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очаток травня — п’янке відчуття
весни, радості та якоїсь несподіваної печалі. Ветерани, такі молоді
душею, йдуть за обрій, в небесну височінь. А я ловлю себе на думці, чи
вдосталь було сказано теплих слів, чи
проявили ми турботу про тих, хто дав
можливість мирно жити,чи вислухали
ті історії, які можуть розказати тільки
очевидці подій?
9 травня — це свято зі сльозами на
очах. Так було і під час уроку Пам’яті
в учнів 6-х класів, присвяченого тим,
хто безмежно любив свою домівку, поле, річечку, садки вишневі та захищав їх. Діти,ще такі юні, читають вірші про ту страшну, віроломну, нелюдську війну. А в глядачів бринять
сльози. Чекали ми і ветеранів: Юрія

Олександровича Бондаря та Григорія
Євменовича Ярему. Але, на жаль, перехвилювались і захворіли наші захисники. Так хотілось сказати їм слова подяки та глибокої поваги. Головне встигнути сказати.
Низький Вам уклін та міцного здо
ров’я наші дорогі Григорій Євменович
та Юрій Олександрович!!!
Добрі слова вчителям, Тетяні Єли
зарівні та Ларисі Ананіївні, які невпинно прищеплюють учням повагу до
Подвигу Людини в тій війні.
Батьківська гордість та підтримка
вам, наші любі діти!
З побажаннями світлого та доброго
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знову, вже третій рік поспіль,
Гран-Прі театрального фестивалю
«Кришталевий каштан» у нас в ліцеї.
За виставу «Летючий корабель» його
виборов колектив під керівництвом
Наталії Степанівни Лаукамп, яка є художнім керівником та режисером цього
колективу.
Ця вистава — справжній мюзикл.
Марина Володимирівна Грачова, керівник по вокалу, написала свої тексти до спектаклю, а хореограф Наталія
Львівна Совєтченко, хореограф, поставила чудові танці. А класний керівник
Ірина Анатоліївна Бичок підтримувала
дітей та не давала розслабитись і дорослим. Батьківський комітет 3-б завжди
був поруч. Працювала злагоджена команда і здобула прекрасний результат.
Вистава тривала 1 год. 10 хв. — і глядач не відривав очей від сцени і був у

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

квітні відбулася зустріч випускників 1975 року. Вони згадували
школу, вчителів, а їхня шкільна дружба
продовжується донині. Один з випускників — Олег Солодовников — надіслав до ліцею теплий лист з подякою за
навчання та фотографії зустрічі.
На фото випускники 1975 року, зліва направо: Борис Долженко (підприємець); Олег Солодовников (ліквідатор
ЧАЭС 1-й категорії, інвалід 2-й групи,
консультант кількох підприємств, асоці-
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Магія весни
В

есна... Така прекрасна і чарівна,
свіжа і сонячна... Навіть у місті,
де, здавалося б, є тільки лише бетон і асфальт, помітний прихід цієї чаклунки.
Дерева, кущі, чорна і холодна земля
вкрилися буйною зеленню і ніжними
квітами.

Наталія Балянова,
батьківський комітет 6-Б

ацій та бізнес-клубів, вчений, автор багатьох наукових робіт; Сергій Свердлов
(протягом багатьох років був викладачем російської мови та літератури у
Київському будівельному інституті, зараз
— підприємець); Олександр Дьяченко
(викладач російської мови та літератури у КПІ,кандидат філології); Олександр
Баренфельд (головний патологоанатом
8-ої київської лікарні); Сергій Точилкин
(полковник податкової служби); Ірина
Лазебник (м. Хайфа, Ізраїль).

А щоб відчути справжню силу весни, варто відвідати храм природи —
ліс. Забудьте про усі проблеми і переживання. Зануртеся у гущавину зелені
і відчуйте себе гостем: насолоджуйтеся красою, але не турбуйте заклопотаних лісових мешканців. Спостерігайте
за вітром на галявині квітів, за шепотінням струмка, за тінями і сонячни-
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теріали у будь-якому вигляді.
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Газета надрукована у ТМА «Трістан»

День Перемоги

захваті. На жаль, редакція не отримала
жодної фотографії вистави, але нам обіцяли подарувати відеофільм, який зможуть подивитися всі бажаючі.
Поздоровляємо всіх, хто брав участь
у виставі та бажаємо нових творчих
успіхів!

Зустріч друзів
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Газета учнів та вчителів
Кловського ліцею №77

ми променями. Дихайте цілющим повітрям, що розносить медові пахощі диких
фіалок, зірочок і дзвоників.
Послухайте мелодійні пісні
природи: пташині переспіви, шум трав, скрип дерев,
дзижчання джмелів, клекіт
струмка, шурхотіння листя
під ногою оленя чи косулі...
Життя навесні вирує і не
стихає. Все оновлюється,
повертається до життя, дарує неочікувані і приємні
дива, красу і квіти.
Хіба це не магія, коли лишень за кілька днів сіра гілка вкривається маленькими пахучими
вогниками? Тож відчуйте цю магію на
собі і піддайтеся красі і закохайтеся,
у весняне диво або ж...
Весна — дійсно дивовижна.

Марія Писаренко, 7-а
Фото автора

Редакція приносить
свої вибачення за загублену фотографію, яка
мала бути надрукована в минулому номері до статті Романа
Калашніка. Ось сам
майбутній винахідник

Дорогі випускники!
Закінчення школи — особливе свято, адже ця подія буває
тільки раз у житті.
Роки вашого навчання були
сповнені цікавих учнівських турбот, відкриттів, іноді розчарувань, але найбільше — великих
сподівань. У школі все було вперше: перші вчителі, перші досягнення, перші друзі , перше кохання. В шкільному житті не все вдавалося і вам, і нам, вчителям. Але
ми прагнули до порозуміння.
В кожному з вас частинка нашої душі. Ви ще не раз згадаєте
школу. Тож не забувайте і будьте вдячні вашим наставникам за
їхню любов і турботу, за здобуті
знання та добрі поради, а вашим
батькам — за підтримку, всебічну допомогу й розуміння.
Сьогодні у школі ви в останній раз як учні. Вже завтра —
як гості. Вам відкрилось багато
життєвих доріг, але всі вони —
зі шкільної стежини. Від вашого вибору залежить не тільки ваше майбутнє, а й щастя, добробут
ваших родин. Вам відкриваються
нові можливості й перспективи,
нові життєві завдання. Завжди
пам’ятайте, що головне в житті
— творити добро, дарувати радість, допомагати людям, шанувати батьків та вчителів, працювати наполегливо й натхненно. І
зберігати гідність, бо без неї —
немає людини.
Ви ще не раз прибіжете до
школи похвалитися першими
успіхами в новому житті, чи поділитися своїми проблемами. Хто
ж вас зрозуміє краще?
Пам’ятайте, що ви завжди знайдете розуміння і підтримку в
своїй школі.
Тож бажаю кожному з вас
упевненості в собі, у власних
силах, непохитно вірити у свій
успіх, у свою велику мету, у свою
долю! Нехай вам завжди щастить!
Вітаю вас!

Директор школи
Інна Борисівна Співакова
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итач, мабуть, звернув увагу на досить
часті статті та вірші Марини
Щербініної, написані англійською. Ми друкуємо вірш поета Костянтина Симонова «Тот
самый длинный день в году»,
в її перекладі англійською.
Костянтин Симонов, якого
кілька поколінь знає по невмирущому віршу «Жди меня», пройшов війну як військовий кореспондент. У
перший рік війни він був на
фронті серед оточених радянських військ. Особливе враження на все життя залишилося в нього від боїв під
Могильовом, де проти фашистів на смерть стояв 388 стріл-

Вже стало давньою традицією
напередодні Дня Перемоги спілкуватися з учнями, вислуховувати їхні думки щодо подій Другої
світової, проводити конференції
та дискусії. Питань багато, не
на всі є відповіді, але інтерес не
вщухає. Ми дізнаємося все нові
та нові подробиці тих подій, про
які вважали, що все знаємо та
маємо сталу думку. Але раптово виявляється, що не знаємо
багатьох сторін цієї клятої війни, і вона ще набагато страшніша, ніж думали і говорили про неї
раніше. Цього року події 9 травня виявилися набагато складнішими. Люди могли б і порозумітися, але втрутилися політики.
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Урок пам’яті, людяності Лети, корабель!
та милосердя...
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— 9 травня — свято. День,
коли жертви мільйонів справдилися. День, коли було знищено ворога.
— День, коли нації всього світу об’єдналися на хвилинку…
— День, коли треба віддати
дань загиблим, покласти квіти на їх могили, подякувати
тим, хто вижив. Без них не було б і нас!

77 Як ви провели 9 травня,
День перемоги?

6-а

— Ми з моєю родиною ходили на Хрещатик дивитися святковий парад. Обов’язково поминаємо всіх померлих родичів
та просто людей, які захищали
нашу країну.Дивимося фільми
про війну. Обов’язково йдемо
до Парку Слави, до Вічного вогню. (Ольга Котенко).
— В нашій родині цей день
святкується тихо. Звісно, ми
що це за день. Ми
Поминальний мітинг, 2011 рік. Фото Олени Чепур пам’ятаємо,
згадуємо всіх наших предків,
їдемо на кладовище, приби— Свято, коли можна від- ком ветеранів стає все менше раємо, садимо квіти та стависе ж нас цікавило, як
мо свічки.
сучасні діти ставляться почити та привітати дідусів та й менше.
— Добре, що вихідний. Для
— Ми спочатку купуємо квідо цього історичного дня та бабусь.
— Я обожнюю це моєї сім’ї це не надто важли- ти біля метро Арсенальна, йдеяк вони його просвято. Погода ду- ве свято. Але солдатам великої мо до Вічного вогню, дивимоводять. Ми опитали
же гарна, усі їдуть війни я вдячна.
ся парад на Хрещатику, а понапередодні Дня
— Это память о трех мо- тім дивимося російсьий парад
на пікніки. А у нас в
Перемоги учнів 10школі кожного року их прадедах, которые положи- на першому каналі. А вже вве11 класів, а після
мітинг, який є дуже ли свои жизни в этой
чері вдома всіх посвят — учнів 5-6
войне.
символічним.
минаємо.
класів. Ось їх відпо— Це свято Пере
— Шкода, що свя— В цей день ми
віді.
то втрачає своє го- моги над страшним
обов’язково дивимо77 Що для тебе 9
ловне значення — фашистським режися фільми про війну,
вшанування пам’яті. мом.
я особливо люблю
травня?
— Звичайний вичорно-білі фільми.
— Без того миВалентин Павлов, Адже пам’ять дуже
хідний день, Але я ві— Для нас це день,
нулого, яке про- випускник 1940 року, важлива.
коли ми згадуємо
йшли наші пращури,
дійшов до Берліна — Це день, коли таю свою бабулю з
треба замислитися цим святом. Я думаю,
всіх родичів, які загимайбутнє не було б
нули. Їх багато… Ми
можливе. Я шаную людей, які над минулим і не повторюва- що це свято коли-небудь мине.
ти помилок минулого.
здобули для нас перемогу.
Борис Книжнік, ви- з родиною їздили по
— Це день, коли пускник 1940 року, за- місту і покладали кві— Це день скорботи за за— Для мене — це день вшами хоч на годину чи
гиблими.
нування всіх загиблих...
гинув на фронті ти біля пам’ятників.
— Свято, яке викликає хвилину повинні по(жовті квіти). Мій ді— Для мене — це день єдринути душею і дум- дусь завжди святкує це свято.
ності всіх українців, коли вони гордість у кожноками туди, у 1941- Адже він дитина війни. Ми їздигромадянина
шанують подвиги своїх пред- го
1945.
України.
ли до нього і згадували, якє важків.
— Цей день — ке життя було тоді.
— Дуже хотіло— Це день, коли ми можемо
це смуток і радість
— Я завжди з моїм ансамбскласти пошану тим ветеранам, ся б, щоб і наші дів очах моєї бабусі і лем танцюю перед ветеранаякі ще залишилися. І можемо ти та онуки не задідуся.
бували і поважали
ми, а потім ми всією сім’єю згапоплакати, слухаючі пісні.
— Це день, що дуємо всіх рідних загиблих.
— В цей день ми самі ніби це свято, розуміли,
перевернув життя (Ярослав Дзюба)
переживаємо те, через що во- скільки крові, сил та
мільйонів людей. Це
життів було покла— Ми їдемо на пікнік, жарини — ветерани пройшли.
символ пам’яті, болю мо шашлики та граємо в ігри.
— День, коли можна бити део за перемогу. Цей
день мають знати та Іван Скопіченко, ви- та життя.
А мої батьки дивляться вітчизнімців і не вибачатися.
— День квітів, няні фільми.
— Це день символізує одер- пам’ятати. Це важ- пускник 1940 року, заусміхнених облич,
жання Україною шансу на щас- ливе свято, але шкогинув на фронті блискучих очей.
да, що з кожним роливе життя.

В

Закінчення на стор. 2

«Тот самый длинный день в году»
ковий полк. Цей крихітний
острівець надії серед океану
відчаю назавжди вкарбувався
в його пам’ять.
Незадовго до смерті Си
монов склав заповіт, щоб
прах його був розвіяний
там, під Могильовом, над
Буйнічеським полем, де загинуло безліч наших солдат, які
не думали про відступ. Його
заповіт було виконано.
Далі ми подаємо обидва варіанти вірша для тих, хто ще
не дуже знається на англійській.

Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду,
На всех, на все четыре года.

The longest day in the whole year
With skies as clear as unspilt tears,
Gave us one battle to withstand
For all of us. For four long year.

Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
что двадцать лет, и тридцать лет
живым не верится, что живы.

The war, it left a scar so deep,
So many fell from the foe’s knife,
That years go by and those who lived
Cannot believe they are alive.

А к мертвым, выправив билет,
Все едет кто-нибудь из близких,
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого нет…
И ставит, ставит обелиски.

To those who’ve perished loved ones go,
And even though the war has ended,
Their names are etched in sands of time,
All those who died to let us live,
They will forever be remembered

З

Знаешь, Зинка, я против грусти,
Но сегодня она не в счет…

плином часу, від нас відходять
події
Великої
Вітчизняної, і все важче уявляти собі, як це було. Сьогодні
вже не тільки ветерани війни,
але й діти війни досягли поважного віку. Вже 66 років минуло.
Точаться суперечки у суспільстві: що саме потрібно пам’ятати
і святкувати, хто і яку роль грав
в історії. І терези схиляються
то в один бік, то в іншій. У кожної точки зору є прихильники і
опоненти, готові битися, відстоюючи те, що здається істиною
саме їм. Ми бачили, як ця суперечка пролилася кров’ю у Львові
цього року. І не зупинила проста думка: це непристойно —
трагедію двох поколінь переводити в жанр політичного фарсу.

свячене тим, кого ми згадуємо в
ці дні. Не забуваємо ми і тих, хто
повернувся живим, хто ще вчора-позавчора святкував разом
з нами: Володимира Ланцмана
і Анну Слуцьку, Володимира

завзятого соліста Ланцмана…
Були у нас гості, вчителі-пенсіонери нашої школи і інших
навчальних закладів. Адже чужих ветеранів не буває. Вони
пам’ятають ту війну, у них в
клітинках нервових — дитячий
жах, і правильно — бути в ці дні
поряд, підтримати, зігріти посмішкою, подарувати квіти й почастувати чаєм. А ще правильно
виховувати свою душу, щоб залишалася в прагматичному сьогоденні спроможною співчувати, віддавати, ділитися теплом.
Тоді, може, історична пам’ять
вбереже нас від повторення на
іншому витку спіралі, в іншій
формі, в інших вимірах трагедії
двох поколінь — ветеранів війни та її дітей.

Олена Чепур

Відгуки учнів про мітинг:

Поминальний мітинг, 2011 рік. Фото Олени Чепур
Я не завжди пишаюся своєю
школою. Буває соромно за те,
про що чую або читаю про неї.
Але сьогодні совість підказує,
що велику травневу справу зроблено добре.
6-го травня в Кловському
відбувся традиційний мітинг
пам’яті учнів та вчителів, що
загинули на фронтах Великої
Вітчизняної війни. Його відкрило вступне слово директора,
Інни Борисівни Співакової, при-

Боброва і Зінаїду Семенівну
Віннікову. У мене є фотографія, де вона мене обіймає, коли
я вперше зі сцени, ще зовсім молодою вчителькою, читала монолог, присвячений її життю.
Коли традиція травневої шани була започаткована, багато
випускників сорокових років
бувало з нами. Але час невблаганний, і серед наших гостей не
було жодного ветерана-випускника 77-ї. Не вистачало хору

— Мне очень понравился митинг к 9 мая. Так как я принимала в нём участие, то знаю все детали. Вначале нам было очень
сложно. Недопонимания, нервы,
тяжело запомнить, кто за кем
читает стих, показывает сценку. Пять песен, которые мы выучили всего за три дня, пели сначала даже без музыки. Но благодаря Нине Андреевне и Наталье
Степановне мы собрались с силами, и у нас всё получилось.
Мы почувствовали этот концерт
всей душой. Смотря в лица ветеранов, мы видели их боль от
воспоминаний и радость от того, что всё таки победили.
— Митинг получился очень
душевный! Много нужных тем
было затронуто. Репетиции проходили слажено, и всегда чувствовалось присутствие дружеской атмосферы. Все очень серьёзно отнеслись к митингу. В
общем всё получилось замечательно!
— Мне очень понравилась
организация концерта. Все ра-

ботали как одно целое. Мы будем рады снова приветствовать
наших ветеранов. Я надеюсь,
что всем понравился митинг.
— Мне, как человеку, который маршировал, было и весело,
и грустно. Но всё равно, несмотря на все проблемы и препятствия, нам удалось это сделать!
От самого митинга получил
исключительно положительное впечатление. Не думаю, что
возьму участие в следующем году (могу уехать), но посмотреть
будет очень приятно.
P.S. Никогда не меняйте план
в последний день! (Бречко, 9-А)
— Чесно кажучи, це був перший раз, коли я брала участь у
шкільних концертах. Репетиції
були довгі, багато хто плутався
у сценарії, а коли нам в останній день усе змінили – всі зовсім розгубилися. Проте мітинг
пройшов неймовірно: в кожне
слово учасники мітингу вкладали усю свою душу, під час виконань пісень з очей ветеранів текли сльози радості за перемогу
водночас з гіркими сльозами за
загиблих на війні. У нашому актовому залі була атмосфера, котру не можна передати словами.
Наступного року я обов’язково

День Перемоги

Памяти Клавдии
Георгиевны Козловой
В

візьму участь у такому мітингу.
(Марія Зав’ялова, 9-А).
— Я не брала участі у підготовці мітингу, а лише зустрічала шановних ветеранів біля
дверей. Мітинг був дійсно пречудовий, але мене вкотре вразили радість та біль, які ці герої
носять в своїх серцях вже 66 років… (Наталія Дядюша, 9-А).
— 9 травня — день, котрий
ми не маємо права забувати.
Ми його пам’ятаємо, так само, як
пам’ятаємо ми ветеранів і тих,
хто не повернувся з Великої
Вітчизняної війни.
Я не брала участь у мітингу,
але я спостерігала за цим дійством з глядацької зали. Протягом
всього концерту було над чим замислитися. Кожна пісня, кожен
вірш, кожен рядок чіпляли за душу і навертали сльози на очі.
Хоча, ні… я брала участь.
Я дарувала квіти ветеранам. І
це було чи не найпрекраснішою миттю. Кожна моя фраза
«Дякую Вам за перемогу!» викликала посмішку на їхніх обличчях, яку не можна порівняти
ні з чим у світі.
Любі ветерани! Якби не ви, не
було б і нас! (Люся Андросюк,
9-А).

— Мій дідусь всю війну сто- 5-б
яв за гарматою. В нього було багато орденів, які зараз зберігає
— Ми згадуємо загиблих. А
бабуся. А дідусь помер… (Олена ввечері — святкова вечеря, бо
Пасєчнікова).
бабуся народилася!
— А в мого бать— Мы праздну— Спочатку ди5-а
ка день народження
ем День Победы повимося парад по теособенному.
левізору, потім йдеЧастина учнів від- 9 травня. Тому це поМы достаем свечи,
мо до церкви і ставідує Парк Слави двійне свято. (Лана
— Наша родина приготувавимо свічки за мота покладає квіти Кульбашна)
ла святкову вечерю і запроси- старые фотографии
— Ми йдемо до Парку
го прадідуся, проНевідомому солдала всіх наших дідусів та бабусь и поминаем всех, кто
бабусю та тітку.
ту (Дарій, Юрченко, Перемоги та розмовлята прабабусь. Усі мої рідні зга- погиб, а потом идем к
Обідаємо з друзями
Гетьман, Лісовський), ємо про війну, згадуєдували про війну, а мені і не- Неизвестному солдау ресторані, а потім
інші дивляться парад мо всіх родичів, що вома про що і говорити. (Дана ту, и все делятся воспоминаниями…
їдемо на кладовище,
на Хрещатику. А біль- ювали, а потім йдемо до
Прядкіна).
— Ми ходимо на пащоб пом’янути всіх.
шість поминають за- церкви (Ліза Тодорова).
— Ми спочатку поминаємо
Володимир Бобров, гиблих у сімейному
Яша Поліщук, (Каріна Міхніч).
— Ми йдемо на кладовсіх загиблих, а потім святкує- рад. Я люблю дивитивище зранку, бо мій ді- випускник 1941 року,
ся на солдат, які мар- випускник 1941 року колі.
— Ми даруємо перемогу.
в’язень Дахау мо квіти ветеранам
— Ми постійно дусь загинув у цей день,
— А я в цей день грав у фут- ширують. Ми любимо
поздоровляти стареньких людей святкуємо цей день. Моя пра- кладемо квіти і йдемо до
та йдемо до Музею
бол.
Великої Вітчизняної війни.
бабуся та прадідусь воювали. А церкви… (Д. Миргородска).
— В нашій родині зазвичай квітами.
— Мій дідусь — втеран ві- (Толокнєєв).
— Це свято дуже важливе, моя бабуся водила мене у Парк
їздять на дачу. Там роблть са— Роздаємо квіти ветеранам,
латики та різні смачні страви. адже воно засіло в нашому Слави до пам’ятника Невідомому йни. 9 травня для нього багато
А ввечері у нас салют! (Віка серці. Ми купуємо квіти і йде- солдату. З дідусем (він народив- значить. Я дарую йому листів- а потім йдемо до Бабиного Яру
мо до могил наших померлих ся під час війни і сам все бачив) ку, а батьки — квіти. (Ярослава та покладаємо квіти всім.
Лєнь).
— Ми завжди відвідуємо мо— У нашій родині це свято родичів, близьких та просто ми ходили в минулому році на Омелінська).
— Кожного року ми збира- гилу генерала Ватутіна і поклавідзначають дуже урочисто та солдат, які боролися за визво- парад. Мені з ним дуже цікаво.
ємося у мого діду- даємо квіти, а потім дивимося
лення нашої країни Я думаю, що в цей день
ставляться до нього з
ся та бабусі вдома. салют.
та загинули.Так ми кожен згадує і вшавеликою повагою. Ми
Моя прабабуся розвиражаємо нашу по- новує всіх, хто боров— Кожного року ми відвідуєїздимо на Хрещатик,
казує нам історії про мо могили загиблих і покладаєвагу, вдячність, на- ся за Україну і віддав
даруємо ветеранам
війну, мій прадідусь, мо квіти, згадуємо наших близьші відчуття. Ми на- життя. (Влада Бабюк).
подарунки та квіти. А
на жаль, помер, але ких, які вже пішли з життя. А так
криваємо святкові
— Ми всі їдемо до
вдома ми переглядапрабабуся і про ньо- хочеться, щоб усі були здорові.
столи і всіх поми- дідуся. Він показує
ємо старі фотоплівки,
го розказує. А по- (Денис Іщенко).
наємо. Спасибі всім нам фото та розповідає
дивимося фільми про
тім ми робимо хвиТим, хто заплатив історії. Після війни він
війну та згадуємо всіх
лину мовчання, щоб
своїм життям за на- залишився інвалідом.
Редакція дякує Ярославу
тих, хто воював з напом’янути всіх заги- Леонідовичу та всім учням, які
шу свободу. (Аліна Це було в самому дишої родини. (Ярослава
Жора Пилаєв, Бондаренко).
тинстві. (М.Бусигіна). Анатолій Смолянський, блих (Котляревська). брали участь в опитуванні.
Тищенко).

Початок на стор. 1

випускник 1941 року

випуск 1940 року

эти майские
дни почему-то
приходят
утраты.
Не дожив трех недель до своего 78-летия, ушла из жизни
Клавдия Георгиевна
Козлова.
Она всю жизнь
проработала в нашей
школе. Преподавала
математику, астрономию, была завучем по воспитательной работе. Ее задором и энергией была пропитана школьКлавдия Георгиевна с любимым учеником
ная жизнь. Талантом
Сергеем Свердловым
организатора она
была одарена бесспорным. Все кипело вокруг. помнится интонация: «Леся
Концерты и капустники, вече- Григорьевна ждет тебя уже 10
ра самодеятельности и конкур- минут. А ну, на хор, немедленсы КВН, математические олим- но!!! И петь там так, чтоб у мепиады и литературные вече- ня на втором этаже, в кабинете
ра — ничего не оставалось без завуча, слышно было…» И пеее внимания. Школьники сред- ли, а куда деваться, мама Клава
него и старшего возраста на- ведь попросила…
А поездки с ней в знаменизывали Клавдию Георгиевну
мамой Клавой. От ее глаз не тые колхозы…
Только с течением времени
ускользало, по-моему, ничего:
ни тщательно скрываемая пер- начинаешь понимать, что стровая влюбленность, ни ссора за- гость ее была в большой стекадычных друзей, ни списан- пени напускной, что любила
ная контрольная, ни попытка Клавдия Георгиевна своих пиулизнуть в кино вместо спевки томцев искренне и самозабвеншкольного хора. А с каким чув- но. И жизнь любила, во всех
ством юмора объясняла мама ее проявлениях. Почтим ее паКлава девушкам 10 класса неу- мять и остановимся на секунду
местность косметики на юных в школьном музее перед улылицах, яркого лака на ног- бающейся с фотографии мамой
тях и недопустимость школь- Клавой. В этом фото тоже часть
ных форменных платьиц, такой истории школы.
длины, что и термин «длина»
уже не подходит. До сих пор
Коллеги

Прощання з ветераном
ня (а він знався на
цьому), читав українські та російські
поезії, які пам’ятав
ще зі шкільних років (тоді учні знали набагато більше прекрасних віршів і любили поезію). Його яскраві і чесні розповіді
про лихі воєнні роки вражали щирістю. Він завжди говорив про головне,
без пустої риторики і неправди.
Зустрічі та розмови з ним доповнювали наші знання і розуміння війни, завжди викликали почуття поваВолодя Ланцман (праворуч), Австрія,1945 рік ги до людини, яка
стільки вистраждала, але не зігнулася.
ішов з життя наш
Він давно важко хворів, педруг, ветеран Великої
реніс численні операції, нікоВітчизняної війни
ли не скаржився.
Володимир Семенович
А коли приходив до школи і
Ланцман.
виступав перед учнями, то заЙого знали всі: і вчителі, і вжди з гумором . А як чудово
старшокласники, і батьки. Про співав!
Його «Смуглянка-молдаван
нього писали газети (і наша
також), про нього ми зробили ка» та «День Победы», які він
фільм минулого року. На щас- співав з нашими учнями кожтя, встигли показати і подару- ного року, ще звучать в нас.
Він був чесним солдатом
вати йому цей фільм.
Володимир
Семенович Великої Вітчизняної і мав вищу
Ланцман, наш учень довоєн- солдатську нагороду «Орден
них років, який пройшов всю Слави».
Ми збережемо добру пам’ять
війну,був поранений, але повернувся живим. Він часто бу- про Володимира Семеновича
вав у школі і не тільки під Ланцмана!
час свят. Він ділився спогадами про школу, про вчитеКолектив
лів, про шкільні бешкетуванКловського ліцею №77

П

До редакції надійшли твори учнів 5-х класів, які вони писали на уроках
етики. Думки дітей про життя, майбутнє, їх фантазії нас зацікавили. Ми
вважаємо, що і учні інших класів та вчителі з цікавістю їх прочитають.
Ми так мало знаємо один одного. Друкуємо уривки з творів під назвою

Майбутні дорослі
«

Н

е має поганих дітей,
є погані дорослі», —
люблять подейкувати педагоги. Це правда. Завжди шанувала працю вчителів початкових класів. Скільки терпіння,
такту, сердечності! А які чудові п’ятиклашки: з широко відкритими очима, готові на будьякі «експерименти». Дуже зворушливо, коли на уроці дівчатко
з першої парти раптом показує квіточку і питає: «Гарно?»
(краще, щоб це був урок етики,
а не, скажімо, історії чи мови).
А один хлопчик серйозно віщає:
«Мій тато — національний герой, бо він — генерал».

«

Я

кби я став мером, я б відновив лікарні й дитячі
будинки. Всі свої знання в будівництві й економіці застосував
би для поліпшення добробуту
жителів міста… Обов’язково подбав би про юних киян (спортивні зали, дитячі садочки, басейни). За ними наше майбутнє.
Саме про них ми маємо подбати.
Найголовніше завдання мера —
об’єднати жителів міста думкою,
що тільки спільними зусиллями
ми зможемо жити в чистому,
красивому, сучасному місті,
плекаючи майбутнє і зберігаючи старожитності» (натхненно
пише Дмитро Тропша).

«

Я

б хотіла, щоб проводились екскурсії в космос… І ось весь наш клас разом
з Олександрою Володимирівною
на космодромі, ми летимо на
Юпітер. На нас вдягають скафандри, проводять інструктаж, і по сходах ми заходимо
до ракети. Всі системи працюють автоматично. Ми натискаємо червону кнопку і пригоди
починаються. Хлопцям, як завжди хочеться побігати, але невагомість піднімає всіх до стелі.
Дівчата дивляться на екрани з
зображенням Юпітера і співають пісні. Далеко під ракетою
пропливає наша планета Земля.
Вона голуба та дуже красива.
На Юпітері нас зустрічають учні
5-Б класу. Разом ми йдемо до
музею космонавтики, де мешканці Юпітера підготували екс-

курсію про свою планету. Перед
відльотом наш клас встановлює
на центральній площі пам’ятник
Ю.Гагаріну, який ми привезли
з Землі… Наступного року полетимо на Марс» (фантазує
Анастасія Юрченко).

«

26

квітня 1986 року у м.
Чорнобиль вибухнув
четвертий реактор. Але влада
не хотіла розповідати про трагедію…Мешканців міст Чорнобиль
та Прип’ять вивозили. До місця
подій приїхали пожежно-рятувальні загони. Землі були заражені, то ж їхали туди в бетеерах. Рятувальники в протигазах та свинцевих «обладунках» забігали на дах реактора і
лопатою скидали залишки графітових стержнів, а були вони
там 5-6 секунд, бо можна померти від променевої хвороби…
Масштаби катастрофи настільки
великі, що й зараз у різних частинах земної кулі випадають
радіоактивні дощі» (констатує
Яша Фельдман).

«

У

Києві багато речей
гірші, ніж у деяких
інших містах Європи. Дехто
звинувачує в цьому місто, але
винні у цьому влада, яку цікавлять тільки гроші, і кияни,
які ставляться до міста байдуже. Якби я стала б президентом або мером, я б заснувала
«зелену поліцію», збудувала
б кілька сміттєпереробних заводів, збільшила б вимоги та
штрафи за забруднення навколишнього середовища… Я б
зробила мою бабусю, яка дуже
любить вирощувати квіти, головним озеленювачем нашого
міста. Я гарантую, Київ розквітне різними барвами!!!
Багато батьків хотіли б, щоб їх
діти здобували освіту в Англії
чи Німеччині. Було б добре це
змінити, щоб діти отримували
освіту на батьківщині. Мої
батьки пропонують збільшити
фінансування освітніх закладів… Я боролася би з корупцією. Треба мати власну гідність, не давати і не брати хабарів… Я хочу змінювати місто
на краще. Не розумію людей,

які тільки скаржаться і нічого
не роблять» (пропонує Софія
Сергєєва).

«

Л

юди, які жили до нас,
створювали шедеври,
якими ми сьогодні захоплюємось. Вони вкладали частинку
своєї душі й любові в свої творіння. Тому місто таке неповторне і красиве. Сьогоднішнє
покоління повинно дбати про
спадщину й примножувати ці
здобутки. Щоб Київ залишався
молодим і красивим. Зі своєю
історією та душею». (переймається Влада Бабюк).

«

…

К

иїв — місто здоров’я.
Він оточений парками,
лісами, озерами. Особливо Київ
гарний навесні, коли цвітуть
його сади та каштани. Каштан
— обранець міста. Я дуже люблю свій Київ. Ми повинні дбати
про його чистоту та гостинність.
Київ — місто вічне. Древній і
юний Київ іде у віки» (захоплюється Сабріна Алтоні).

«

Ц

ей
незвичайний
корабель призем
лився неподалік від мене.
Відкрились дверцята, і звідти
вийшов маленький чоловічок,
на зріст як я, з чудернацьким
обличчям і веселою посмішкою.
Він підійшов до мене качиною
ходою і запросив до свого корабля. Не встигла я дорахувати
до десяти, як ми потрапили на
Сатурн. Я спочатку злякалась,
але добрий інопланетянин мене
заспокоїв, і знову на його обличчі з’явилась посмішка. Як я
здогадалась, що я на Сатурні?
Так, через його кільця! Я і не думала, що по них можна ходити
— це була моя нездійсненна
мрія!» (таку реальну історію повідала Аня Буряк).

…

Ось такі вони наші майбутні дорослі. Дуже хочеться, щоб
вони такими щирими та добрими залишались завжди.

Олена
Вікторівна
Ферт

Ми опановуємо
вишуканий стиль суперечки
(продовжуємо розмову)

З

бентежила мене стаття
Марії Щербініної «Модний
вирок». Невже така спроба побудувати людські відносини кимось вважається перспективною? Я не буду зараз прискіпливо оцінювати форму викладення, хоча скажімо, «недолік
чорного і білого» замість «нестача» — типова «калька» з російської. Можу ще кілька вад показати, але це варто в особистому спілкуванні, якщо Марія
знайде потрібним. Не в тому
річ...
Дивує позиція автора: відстоюючи свободу учнівську у правах незрозуміло на що: чи то на
«розмаїття футболок», чи то на

форму, яка дивним чином має
викликати «почуття гідності і
об’єднаності» (мені здається, що
жоден одяг не викликає таких
високих почуттів... Ну добре,
витончені почуття не для нас,
персонажів з «Аватару», які на
одяг уваги, справді, не звертали,
вони все більше планетарний
розум плекали), в кінці автор закликає до взаємної любові.
Ну не знаю я такого чарівного слова, яке б одразу повернуло до любові людину, яка щойно
в газеті прочитала рядки, що «...
попереду класу гібрид Леді Гаги,
Алли Пугачової, Періс Хілтон,
затягнений у яскраво-леопардові тканини з люрексом. На голові — Пізанська вежа. Бойове
розкрашення».

Не зможе викликати добрих
почуттів і обіцянка «...навік
запам’ятати за відсутність смаку
і стилю» свого вчителя, якого по
дорозі атестували як «аморфне
тіло, яке, судячи зі свого вигляду, з душем було знайоме тільки
дистанційно».
Дивує позиція редакції: невже хамство тепер проходить
під маскою гострої критики?
Здивує, якщо ніхто, крім мене, не напише ніякої репліки у
відгук на цю статтю. Бо саме до
мене приниження ніякого відношення не має. Я не
вчу, і навіть в обличчя Марію Щербініну не
знаю.

Олена Чепур
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