не мавпи з купле-
ним дипломам.

— Атом — 
справа небезпеч-
на, але необхідна.

— Ні, вона шко-
дить навколиш-
ньому середовищу, 
нашому здоров’ю 
та здоров’ю май-
бутніх поколінь.

— Ні, не потріб-
но. З нашою владою у них ще 
сім Чорнобилів станеться.

— Вже дорозвивалися!
— Потрібні тільки альтер-

нативні засоби видобутку 
енергії.

11 кл.
— Так,але дуже обережно
— Ні. Якщо в Японії відбу-

лася катастрофа такого вели-
кого масштабу, то Україна вже 
не зможе перенести ще одну 
таку.

— Ні, бо наслідки 
Чорнобиля жахливі. Тільки 
альтернативи! Використати 
енергію вітру та сонця.

— З одного боку — ні, 
потрібна альтернатива, з дру-
гого боку атомна енергетика 
більш екологічна та економіч-
на ніж , наприклад, ТЕС, яких 

так багато на Україні 
та вони викидають 
багато шкідливих 
речовин у повітря.

— Так, бо на сьо-
годнішній день аль-
тернатив немає, атом-
на енергетика займає 
левову частку енерго-
забезпечення у державі. 

Інші види непрактичні та 
застарілі.

— Я вважаю, що потріб-
но звернути увагу на аль-

тернативні джерела енер-
гії: наприклад, сонячні панелі, 
що дозволяє мати ККД 75%, це 
високий результат. 

— Я не проти атомної 
енергетики, але за всебічний 
пошук нових джерел.

День ЗемліВід редакції
В ід зими до весни всього нічого, 

а скільки різного вже відбулося 
— і гіркого, страшного, як Фукусіма та 
25-річчя Чорнобиля, та світлого й прекрас-
ного, як свято — Христове Воскресіння. І 
в школі життя вирує: пройшло вже й 8 
березня з численними поздоровленнями 
та хвилюваннями, і шевченківські дні, і 
суботник, і театральний конкурс та від-
криття нової виставки. Та ось нарешті вона — ВЕСНА. Птахи спі-
вають, листочки-квіточки розпускаються, сонечко все більше при-
гріває, і в наших серцях знову оселилася надія на чудо. 

Несподівано звалившись на голови бідним школярам іспи-
ти трохи вплинули на загальний радісний настрій, але це нічо-
го. Постійні перевірки форми, як на мене, діють. Я, наприклад, не 
ризикну більше у футболці прийти до школи. Кінець року завжди 
нелегкий, але його прикрашає все та ж погода. Не сніг, а сонячний 
промінь зустрічає нас зранку. Не шуби ми одягаємо, ні. Куртки, 
максимум – пуховики. Хоч я нещодавно бачила діточок в УГГАХ 
та футболках. Ось вона яка, ВЕСНА. Щось таке незрозуміле, радіс-

не, живе та красиве. Вічно моло-
де. Символ якогось початку, сві-
танку. Сподіваюсь дотягнути до 
кінця семестру без великих втрат, 
а незабаром і канікули. І рапто-
во спало на думку: хочу прийти 1 
вересня щасливою.

Можливо, зараз не час і не 
місце про це говорити, але як 
на мене, то саме своєчасно. То 
ж живи майбутнім, якщо тобі не 
дуже подобається 
сьогодення...

Успіхів та тер-
піння вам, Клов’яни!

Саша Бернадська

Про що говорять:
• Обережно!!! У ліцеї з’явився небезпечний хакер (щоправда, 

початківець).
• Несприятлива атмосфера кабінету фізики викликає жорстокі 

бійки із незвичайними результатами:))).
• Нарешті, довгоочікувана весна прийшла!!!!!!!.
• Як сказав класик сучасності, як 23 

лютого зустрінеш, так 8 березня і про-
ведеш J.

• Про героїчно зроблений у рекорд-
ний термін новий номер «77 Меридіану».

• Про дивні недитячі захоплення 
хлопців 7А (стережіться, дівчата!).

• Про стрибки цін їдальні.
• Про те, що «не кажи: «Дайте, будь 

ласка, КітКат», доки не матимеш 10 копі-
йок.

• Про те, скільки й кому заборгував 
ліцейний буфет.

• Про дивні «пришвидшення на урок» 
і «запізнення з уроку» шкільного дзвоника.

• Про те, що пішла улюблена вчителька Алла Борисівна, та ми 
й досі сумуємо.

• Про бесіди у ліцеї на тему «прикладної біології» із дівчатами 
та неочікувані подарунки.

• Про культ поклоніння Т.Г.Шевченкові в Україні.
• Про відчутні реформи нового директора Інни Борисівни.
• Про нескінченні конкурси з образотворчого мистецтва та 

української мови й літератури.
• Про діяльність президента ліцею.
• Про те, що учні 2-4 класів плутаються під ногами в коридорах, 

збивають старшокласників, грубіянять не по-дитячому.
• Про передчасне дорослішання сучасних дітей і молоді, зокре-

ма в галузі використання нецензурної лексики.
• Традиційно про те, що не вистачає двох вихідних днів для від-

починку.
• Про завеликі обсяги номерів цілорічного «77 Меридіану».

• Про страшне 
тестування, яке вже 
незабаром!

• Про Чор но биль 
та Фукусіму.

• Про світле  
Христове Вос кре-
сіння та надії на 
краще, які нас ніко-
ли не полишають.

Збережемо нашу планету!

О станнім часом весь світ з тривогою слід-
кує за подіями, які сталися на Фукусімі, 

в Японії. Ця трагедія збіглася з 25-річницею 
Чорнобильської катастрофи. В Києві прохо-
дили численні конференції політиків, науков-
ців, лікарів, зустрічі з ліквідаторами, з людьми, 

які й досі живуть на забруднених територіях. 
Найбільше дискусій викликають питання про 
безпеку атомних станцій, про майбутнє атом-
ної енергетики, про те, які наслідки мають такі 
аварії. 

Закінчення на стор. 2
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7 Світ, можливо, 
вперше так серйозно 
замислився над цими 
проблемами, тому на 
конференцію до Києва 
прибуло так багато 
високих гостей з різ-
них країн світу.

Нам пощастило 
взяти інтерв’ю у одно-
го з найсерйозніших 
європейських екс-
пертів, представни-
ка організації Грінпіс 
Тобіаса Мюнхмайєра 
(Берлін, Німеччина).

Ще в далекому 1995 
році Тобіас Мюнхмайєр 
був гостем нашого 
ліцею, знайомився з 
його життям та протягом 5 годин вивчав 
матеріали нашого музею. Його думка, 
сподіваємося, буде цікавою для наших 
читачів.

77  Вы часто бываете на Украине. 
Почему?

— Есть две причины. Первая — лич-
ная, моя жена из Киева, из вашей школы, 
и я люблю с ней вместе и с нашими 
детьми бывать здесь, у ее родителей. 
Вторая причина в том, что я давно уже 
занимаюсь проблемами Чернобыльской 
катастрофы. Я впервые попал в Киев в 
1995 году и провел здесь год, готовил 
большую международную конференцию, 
посвященную 10 годовщине катастрофы, 
и с тех пор занимаюсь этой темой и не 
могу ее оставить.

77  Вы бывали В Чернобыле уже много 
раз. Что Вас тянет туда? Каждый 
раз, когда Вы приезжаете в Киев, Вы 
стараетесь попасть в зону, почему?

— Это сложный вопрос и на него 
непросто ответить. Ко мне 
постоянно обращаются журна-
листы с просьбой свозить их в 
зону, показать все и рассказать. 
И я никогда не отказываюсь. 
Мне самому это интересно. 

Это уникальное зрелище. 
Это страшно. Это мифическая 
зона. Я всегда впадаю в какое-
то задумчивое состояние. На 
каждом шагу возникают разные 
метафоры, там можно больше 
всего подумать о том, как ведет 
себя человечество с нашей пла-
нетой, ответственно или без-
ответственно. Это серьезные 
мысли, которые появляются во 
время посещения зоны не толь-
ко у меня. Я бывал там со мно-
гими экологами, журналистами, 
учеными, почти у всех остаются 
сильные впечатления от поезд-
ки, от всего вокруг. Но самое 
страшное впечатление — от 
города Припять. Это мертвый 
город. Там жили 55 тысяч чело-
век и вот — их просто нет…

77  Вы часто встречаетесь 
с людьми в разных уголках 
Украины. Какое у Вас впе-
чатление от этих встреч?

— Западного человека 
больше всего поражает 
открытость и гостепри-
имство, везде и повсю-
ду, когда мы вступаем в 
контакт или разговор с 
людьми. Далеко от сто-
лицы, в далеких деревнях 
эта открытость особенно 
чувствуется.

Положение многих 
или почти всех ликвида-
торов, и тех, кто живет на 
загрязненных террито-
риях, и в экономическом, 
и в социальном положе-
нии ужасно. Люди живут 
очень бедно, практиче-
ски в нищете, болеют. 
Многие чувствуют себя 

одинокими, не чувствуют никакой соци-
альной и финансовой поддержки от госу-
дарства. Они практически брошены на 
произвол. И это для западного человека 
самое грустное и шокирующее.

Это одно из самых страшных послед-
ствий Чернобыльской катастрофы.

Ликвидаторы же не преувеличивают 
трудности, не делают из себя мужествен-
ных героев, но и не преуменьшают их, а 
спокойно говорят о том, что было и что 
сейчас. Это вызывает громадное уваже-
ние и у меня, и у многих журналистов.

77  Какие главные последствия 
Чернобыля и что не решено?

— Я думаю, есть четыре основных 
последствия:

1. Это здоровье людей, живших на 
территориях, которые накрыл сильный 
поток радиации. По нашим оценкам и 
оценкам других экспертов, число людей 
умерших за это время, к сожалению, рас-
тет и достигло 93 тыс. человек (в Украине, 
Белоруссии и в России) Они умерли от 

рака, но сколько умер-
ло от других заболе-
ваний, точно сказать 
невозможно, медики 
полагают, что это — 
до нескольких сотен 
тысяч. Но нужно 
быть очень осторож-
ными с этими циф-
рами, хоть ясно, что 
многие люди продол-
жают жить, но здоро-
вье их очень подорва-
но. У них понижен-
ная иммунная систе-
ма, нет защитных сил 
организма.

2. Это здоровье тех 
детей, которые живут 

на сильно загрязненных тер-
риториях, где радиация сейчас 
более 1 кюри на кв. км. Там 
живут сегодня 6 млн. человек, 
большая часть в Белоруссии, но 
часть и на Украине. Они пита-
ются загрязненными продукта-
ми, где радиоактивность пре-
вышает допустимую норму в 
несколько раз. Это до 10% насе-
ления. Кажется немного, но 
это десятки и сотни тысяч, это 
ЛЮДИ! Это не означает, что все 
они непременно тяжело забо-
левают. Мы с представителя-
ми Гринписа обследовали такие 
проблемные зоны в Украине, 
как села в Ровенской области. 
В селе Ракитное, возле Сарн, 
много загрязненных продук-
тов в лесах: грибы, ягоды, но 
что меня больше всего испуга-
ло — это было молоко. В дерев-
не Дрозден молоко загрязнено 
в 2-4 раза, если выпить стакан 
молока, это ничего, но посто-
янно находится под давлением 
цезия — это ужасно. Мы гово-
рили с врачами, они сказали, 
что в школе 800 детей, ни одно-
го здорового, все с иммунным 
дефицитом, среди них 30 тяже-

лых инвалидов, 15 — точно инвалиды 
Чернобыля, а 15 — трудно определить.

3. Это экономические последствия. 
На конференциях в Киеве говорилось, 
что затраты на преодоление послед-
ствий пока стоило Украине за послед-
ние 25 лет — 201 млрд. долларов. Это 
очень тяжело для национальной эко-
номики Украины ( если посмотреть на 
годовой бюджет).

4. Это ситуация на месте катастро-
фы. Это мертвая зона, там находится 800 
могильников с ядерными отходами, но 
не совсем понятно, что, где , сколько, в 
каком могильнике слабее или сильнее 
радиоактивные отходы. И они не ухо-
дят просто так. Но самое опасное то, что 
в реакторе осталось топливо. Почти все 
специалисты соглашаются, что выбросы 
составили только 5%, а остальное топли-
во там, под саркофагом. Если бы выброс 
был не 5%, а 30 или 40%, нужно было бы 
подумать, какие были бы последствия от 
всего этого. В каком-то смысле это не 
самый страшный ход, то что случилось. 
Могло быть гораздо хуже. Все оставшие-
ся 180 тонн топлива находятся в середи-
не саркофага, там много воды от дождя, 
саркофаг не герметичен, и, возможно, 
эта радиоактивность распространяется 
через грунтовые воды. Много говорится 
о втором укрытии, о строительстве вто-

рого саркофага. Сейчас многие 
страны дали на это деньги.

Но что волнует нас, Гринпис: 
все делают вид (и украинское 
правительство, и запад), что 
это строительство закроет все 
чернобыльские проблемы. На 
самом деле это крохотный шаг, 
заниматься этими проблема-
ми нужно столетиями. Когда-
нибудь нужно будет постарать-
ся упаковать, вывезти все отхо-
ды в хранилища, но эта рабо-
та превышает все наши пред-
ставления относительно денег, 
человеческих усилий, все 
делать нужно роботами, пото-
му что это очень опасно для 
человека. Укрытие — им нужно 
заниматься 100 лет, по сравне-
нию со всеми возникшими про-
блемами, это только миг.

77  Возможна ли в таком слу-
чае вообще ядерная безопас-
ность?

— 100% безопасности нигде 
никогда нет и не может быть. 
Но во многих случаях это не 
страшно. Когда мы говорим 
о катастрофе или пожаре на 
обувной фабрике или даже на 
химическом заводе, там тоже 

возникают и потери, и трудности, но 
масштаб потерь и последствий несо-
поставим. Мы и многие люди разделя-
ют нашу точку зрения, что двигаться в 
сторону строительства новых атомных 
станций и разрабатывать новые техно-
логии не стоит, слишком велик риск. 
Многие говорили еще два месяца назад, 
что Чернобыль — это уникальный слу-
чай, что никогда это не может повто-
риться, что это были детские болезни 
или советский фактор, что в СССР не так 
строго соблюдали правила безопасно-
сти. Но японские события показали, что 
это не так. У Японии была репутация 
страны самого высокого уровня культу-
ры безопасности. И все-таки случилось 
страшное.

И поэтому немецкое правительство 
совершенно изменило свою позицию в 
отношении ядерной энергетики на 180%. 
В Германии приостановлены 7 станций. 
Сейчас работают 9. В июне будет специ-
альное решение, что же делать с этими 
станциями и остальными.

77  Какие виды энергии вы видите как 
альтернативные?

— Еще 10 лет назад все смеялись, 
когда мы говорили об энергии ветра 
или солнца. Но сегодня это уже мощная 
новая промышленность. Сейчас в Китае, 

Збережемо нашу планету!
Початок на стор. 1

Тобіас Мюнхмайєр

Серед цікавих подій, 
які відбулися в ліцеї 
останнім часом, була 
зустріч — педколек-
тиву разом з батька-
ми та старшокласни-
ками в Шоколадному 
будинку, який розташо-
ваний поруч з ліцеєм, на 
Шовковичній, 17/2. 

Ч ому саме там? Тому що 
нещодавно ця будів-

ля отримала новий статус — 
дитячої картинної галереї 
(на базі Київського музею 
російського мистецтва.) Ще 
тому, що Шоколадний буди-
нок — пам’ятка архітекту-
ри ХХ ст. та майже ровесник 
нашого ліцею (лише на 2 
роки молодший за нього). А 
ще тому, що хотілося позна-
йомитися з роботою гале-
реї, де вже виставлялися і 
наші учні та поспілкува-
тися в красивому старому 
інтер’єрі.

Нас зустріла директор 
Тетяна Арсенівна Скирда зі 
своїми колегами. Ми з ціка-
вістю прослухали екскурсію 
про історію цієї будівлі та її 
реконструкцію. Тема розмо-
ви «Удосконалення системи 
виховання людини високої 
моралі та культури». В чудо-
вій «білій залі» була така 

незвична атмосфера, що ми, 
дорослі, хвилювались більше, 
ніж діти.

Дорослі обговорювали, 
як зробити, щоб діти вирос-
тали не лише освіченими та 
інтелектуально розвиненими, 
самодостатніми, незалежни-
ми, впевненими в собі, а ще й 
увібрали в себе всі найкращі 
традиції українського родин-
ного виховання, були б людь-
ми високої моралі та культури.

Ділилися думками вчите-
лі О.В.Федорина, О.В.Ферт, 
О.В.Гоголь, директор ліцею 
І.Б.Співакова, заступник 
директора Н.С.Андрійко, 
С.О.Самойленко — мама (11-
Б), Ю.В.Ніколайчук — мама 
(3-Б), психолог Ю.А.Ларіна, 
учні А.Баранюк (10-А), 
А.Даруга (10-А), випускниця 
ліцею В.Петрович, студентка 
лінгвістичного університету, 
майбутній вчитель, психолог. 

Більшість виступаючих під-
креслювали, що у вихован-
ні людини толерантність та 
плюралізм — головні скла-
дові. І важливо, щоб діти не 
копіювали нас, дорослих, а 
ми навчили їх самостійно 
йти по життю. Лунали цікаві 
думки, пропозиції, критичні 
зауваження.

Всі присутні погодились з 
тим, що розмова про те, якою 
повинна бути школа ХХІ ст., 
яким повинен бути сучасний 
випускник — розпочалась. 
Запрошуємо всіх зацікавле-
них та небайдужих вислови-
ти свої міркування на сторін-
ках газети, на спільних кон-
ференціях, педрадах, батьків-
ських зборах. Запрошуємо до 
співпраці.

Н.С.Андрійко

Розмова про виховання

П ечерський район міста Києва має район-побратим в 
Берліні — Вільмерсдорф. І вчителі саме цього берлін-

ського району приїхали до Києва, щоб ближче познайомитись 
з нашою системою освіти та нашими школами. 30 березня учні 
8-11 класів представляли німцям Кловський ліцей.

 Ми радо зустріли гостей: провели екскурсію німецькою 
мовою, розповівши, що являє собою Кловський ліцей; пока-
зали, як у нас проходять заняття на прикладі уроку німецької 
мови у 8-А класі; ознайомили гостей з фотовиставкою, біблі-
отекою, музеєм нашої школи, розповіли їм про газету ліцею 

«77 Меридіан». Німецькі вчителі висловили 
своє захоплення Кловським ліцеєм, були при-
ємно вражені рівнем німецької мови учнів та 
підготовленою екскурсією, у проведенні якої 
брали участь вчителі німецької мови Ірина 
Петрівна та Ольга Веніамінівна та учні 8-11 
класів — Аліна Мартинишин, Вікторія Кущак, 
Георгій Гудієв, Альона Бех, Тетяна Паламар, 
Марія Назарова та Наталія Туягіна.

Сподіваємось, що такі зустрічі в подальшому 
будуть сприяти системному встановленню вза-
ємно доброзичливих відносин у співпраці та 
обміні досвідом між українськими вчи-
телями та німецькими колегами. А учні-
клов’яни залюбки зустрілися б зі свої-
ми однолітками-німцями і продовжили б 
спілкування в ліцеї та в Німеччині.

Альона Бех, 9-А

Маша Назарова проводить екскурсію у музеї школи німецькою мовою

США, Испании и Германии вкладывают-
ся средства в новые источники энергии. 
Все больше и больше ветряков строится 
на земле и особенно в море. Например, 
в Северном море будут громадные поля 
для использования энергии ветра. В 
Германии уже 17% энергии производит-
ся альтернативными источниками. И это 
число непрерывно растет. Даже по оцен-
кам консервативного правительства уже 
через 10 лет будет 38%. У нас развива-
ется 4 основных альтернативных вида 
энергии: использование энергии ветра, 
биомассы, солнца, геотермальная, хотя 
это пока очень дорого, но ведутся раз-
работки. Мы считаем, что через 40-50 
лет Германия будет использовать толь-
ко альтернативные виды. Мы уйдем и от 
атомной энергетики, и от использования 
угля, т.к. эти станции имеют страшный 
парниковый эффект и влияют на климат. 

77  Говорят, что атомная энергети-
ка привлекает своей дешевизной. Так 
ли это?

— Выглядит дешевой. Хотя если 
посмотреть на все субсидии, кото-
рые вкладывает государство и будет 
вкладывать, то это совсем не дешево. 
Экономисты говорят, что очень дорого 
строительство, очень дешева эксплуата-
ция и очень дорого закрытие и сохране-
ние отходов. Первое и третье справедли-
во, но что касается второго — да, топли-
во дешевое, но если учесть, сколько вло-
жено в строительство и сколько стоит 
ликвидация после аварии, то говорить 
не о чем.

77  Как Вы узнали о чернобыльской 
аварии? Сколько Вам было лет?

— Я узнал об этом, как и все в 
Западной Германии, относительно рано, 
если сравнивать с информацией в Киеве 
— 29 апреля. Я был школьником, мне 
было 17 лет. Я помню, что мне все 
это казалось далеким, и только через 
несколько дней я понемногу стал пони-
мать, что это может как-то отразиться 
на нас. Сообщили, что случилась ава-
рия где-то в Советском Союзе, я даже не 
знал толком ничего об Украине, не знал, 
где Киев. Из-за железного занавеса это 
была совершенно другая планета — 
Советский Союз. Было непредставимо: 
что-то случилось где-то в СССР и коснет-
ся нас. Мы с родителями смотрели ново-
сти, и это сначала нас не шокировало, 
мы не поняли. Но через несколько дней 
все изменилось. Закрыли бассейны, дет-
ские площадки, и родители не пускали 
меня играть с друзьями в футбол. И по 
телевизору в новостях сказали, что не 
нужно в дождь ходить на улицу, нель-
зя есть овощи и фрукты, были митин-
ги в крупных городах, было несколько 
митингов протеста возле атомной стан-
ции недалеко от нас, ее закрыли через 
2 года.

И все. Я же начал заниматься эколо-
гией с 1995 года, со времени приезда в 
Киев.

77  Поскольку Вы знаете наш лицей, 
что бы Вы хотели пожелать нашим 
ученикам?

— Я рад, что вы можете развивать-
ся в демократическом обществе и полу-
чать независимую информацию и сами 
решать, кому и чему верить. Хотелось 
бы, чтобы из вас выросли ответствен-
ные люди и не только по экологическим 
вопросам. Надеюсь, что вы задумаетесь 
над многими современными проблема-
ми и вступите в новый безъядерный век 
в будущем. И Украина тоже будет зани-
маться новыми источниками энергии. 
Я встречался 2 недели назад с австрий-
ским бизнесменом, который уже вклады-
вает миллионы долларов в развитие сол-
нечной энергетики в Крыму, что очень 
перспективно. Если школа будет распро-
странять информацию о том, что исполь-
зование новых альтернативных видов 
энергии возможно и перспективно и это 
уже делается, это будет очень важным 
делом.

И главное, чтобы вы 
жили и развивались в сво-
бодном обществе. Успехов 
вам.

Интервью брала  
Светлана Петровская
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Природа — це найкраща книга,
що написана особливою мовою. 
Цю мову потрібно вивчати 

М.Г. Гарін-Михайловський
Птиця, коли ти співаєш,
Мені і люди здаються дзвінкими.

Акитані Ютака

Люди часто 
не помічають всієї 

краси, яку нам дарує природа, яка 
тішить наше око, надихає на створення пре-
красного... Можливо причиною того є буденність з її шале-
ним темпом, коли просто не вистачає часу, щоб поміти-
ти ці маленькі деталі, ці маленькі зміни в навколишньому 
світі. Але варто пам’ятати, що саме дрібниці і створюють 
наше життя, і що яскравіші вони будуть, то більш позитив-
но забарвленими стануть звичайні будні. Потрібно ловити 
кожну мить та вміти насолоджуватися нею! 

Здається, що саме це і відрізняє дорослого від дитини, адже 
дитина здатна бачити те, чого інші не помічають. Погляньте 
на світ дитячими очима, через призму щирості, цікавості та 
неупередженості.

Оксана Міщенко, студентка 

Звати мене Аня. Мені одинад-
цять років... Це моя перша персональна виставка.
Малюю я давно, з самого раннього дитинства. У мене зібралась 

вже ціла колекція картин. Мої роботи навіть були представлені 
на Різдвяній виставці «Шедеври із раннього...»

Я люблю малювати пейзажі, натюрморти, квіти та власні фан-
тазії. Певний час я дуже захоплювалася далекою та загадковою 
країною — Японією. Все незвичайно у японців: їдять вони палич-
ками, пишуть пензликами, носять яскраві кімоно, букети назива-
ють ікебанами. І бачу світ якось особливо. Мені захотілось спро-
бувати намалювати декілька картин в японському стилі. Вони 
перед вами... І вам вирішувати сподобалось чи ні.

А художньою фотографією я захопилась нещодавно і навіть не 
помітила. Розпочиналось все жартома: під час прогулянок я зніма-
ла квіти, дерева, птахів, хмари. А коли моя сім’я побачила готові 
фотографії, то вони всім дуже сподобались.

З того часу я стала більш детально вдивлятися в довкілля, я 
відкрила для себе дивовижну красу природи, яку раніше ніби не 
помічала.

З повагою,  Анна  Буряк, учениця 5-А

Багато учнів радіє виставці, але не має достатньо слів, щоб висло-
вити свої думки и обмежуються лише вигука-
ми: «Прикольна виставка», «Офигенно!» «Классная 
виставка!», «Мне очень, очень понравилась», «Ця 
виставка просто супер!» «Круто!» Це , головним 
чином, учні 2-5 класів. Але є і такі:

«У тебя, Аня, красивая виставка. Мне больше 
всего понравилась картина с твоей собачкой в 
траве. Желаю тебе творческих успехов».

«Анечка, спасибо. Мне особенно понравилась 
фотография с закатом. Творческих тебе успехов». 
Камила Бусыгина,6-б. 

А Ксенії Котлярській з 5-а найбільше сподобала-
ся картина «Японка». І Антону Давиденко теж спо-
добалися картини з японської тематики. 

«Я, разом з іншими ученицями нашого класу, 
була на відкритті нової виставки у школі. Я 
під враженням від неї, оскільки це робота малої 
дівчинки! Всі її малюнки дуже цікаві і яскраві, 
тому залишаться надовго в пам’яті. Але най-
більше мені сподобались фотографії ,тому що 
кожна з них зображує рідкісні моменти в природі 
чи навіть гарний образ людини. Ця учениця має 
продовжувати розвивати свій талант і надалі! 
Велике їй дякую!» Софія Зубік ,8-а 

«Такая маленькая и так красиво!» Аня, 8-а
«Аня! Раньше я тебя почти не знала, но теперь, 

посмотрев твои картины и безумно красивые фото-
графии... Ты открылась для нас с новой стороны. Мы 
благодарны тебе за то, что твои работы осветили 
эту комнату. Это самая жизнерадостная и искренняя 
выставка!» Анонимы. 

«Мне очень понравилась твоя красивая выставка. 
Она очень хорошо передает твой внутренний мир. Мне 
очень понравились фотографии с цветами. Желаю тебе 
хороших работ и вдохновения. И оставайся сама собой». 
Аня Чернычук, 6-б

«Анечка, выставка потрясающая! Никогда бы не 
подумала, что ребенок может так фотографиро-
вать…Мне очень понравились фотографии теней». 
Даша Николаенко, 6-а

«Виставка мені дуже сподобалася, але я дізнався 
досить мало про автора та її думки». Ростислав 
Тишко, 6-а

«Пейзажі на зимову тему блискучі…» Валентин 
Борисов, 7-б

«Желаю тебе открыть собственную галерею!» 
Настя Барбаренко, 6-а

«Я сама очень люблю Японию, поэтому мне тоже 
безумно понравились твои картины. Ты — умница! Не 
переставай этим заниматься и добьешься грандиозно-
го успеха». Ада Бовсуновская, 9-б

У квітні в Кловській галереї відкрилася нова виставка  
учениці 5-а класу Ані Буряк. Вона присвячена Дню Землі.

Виставка «Погляд»
Бруд на вустах  
або Як ми говоримо

І деш собі коридором третього поверху ліцею, настрій не пога-
ний, хоча вже була біологія. «Солнышко светит, птички поют, 

а мы дикари, а мы дикари!» — тихенько наспівуєш собі пісеньку 
шкільного автора 23 кабінету. А так все добре, весна на дворі...

І тут, наче грім з ясного неба ти чуєш таке гучне «***!» (нехай 
кожен уявить тут те слово, яке собі уявляє). І це слово, що й вимо-
вити соромно, так ріже вухо, що і настрій непоправно псується.

У цьому начебто немає вже нічого особливого. Але саме так від-
кладається руйнівна сила морального світу суспільства. Ми самі 
закладаємо програму самознищення.

А якщо ці «зірочки» лунають із вуст малої дитини, учня 1-4 класу? 
Виникає думка, звідки «наше майбутнє» набирається цього, та і 
багато чого, про що ми і наші батьки дізналися набагато пізніше. І 
саме у цих паростків виростає глобальна проблема сьогодення.

Мова — щось святе і особливе, недоторкане, світле. не дарма 
стільки сказано про мову (до речі, не лише українську): «Наша мова 
калинова», «Мова, моя мова, пісня солов’їна» тощо.

Нині у чистий потік мови вливається струмінь лихого слова, той 
самий «бруд, пил, каміняччя і мул слова», який потім осідає на вус-
тах і в душі, коли промовляємо усі ті «матюки», нецензурні і лайли-
ві слова, слова-паразити та інші непристойності.

Найрозповсюдженіше серед цих слів «блін», таке звичне для 
усіх, що саме рветься з уст. Не будемо заглиблюватися в етимоло-
гію цього бруду, зрозуміло лише, що джерело цього — вулиця і від-
повідні прошарки суспільства.

А тепер подумаємо про наш невеликий соціум. Адже Ліцей 
— начебто пристойний, елітний навчальний заклад. 
Лунати такі слова тут не повинні.

Отже, замислюйтесь частіше про те, як такі слова у 
вашій мові псують ваше обличчя (у більш широкому 
розумінні). А чи варто взагалі їх уживати?

Маша Писаренко,7-А

Газетна качка  
або Служителі друкованого слова
«Знаєш, новий «Меридіан» вийшов», — скаже тобі хтось на 

перерві. «Ну, нарешті, манна небесна!» — думаєш ти, і в 
очах з’являються маленькі іскорки цікавості. Ти з-під землі діста-
неш новий номер. 

Ось до класу зайшов хтось, ніби пророк Мойсей, зі стопою новень-
ких «Меридіанчиків», що пахнуть друкарнею і сяють яскравими 
картинками, хвилюючими заголовками. Всі збігаються до того, хто 
прийшов з газетками, і кидаються на купу аркушів, як голодні звірі 
на м’ясо. Та й ти собі лізеш у той натовп, юрбу чи отару, називайте 
той клубок читачів, як хочете. 

Ось, зрештою, у твоїх руках опинилося ті два аркуші. Ти миттю 
жадібними очима переглядаєш, з’їдаючи кожне слово, номер. 
Обов’язково знаходиш щось цікаве, читаєш цю статтю. Як же при-
ємно бачити рівненькі газетні шпальти, насичені новинами, добрим 
гумором, різними думками. Ну, звичайно, приємно бачити і свої 
«творіння пізньої ночі».

Але...Тільки-но бачиш «Меридіан» на підлозі чи той, що безпри-
тульно лежить на парті, одразу виникає настирлива думка, адре-
сована винуватцю цього: «Підніми!!!» В кожній літері величезна 
праця багатьох колег. 

Від імені усіх постійних читачів хочу подякувати творцям 
«Меридіану» і Королеві Зеленої Кімнати, усі ми знаємо про кого це. 
Ми з нетерпінням чекаємо кожний номер, колекціонуємо всі. А бути 
самим служителем слова — цікава і захоплююча робота. У газеті ми 
втілюємо свою творчість, думки й переживання, новини ліцею, фак-
тично все наше шкільне життя. Невже це життя не цікаве?...

Тому кажу: «Любіть «77 Меридіан», всім серцем любіть!»

Наприкінці минулого 
учбового року я впер-

ше почула про Scratch — 
нове учбове середовище про-
грамування, яке було розро-
блено в Америці для потреб 
навчання студентів 1 курсу 
Массачусетського Інституту 
Технологій (MІТ, можете поці-
кавитися рейтингом цього 
навчального закладу в США). 
Автори проекту — лабораторія 
Lifelong Kindergarten («дитячий 
садок на все життя»), керівник 
— професор Мітчел Рєзнік. Але 
дуже швидко цей проект вий-
шов за межі інституту та почав 
завойовувати світ. Виявилося, 

що початковий рівень програ-
мування в ньому такий простий, 
доступний та захоплюючий, що 
сьогодні Scratch розглядаєть-
ся як засіб навчання не тільки 
старших, але й молодших шко-
лярів! 

На літніх канікулах я заван-
тажила Scratch з Інтернету, 
прочитала його опис, розібра-
ла декілька проектів-зразків та 
створила 6 власних проектів. 
Це важко було назвати роботою 
— таке задоволення я отри-
мувала. Моя сім’я вважала, що 
я граю на комп’ютері в якусь 
нову гру. Мої проекти — гра 
«Спіймай муху», мультфільм 
«Кіт Руді та весна» та інші — їм 
сподобалися.

Отже, в цьому році на уро-
ках інформатики в 5-7 кла-
сах по темі «Основи програ-
мування» я запропонува-
ла учням познайомитися зі 
Scratch. Зацікавленість уро-

ками сяйнула просто неба! 
Щоб записати скрипт, дехто 
вперше почав класти в порт-
фель зошит з інформатики 
J Більшість учнів встанови-
ла Scratch на свої домашні 
комп’ютери й почала створю-
вати власні проекти. На уро-
ках вони демонстрували гарні 
знання навіть тих команд, 
які ми ще не обговорювали. 
Програмувати сподобалося 
майже всім!

Що ж повідомляє про Scratch 
ВікіОсвіта? 

Scratch (Скретч) — нова 
учбова візуальна мова програ-
мування, яка має на меті навчи-

ти дітей поняттю програмуван-
ня і дає змогу учням створю-
вати власні анімовані та інтер-
активні історії, ігри, музику та 
інше. 

У середовищі Scratch вико-
ристовується метафора цегли-
нок Лего, з яких навіть най-
менші діти можуть зібрати про-
сті конструкції. Але, розпочав-
ши з малого, можна далі роз-
вивати та розширювати своє 
уміння будувати і програмува-
ти. Scratch створювався спеці-
ально для того, щоб підлітки 
10-16 років використовували 
його самостійно, в мережі поза-
шкільного навчання, на базі 
комп’ютерних клубів, в містах 
та регіонах з низьким рівнем 
доходів. Це нове технологічне 
середовище дозволяє їм вира-
зити себе в комп’ютерній твор-
чості, навчитися думати краще 
і глибше, ніж це може робити 
більшість дорослих. 

Коли учні створюють проек-
ти в Scratch, вони опановують 
навички 21 сторіччя, які їм 
будуть необхідні для успішної 
самореалізації та майбутнього 
успіху: 

• творче мислення 
• ясне та чітке висловлюван-

ня своїх думок 
• системний аналіз 
• використання технологій 
• проектування 
• постійне навчання 
У Scratch можна створю-

вати фільми, грати з різни-
ми об’єктами, видозмінювати 
їх вигляд, переміщувати їх по 
екрану, встановлювати форми 
взаємодії між об’єктами. Це 
об’єктно-орієнтоване середо-
вище, в якому блоки програм 
збираються з різнокольорових 
«цеглинок» команд, так само як 
машини збираються з різноко-
льорових блоків у конструкто-
рах Лего.

В результаті виконання про-
стих команд може утворитися 
складна модель, в якій взаємо-
діятимуть багато об’єктів, наді-
лених різними властивостями.

Середовище програмування 
можна вільно використовува-
ти у шкільній чи позашкільній 
освіті та безкоштовно заван-
тажити з сайту:
http://scratch.mit.edu/download

Реєстрація не є обов’язковою, 
але бажаною (ви її можете про-
пустити). Розмір архіву — 
близько 30 Мбайт. В архіві, крім 
власне програми, є приклади 
проектів, зразки різноманітних 
об’єктів, фонів-декорацій для 
сцени, колекція звуків. 

Інформація про Скретч укра-
їнською мовою є на сайті
http://info.scratch.mit.edu/lang/uk

Хочу запропонувати своїм 
учням гурток з програмуван-
ня, де бажаючі могли б погли-
блювати свої знання та вміння 
у такий захоплюючий спосіб — 
створенні проектів в середови-
щі Scratch.

Вчитель інформатики  
Олена 

Вікторівна 
Барсук  

(в статті 
використано 
матеріал із 
ВікіОсвіта)

Знайомтеся  
із Руді та Scratch

І знову форма — предмет 
конфліктів, істерик, сліз та 
іншої мексиканської драми, 
терор нашої школи і голо-
вний чинник раннього ПМС 
у дівчат віком 13 і більше. 
Чесно, ну нам триста разів 
казали, сорок разів повто-
рювали, а деяких товаришів 
вже раз двадцять «вішали» 
на дошку сорому у вестибю-
лі. Одне питання: і що? 

Н і, може вона і справді сприяє офі-
ційності обстановки (три контр-

ольні щоденно і ЗНО, що висить над 
нами Домокловим мечем, вочевидь ледве 
доносять серйозність шкільного навчан-
ня через черепні кістки молодого поко-
ління), може і пропагує рівність (iPhone 
4, iPad 2, іЛабуда 9), але... Ну про яку рів-
ність може йти мова, коли розшарованос-
ті нашої школи як соціально, так і мате-
ріально може позаздрити Нью-Йорк Сіті? 

Особисто я нічого проти не маю — 
форма відмінно відновлює недолік чорно-
го і білого у моєму житті, і викликає деяку 
ностальгію за тими далекими часами, 
коли мене вдягала мама у блузки з такою 
кількістю рюшиків, що я була схожа на 
квіткову капусту, і затягувала моє волос-
ся бантиками так, що я годинами ходила 
і посміхалася світові. Але йдучи коридо-
рами славетного Кловського, я дивлюся 
на розмаїття зелених, фіолетових, бурих 
футболок і тільки хитаю головою — побо-
роти це нереально.

Дітки, давайте сядемо всі разом у коло і 
пофантазуємо. Тож, камера, мотор, ідеаль-
ний сценарій за вчительською думкою:

Клас. Тиша. Шкребіт крейди по дошці. 
Всі очі звернені до вчителя. Навколо 
очей — ні міліграму туші чи підвод-
ки. Тонального крему і пудри не існує 
в природі. Обличчя у всіх припухле від 
сну, блідість поступається вампірам з 
«Сутінок», і тільки червоногарячий прищ 
слугує маяком для визначення лока-
ції учня. Волосся, заліплене триденним 
жиром, підняте у високі хвости. Хлопці 

— під нуль. На фоні чорно-білої маси, 
вдягненої чи то у чернецькі ряси, чи то в 
паранджу, попереду класу... Стоп. Гібрид 
Леді Гаги, Періс Хілтон і Алли Пугачової, 
затягнений у яскраво-леопардові ткани-
ни з люрексом. На голові — пізанська 
вежа. Бойове розкрашення. 

А тепер дайте мені раціональну від-
повідь на питання: припустимо, я сиджу 
у своїй форменій блузі, форменій спід-
ниці і туфлях без підборів, готуюся до 
дорослого життя. Але маючи пам’ять, як у 
золотої рибки, чи можу я сконцентрува-
тися на матеріалі, що його мені викладає 
персонаж з «Аватару»? 

Нам змалку казали, що кожний з нас — 
особистість, кожен — унікальна людина 
із власними поглядами, які треба розви-
вати, то чому одяг — для деяких єди-
ний спосіб виразити себе — приму-
шує нас лицемірити та й ще бачити 
лицемірство інших? Старшокласники 
можуть тверезо оцінити такі аспекти 
одягу, як якість, гармонійність, брен-
довість, сумісність і доречність одягу 
відповідно до обставин. 

Ви хочете, щоб вас навік запам’ятали 
за відсутність смаку і стилю? За лицемір-
ство? Щоб ми, розповідаючи своїм дітям 
про свої шкільні роки, згадували чи про 
Леді Гагу нашої школи, чи про аморф-
не тіло, яке, судячи зі свого вигляду, із 
душем було знайоме тільки дистанційно?

Ми всі — особистості, і ця безглуз-
да, принизлива війна «а-ля брежнєв-
ський режим» придушує не тільки нас, 
а й зводить нашу довіру до вчителів і те, 
що вони декларативно в нас виховують, 
нанівець. Ми не проти форми, але ми б з 
радістю носили те, що викликає почуття 
гідності і об’єднаності. І поки всі, від пер-
шокласника і до директора, не навчать-
ся існувати на рівних правах, правах 
добровільного, свідомого вибору, школа 
не зможе декларувати, що виконує свою 
головну функцію — навчити нас життю.

Ми пишаємося своєю належністю до 
нашої школи, ми любимо своїх вчителів 

такими, якими вони є. Ми стави-
мося до них як до відповідаль-
них дорослих.

Прийшов час для вза-
ємності.

Марія Щербініна, 
10-б

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

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

svetpet@voliacable.com
Учні молодшої школи можуть подавати 

ма теріали у будь-якому  вигляді.

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

Світлана Петровська 
Марія Назарова

Марія Писаренко

Марія Щербініна
Вікторія Діденко 
Саша Бернадська

Верстка:
Володимир 

Соболевський

Малювала 
Даша  
Ніколаєнко 
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Відповідальні за випуск:   

В нашому місті за часи незалежності України виникло бага-
то нових і дуже змістовних шкільних музеїв: музей Олеся 

Гончара, музей В’ячеслава Чорновола, музей «Кия ночка» та багато 
інших. В школах проводиться величезна робота по збереженню 
пам’яті. Протягом лютого і березня проходили районний та місь-
кий конкурси екскурсоводів шкільних музеїв. Честь нашої школи 
захищали наші учні — Марія Назарова, Валентин Борисов та 
Олексій Пельтек. Вони й стали переможцями районного конкур-
су (змагалися 18 музеїв!). На міському конкурсі вони знову гідно 
виступили та були тепло сприйняті глядачами з різних шкіл. Їхня 
тема — «Випускники 77 школи на фронтах Великої Вітчизняної 
війни».

Поздоровляємо переможців! 
Замовляйте екскурсії до Дня Перемоги!

Рада музею

Моє захоплення
М оє найулюбленіше захоплення — це збирати конструк-

тор. Я люблю це тому, що в цій справі треба щоб 
гарно працював мозок та було розвинуто просторове уявлення. 
Спочатку в тебе не виходить, але ти захоплюєшся цією справою 
і намагаєшся добудувати свій витвір, і коли нарешті ти досягаєш 
своєї мети, то тебе переповнює почуття радості та гордості. Мені 
подобається, що розвивається логіка, твої пальці починають швид-
ше працювати, розвивається моторика рук. А саме головне те, що 
конструювання допоможе в майбутній роботі, ким би я не став: 
дизайнером інтер’єрів, майстром на будівництві, чи просто кон-
структором широкого профілю. В мене є мета: побудувати веле-
тенську військову базу з човном, в якому більше 
мільйона деталей! Чи великий гоночний велотрек 
«Феррарі»!

Мене звуть Рома Калашник.  
Я вчуся у 5-б

Может будет счастье,
А может и горе.
Я люблю тебя до слез,
А их уже целое море.
Может будет радость,
Может и печаль.
Я тебя люблю,
А ты меня нет.
А жаль…

Олександр 
Вишняков, 8-А

Буває все
Бувають злети і падіння,
Буває відчай і любов,
Буває, розквітають вміння,
Творити хочеш знов і знов.
Буває, руки поскладаєш
І поринаєш у нудьгу,
Без бою радість забуваєш,
А коронуєш лінь й тугу.
Бува, безплідна настає
Епоха творчості душі.

Буває, сам себе не знаєш,
Ховаєш серце у кущі.
Буває, сонце засіяє.
Буває, вітер зашумить.
Безсвітну душу уквітчає
Життя. І понесе в блакить.
Буває, виростають крила.
Натхнення повертаєш вмить,
З’являється у тілі сила
І хочеться на світі жить!

Мері Райт

Наші  
переможці

Син британського коро-
ля Георга V — герцог 

Йоркський Альберт по прохан-
ню батька прибуває на відкриття 
імперської виставки із заключ-
ною промовою перед сотнями 
глядачів та радіослухачів. Він 
невпинно підходить до мікро-
фона і чекає… хвилину, другу, 
бо знає, що будь-яка спроба ска-
зати хоча б слово, обернеться 
для нього нервовим заїканням 
та привселюдною ганьбою… 
Дійсно, половина сказаних гер-
цогом слів залишається незро-
зумілою для публіки.

 Саме так розпочинаєть-
ся вже славнозвісна стрічка 
під назвою «Промова короля» 
(«The king’s speech»), яка отри-
мала найбільше перемог у номі-
націях «Оскар». Вдруге за часи 
існування премії в номінацію 
«кращій фільм» потрапляє не 
п’ять, а десять стрічок, і саме 
цей фільм стає кращим.

В основу покладено реальні 
історичні події. Останнім часом 
багато режисерів обирають 
політичних діячів для втілення 
на екрані їх долі, але не всім це 
вдалось так, як Тому Хопперу — 
режисеру цієї стрічки. Постать 
герцога Йоркського була важ-
ливою і для сценариста карти-
ни — Девіда Сaйдлера. Він з 
дитинства страждав від дуже 

сильного заїкання і його мрією 
було написання сценарію про 
правителя, який був для нього 
взірцем.

Яскраво можуть описати цю 
стрічку слова: « Коли Бог не 
може захистити короля, коро-
лева шукає того, хто може це 
зробити». Саме дружина — тур-
ботлива, розумна, стримана та 
владна жінка знаходить люди-
ну, яка нетрадиційними метода-
ми лікування , психоаналізом та 
просто дружнім ставленням до 
Альберта допомагає королю здо-
бути свій «королівський голос». 
Завдяки цим людям Георг VI 
зміг подолати свій недуг, при-
боркати свої страхи. Але тіль-
ки його власне бажання бути 
гідним королем, його любов до 
країни та свого народу, розу-
міння того, що Англія на порозі 
війни, а її головний ворог Гітлер 
з величезним успіхом викорис-
товує радіо та публічні промо-
ви, як засоби масової інформації 
для впливу на свідомість людей, 
примушують Георга VI проде-
монструвати співвітчизникам 
свою перемогу над собою 
як запоруку перемоги над 
будь яким ворогом!

Кожна людина має якісь 
недоліки та хиби, які зава-
жають їй в повсякденному 
житті. Це можуть бути риси 

характеру, страхи, фізичні вади, 
погані звички чи внутрішні про-
блеми, з якими незручно, або 
навіть важко жити. Треба зна-
ходити в собі сили боротися з 
ними, як це зробив головний 
герой стрічки – вольова люди-
на з дуже розвинутим почуттям 
обов’язку.

У головних ролях – Колін 
Ферт («Оскар» за кращу чолові-
чу роль), Джеффрі Раш, Гелена 
Бонем Картер та інші. А я раджу 
всім подивитися фільм і насоло-

дитися оригінальним та 
цікавим сюжетом, про-
фесійною грою акторів 
та чарівною музикою.

Анфіса Дорошенко, 
7-Б

Марія Назарова, Валентин Борисов та Олексій Пельтек

Возвращение к музыке
Музыка — депозит. С 

какими эмоциями ты её 
слушаешь чаще всего, такие 
потом и испытываешь. Так 
вот…

Я ещё раз пересмотрела этот 
мюзикл! Как так? Неужели 

весь «месяц спокойствия» был 
лишь выдумкой? Неужели, хм, 
«другие сферы Франции» были 
просто забвением и попыткой 
уйти от этого? Знаете, теперь 
это так вписалось в мою жизнь, 
что, наверное… Нет. Точно. Это 
точно, переживания притупи-
лись, душа успокоилась, эмоции 
улеглись. 

А самое худшее — та един-
ственная, с кем я могла поде-
литься, уже спит! Я только поня-
ла, как нуждаюсь в её поддерж-
ке и звонке, а уже и полночь 
пробило. И все надежды, что 
один звук её волшебного голоса 
установит мир в моей душе, рух-
нули!.. На кого мне полагаться 

теперь?… А ведь она поняла бы 
меня как нельзя лучше. Она же 
мой психоаналитик — раз, под-
руга — два, человек с моими же 
проблемами — три!

А самое важное! Я забыла эту 
боль. Эти невыносимые терзания 
вечным вопросом: «Pourquoi?» 
Страдание от того несчастно-
го количества воспоминаний о 
самом ценном в твоей жизни! 
Больше всего меня разъедают 
вопросы: «Почему он отдал её 
палачу?», «Кто из них ей всё же 
нравился»? И вот такое твори-
лось со мной каждый вечер, судя 
по записям в календаре? Вот 
ужас-то… Как же я выдержала, 
бедная?.. Такую безнадежность 
и пустоту в сердце, отчаянные 
попытки найти смысл в чем-то 
другом, кроме этого?

Я, понимаете, боялась, что 
забуду это ощущение. Я и сей-
час боюсь. Лучше с печалью 
и пустотой, чем без этого. 
Вспоминая дни до той знамена-
тельной даты, я всё чаще зада-

юсь вопросом, который угне-
тает меня с каждым разом всё 
больше. Чем я тогда жила? 
Вечной беготней туда, куда 
мне не надо? Желанием уго-
дить тем, кто не будет иметь 
для меня большого значения? 
Я мечтала об отдыхе и не полу-
чала на протяжении лет. А 
теперь — получила. Да как-то 
оно само собой получилось… 
Вдруг я начала домой засвет-
ло прибывать, а уроки доделы-
вать раньше восьми. Это чудо. 
Такого не было никогда! И я 
сейчас ищу свой путь. Я как и 
раньше не знаю кем я буду, но 
радует, что количество невоз-
можных для меня профессий 
растет с каждой песней. Как 
же сильно я благодарна маме 
и музыке. Мне кажется, что 
мое состояние тревоги, стра-
ха, страдания, но и стремления 
как-то называется. Одним сло-
вом — ПРОСВЕТЛЕНИЕ.

Саша Бернадская, 8-Б

Продовжуємо 
розмову

У минулому номері ми почали дискусію про те, щоб 
ти хотів змінити в школі. Ми отримали додатково ще 
декілька думок.

9 кл.
• Інколи хочеться урізноманітнити процес навчання новими 

методами викладання, наприклад за допомогою нових педагогіч-
них методів.

• Найперше, що я б додала — це предмет «Основи професії». Я 
б впровадила літературні вечори, присвячені видатним літерато-
рам та філософам. Наступним кроком є впровадження навчання за 
профілем після дев’ятого класу.

• По-перше, розвивати серед учнів волонтерський рух. Дуже 
хотілось би, щоб як можна більше наші учні з чутливістю відно-
сились до чужого болю. Можна зробити благодійні аукціони для 
різних організацій, потребуючих допомогу.

Лист до редакції:
Я боялася 5 класу, думала, що буде дуже важко, але насправді 

виявилося, що чим старше клас, тим більше знань. Вчитися не 
дуже легко, бо ми не всі розуміємо вчителів, а вчителі часто не 
розуміють нас і не прислухаються до нас. Дуже великі завдання 
і буває стає погано від перевантаження. Мені б хотілося, щоб 
люди краще розуміли один одного та допомагали.

 Мені не все подобається в ліцеї: багато учнів погано пово-
дяться, дозволяють собі читати сторонні книжки на уроках, 
а на театральному бігають так, що здається стеля впаде. 
Вважаю, що треба краще дивитися за дисципліною у ліцеї.

І ще одне зауваження: у нас школа українська, а в газеті часто 
статті російською мовою. 

З повагою Ліза Тодорова, 5-А

Промова короля


