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Газета учнів та вчителів  
Кловського ліцею №77

«Ц ей біль не може бути 
чужим» — під таким 
заголовком 29 ве-

ресня 2011 року в Актовій залі 
Кловського ліцею № 77 прой-
шов мітинг до 70-річчя трагедії 
у Бабиному Яру. Його підготу-
вали учні 8–11 класів.

Ліцеїсти розповідали про 
трагедію, читали вірші, а на 
екрані обличчя загиблих — ді-
тей, жінок, старих, дідусів і ба-
бусь. І музика: «Плач Ізраїлю»,  
«Идише мама», мелодії з фільму 
«Список Шиндлера». Скрипка, 
яка плаче. Це посилювало емо-
ційний настрій. Учні, які висту-
пали, не декламували, а відчу-
вали ті події серцем, і були над-
звичайно щирими і зворушли-
вими. Тому зал з першої хвили-
ни їм повірив. Такого єднання 
залу і сцени майже ніколи не 
буває, це трапляється, можливо, 
декілька разів у житті.

Сьогодні це було. Це був 
справжній урок історії. І діти 
його запам’ятають.

Із відгуків учнів:
«Спасибі за пам’ять, за те, 

що допомагаєте нам відчува-
ти себе людьми. В цей день 
я та багато моїх однолітків у 
Кловському відчули справжній 
біль...» Валя Лантух, 11б

«Не ожидала, что все будет 
именно так... и у нас все полу-
чится. Все было настолько точ-
но, ни одно сердце не устояло». 
Аня Гоцик, 11б

«Сидя в зале, я ощутила жут-
кий холод и дрожь по коже. 
Мне хотелось уйти и просто 
плакать. Будто я увидела все 
то, что было...Такие публич-
ные уроки могут изменить це-
лое поколение. Мне было очень 
приятно, что мои одноклассни-
ки способны на такие вещи. Я 
горжусь нашей школой». Катя 
Горская, 11б

«Во мне течет еврейская 
кровь, и мне очень больно се-
годня. Спасибо всем, кто уча-
ствовал со мной в этом митин-
ге, спасибо залу за понима-
ние...» Юля Менжулина, 11б

«В каждом из нас есть черты 
рассизма и, даже, нацизма, и мы 
должны стараться изживать их 

в себе. Такие встречи помога-
ют...» 11 кл.

«Сначала я предполагала, что 
просто выучу свой текст или 
стих и без запинки его расска-
жу, и все. Но с первой же репе-
тиции поняла, что так не полу-
чится. Каждый раз мне стано-
вилось труднее и труднее го-
ворить. Охватывало огромное 
сочувствие к безвинно погиб-
шим… Действительно, 
эта боль не может 
быть чужой» Наташа 
Туягина, 11б

«В этот день мы 
молчали. Молчали и 
они, жертвы Бабьего 
Яра. Только едва 
слышно шумел дождь. 
И под звуки разбива-
ющихся о стекло ка-
пель, мы все, навер-
ное, пытались понять, 
откуда доносится та 
мертвая тишина: из 
холодной земли или 
серого неба...

Я знаю наверняка: 
сегодня я зажгу све-
чу, чтобы они смогли 
погреться у малень-
кого, но согревающе-
го огонька». Даша 
Есипова, 9а

«Я, як і більшість 
глядачів, не змогла 
стримати своїх емоцій, 
бо атмосфера залу точ-
но передавала почуття 
смутку і жалю... Велика 
подяка організаторам 
та учасникам. Про ці 
події повинен знати ко-
жен». Дарія Поляченко, 11а

«Після мітингу всі виходили 
із залу мовчки. У деяких брині-
ли сльози на очах. Було страш-
но усвідомити, що еврейський 
народ хотіли винищити, як на-
цію. Всім велика вдячність за 
підготовку». 11а

«Я не можу сказати, що під 
час мітингу пережила все те, що 
люди у Бабиному Яру того дня, 
бо я сумніваюсь, що це хоч хтось 
із сучасників покоління може 
пережити. Але уявлення про те, 
що було, змусило мене відчути 
маленьку частку того болю...» 
Катя Ставіченко, 11а

«Мене дуже вразив цей мі-
тинг. Кожне слово запало в ду-
шу. Я знаю,що розповім про це 
своїм майбутнім дітям, щоб ті 
передали далі. Це не повинно 
бути забутим. 11а

«Такі мітинги мають важливе 
значення для учнів. Можливо, 
ми ще не все можемо до кін-
ця зрозуміти, але підсвідо-
мо ми щось запам’ятовуємо і 

в майбутньому, згадуючи шко-
лу, зможемо переосмислити і 
цю жахливу трагедію нашого 
спільного минулого». Міранда 
Нгангом, 11а

«Пожалуйста, цените каждую 
секунду, каждый миг, прожитый 
в мирное время, прожитый с те-
ми, кого вы любите и кто дорог 
вам. Никто не знает, что ждет 
нас завтра. Просто дарите лю-
бовь и улыбки, и мир вокруг 
преобразится. Ведь нас окру-
жает то, что мы создаем сами, 
и наше общее будущее зависит 
от каждого в отдельности...» 
Наташа, 11а

«Мені дуже сподобався 
цей мітинг своєю душевністю 
та відвертістю. Дякую за від-
чуття, які виникли в мене під 
час цього дійства, дякую за те, 
що не даєте нам це забути». 
Анастасія Скрипник, 11а

«Наше сучасне суспільство 
зробило великий крок вперед 
тим, що відкрито говорить про 
події, які сталися у Бабиному 

Яру. І правду про 
події, які відбували-
ся потім. Ми муси-
мо це знати! Мусимо 
пам’ятати! Мусимо 
ніколи не повтори-
ти! Поставте сьогод-
ні свічку, розкажіть 
батькам своїм та ді-
тям про це. Ми вже 
не можемо все це ви-
правити, але взмозі 
пам’ятати». Олена 
Кріпка, 11а

«Такі події, як сьо-
годні, змушують по 
іншому дивитися на 
себе та оточующих. 
Коли оглядаєш зі 
сцени добре знайомі 
тобі обличчя, ніколи 
не очікуєш на такий 
відгук, здається, що 
однолітки не можуть 
ні до чого ставитися 
серьозно. Проте ко-
ли бачиш, як дорос-
лі хлопці, веселі, не-
відповідальні потай 
шмиргають носом, 
чи дівчинка тишком 
витирає сльози, усві-
домлюєш, наскільки 

мало ти про них знаєш і що, 
можливо, вся їх поведінка — 
це маска, прикриття, захист від 
можливих образ, а те, що про-
ступає в такі моменти розчуле-
ності, єдності, духовного катар-
сису і є справжнім «Я», що може 
щиро співчувати і страждати. 
Найважливіше в таких заходах 
— достукатись до сердець ді-
тей, відкрити їм щось нове в со-
бі та однолітках, навчити не со-
ромитися справжніх почуттів. 
Сьогодні я була справді щасли-
ва побачити щирість, небайду-
жість, надію в очах людей, котрі 
були в залі». Аля Даруга, 11а

Цей біль не може бути чужим
ПОДІЇ. мітинг з нагоди 70-Річчя тРагедії у бабиному яРу

Слово 
редактора
Ура! Матеріал зібрано, 

тексти вичитано, здано 
на верстку… І я маю честь 
вітати вас в ролі нового ре-
дактора газети Кловського лі-
цею «Меридіан». Прошу лю-
бити і шанувати. Якщо сер-
йозно, то справді вельми не-
багато в Києві навчальних за-
кладів (а навіть вишів!), що 
можуть дозволити собі таку 
розкіш, як видання газети, тим 
паче, кольорової, а тим паче, 
коли твориться вона самими 
учнями, а не професійними 
журналістами. З чим я вас і 
вітаю. Хтозна, може для ко-
гось з цієї газети власне й по-
чнеться шлях у «велику» жур-
налістику? Потенціал, пови-
нна сказати, є. Втім, про це на-
разі рано говорити.

А поки про наш черговий 
номер. Насамперед, зізнаюсь, 
що не очікувала, чесно кажу-
чи, що буде так багато ба-
жаючих писати, і це при ва-
шій завантаженості! (знаю, 
бо про це тут також є стат-
тя). Особливо, багато з вас лю-
блять проводити опитування 
серед учнів на ту чи ту зло-
боденну на позір тему. А й 
справді, це ж весело — займа-
ти надто зайнятих навчаль-
ним процесом людей, ну, при-
наймні, не скучно. Є тут і тек-
сти на серйозні теми, напри-
клад, статті про презентацію 
книжки Януша Корчака, про 
вечір, присвячений пам’ятній 
даті трагедії в Бабиному Яру, 
про смерть Стіва Джопса, 
творця Apple. Крім того, є вра-
ження учениць 5-Б про по-
їздку до історичного музею 
в Києві. Є чудовий матеріал, 
присвячений Тамарі Семенівні 
Нечипор, улюбленій вчитель-
ці багатьох. Словом, читайте! 

До речі (про це я дізнала-
ся в рубриці «Про що гово-
рять»), багатьох з вас хви-

лювало таке 
питання: «Чи 
вийде на-
ступний но-
мер газети?». 
Ну? Отож 
бо J. 

Ваша
 

Олеся Найдюк 

• Про смерть Стіва Джобса. 
• Що ж буде з Apple?
•  У кого вже з’явився новий 

iPhone 4S? 
•  Новенькі хлопці та дівчата в цен-

трі уваги.
• Де ж наша Лілечка? 
•  Про успішну діяльність нового 

президента Кловського ліцею.
• Усі знову одягли угі (уги). 
•  Все як завжди: дівчата обговорю-

ють моду, а хлопці — дівчат. 
•  Про літо, що так швидко пройшло, 

про те, де, хто і як відпочивав.
•  Про лінійку 1 вересня, де нічого 

не було видно і чутно через бать-

ків першачків, що позаймали міс-
ця учнів на спортмайданчику.

•  Про не надто модні краватки 
і хустинки з емблемами ліцею, 
в яких було трохи жарко 1 ве-
ресня. 

•  Про те, де все ж і кому вдало-
ся відшукати пристойну шкільну 
форму і чи вдалося взагалі.

•  Про те, що зошити і контурні кар-
ти навіть на Петрівці коштують, 
як золоті злитки.

•  Про те, чи потрібно все ж носити 
значки із символом ліцею.

•  Про неоднозначне відео «Мажори 
Кловского лицея» з каналу ТЕТ, 

що викликало надзвичайну ціка-
вість в учнів.

•  Про те, що навчання у середній 
школі вже з першого тижня на-
було шаленого темпу — постій-
ні контрольні, безкінечні лабара-
торні, щоденні твори і творчі ро-
боти, безглузді контурні карти.

•  Про те, як змінено навчальний 
рік у зв’язку з ЄВРО-2012.

•  Про раптову хвилю зустуд і не-
житів — такий сезон із непостій-
ним теплом чи все ж таки ходить 
вірус?

•  Про різкі зміни погоди до 10 ра-
зів на день.

•  Про новеньких у класах і нових, 
подекуди сором’язливих вчите-
лів у школі.

•  Про недитячу поведінку деяких 
учнів 5 класу, зокрема хлопців.

•  Про нещодавню презентацію 
книги Я. Корчака «Пригоди коро-
ля Мацюся» видавництва «А-Ба-
Ба-Га-Ла-Ма-Га», яка, відверто ка-
жучи, не потішила своїм зовніш-
нім виглядом.

•  Про неочікуваний візит делегації 
з Туреччини.

•  Про яскраву, приємну, сезон-
ну виставку творчих робіт учнів 
«Осіння рапсодія», деякі з яких 
досі не отримали результатів сво-
єї роботи (до речі, деякі з робіт 
не нагадували створені руками 
учнів композиції).

•  Про традиційний День вчителя та 
концерт до свята.

•  Про те, що скоро почнуться олім-
піади, на яких часто завдання не 
відповідають вивченому нашими 
учнями матеріалу.

•  Про довгоочікувані осінні кані-
кули.

•  Про те, чи буде у школи цього ро-
ку газета.

•  Про нові правила для учнів та пе-
ревірки вчителів.

•  Про президентські вибори у 
школі.

•  Про те, як вчителі пройшли 
курси підвищення кваліфіка-
ції.

•  Про нові кабінети замість учи-
тельської, директорської та класу 
Тамари Семенівни.

•  Про те, у кого скільки важить 
шкільний портфель.

•  Про те, навіщо взагалі чергуван-
ня по школі.

•  Про новий квітник у шкільному 
дворі, поставлений невідомо на-
віщо.

Актуальні теми місяця
ПРО ЩО ГОВОРЯТЬ? з підслуханого жуРналістами газети  
в стінах нашого ліцею. пРо що ж власне говоРять? 
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«Хочется побыстрее стать 
финансово независимым, хо-
тя бы частично, от родителей. 
Но все же хочется и подоль-
ше оставаться детьми, прини-
мать меньше ответственных ре-
шений, больше гулять с друзья-
ми. Для меня взрослая жизнь 
— это большая ответственность, 
как за себя, так и за других лю-
дей». 9А

«З одного боку, коли я див-
люсь на молодші класи на-
шого ліцею, мені хочеться на 
якийсь час стати такою, як вони. 
Відчути ще раз незамінні почут-
тя дитинства, коли в мене ще не 
так багато дорослих обов’ язків і 
більше часу для розваг і гарного 
відпочинку. 

Зараз мені 14 років, і я ще 
точно не знаю, ким я хочу бу-
ти у майбутньому. Отже, коли 
я визначуся зі своєю професі-
єю, я думаю, що мені буде ду-
же цікаво побачити себе дорос-
лою і відчути, що таке доросле 
життя. Зараз, дивлячись на сво-
їх батьків, дорослого брата, я ро-
зумію, що в дорослому житті є і 
прекрасні моменти, які хочеться 
відчути. Наприклад: створення 
сім’ ї та народження дітей. І та-
кож, як кажуть, доросле життя, 
дорослі проблеми. Але я думаю, 
я з ними впораюсь, якщо мати-
му професію, яка мені подоба-
ється А ще, якщо в моєму житті 
будуть добрі і чесні люди. Віка 
Колганова, 9А

«Думаю, я хочу стать взрос-
лым, чтоб побыстрее достичь 

много в жизни, например, я хо-
чу стать ведущим».

«Нет, еще не знаю, что такое 
взрослая жизнь. Пока малень-
кий, нужно наслаждаться жиз-
нью». 9А 

«По-моему, сейчас многие де-
ти пытаются выглядеть взрос-
лее. Я бы не хотела быстрее 
стать взрослой, потому что в лю-
бое время можем повзрослеть, а 
вот вернуться в детство уже не 
можем. Детство — это незамен-
ная часть жизни каждого чело-
века. Взрослая жизнь для ме-
ня — это работа, семья, забота, 
обязанности, ответственность». 
Диана Еремеева, 9А

«Я не хочу стать взрослым. 
Надо ценить моменты детства. С 
каждой минутой мы становимся 
хоть и мудрее, но все-таки стар-
ше. Взрослыми мы стать всег-
да успеем, а вот вернуть детство 
уже не сможем. Когда мы ста-
новимся взрослыми, у нас по-
являются взрослые проблемы. 
Нет времени просто посидеть 
в парке, просто посмотреть па-
ру фильмов, просто отдохнуть. 
Дети, простыми словами, просто 
не парятся. Они не задумыва-
ются, они просто живут. Трудно 
стать взрослым, иногда хочется 
быть независимым. Взрослыми 
мы поймем, что надо от чего-то 
зависеть. Взрослый — это тот же 
ребенок, который забыл про это. 
Взрослым быть тяжело. Я это по-
нял совсем недавно. Раньше я 
хотел быть взрослым, «крутым». 
Но это совсем не весело, а наобо-

рот тяжело. Хочу оставаться ре-
бенком». Гоша Иванов, 9А 

«Не факт, потому что взрос-
лым стать можно всегда, а дет-
ство не вернуть. Взрослая жизнь 
— это не алкоголь, сигареты, 
девочки, мальчики. Взрослая 
жизнь — это твои мысли, со-
став ума, принципы, ответствен-
ность за свои поступки, воспри-
ятие действительности». Сергей 
Павлюк, 9А 

«Я б хотіла бути дорослою, 
тому що ти стаєш незалежним 
і відповідаєш, розраховуєш сам 
на себе. Мені здається, що так 
легше жити. Але я вважаю, що 
дорослі мають якусь компенса-
цію за свої заслуги та незалеж-
не ставлення до життя. Не можу 
сказати точно, що для мене до-
росле життя». Софія Зубик, 9А 

«Все ж таки я б не дуже хотіла 
стати дорослою. Оскільки у до-
рослих дуже багато обов’язків: 
заробляти гроші, годувати дітей 
та загалом піклуватися та ви-
ховувати своїх синів та доньок. 
Але, будучи у своєму віці, мені 
також складно. Я повинна ду-
мати про своє майбутнє, робо-
ту, сім’ю і створювати для цього 
підґрунтя — на даний момент 
гарно вчитися та не забувати 
про своє здоров’я». Вероніка 
Горбань, 9А

«Взрослая жизнь — много 
ответственности, больше кон-
куренции и забот, но это пло-
хие стороны. А хорошие — ты 
сам распоряжаешься своей жиз-
нью». 9А

«Я бы с удовольствием остал-
ся «ребенком». А все потому, 
что с каждым годом становит-

ся все сложнее жить, появляет-
ся больше обязательств, боль-
ше проблем. Для меня взрослая 
жизнь — это работа, семья и за-
бота о родителях». Саша, 9А 

«Я, например, хочу оставать-
ся ребенком. Но в то же время 
хочу казаться взрослым по срав-
нению с моими одногодками. 
Потом я хочу иметь хорошень-
кую семью: девочку и мальчика, 
любящую жену. Хочу жить се-
годняшним днем». 9А 

«З однієї сторони — так, але 
з іншої — ні, бо своє дитинство 
вже неможливо буде поверну-
ти. Тому для мене це ще важке 
питання. Для мене бути дорос-
лим — це бути відповідальним». 
Настя Балянова, 7Б 

«Стать взрослым — это, пре-
жде всего, прощание с дет-
ством. Мы начинаем свой путь 
по извилистому и темному тон-
нелю, полному ям и неожидан-
ных тупиков, а свет остается 
позади и все, что мы можем — 
лишь обернуться и посмотреть 
на столь длинное и скучное, но 
все же яркое и короткое дет-
ское прошлое, на которое мы 
глядели юными глазами. Нет, 
я не хочу взрослеть. Просто 
не хочу воспринимать своих 
лучших друзей как сотрудни-
ков, знакомых или даже вра-
гов. Видеть родителей молоды-
ми, а дедушек и бабушек… Их 
я просто хочу видеть». Дарья 
Есипова, 9А 

«В некоторых случаях я жа-
лею, что я еще не взрослый, по-
тому что меня не пускают на 
всякие взрослые мероприятия 
и т.д. Так что я лично хочу по-

взрослеть побыстрее и повесе-
литься». Рома Сергеев 

«Не хочу… Грустно… Кани кул 
летних нет. Работать целый день. 
Ехать неизвестно куда. За бензин 
платить. С другой стороны тебе за 
это деньги платят». 7Б 

«Ні, я не хочу стати дорослим 
на даний момент, адже дитяче 
життя сповнене радощами, а до-
росле — турботами». 7Б 

«Да, хочу повзрослеть, пото-
му что сейчас мне скучно. Это 
возможность заниматься люби-
мыми делами, самой нести от-
ветственность за себя. Юлия 
Кориченко, 7Б 

«Повзрослеть? Неееееееет! 
Взрослая жизнь — проблемы, 
взлеты, падения, успехи, уста-
лость, любовь, зависимость + не-
зависимость». Эля, 7Б 

«Раньше я мечтала о том, что-
бы поскорее вырасти, жить са-
мостоятельно, ходить на рабо-
ту, но с каждым годом я все 
больше хочу вернуть время на-
зад и стать маленькой. Взрослая 
жизнь — это куча проблем, ре-
шать эти проблемы самому, по-
этому я ценю каждую минуту 
своего детства». 9Б 

«Я бы не хотела взрослеть, 
но это невозможно, поскольку 
мы рано или поздно приходим к 
взрослой жизни. Для меня быть 
взрослой — это быть незави-
симой, самой решать проблемы, 
строить свою собственную се-
мью». 9Б 

«Детство — это самое замеча-
тельное время жизни, оно про-
ходит очень быстро, а мы это, к 
сожалению, не замечаем. У меня 
нет каких-то сложных проблем, 
обязанностей. Единственное, что 
я должна делать — это учить-
ся, что очень важно будет в бу-
дущем, во взрослой жизни. Я 
не хочу сейчас быстрее взрос-
леть, все приходит со временем. 
Нужно жить сегодняшним днем. 
Взрослая жизнь — это большое 
количество проблем, ответствен-
ность за будущую семью, детей, 
зарабатывание денег, чтобы про-
кормить родственников». Аня 
Иванова, 9А 

“Доросле життя очима дітей”  
і “Новенькі” в нашому ліцеї”

ЩО ТИ ДУМАЄШ ПРО… ці дві теми, визначені на чеРговій Редколегії газети,  
стали пРедметом чеРгового опитування сеРед учнів нашого ліцею. 

Мені сподобалася Кетліна. 
Вона чудова дівчинка. Про 
Микиту я нічого не можу ска-
зати. Гадаю вони стануть части-
ною нашого прекрасного колек-
тиву. Аліна Северін 

Мені дуже подобаються но-
ві однокласники. Якщо поста-
раються, то стануть. Поліна 
Домаскіна 

Не погано. Залежно від то-
го, як вони будуть поводити-
ся в нашому колективі. Марія 
Півторак 

Я ставлюся до них нормаль-
но. Гадаю, що стануть. Аня 
Цагареішвілі 

До новеньких учнів я від-
ношуся з повагою. Думаю, що 
кожна людина, яка прийде до 
нашого класу буде частинкою 
нашої шкільної сім’ї. Валерія 
Бабій 

Ми стараємося відноситися 
до нового учня приязно й од-
разу хочемо подружитися, але 
багато залежить від новенько-
го учня. Це залежить від того, 
який він: відкритий чи закри-
тий, хоче з кимось дружити чи 
ні. Також багато залежить від 
характеру. Валерія Попова 

Підготувала  
Марія Андрейко, 5-Б

10А В нашому класі чотири 
новеньких учні. І, зна-

єте, перше враження про них 
було рівнопротилежним моєму 
теперішньому ставленню.

Не хочу називати імен, проте 
скажу, що одну дівчину і одного 
хлопця я вже полюбила Інших 
двох-не дуже.

На мою думку, відповідь на 
питання, від чого залежить, чи 
стане учень частиною класу, 
є неоднозначною, бо для кож-
ної людини цінним є одні риси 
характеру, для другої — інші. 
Отже, я вважаю, що якогось за-
гального правила популярнос-
ті немає, а є лише індивідуаль-
ні риси.

Цього року до нас прийшли 
чотири новеньких учнів-два 
хлопці та дві дівчини. Обидві ді-
вчини з перших днів вели себе 
дуже привітно. Хлопці згодом 
теж приєдналися до нашого ко-
лективу. Врешті решт, я гадаю, 
що увесь клас радіє, що до нас 
прийшли новенькі учні, проте 
краще б наші однокласники за-
лишились, а не пішли з 9ого кла-
су до коледжу.

10А В цьому році в наш 
10-А прийшло аж 4 но-

вички. З ними я дуже швидко 
знайшла спільну мову, особливо 
після поїздки в Одесу.

Знаю, що в 8-Б прийшов дуже 
креативний хлопець Лука, трек 
якого дуже швидко став попу-
лярний у школі. У ньго з’явилося 
багато шанувальників, особли-
во, в молодших класах. 

11Б На мой взгяд, не важно 
новичок ты или нет, 

главное какой ты. Я не буду 
общаться с человеком, который 

мне не нравится, которого я не 
уважаю, будь он в моем классе 
с первого дня, а если новенький 
приятный и умный человек, то я 
всегда буду рада новому знаком-
ству. В моем классе в этом году 
появилась новенькая девочка — 
Таня и мне она очень импони-
рует, так как она очень милая и 
добрая девушка. Я рада, что она 
появилась в нашем классе! Мне 
кажется, что она уже стала час-
тью нашего класса! Я считаю, 
что в этом нужно помогать но-
вичкам, я изначально старалась 
Таню вовлекать во все общие 
дела класса, что бы она не чув-
ствовала себя чем-то отдельным 
и таким образом, надеюсь, помо-
гла ей влиться в коллектив. 

Думаю, не нужно «пытаться» 
стать частью школьной семи, 
обачно, лишнее упорство толь-
ко вредит. Нужно просто быть 
хорошим человеком. 

5Б Я отношусь к новичкам 
очень хорошо. Я очень 

люблю их. Я думаю, они уже 
есть частью нашего класса. Я 
всегда им помогаю на контроль-
ной или подсказываю, как сде-
лать домашнее задание. Я ду-
маю, чтобы новички стали час-
тью нашего класса, надо отно-
ситься к ним хорошо.

Я дуже добре відношусь до 
наших новеньких учнів. Я з ни-
ми комфортно почуваюся. Я 
вважаю, щоб новенькі гарно се-
бе почувалися у нашому кла-
сі, вони повинні себе добре по-
водити та полюбити нас, а та-
кож вони повинні поводити се-
бе, як ми.

Вони гарні друзі і мені вони 
дуже подобаються. Я вважаю, 
що щоб повертати було гарно 
у нашому класі ми повинні гар-
но себе поводити та спілкувати-
ся з ними.

6Б Я очень хорошо подру-
жился с нашими новень-

кими учениками. Я считаю, что 
они очень хорошо влились в 
наш коллектив.

Новенькие стали нам очень 
близкими друзьями, а главное, 
что нам с ними очень комфорт-
но.

Дівчинка, яка прийшла до нас 
у цьому році дуже гарна людина 
і мені дуже подобається з нею 
спілкуватися. А хлопчик, на мою 
думкку, дуже розумний учень. 

9Б Лука мой брооо) Отна-
шусь харашо. Они клас-

сные. 
Новички — это круто. 

Побольше новичков. Нужно 
просто общаться с ними и все 
будет хорошо. Все пучком!!! 

10А Новенькі дуже гарні 
хлопці та дівчата=) 

Усі новенькі у нашому класі 
дуже класні! Вони дуже розум-
ні і, гарні та дружелюбні. Вони 
справили на мене гарне вра-
ження!)) 

Як на мене, наші новенькі всі 
дружелюбні, хороші. Внесли в 
наш колектив щось нове, своє. 

Новенькі дуже добрі та гарні 
діти. З ними цікаво спілкувати-
ся. Мені вони подобаються. 

10Б Новенький человек — 
это всегда проблема 

для класса, потому что иногда 
бывает тяжело находить об-

щий язык с ними. Часто они бы-
вают скрытные и не хотят от-
крываться, от того с ними тя-
жело находить общий язык. Но 
Маша наша новенькая, на обо-
рот, оказалась очень дружелюб-
ной и милой девочкой! 

Ко мне все относятся хорошо. 
Я — новенькая. 

Новичкам тяжело приспосо-
биться к новому классу, иногда 
их не понимают и не принима-
ют. Я думаю, что надо не толь-
ко целому классу понимать но-
вичка и приспособиться к нему, 
а так же новый человек должен 
приспособиться к новому окру-
жению. А для этого может пона-
добиться время! 

Отношусь положительно, ес-
ли они сами настроены на кон-
такт. Бывают очень интересные 
люди. Надо просто быть собой и 
не стараться специально кому-
то понравиться. 

Дело в том, что все зависит 
от человека, а не от коллекти-
ва. Так что главное — не закры-
ваться, а быть уверенным в се-
бе и чувствовать себя как дома. 

В наш класс пришли две но-
вых девочки, но, к сожалению, 
одна уже ушла из нашей шко-
лы и вернулась в старую. Вторая 
девочка уже влилась в коллек-
тив и чувствует себя хорошо, от-
ношение класса к ней очень по-
ложительное. 

Надо помочь новенькому 
приспособиться. Но это зависит 
и от самого новичка. Например, 
одна новенькая у нас прижи-
лась, а вторая — нет, она ушла 
спустя две недели. 

1. Хочешь ли ты скорее стать взрослым, что для тебя 
взрослая жизнь?

2. Як ти відносишся до новеньких учнів?  
Чи стане новенький членом вашої шкільної сім’ї?
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8А «Дурнев+1 «Мажоры 
Кловского лицея» явля-

еться компроматом на школу, 
причем неправдивым! Вранье!»

«Не совсем правдоподобно, 
не все ездят на дорогих маши- все ездят на дорогих маши-
нах и летом за границу. А вооб-
ще реально в нашем лицее , увы, 
все вот так, как видео. И многие 
из героев видео, возможно, про-
сто с перепугу наговорили все-
го. Видео интересное, но кром-
прометирующее».

«На мою думку це є провока-
цією по відношенню до нашої 
школи. Це є неправда!» 

«Нейтрально отношусь к дан-
ному видео. Мне кажеться во-
обще как-то неправильно да-
же обращать на это внима-
ние. Да, в нашей школе есть 
так называемые мажоры, но и 
обычные ученики».

6Б «Ну… Правда…, что по-
делаешь? Видео, ко-

нечно, ржачное. Но Кловский 
лицей оно выставляет далеко не 
с самой лучшей стороны. А во-
обще, если из серии поржать, то 
очень даже неплохо!»

«Мне ужасно не понравилося 
репортаж. Потому что он опо-
зорил нашу любимую школу и 
опозорил её на 1 сентября».

«В принцепе Дурнев ничего 
такого не делал плохого, а то, 
что есть и мажоры в нашей шко-
ле, то это правда».

«Я считаю что в нашей школе 
есть и нормальные люди».

«Мне это видео понравилось. 
Оно весёлое, смешное и много 
можно узнать нового о наших 
учениках».

«Я пишаюся, що навчаюся у 
Кловському ліцеї №77, в найкра-
щій школі Києва. Але я вважаю, 

що імідж нашої школи ніхто не 
повинен псувати». 

6А «Ужас, хуже некуда, кто 
его вообще в школу пу-

стил? И зачем ему это надо?!» 
«Смешно, но на правду не по-

хоже».
«Я считаю, что это не правда. 

У нас в школе ученики все раз-
ные. А то, что они не могли от-
ветить на вопросы — это пото-
му, что дети волновались, теря-
лись».

«А мені здається, що це не ві-
рно. Негарно викладати такі ві-
део, бо дітей не можна викорис-
товувати».

«Кловский лицей опозорили, 
они поступили несправедливо. 
Кто им разрешил использовать 
детей?»

«Совершенно не честно со-
ставлен репортаж. Они получили 
то, что им было нужно. Біло 
снято 15 человек, а показано 
всего лишь 5».

«Не очень умные ответы были 
у некоторых. А так прикольно и 
немножко смешно».

«Мені дуже сподобався цей 
ролик».

«Я думаю, что это не прав-
да. Нашу школу показали так, 
что тут учатся плохие ученики 
и нас плохо учат!!!»

«Подходящая фамилия у ве-
дущего — «Дурнев», полное 
беззаконие. Они не имели пра-
ва снимать в лицее».

«Бред, провокация, но очень 
смешно»

«Это видео очень смешное! Но, 
если честно, то это был бред».

«Мне совсем не понравилось, 
это видео. Настоящий ужас, но 
очень смешно».

«Нету никаких впечатлений».

«В основном, видео мне не 
понравилось, но было довольно 
смешно».

«Видео, конечно, веселое и 
смешное, но не приемлемо, ког-
да так нагло берут и «обреза-
ют». Здесь нас показывают иди-
отами. Но все получилось очень 
смешно».

«Этот ролик был интересный 
но…Снимать на территории 
школы, не предупреждая ди-
рекцию школы... А ответы нор-
мальные. Каждый человек име-
ет свое мнение».

10Б «Найголовніше, що ми 
повинні були зрозу-

міти, це те, що давати інтерв’ю не 
потрібно. Це невід’ємний досвід, 
який назавжди залишиться у на-
шій пам’яті. Якщо хтось прини-
жується до рівня провокації, це 
їх проблема. Наша справа була 
зроблена. Досвід отриманий».

«Діти самі дозволили себе так 
показати, оскільки вони поводи-
ли себе досить зверхньо»

«Я считаю, что тут и так всё 
ясно. Все давно уже знают, что 
видео было обрезано. Дурнев 
пришёл в Кловский лицей с од-
ной целью: показать, что в на-
шем лицее учатся богатые. 
Результат видео всё равно бу-
дет один — негативный отзыв».

«Это, конечно, неприятно, но 
относиться к этому серьёзно — 
просто смешно. Это была про-
сто провокация, которая под-
тверждает, что честности в ме-
диа нет».

«Я вважаю, що це не те відео, 
через яке треба так заморочува-
тися. Подивилися — і годі. Так 
ні, розмовляють і розмовляють, 
ніби інших важливих справ не-
має».

«У цьому відео є трохи прав-
ди. Але питання, які задава-
ли, зовсім не показують рі-
вень знань. Хлопець, що відпо-
відав про Леніна навчається у 
дев’ятому класі. А за шкільною 
програмою про Леніна вивча-
ють у 10-11 класах».

«Якщо батьки можуть дітям 
дати розкішне життя, то чому 
б і ні? Яка різниця, на чому во-
ни приїжджають? Кловський лі-
цей — це велика сім’я. Я щас-
лива, що навчаюся саме у цьо-
му ліцеї».

«Я считаю, что сам журна-
лист плохо поработал. Это пол-
ное неуважение к собеседнику 
— стоять рядом, спрашивать и 
не смотреть в глаза. Если бы ему 
можно было задать те же вопро-
сы, я бы с удовольствием на это 
посмотрела».

«Монтаж — самое провока-
ционное в этом видео. Вырезать 
нормальные ответы и оставить 
плохие. Молодцы =))) ничего 
не скажешь. У нас в школе есть 
нормальные, умные, дружеские 
люди, и их большинство.

Тут и говорить нечего! Что 
можно сказать о смонтирован-
ном видео, цель котрого — вы-
ставить нас идиотами?» 

«Для себя сделала вывод — 
никогда не буду таким «подо-
зрительным личностям» давать 
интервью».

«Видео — полный бред. В на-
шей школе учаться вполне нор-
мальне, адекватне люди, кото-
рые думают не только о деньгах, 
естественно, есть исключения».

«Я считаю, что выпуски 
«Дурнев + 1» — монтаж, и тако-
му верить нельзя. Я посмотрела 
не только «Мажоры…», и каж-
дый выпуск — ложь. Я считаю, 
такое нужно запретить!» 

8Б «Видео крутое!»    
«Повырезавши самых 

умных :) Выбравши какого-то 
швейцара, ну, молодццы!»

«Провокация!!! Понты!»
«Недавно посмотрела видео 

«Мажоры Кловского лицея». 
Абсолютно не согласна с тем, 
что в нашей школе учатся дети 
«мажоры». Конечно, есть и та-
кие; но все-таки большинство 
— обычные и абсолютно адек-
ватные дети».

«Мне не понравилось это ви-
део, посколько в этом видео нас 
выставили тупыми мажорамы, 
которые ничего не знют, кро-
ме как названия дорогих брен-
дов. Да, я не отрицаю, что в на-
шей школе учатся дети бога-
тых родителей, но я хочу обра-
тить внимание на то, что они 
УЧАТСЯ!»

7А «Я считаю, что это видео 
полностью опозорило 

нашу школу, на месте нашего 
директора, я бы подала жалобу 
на эту программу, а не сидела, 
сложа руки. Мне не нравится».

«Очень поразило и расстро-
ило, что спрашивали только с 9 
класса. Может он (Дурнев) счи-
тает, что те, кто младше не та-
кие уж и мажоры? Он ошибает-
ся!!! Но вообще круто:)»

«Я вважаю це приниженням 
нашої школи»

«Мне понравилось это видео, 
но и не понравилось:)»

«Прикольное видео».

«Я думаю, что у нас самая 
лучшая школа. И у Дурнева нор-
мальная программа»

«Людям цікаво, але деякі зля-
калися... Ненормально»

«Я вважаю, що цей сюжет не-
правдивий, а Дурнєв — ідіот!»

«Я хочу сказать то, что Дурнев 
— очень интересный человек, 
имеет интересные взгляды на 
жизнь, но к нашей любимой 
школе он отнесся по дурневому. 
Я как человек вполне адекват-
ный, хочу сказать:« Любі друзі 
не слухайте Дурнєва, бо наш 
ліцей — The Best!»

«Бред».
«Я считаю, что это видео са-

мое интересное и лучшее из 
всех. Правда некоторые и опозо-
рили нашу школу, но мы все рав-
но можем гордиться нашей шко-
лой, и главное — директором». 

«Це погане відео тому що, 
Кловський ліцей ставлять як ма-
жорну школу, в котрій вчаться 
діти, які ставлять себе вище за 
інших».

«Это был просто позор! Уче-
ники не могли назвать украин-
ских поэтов, зато называли ку-
чу модных брэндов. Ученики не 
знали даже, что сделал Ленин! 
Некоторые не знают таких людей, 
которые ездят в село! Ужас...»

«Видео бессмысленое, хоть я 
его не смотрел. Его сделали пол-
ные идиоты. Это бред!»

«Мажоры кловского лицея — 
это ф**...ня, его записал пол-
ный идиот. Это Бред!»

«И так, это полный бред, они 
не имели право входить в школу 
и директор об этом не знал, уз-
нал только после того как про-
грама вышла на телевидинье».

«Відео відповідає стилю пе-
редачі».

«Мажори Кловського ліцею 
— ржачно, круто».

«Они, с одной стороны, пред-
ставили нас хорошо, а с другой 
— плохо. Я считаю, что всё рав-
но какие родители — богатые 
или нет. В этом лицее имеют 
право учиться все».

«Вони виставили нас тупими, 
розбалованими дітьми! Ну й що 
з того, що у дітей багаті батьки?! 
Це не значить, що ми неучі! Хіба 
Дурнєв бачив наші успіхи?!»

«Моё мнение: видео не пред-
назначено для нашей школы. Это 
просто байда! Нафига такие де-
лать? Для обиды или просто рас-
чёта? Это просто такая байда».

9А «Я считаю, что это нор-
мальная реакция. Это по-

казывает их уровень культуры и 
интеллекта. Наше дело держаться 
достойно и не реагировать».

«Для тех кто учится в Кловском, 
это видео кажется классным и 
смешным. А люди со стороны ес-
ли посмотрят, то подумают что 
дети какие то глупые».

«Видео провокационное, но 
если бы оно было про любую 
другую школу, то мне бы понра-
вилось, но в этом видео облажа-
лись ученики нашей школы. Я 
думаю надо закрыть это шоу!»

«Я отношусь к видео нормаль-
но. Дурнев делал такие видео про 
многое. Но было неприязно, что 
он просто хамил людям, вырезал 
ответы и подставлял другие. Но 
видео чем то нас про-
двинуло».

“Мажори” Кловського ліцею
КУРЙОЗИ, КАЗУСИ. відео жуРналіста, так званого дуРнєва, пРо «мажоРів» кловського ліцею, опРилюднене 
на сайті You tube, стало найбільш скандальною подією кількох останніх тижнів.  
як до цього куРйозу ставляться учні нашого ліцею?

Здравствуйте. 
Надеюсь, лето для вас прошло хорошо, и вы с 

такой же готовностью как и я пустились в учебно-
воспитательные процессы :)

Вот, по многочисленным просьбам радиослу-
шателей, статья на тему видео, из-за которого нас 
знают все кому не лень: 

Іспанія, Італія, Ніцца, Карлові Вари, Монако і 
Монте-Карло. Ось далеко не повний перелік...

Угу, знаємо. Чули. Деякі навіть приймали без-
посередню участь у процесі наклепу нашого на-
вчального закладу. Так би мовити, з середини.

Дивлячись репортаж шановного (у певних ко-
лах, більшість яких складають люди віком 12-14 
років без особистого життя, мозкових клітин і по-
чуття гумору, але з високошвидкістним підклю-
ченням до Інтернету) пана Дурнєва, на мене по-
чергово нападали приступи гомеричного сміху, 
неконтрольованих черевних кольок, потім без-
мірного розпачу: на моїх очах помирав у паро-
ксизмах агонії інтелект. Причому фраза «мозг 
умєр» була би точною оцінкою мого стану, коли 
я, вдягнута у нічну сорочку і з жахом на голові, 
дивилася «те саме відео». Тоді я ще не знала, що 
воно поб’є всі рекорди Дурнєва з переглядів на 
Ютубі (в учнів «Консула» та УГЛ багато родичів) 
і потенційно стане нашим квитком на таку жор-
стоку арену шоу-та-не-тільки-бізнесу. Недарма 
кажуть «чорний піар — кращий піар», адже на-
віть найстарші бабусі з приміських селищ наре-
шті дізнались, чого саме наробив Лєнін і за що 
йому пам’ятники в кожному місті. Люди, давайте 
відправимо вельминешановному Дурнєву букет 
гвоздичок (причому парну кількість, бо так ро-
блять в Європі, ми ж пАнтові) у знак великого лю-
дяного спасибі за безкоштовну рекламу.

Отже, пани майбутні господа, давайте виправля-
тися. Завтра, щоб я бачила, всі стадом біжимо на ра-
діоринок і міняємо у офонарілих торгашів айфони 
та чорно-білі мотороли. Далі, беремо листи з інозем-
них вишів і влаштовуємо урочисте багаття на честь 
вітчизняної освіти. Шкільний одяг тепер купуємо 
виключно на шкільному базарі у «Дитячому світі» 

чи ЦУМі. Усе це заради того, щоб наші батьки пе-
рестали так аморально пхати свої гроші нам поміж 
очей, адже ми ще нічого не добилися і не маємо прав 
на привілеї. Тільки після довгих років роботи на 
сміттєзбиральній станції (чи на каналі ТЕТ опівно-
чі), зможемо поїхати розвіятися до бабусі за Десну.

А тепер серйозно. Нічого соромного у «один 
раз за літо до Туреччини» я думаю, ніхто з нас 
(крім клятого буржуя Дурнєва) не бачить, і вва-
жаючи себе дитиною з родини середнього до-
ходу, я особисто вважаю себе повноцінним чле-
ном колективу Кловського. З моєї точки зору, яку 
розділяють всі, що передивилися зі мною «те ві-
део», якщо у батьків є кошти на подорожі і гарний 
одяг для дітей, чому б ні? Інша справа, коли дити-
на не зацікавлена у всебічному розвитку і їздить 
за кордон киснути у номері, але якщо літо — час 
для відпочинку, для розвитку і нових вражень, на 
який ікс ми, маючи бажання і ресурси, маємо си-
діти вдома тільки тому, що це відповідає образу 
середньостатистичного учня української школи? 
Навіщо вдягатися в лахміття, якщо є «зайві» ко-
шти, які можна батькам вкласти у дитину? 

Так, я визнаю що можливо ми й трохи ізольовані 
від «середньої статистики», але тема відео насправ-
ді не мала нічого спільного з нашими відпочинками 
і майбутніми вишами. Давайте вже дуже відверто: 
одній мені воно більше схоже на жалюгідну замов-
лену спробу викрити «як» наші батьки заробляють 
ті самі кошти, що інвестуються в наше майбутнє? 

Не треба сприймати серйозно цей інтернетів-
ський шлак, а тим, хто свято вірить месії бідних і 
косих Дурнєву можна тільки поспівчувати. 

PS: маленька порада всім засвіченим у відео: 
відтепер, як побачите телекамеру, рота на за-
мок і біжіть. Швидко. Чи ще варіант: спитайте у 
Дурнєва де в Україні можна нормально відпочи-
ти влітку.

І ще — пане Дурнєв, вивчіть рід-
ну мову, якщо вже так душа до наро-
ду лежить.

С уважением, Мария Щербинина 

Коментарі до відео «Дурнев +1. Мажоры Кловского Лицея»

Опитування підготували Еля Красняк, Аліна Авдєєва,  
Настя Балянова, Майя Мартинчук, Аня Черничук,  

Ліза Пульвас, Каріна Хатхоху, Юля Кириченко
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Редакційна Рада газети «77 Меридіан» з великою 
вдячністю візьме до публікації будь-які матеріали, за-
лишаючи 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)

Відповідальні за випуск: 
Олеся Найдюк 
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Дарія Петрова, випуск 
1999 року. Студентка ІІ 
кур су Національного Еко но
міч ного Уні вер си те ту:

Тамара Семеновна Нечипор 
— человек поэтической на-
туры, очень тонкой души. 
Всегда всем помогает не 
только сонетом, но и делом. 
Видит человека «на сквозь». 
Прекрасный педагог и просто 
чудесная женщина. 

Анна Найдьонова, 
випуск 1999 року. 
Студентка ІІ курсу 
факультету соціології 
психології Київсь кого 
Національного Уні вер
си тету ім.Т.Г.Шев
ченка: 

Классная дама — 
Тамара Семеновна Нечипор. Первый уок 
русской литературы запомнился на всю 
жизнь. На уроках хотелось поделиться про-
читанным с ней и всем классом. Наш класс 
очень многим обязан ей и в плане учебы 
и успеваемости, и в плане чисто человече-
ском. Она обогатила нас своим опытом, лю-
бовью и мудростью. 

Наталія Околіта, випуск 1999 року. 
Студентка Інституту Міжнародних 
відносин Київського Національного 
Університету ім.Т.Г.Шевченка:

Тамара Семенівна деже хороша, інтелі-
гентна людина, яка дала нам багато цінних 
порад стосовно життя. Я її часто згадую і 

вдячна долі, що зустріла цю 
людину в своєму житті. 

Ірина Страшненко, ви
пуск 1999 року. Сту дентка 
ІІ курсу географічного 
факультету Київ сь кого 

Національного Уні вер ситету ім. Т.Г.Шев
ченка: 

Классная руководительница Тамара 
Семеновна Нечипор — самый лучший препо-
даватель русского языка и особенно русской 
литературы, прекрасный психолог и просто 
Человек. Она во всем умела найти и находи-
ла поход, с ней можно было и хотелось поде-
литься своими проблемами или радостями — 
она внимательно вслушивалась, что-то сове-
товала или какими-то неведомими сособами 
наталкивала на собственное правильное ре-
шение. И самое важное: ТамараСеменовна 
научила нас самостоятельно мыслить. 

Вранці 5 жовтня, хтось з вчителів ска-
зав, що пішов з життя засновник Apple, 

винахідник IPhone, IPod. Учні в 7-Б класі 
одразу стали якісь схвильовані та вражені. 
На стіл положили техніку, винаходи Стіва. 
Принесли яблука, його улюблені. Почали 
говорити, думати, аналізувати. Як люди 
жили без цих винаходів? Стів був креатив-
ною, розумною людиною з нестандартним 
мисленням, він мав мету і досяг її.

Знайомство з «технікою» у Джобса роз-
почалося ще у дитинстві. Його мати пра-
цювала в бухгалтерській фірмі, а батько 
був механіком у компанії, що виробляла 
лазерні установки. В 12 років він зателе-
фонував голові компанії Hewlett-packard 
Вільяму Х’юлетту і попросив деякі деталі, 
необхідні для складання його нового при-
ладу. Вільям, поспілкувавшись з хлопцем, 
запросив його на канікули працювати у 
його фірмі. У той час Джобс познайомився 
з Стівеном Возняком.

Закінчивши школу у 1972 році, Стів 
Джобс вступив до Рід Коледж. Але че-

рез 6 місяців покинув навчання. Він зда-
вав пляшки й ходив на безкоштовні неділь-
ні обіди, аби прожити. Згодом він поїхав 
до Індії. Там прийняв буддизм. В 1976 за-
снував з Стівом Возняком компанію Apple. 
Винахідником був Возняк, а Джобс висту-
пав маркетологом. Компанія була створена 
в гаражі, та через десять років оцінювалася 
в 2 млрд.доларів.

Мав Стів і ще одну любов: мульти-
ки. Наші улюблені «В пошуках Немо», 
«Тачки», «Історія Іграшок», «Рататуй» — 
це дітище студії «Pixar». Студії, яку Джобс 
зробив найуспішнішою.

Не дуже довгий життєвий шлях, 56 ро-
ків, але стільки нового ця людина внесла в 
наш світ. В будь-якій точці Землі ми має-
мо можливість спілкуватися. Дякуємо то-
бі, Стіве Джобс!

Читаючи його висловлювання, найбіль-
ше вражають наступні, які сприймають-
ся тепер як «заповіт Стіва», і як прави-
ла життя:

«Ваш час обмежений, тому не витра-
чайте його для того, щоб жити чужим жит-
тям. 

Не дозволяйте шуму чужих думок пере-
бивати ваш внутрішній голос. І найголо-
вніше — майте хоробрість слідувати сво-
єму серцю та своїй інтуїції. Вони якимось 
чином усе знають, ким ви хочете стати на-
справді. Все інше — вторинне».

Світла пям’ять тобі, Стіве! Ми користує-
мось, спілкуємось, пам’ятаємо…

М узей Януша Корчака в нашому 
ліцеї став місцем ще одного від-

криття — презентації повної україно-
мовної версії книги Я.Корчака «Пригоди 
короля Мацюся». Поважні гості — ви-
давець «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Іван 
Малкович, аташе з питань культури 
Посольства Республіки Польща Ганна 
Кузьма, перекладач Богдана Матіяш, ди-
ректор музею Януша Корчака Світлана 
Василівна Петровська, директор лі-
цею Інна Борисівна Співакова, вчителі, 
батьки, випускники ліцею, учні різних 
класів, представники телебачення — 
були об’єднанні теплою атмосферою 
спогадів історій про неймовірно тала-
новитого педагога, лікаря та письмен-
ника Януша Корчака. Ці історії переплі-
талися з грою на флейті. Звуки україн-
ських, польських, єврейських мелодій 
піднімалися в вись. Здавалось, сам автор 
заслухався. І всі були вкрай заворожені 
атмосферою творчості та радості. 

Вийшла в світ ще одна прекрасна 
книга. І якщо хоч одній людині, дитині 
вона допоможе в житті, то не даремною 
була праця. Ця книга корисна як дітям, 
так і батькам. 

Особливе враження справив Іван 
Малкович. Живий, різносторонній, ці-
кавий, освічений, бо ж величезну робо-
ту по вивченню твору провів! Добре, що 
ще є люди, які вірять в силу книги. Після 
презентації діти з задоволенням спілку-
валися з ним. Здивував 5-б клас, який 
показав уривки з книги. Молоді актори 
були дуже переконливі. 

Після цієї події було бажання роби-
ти добро, а головне швиденько відкри-
ти книгу і читати, читати, читати. То ж 
бажаю всім задоволення від прочитання 
цієї книги, виконувати заповіді Януша 
Корчака та можливості реалізовувати 
добрі справи!

З вірою в прекрасне, добре, світле

Наталія Балянова,  
батьківський комітет 7-Б

Де «зберігається» 
історія

Минулого тижня ми з кла-
сом відвідали Національний 
музей історії України. Це був 
дивовижний похід. Ми нібито 
здійснили подорож в минуле 
на декілька тисячоліть назад.

В музеї побачили дуже ба-
гато старовинних експонатів, 
які свідчили про історію на-
шої країни, наших пращурів. 
Особливо мене зачарувала іс-
торія про нашу столицю — 
місто Київ. З часу свого за-
снування Київ був центром 
полян, одного зі слов’янських 
племен. З Києва почалося хре-
щення Русі. Саме тоді і збуду-
вали першу кам’яну церкву на 
Русі — церкву Богородиці, ві-
дому як Десятинна, залишки 
якої знаходяться в музеї. Ця 
церква стала останнім рубе-

жем оборони міста, коли вдер-
лася татаро-монгольська орда 
хана Батия. Стіни церкви не 
витримали штурму та похова-
ли під своїми уламками захис-
ників міста.

В музеї зберігаються без-
ліч жіночих прикрас, ін-
ших речей, які відобража-
ють ті чи інші часи нашої іс-
торії. Нам сподобались виро-
би давніх київських ремісни-
ків. Вразив також макет ста-
ровинного міста.

Ми дуже раді, що існують 
такі заклади, де «зберігаєть-
ся» історія.

Хронологія, 
археологія…

В жовтні цього ро-
ку ми з класом відвідали 
Національний Музей історії 
України. Спочатку їхали ав-

тобусом, а потім йшли пішки 
Андріївським Узвозом. Коли 
зайшли до музею, усі поба-
чили два величезних стов-
пи, «розмальовані» в хмари. 
Екскурсію проводив екскур-
совод. Вона розповідала про 
«хронологію, археологію...». 
Ми дізналися стільки усьо-
го цікавого!!! Але найбільше 
сподобався макет: Київська 
Русь. На ньому було видно 
кожну деталь, маленьку і ве-
лику. Нас вразило те, що цей 
витвір мистецтва робився 
понад 3 роки! Ще ми побачи-
ли монети, які були в давни-
ну, і дізналися, що наука, яка 
досліджує монети називаєть-
ся нумізматика. Коли закін-
чилася екскурсія, ми подяку-
вали екскурсоводу за те, що 
вона поділилася з нами час-
тиною нашої історії. 

С каждым годом в школе 
учиться все сложнее, но 

те, кто стараются — имеют 
хорошие результаты. Не 
всегда. На данный момент 
сложность предстоит в том, 
что ученики просто не успе-
вают делать домашнее за-
дание. Даже не потому, что 
задания сложные, а потому, 
что их много. Многие дети, 
в том числе и я, занимаются 
разными видами спорта, хо-
дят на всевозможные кружи. 
Приходя домой в восемь, а то 
и позже, дети должны иметь 

хотя бы полчаса отдохнуть, 
но они не могут себе этого 
позволить. Мы садимся за 
уроки и начинаем их стара-
тельно делать. Я могу сказать, 
что нам часто задают бестол-
ковые задания, как, напри-
мер, обычное списывание с 
книги. И это две, три, четыре 
и больше страниц… Вряд ли 
это что-то прибавляет к ум-
ственному развитию, зато от-
нимает время. Я считаю, что 
лучше несколько раз пере-
читать и выучить, чем пере-
писать. Хотя учитель потом 

проверяет только написан-
ное, а не знания. А уж если 
вдруг учитель проверять зна-
ния, то все получают двойки, 
а на контрольных просто «ва-
лятся», ну, или списывают, 
что бывает очень часто. Мне 
бы очень хотелось, чтобы 
каждый учитель, который 
прочитает этот текст, «сжа-
лился» над детьми, которым 
действительно очень сложно 
учиться, особенно тем, кто 
этого хочет.

Аня Иванова, 9-А

Спасибі, Тамаро Семенівно!
СЛОВА ВДЯЧНОСТІ. Редакція газети від імені учнів та вчителів кловського ліцею 
висловлює глибоку вдячність тамаРі семенівні нечипоР, вчительці Російської мови та 
літеРатуРи, що в цьому Році пішла на пенсію. ми публікуємо кілька відгуків пРо цього 
чудового педагога й людину, які належать випускникам кловського ліцею, студентам 
київських вишів. кРім них — копії текстів вітальних листівок від класів нашого ліцею, 
адРесовані тамаРі семенівні. оскільки де, як не тут, можна знайти стільки теплих слів, 
сказаних — з любов’ю і вдячністю — одній людині. 

Пригоди короля Мацюся 
в нашому ліцеї
ПОДІЇ. пРезентація книги януша коРчака «пРигоди коРоля мацюся»

О проблемах ответственных учеников
ДУМКИ ВГОЛОС.

Стів Джобс — людина,  
яка змінила світ на краще
ПАМ’ЯТЬ. 5 жовтня 2011 Року пішов з життя винахідник Apple стів джобс 

Екскурсія до Національного 
історичного музею 
ВРАЖЕННЯ. напРикінці жовтня учні 5-б класу побували на екскуРсії в національному 
істоРичному музеї києва. вРаженнями від побаченого і почутого діляться учениці 5-б 
маРія андРейко і поліна дамаскіна. 


