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З давалося, тільки вчора 
була спека, купа літніх 

фруктів і яскраве сонце, що 
майже не сходило з неба, а 
короткі зливи приносили жи-
вильну свіжість...

Але, почувши шелест лис-
тя під ногами, швидко повер-
таєшся до реальності. Ще два 
місяці тому закотився за обрій 
сонячний диск літа, і всюди за-
панувала осінь.

Підведеш голову, подивиш-
ся навкруги і розумієш: та ні, 
літо ще не пішло. І вже не та-

ке тепле, але все ще лагід-
не сонечко засліпить очі, а 
крони дерев, схожі на палітру 
художника, де змішано жов-
ті, смарагдові, золоті і черво-
ні кольори, — розкажуть та-
ємниці осені...

Перед обличчям пролетить 
барвисте листя, неначе ма-
ленькі човники у небесно-бла-
китному морі; птахи заспіва-
ють останню пісню (не таку 
веселу, як тоді, вранці у літ-
ньому гаю), і легко, як пір’їнка, 
знімуться у безкрає скляне не-

бо. Покружляють у хмарах над 
рідним гніздом і вирушать да-
леко у теплий вирій.

Усі готуються до зими. 
І тільки природа, стомлена і 
зморена тяжкою роботою, від-
почиває, слухаючи тиху і спо-
кійну музику дерев, трав, ві-
тру, павутиння, неба. Йдеш со-
бі далі, потопаючи в пухких 
кучугурах листя, дивишся на-
вкруги. Куди не глянь, усюди 
плоди: яблука, гарбузи, кали-
на, соняшники… Зірвеш собі 
одне червонобоке яблуко, ску-
штуєш шматочок... і відчуєш 
літо, солодке і тепле, як зігрі-
тий і налитий сонцем плід. Та 
ні, літо ще зовсім поруч, осінь 
прийшла тільки для того, аби 
зібрати плоди сонячних про-
менів і дати відпочити старан-
ному літу.

Все сяє сонцем: земля, дере-
ва, трави. Усюди ніби розкида-
ні золоті зірки скляного неба. 
У сонячному промінні сяють 
гірлянди м’якого павутиння, 

що вкрили сухі польові трави: 
полин, чорнобиль, звіробій.

У цьому таємничому і чарів-
ному промінні сітки павутин-
ня скидаються то на язики сі-
рого вогню, то на привидів, то 
на зірки в небі, то на прядиво 
чаклунки осені. 

І раптом розумієш — ця по-
ра зветься «бабиним літом», 
коли літнє сонце розсипаєть-
ся на мільйони часточок, які 
ми відчуваємо в осінніх пло-
дах, коли природа ще не засну-
ла, коли усе відпочиває і насо-
лоджується красою, коли дере-
ва горять червоним, жовтим, 
зеленим кольором, коли грієш-
ся в останніх променях тепло-
го сонця і радієш світові, коли 
за вікном просто краса, а на ду-
ші спокій і літнє тепло…

Вже закінчується жовтень, 
але все ще тривають останні 
миті бабиного літа, часу, коли 
сонце спускається на землю…

 Марія Писаренко, 8-А

Один день  
з життя ліцеїста
Тобі тропічний снився острів,
Море, сонце і пісок, 
Життя прекрасне! Раптом звідкись 
Чути голосний дзвінок.
Тобі себе не обманути:
У школу треба вже іти.
Зі злістю, сонно і повільно
Із ліжка стаскуєшся ти.
Плеснеш собі води рукою,
Двічі щіткою пройдешся,
Розіб’єш об стінку носа,
В кухню важко поплетешся.
ГМО розбав водою,
Сендвіч швидко побудуй.
Ліцеїста є сніданок. 
Все, сідай собі, смакуй.
У портфелі творчий безлад,
Брудно, наче в смітнику,
Починаються змагання
«Піднімання рюкзаку».
Ось приходиш ти до школи,
Всюди гамір, вчителі,
Натовпи, отари люду,
Наче свято на селі.
«Лине перший чортів дзвоник, 
Починається урок», — 
Кажеш злобно ти під носа, 
Наче чарівник-пророк.
Вчитель щось бубнить по класу,
Спати дуже хочеш ти,
Щось розпитує і каже.
Сонні сковують тебе пути.
Раптом, наче грім у небі
Чуєш вчителя слова:
«Йди до дошки, тільки швидко, 
І ставай, відповідай!»
Ти товчешся біля парти,
Між рядами йдеш до дошки
Крізь портфелі-барикади,
Крики, руки і підножки.
Ти прийшов, і думка лине:
«Все. Настав мені гаплик»…
Вже прощаєшся зі світом.
Чуєш дзвоника ти клик.
Ну, я потім запитаю.
А тепер пишіть Де\Зе».
І тебе на крилах волі
З класу стрімко геть несе.
«Що? Домашка? Чорт із нею»,— 
В тебе інший є божок:
«Слава тобі, любий дзвоник!»
І портфель свій поволок.
Ти уже не пам’ятаєш,
Що хвилин тому з десяток
Називав його ти «чортів»
І тримав за сім печаток.

***
У такому ж, мабуть, дусі
(Скільки там?) пройде уроків.
І уже, ось до свободи
Залишилось кілька кроків.
«Що було сьогодні в школі?»
«Байдуже, не пам’ятаю»
Телевізор і комп’ютер,
Я іду! Все інше тебе не займає.
Вже домашку час робити,
Та не хочеться чогось.
Пізно вже, і ти стомився…
Аргументи же, ось-ось.
Сплять уже, мабуть усі,
Спиш і ти на моніторі. 
Вже дванадцята година,
Сплять уже й книжки в коморі.
«Точно! Треба щось зробити!»
Привідкриєш ти підручник,
Кинеш зошити в портфель
Влучно, начебто ти лучник.
Саме так стрибнеш у ліжко.
«Все, уроки я зробив»
Зі спокійною душею
В вири сну себе повів. 
Ось і сон тобі наснився,
Потім спиш без задніх ніг.
День скажений. Зрозуміло,
Зранку встать чому не зміг.

***
Ой, нелегко ліцеїстам
Кожен день в ліцей ходити,
Нудна це й важка робота,
Хоч навчання маємо любити.
Ліцеїсти, ми герої!
Тримайтеся, сестри й браття,
І розпалюйте побільше
Знань своїх багаття!

 
 
 

Марія 
Писаренко, 8-А

Холодный 
день под 
пледом
Опять я ничего не вижу. На 

расстоянии вытянутой 
руки, как-будто каплями воды 
набрызгано, всё расплывается… 
туман…

За окном холодрыга. Снег ещё 
не падает, но чувствуется дуно-
вение зимы. Женщины на улице 
идут быстро, спешно, внутри они 
дрожат от холода, но не показы-
вают этого. Ведь так хочется да-
же в такой хмурый, обиженный 
погодой день, оставаться той, ко-
торую любят, быть просто краси-
вой… для самой себя.

Не смотрите! Не трогайте! 
Отстаньте! Думайте, что я оби-
делась, расстроилась… Это ваше 
право. А я закроюсь, укутаюсь, 
наконец-то согреюсь.

Любимое кресло, самый колю-
чий плед из детских воспомина-
ний, любимый певец (ведь он так 
поёт!), и собака, крошечная, пу-
шистая, смешная и… любимая.

Ну, всё. Согрелась. А за окном 
уже и снег пошёл. Туман рассеял-
ся… Но всё же 
вдали ничего 
не видно. Что 
будет завтра — 
не знаю…

Вика Диденко, 
9-Б

Театр
Сидит за фортепиано пианист,
Не удается жизнь — бывает.
Играет он судьбу свою «на бис»,
А время, как наркотик, — убивает.
Весь мир, как кукольный театр,
Судьба для нас — манипулятор,
где все мы — лишь марионетки,
а Жизнь — Актер, а Жизнь — Актер.

Тайна бытия
Короткий час стал бесконечным.
Покрылся пылью старый рай,
и за руку возьмешь меня ты,
а я скажу тебе: «Прощай!».

В душе лишь лютые морозы, 
и о весне не говори.
Прощальный звук, печальны грезы
Ты выбрал путь, 

теперь — иди.
Забыта музыка надежды, 
и сладкий яд глотнула я. 
Любовь к тебе, она безбрежна,
Любовь — вся тайна бытия.

Евгения Порошенко, 6-А

Коли настає 
бабине літо…

Т.Г.Шевченку 
присвячується

 
Не сумуй, поет, не треба,
Подивись на нас, на небо:
Всі твої здійснились мрії,
Живем в вільній Україні.
Незалежна вона стала,
Доля нас усіх з’єднала.
До твоїх поезій, друже,
Наше серце не байдуже.

Анастасия Юрченко,  
6-А

Здравствуйте, Меня зовут Анастасия 
Юрченко, я из 6-А класса. 

Я играю на саксофо-
не, и у ме-
ня есть 
кошка, 
которую 
зовут 
Вишня. 
Она то-
же инте-
ресуется 
саксофо-
ном.

Всесвіт 
всередині нас
У явімо собі всесвіт, його безмежність, яку 

ми не в змозі виміряти. Кожен з нас — 
одна людина на планеті Земля. В Сонячній 
системі дев’ять планет; в галактиці сто мі-
льярдів систем, у всесвіті сто мільярдів галак-
тик… Уявили? Добре. 

А тепер уявіть нашу долю... Справді, вона не-
ймовірно важлива для нас. А для галактики? А 
для Всесвіту? Губишся у масштабі понять... У 
своєму житті ми живемо за законами суспіль-
ства. А тепер порівняйте масштаб наших зако-
нів із законами всесвіту. Вражає, чи не так? 

Наше життя існує лише на одній планеті. Ми 
не можемо уявити життя в іншій частині всес-
віту, ба, навіть Галактики. У нас існує така при-
казка — коли людина вважає себе за головного, 
абощо, їй кажуть: ти що, пуп Землі? Тепер я пе-
вен, для вас вона втратила левову долю змісту. 

Навколо нас насправді невизначена без-
межність, а не міцні стіни кімнати. В такому 
порівнянні вся наша планета представляє со-
бою Ніщо, просто зайнятий шматочок всесві-
ту. І дехто її навіть умудрився поділити. Всі 
найвеличніші відкриття і здобутки людства 
тьмяніють перед безмежністю.

Але чи насправді це так? Чи насправді на-
ше життя настільки нікчемне? 

Я б не зміг дати відповіді. 
Але я точно певен, якщо і є щось, що коштує 

нашого життя — це наша душа. Це єдине, що 
ми маємо, і що має безмежний простір усе-
редині. Простір нашої з вами галактики, на-
повнений крихітними часточками, які склада-
ють нас самих. 

Олександр Анісімов, 9-А

Я вже далеко не перший раз беру 
участь у церемонії прийому наших 

першачків у ліцеїсти, адже це не тільки 
офіційний ритуал посвячення, а й ша-

лене задоволення. Рада музею щороку 
намагається влаштувати для дітлахів не 
тільки урочисту подію, а й маленьке 
свято, яке б запам’яталося надовго. З 

кожним роком ми намагаємося у нашу 
звичайну програму вносити щось нове, 
але про старі традиції — екскурсія му-
зеєм, нагородження грамотами та учнів-

ськими квитками, концерт першачків — 
ми теж не забуваємо. 

Прийом першокласників у ліцеїсти-2011

Нас стало більше!

Закінчення на стор. 2

• Про безкінечні олімпіади, на 
яких завдання почасти не відпові-
дають вивченому за рік нашими 
учнями.

• Про те, що це за мода, писа-
ти контрольні з фізкультури.

• Про те, хто все ж та-
ки прийшов на дискотеку 11 
листопада і як усе пройшло.

• Про те, хто і що зага-
дував у «магічну» п’ятницю 
11.11.11 на третьому уроці об 11:11, 
і як на це реагували вчителі.

• Про минулий номер газети: за-
багато тексту і замало ілюстрацій. 

• Про постійні відкриті уроки по 
школі.

• Про Всеукраїнський радіодиктант 
09.11.11, що «об’єднав усю Україну»: 
чому його не писав цього року вельми-
шановний Табачник; чи справді приз за 
перемогу — автомобіль; у кого які шан-

си на перемогу, хто (і чи правиль-
но) відправив свої папірці; 
коли будуть результати; хто 
після диктанту побіг звіря-
тися з усіма джерелами і 

переписувати текст по сто разів; 
хто і де поставив тире і коми;

• Про скаженого папугу одно-
го нашого улюбленого вчителя.

• Про те, що старші класи 
теж хочуть вивчати біологію 
на практиці, як 7 класи на про-
гулянці в парку.

• Про смішні і, водночас, 
сумні ляпи наших політиків.

• Про учнів різних країн у 7, 8, 10 
класах, що приїхали до нас в гості.

• Про нові казкові ворота і паркан на 
вході у шкільний двір.

• Про те, чи читав хтось з учнів книгу 
Я. Корчака «Пригоди короля Мацюся», і 
які про неї лишилися враження.

• Хто і як сяткував 
Хеллоуін в ніч з 31.09 на 
01.11, і чи згадав про свято 
хто-небудь взагалі.

• Про те, що нещодав-
но до школи приходила 
улюблена усіма вчитель-
ка російської мови Тамара 
Семенівна.

Підготувала  
Марія Писаренко

Про що говорять?

Літературна сторінка

В ітаю, дорогі клов’яни!  
Вас стало більше, отже, вам стало веселіше. 

Саме прийому в ліцеїсти — добрій щорічній тра-
диції ліцею — присвячено центральний передо-
вий матеріал чергового номеру газети. Вітаю най-
молодших учнів, які відтепер також представляти-
муть честь і добре ім’я Кловського ліцею. Успіхів 
вам, любі, і натхнення!     

Ви міркуєте, шукаючи свої плюси, але й свої мі-
нуси, про соціальні мережі, що як павутиння затяг-
нули у свої «пута» всіх нас. 

Організовуєте виставки дитячих робіт, відкриваючи таланти і, тим самим, зре-
штою, відкриваючи самих себе. Адже захоплення іншим, відчуття радості від «чу-
жих» успіхів — одна з найблагородніших рис. 

Ви не лише читаєте, але й рецензуєте книжки (читайте рецензію на книгу Януша 
Корчака «Пригоди Короля Мацюся», презентовану в ліцеї), а значить, розвиваєте 
критичне мислення, вчитеся формувати і формулювати свою позицію, точку зору. 

Тішитеся досягненнями вихованців Кловського ліцею, що виступають в складі 
знаменитого хору «Щедрик», представляючи імідж України в світі. 

Не тільки приймаєте участь в олімпіадах з різних предметів, але й замислюєте-
ся, в чому власне їх сенс, що по-своєму (по-філософськи) дозволяє відноситись як 
до перемог, так і до поразок. Причому такий підхід інколи корисний не тільки сто-
совно шкільних олімпіад, а й самого життя. 

Нарешті, не може не радувати літературна сторінка, де кожен розкривається як 
неповторна й унікальна квіточка зі своїм безцінним даром переживати і співпере-
живати, бачити красу, що навколо, любити… 

Творіть і будьте щасливими! Зігрівайте один одного теплими словами і усмішка-
ми, аби нікому не було холодно, незважаючи на те, що наступив перший місяць зими.

Ваша, Олеся Найдюк

Слово  
редактора
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Merci a tous
Ну что ж, Кловский ты мой… 

4 года, как не крути. 4 года — 
и в радости, и в печали, и здо-
ровая, и больная, и радостная, 
и обиженная, и восторженная, 
— я каждый день шла в школу. 
Порой волочила ноги, и лишь 
иногда, увидив спины одно-
классниц бежала. Зимой и осе-
нью в своей обожаемой цветной 
куртке, в другие сезоны — уже 
и не вспомню в чем. И сама се-
бе я казалась мелкой и смешной.

И при входе в этот белый 
вестибюль, думала ( как рабо-
чий о зарплате): «Что же есть в 
ЭТОМ дне такого, что бы улыб-
нуться директору на входе?». 
Наверное, благодаря живости 
ума такое быстро находилось. И 
я улыбалась. 

Затем заходила в класс и… Её 
как всегда нет ещё. Не учитель-
ницы, нет. Её! Той, которую всег-
да я ждала. Почему? Потому что 
она, со всем своим совершен-
ством и несовершенством, дава-
ла мне тот самый повод для радо-
сти. Каждый день, был освещен 
для меня par une lumiere TROP 
сlaire, когда она и я вместе. И я 
тогда была готова на подвиги… 
Я ждала её зимой два часа в пар-
ке, что бы пойти в театр вместе, 
я всегда после урока безмолв-

но наблюдала, как она собирает 
сумку, я чаще ждала её, чем она 
меня. И несмотря, а может и бла-
годаря этому, Вика так ярко оза-
рила мою кловскую жизнь. С ней 
мне не страшно, не больно, но до 
жути смeшно и радостно.

С 4 и по 8 класс я училась 
здесь. Спасибо. Спасибо за ан-
глийский и основы французько-
го. Отдельно — Алле Борисовне, 
у которой чаевничали, а потом 
поссорились, а потом помири-
лись, но так и не начали сно-
ва чаевничать, и которая потом 
ушла… Надеюсь, к Вам попадет 
эта газета. Знайте же, что я Вас 
так сильно люблю… Спасибо 
Татьяне Растиславовне за зару-
бежную литературу, за русский, 
за манеру общаться, и за по-
нятие «красная строка», и осо-
бенно за то, что мы с Викой 
теперь знаем, с какой баш-
ни Claude Frollo был сброшен. 
Спасибо классу (нынче 9-Б) и 
Елене Владимировне. То, что нас 
не убивает, делает нас сильнее.

Спасибо не всегда открытому 
медпункту, отстутствию свобод-
ного времени, пролитым слезам, 
газете и музею, которые научи-
ли меня верить в себя, беско-
нечным devoirs, Герою, осталь-
ным людям Кловского. Спасибо, 
за то, что мне есть с чем срав-
нивать. Спасибо, что я ценю но-
вую школу.

А что в новой школе? Там на 
первом месте, как для девоч-
ки моего возраста, мой испанец, 
meme s`il ne sais pas encore qu`il 
est a moi… Там находишь новую 
подругу, что бы хоть кому то опи-
сывать его глаза. Вика, спокой-
но, ты мне слишком дорога, что 
бы тебя забыть или заменить. Там 
на уроках можно вырезать сне-
жинки. Там не смущаешься со-
всем. Там я сделала фильм в Movie 
Maker. Там почти все професора 
— мужчины. Там нет информа-
тики, pero на каждом уроке зани-
маемся с компьютерами. Там ма-
тематика на французком. Там ты 
обожаешь украинскую програм-
му. Там учишь испанский и даже 
пойдешь на курсы pour augmenter 
son niveau. Et grace a lui biensur. 
Там чудесно. В эту школу я бегу 
вприпрыжку. Я счастлива. 

Спасибо Вам, дорогие. Я не 
забуду Вас, наверное. Вы мне 
были так любимы и так доро-
ги… А порой нет. Et donc, MERCI 
A TOUS. Et particuleraiment a 
Vika. Je t`adore!!!

Саша Бернадська

Як же виглядало свято, 
яке відбулося 14 жовтня 
2011 року?

Спочатку, за нашою тради-
цією, ми проводили екскурсію 
для першокласників, багато з 
них вже відвідували наш музей 
та знали відповіді на деякі за-
питання. Багато екскурсоводів 
розповідали кумедні історії про 
свої групи з дітлахами. Ось що 
вони розповіли. 

Аліна Каневська:
— Коли я провела всю екс-

курсію (а я це зробила скоріше 
за всіх), то спитала у дітей: «Чи 
є у вас питання до мене?». Вони 
всі почали розбігатися по му-
зею, підбігали до різних стендів, 
щоб спитати про той чи інший 
предмет та показати, що їх заці-
кавило. Я бігала за ними по всій 
залі музею, намагаючись зібра-
ти дітей до купи. Ледь зібрала…

Вікторія Колганова:
— У моїй групі був хлопчик, 

що постійно затримувався біля 
інших груп, і вся моя група йо-
го чекала. Це було дуже кумед-
но. У мене були дуже допитли-
ві діти, і вони задавали досить 
не прості питання, на які я не 
одразу ж могла відповісти, на-
приклад: «Звідки взявся у му-
зеї літак?

«А я хотіла би відзначи-
ти одного хлопчика у мо-
їй групі, що постійно читав 

все, що написано на стендах та 
на документах, він наголошу-
вав на тому, що він найрозумні-
ший, адже читає краще за всіх. 
І, виходить, він мені дуже допо-
міг проводити екскурсію, чита-
ючи все замість мене. Також я 
дізналася, що всі дівчатка в моїй 
групі хочуть стати актрисами», 

— розповіла одна з екскур-
соводів.

Саме посвячення прово-
дилося в актовій залі. Там ді-
тей вітала рада музею, Світлана 
Василівна Петровська, яка є за-
сновником нашого музею та са-
мої традиції приймати першо-

класників у ліцеїсти в му-
зеї, а також президент 
школи Аріна Баранюк. 

Після того, як першо-
класники отримали грамо-
ти, що в цьому році були не 
звичними для нас, але без-
умовно гарними, учнівські 
квитки та подарунки у ви-
гляді паперових пташок, — 
діти представили нам кон-
церт. Весела учнівська мо-
литва, пісня, яку діти вико-
нували хором — все це ду-
же нам сподобалося і не за-
будеться ще довго, адже діти 
так старалися, і в них все так 
чудово вийшло!

Ну що ж, спостерігаймо 
за розвитком наших малих 
ліцеїстів, що «вже входять 
до історії нашого ліцею, ще 
не золоти-
ми літера-

ми, але вже 
В Е Л И К И -
МИ!»

 Олександра 
Сулименко, 

9-А

Нас стало більше!
Закінчення.  

Початок на стор. 1

С аме так ми, учні, дивимося 
на шедевр ковальського 

мистецтва, що красується те-
пер пред ліцеєм замість паркану. 
Мабуть, це чи не найбільш обго-
ворювана тема сьогодні в учнів-
ських колах ліцею. Три метри за-
ввишки, купа прикрас. Серед них 
прочитуються: символи олімпій-
ських богів і влади (дубові лис-
точки), символи королівської 
влади у Франції (лілії), символ 
миру (оливкова гілочка) чи то 
символ переможця (гілка лавру), 
а також крила, пера, обмотані 
шнуром римські колони з прямо-
кутним ордером, коло, схоже на 
капелюх зі стрічкою мережива, 
рицарський щит типу «щит на 
вратах Цареграда», цифра «77», 
напис вгорі «ліцей» і знизу під 
цифрами «Кловський» україн-
ською і англійською мовами (до 
речі, порядок розташування слів 
у назві на паркані нагадує на-
зву якого-небудь комерційного 
ліцею); український малий герб, 
який споріднює наш паркан із 
огорожею Кабінету Міністрів 
України, і, нарешті, «а во лбу 
звезда горит», схожий на фігур-
ний наконечник списа, якийсь 
бутон чи щось у такому роді… 

Справді купа прикрас! Все це все 
привертає увагу. 

А втім, як на мене, навряд 
чи надає шарму і серйознос-
ті нашому ліцею. Навпаки, та-
кі на позір розкішні ворота лиш 
підкреслюють не найкращий 
імідж ліцею, зароблений, дяку-
ючи шановному панові Дурнєву 
і його антирепортажу «Мажори 
Кловського ліцею».

Спочатку ми, проходячи повз 
паркан, зауважували, що не за-
вадило б виділити кольором той 
щит із назвою ліцею. Але від 
розпису фарбами краще не ста-
ло. Не дуже благородно вигля-
дає позолота на листочках, кри-
лах, гербі, щиті, і невиправдана 
червона фарба на номері «77»… 

Вже навіть поповзли чутки, 
що розкішні ворота є символом 
єднання з Кабінетом Міністрів, 
паркан якого поступається на-
шому у своєму розмаху. 

Втім, проходячи позв ці воро-
та, ми, учні, згадуємо колишні 
по-європейськи лаконічні гра-
нітні обеліски, тоді як сучасний 
укріплений мур ніби так і каже: 
«Враг не пройдёт!»

Марія Писаренко, 8-А

Гороскоп
Водолей. Не 

плачьте из-за пу-
стяков, ведь ваши 
слезы не стоят это-
го. Вся жизнь впе-
реди!

Лев. В этом ме-
сяце вам следует 
придержать свои 
эмоции и помень-
ше рычать на учи-
телей. Они ведь то-
же так умеют.

Стрелец. С на-
ступлением хо-
лодов настроение 
ухудшается, но не 
спешите хандрить 
и засиживаться до-
ма, лучше пойдите 

прогуляйтесь, кто знает, может 
вы найдёте ещё какого-нибудь 
хандрящего стрельца. А скучать 
вместе всегда веселее.

Скорпион. По-
нятное дело: тепло-
любивые скорпио-
ны не сильно рады 
зиме. Но не стоит 
раскисать, ведь ско-
ро Новый год.

Весы. Это не 
удачное вре-
мя для безделья! 
Поднимите свою… 
руку и ответьте на 
уроке, признайтесь 

любимому человеку в любви.
Близнецы. Если 

в этом месяце вы 
увидели близнеца, 
то… уберите с до-
роги зеркало. Вы 
будете одни такие 
красивые во всём мире!

Козерог. Под-
точите рога, на вас 
надвигается лите-
ратура. Готовьтесь 
весь день, но вас 
не... вызовут!

Дева. Вас ждёт 
нашествие двоек. 
Поэтому делайте 
все домашнее за-
дания.

Овен. А вас ов-
ны, напротив, ждёт 
нашествие «12». 
Поэтому можете 
расслабиться.

Рак. В этом ме-
сяце не сердитесь 
на родных, ведь 
они делают всё для 
того, чтобы у вас 
было всё хорошо.

Рыбы. Вы буде-
те «плавать» в рус-
ском языке, осто-
рожно, утоните! 
Лучше возьмите с 
собой плаватель-
ный жилет.

Телец. Если у 
вас нет пары, вре-
мя пришло. Любовь 
повернулась к вам 
лицом! Ну а если у 
вас уже есть люби-

мый человек, тогда просто на-
слаждайтесь жизнью.

Гороскоп составили: 
Камила Бусыгина,  

Юля Кириченко, 7-б,  
Аня Дарий,  

Марина Бусыгина, 6-А

Цікавинки
• Найдорожчий зуб був проданий за 4650 $, піс-
ля чого купив його аристократ і вставив в кіль-
це. Було це в 1727 році, після смерті знаменитого 
Ісаака Ньютона, кому і належав зуб.

• Ведмідь грізлі на день може зловити і з’їсти до 
40.000 метеликів.
• Якщо жовту канарку годувати червоним перцем, 
колір її пір’я стане яскраво-помаранчевим.
• У Мемфісі (штат Теннессі, США) закон забороняє 
жабам квакати після 11 години вечора.

• В Індії чоловіки можуть над-
ягати піжаму на вихід. Піжами 
— досить поширена денна фор-
ма одягу.
• Один 48-річний вчитель з 
Каліфорнії зізнався журналістам, 
що протягом 17 років працював у 
школі, не вміючи ані читати, ані 
писати.
• В ідомий бейсболіст Річі Ашбурн 
двічі потрапляв бейсбольним 
м’ячем у одного і того ж фаната.
• На африканському континенті 
говорять понад 
тисячу мовами.

Підготувала 
Оля Пітик, 

10-б

Я не был самым успешным и 
ответственным учеником нашей 
школы, но после того, как всту-
пил в колледж, я стал более от-
ветственным. Сейчас я занимаю 
пост замнстителя главы развле-
кательного комитета, т.е. за-
нимаюсь организацией разных 
экскурсий и концертов. 

Мне кажется, что разница 
между школой и колледжем в 
том, что в колледже все не пла-
новые (учебные) мероприятия 
полностью зависят от студенче-
ского совета колледжа. В школе 
нас толкали к созданию концер-
тов и т.п. Нина Андреевна, мой 
классный руководитель, всегда 
была на наших репетициях, пи-
сала нам сценарии и пережива-
ла за успех этих представлений. 
В колледже же все что делает 
деканат — это приходит на сам 
концерт, получая удовольствие. 

Поэтому выборы ССК 
(Студенческий совет колледжа 

— ред.) были очень значимые. 
Для них предыдущий совет вы-
брал 150 самых успешных уче-
ников и учениц и наделил каж-
дого из них правом депутата. 
Голосование длилось, приблизи-
тельно, четыре часа. Выбирали: 
Главу ССК, зам. главы, главу на-
учного комитета, главу спор-
тивного комитета, главу коми-
тета помощи студентам, главу 
развлекательного комитета и 
редактора газеты. Голосование 
было открытым. Депутаты по-
сле оглашения претендента 
поднимали вверх мандаты и по 
количеству определяли резуль-
тат. Если бы ССК не делал кон-
цертов (это также касается и 
экскурсий), их бы просто не бы-
ло... А так у нас есть такие шоу 
как: Шоу талантов, Мистер и 
Миссис колледжа, презентация 
первого курса и т.д. 

Это настоящая работа. 
Именно это и есть основная раз-

ница. Это приближает нас к не-
зависимой жизни. 

В день у нас по три-четыре 
пары, по 90 минут каждая, и, по 
моему, пару легче выдержать, 
чем уроки, разбитые по 45 ми-
нут. Возможно, просто легче на-
строиться, но это действительно 
более терпимо. 

Кстати, у нас тоже есть 
своя газета, она называется 
«Жирная газета». Но, конечно, 
ей далеко до «Меридиана», хо-
тя наш журналист очень стара-
ется, да и вообще все сотруд-
ничают, ведь понимают, что 
все зависит ТОЛЬКО от нас са-
мих.

На самом деле, очень скучаю 
по всем, но мне нравится в кол-
ледже 

Так что, 
будьте более 
ответствен-
ными, и уда-
чи всем!

Костя 
Морозюк

Листи в редакцію
Колишні учні Кловського ліцею про наш ліцей і про себе інших 

Будьте ответственными! 

Як барани  

на нові ворота...
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 У «магічну» п’ятницю — 11.11.11 — від-
булася дискотека учнів 8-11 класів. Вона 
видалася однією з кращих за останні роки, 
хоч і не вельми людною: крім кількох вчи-
телів, були учні, переважно з 9-Б, 10-Б, 11-
А, 11-Б класів. Організатори забезпечили 
охорону і оригінальне лазерне шоу. Учні 
поводилися культурно . Висловлюємо 
величезну подяку організаторам — на-
шим минулорічним випускникам, Микиті 
Ковальському та Іллі Толмачову.
 Президентська Рада Кловського ліцею 
спільно з Фондом «Інше життя» збирає гу-
манітарну допомогу для дитячих будинків 
міста Києва (м’які іграшки, бажано нові, 

та інші речі). Не 
будьте байдужи-
ми, долучайтеся 
до нас! Приносьте 
іграшки у кабінет 
№18. З питання-
ми звертайте-
ся до президен-
та ліцею, Аріни 
Баранюк.

 В ліцеї відбудеться Конкурс класних 
колективів. Проект має на меті визначи-
ти найбільш дружний і найактивніший 
клас у ліцеї. Вже у грудні Президентська 
рада підведе перші підсумки конкурсу за 
такими даними:
•  Середній бал за результатами семестру;
•  Результати рейдів контролю за шкіль-

ною формою;
• Перевірки кількості запізнень.
Чекаємо на ваші пропозиції стосовно 
представлення класів, критеріїв оціню-
вання і вікових категорій! А також за-
прошуємо на збори Президентської Ради 
у 18-му кабінеті. Єдина умова: приходь-
те з ідеями!
 До Всесвітнього дня боротьби зі 
СНІДом, що відзначається 1 грудня, в лі-
цеї відбудеться акція «СНІДу — ні!». З 
цієї нагоди учні ліцею одягнуть черво-
ні стрічки пам’яті. Прохання до 5-11 кла-
сів долучатися до акції. Стрічки, залеж-

но від кількості учнів президенти класів 
отримають наприкінці місяця на зборах 
Президентської Ради. А шпильки проси-
мо організовувати самостійно (!). Лідери 
класів, проконтролюйте, будь ласка, про-
ведення акції у ваших класах!
 Учні 5-6 класів організували виставу 
на історичну тему «Київська Русь». Діти 
у цікавій формі розповіли про героїчні 
часи X-XV століть. Дякуємо ентузіастам-
виконавцям ролей спектаклю!
 28 листопада в ліцеї відбулася кон-
ференція на тему «Культура історичної 
пам’яті» за участі делегації з Голландії. 
Відбувся урочистий 
концерт і презента-
ція нового проекту 
шкільного музею. 

Підготувала  
Марія Писаренко, 

8-А 

 Постановкою п’єс В.Шекспіра розпо-
чав сезон англійський театр «Софіт». 
Повний проект — «Шекспір про любов» 
— у виконанні учнів 10 класу ви зможе-
те побачити вже 14 лютого 2012 року в 
День всіх закоханих. У планах керівни-
ка театру, Тетяни Єлізарівни Сіяниці, ще 
багато цікавого. Наприклад, плануються 
вистави «Пепі Довга Панчоха» та «Мері 
Поппінс» у виконанні учнів 7 класів. 

Нагадаємо, що різні театральні гурт-
ки у нашому ліцеї працюють з 1900 року. 
Англійський театр «Софіт» — один з них. 
Сьогодні він продовжує свою діяльність. 
Основна група акторів — учні 7 та 10 
класів. Бажаючі подивитися стенди, при-
свячені театральній історії Кловського 

ліцею, можуть за-
вітати на третій 
поверх.

Підготували  
Аріна Григор’єва  
та Ліза Пульвас, 

7-Б

Новини Кловського ліцею 
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1. Они ищут и находят воз-
можности там, где другие опу-
скают руки.

2. Они выносят урок из того, 
что другие считают неудачей.

3. Они принимают обдуман-
ные решения.

4. Они постоянно и созна-
тельно возводят дорогу к свое-
му успеху, в то время как дру-

гие ждут, когда успех найдет 
их сам.

5. Они боятся так же, как и 
все остальные, но не позволяют 
своему страху управлять ими. 
Страх — это всего лишь опасе-
ния.

6. Они задают правильные во-
просы — те, которые исчерпы-
вают ответ.

7. Они не жалуются — это 
лишняя трата сил. Все их жало-
бы лежат в суде.

8. Они не перекладывают ви-
ну. Они берут полную ответ-
ственность за свои действия и 
результаты на себя.

9. Они не обязательно обла-
дают фантастическим талантом, 
но всегда находят способ макси-
мально реализовать имеющийся 
потенциал. Они требуют от себя 
большего.

10. Они заняты, производи-
тельны и пунктуальны. Во всех 
местах, где все просто бездель-
ничают, делают вид, что рабо-
тают и разглагольствуют — они 
работают.

11. Они собирают вокруг се-
бя единомышленников — ни-
что так не помогает в достиже-
нии цели, как сплоченная ко-
манда.

12. Они честолюбивы; они за-

дают себе вопрос: а почему бы 
не я? Это позволяет управлять 
своей судьбой, а не плыть по те-
чению.

13. Они знают, какой они хо-
тят видеть свою жизнь, и делают 
ее такой, в то время как другие 
просто смотрят на свою жизнь 
со стороны.

14. Они не подражают, а ищут 
новые пути.

15. Они не откладывают, а 
значит — не проводят жизнь в 
ожидании «чего-то».

16. Они учатся всю жизнь. 
Любой жизненный опыт — это 
урок.

17. Они оптимистичны, а по-
тому во всем видят пользу.

18. Они делают то, что они 
должны делать, независимо от 
того, как они чувствуют себя в 
данный момент.

19. Они идут на риск — фи-
нансовый, эмоциональный, про-

фессиональный, психологиче-
ский.

20. Они не уходят от проблем, 
а поворачиваются к ним лицом.

21. Они не загадывают жела-
ния и не ждут счастливого шан-
са. Они строят свою судьбу.

22. Они стараются предупре-
дить события. Они принимают 
меры прежде, чем что-то успе-
ет случиться.

23. Они умеют управлять эмо-
циями. Они чувствуют то же са-
мое, что и все, но они — не ра-
бы своих эмоций.

24. Они владеют искусством 
коммуникации, и постоянно его 
совершенствуют.

25. Они имеют определенный 
план жизни, и они придержива-
ются его. Их жизнь — не череда 
беспорядочных событий.

Подготовил  
Артем Даточный

Ви певно думаєте, цей на-
рис про владу, Дурнєва 

чи сінематограф. Але цей на-
рис про вас та наш віртуально-
реальний світ. Світ сну, який 
ми будуємо, створюємо, зміню-
ємо, руйнуємо, ніби віртуаль-
ний. Щомиті. Живучи в реалі, 
ми бажаємо, щоб це було справ-
жнє життя, але підсвідомо ро-
бимо чернетку. З кляксами, ви-
правленнями, вставками, іноді 
навіть цитатами.

Та щохвилини створюємо вір-
туальний світ, надягаючи на-
вушники та заплющуючи очі, 
поринаючи в гру на телефоні чи 
комп’ютері, будуючи мрії, див-
лячись на рекламу в метро чи 
за вікном. Але я Вас здивую – 
це свідомий сон, який поглинає 
наш мозок у вихрі думок, шу-
му, інформації, мрій. Ні, скаже-
те ви. Це не сон, це всього ли-
ше думки та реальність. То я від-
повім: «Так, це не сон». Сон – це 
коли ви відпочиваєте фізично, 
не можете керувати тілом, ру-
хами. Він поглинає вас, блокує. 

Але хіба, дивлячись на рекламу, 
мріючи, граючи, ви можете ро-
бити різкі рухи, не відриваючи 
думок від цих занять? Слухаючи 
музику, вона, навпаки, починає 
рухати нами, задаючи свій темп 
та настрій, але теж підсвідомо. 
Особливо, коли ми чуємо її впер-
ше та захоплюємося нею. Це сон 
мозку, а не тіла, з якого деякі 
люди важко виходять. Хтось ба-
жає, щоб усі були завжди в ньо-
му. Підкорялися, купували, спа-
ли. І деякі зациклюються і під-
свідомо, ніби уві сні, тільки й ро-
блять, що сплять... Залишається 
місце лише для р о б о т и. Але 
мозок теж виконує її сонно, бо-
рючись, як з напастю та хворо-
бою, щоб поскоріше її позбави-
тися. Тоді ми вмикаємо музику, 
Інтернет, спілкування, гру, фі-
зичну насолоду. Може не так? 
Приходячи на роботу, ви вми-

каєте Інтернет та соціальні ме-
режі, Скайп... В дорозі та прий-
шовши додому Ви знову зану-
рені в музику, телевізор (о так 
зомбо-плазма!). Чи ви не «роби-
ли уроки» за комп’ютером, тіль-
ки щоб посидіти за ним? О так.

Але ми маємо ставати ро-
зумнішими. Рейтинг у партій 
(причому у всіх) падає, надія 
на Євросоюз взагалі як загубле-
ний десь сон. Є реальна загро-
за вивільнення людей зі сну. А 
це призводить до революції та 
смерті. Спитайте себе, чому піс-
ля появи телевізора та нових ін-
формаційних технологій у циві-
лізованих країнах майже не бу-
ло масових заворушень?

Я бачу, ви не вірите мені. Тоді 
повірте собі. Подивіться на ру-
ки. Ви вважаєте, що вони зроби-
ли багато, завершили більшість 
справ, але залишаються ще й не 

розпочаті? Ці ру-
ки безмолвні, але 
водночас вони, як 
обличчя ваше та 
ваших добрих та 
поганих справ. 
Повірте в себе. 

Дурнєв повірив у себе та свої 
знання. Його поставили на ро-
боту свідомі люди. Він «звір-
ськи тролить» людей, висвітлю-
ючи, які вони тупі. Здебільшого 
це так, але в деяких випадках 
виникає «ступор камери та мі-
крофону». Та ми бачимо, що лю-
ди сплять, не вірять в себе, гу-
блять себе.

Кіно розбещує людей, вони 
забувають читати. Вони дума-
ють про неважливе, намагаю-
чись піти від реальності у сон, 
але вони вже у сні, який не 
має поверхів та викидів. Так, 
потрібен потужній викид, який 

зруйнує головного Бога – гро-
ші. І все розпочнеться спочатку. 
Можливо. А віртуальних людей 
залишається на Землі все мен-
ше. Але ще залишаються вольо-
ві люди, які хочуть донести до 
сонь свої думки-викиди. Вони 
знімають ті ж фільми, створю-
ють програми, пишуть книжки. 
А може ніхто не хоче прокида-
тися? Чи вони не мають волі? 
То інші будуть правити ними. Та 
нехай прилетить комета зі сво-
єю вогняною владою. А поки 
спіть, і перевірте ваш тотем…

Дмитро Андріанов, 11-А

Чи вважаєте себе залежними  
від соціальних мереж, чому?

— Так, вважаю. Тому що це — гарна 
можливість спілкуватися з друзями, об-
мінюватись інформацією. Якщо довго не 
заходжу в соц. мережу, то відчуваю се-
бе дещо не повноцінно… Анна Іванова

— Ні, я не залежу від соціальних ме-
реж, бо, вважаю, це лише трата часу. А для 
розмов користуюся Skype. Олександр 
Анісімов

— Залежна. Я багато разів обіцяла со-
бі, що коли прийду додому, не увімкну 
Інтернет. Але це вийшло в мене лише 1 
раз. Олександра Сулименко

— Ні, не вважаю себе залежною. Я по-
любляю спілкування «наживо», а не в ме-
режі, адже людина може себе видавати в 
мережі не за того, ким вона є насправ-
ді. Втім, позитивним є те, що можна зна-
йти потрібну інформацію. Більшість лю-
дей звикають до соціальних мереж і «не 
можуть без них жити». Але не я. Потяг до 
соц. мереж я вважаю не звичкою, а хво-
робою. Вероніка Горбань

— Ні, я свідомо уникаю будь-яких за-
лежностей, не дозволяю собі, аби якась 
звичка мною володіла так, щоб важко бу-
ло відмовитись від неї. Це стосується не 
тільки Інтернету. Іноді не можу відірва-
тися від цікавого матеріалу з питань іс-
торії чи від чудового фільму, який знахо-
джу в Інтернеті. Але від соціальних ме-
реж не залежна, немає ані бажання, ані 
часу сидіти в цих мережах довго. Олена 
Львівна Чепур

Чи впливають на вас  соціальні 
мережі, якщо так — як саме?

— Вважаю, соц. мережі впливають на 
всіх, але не психічно. Вони впливають 
інформаційно. Щодня люди обговорю-

ють події, про які дізнаються з Інтернету. 
Тут можна як відкрити для інших своє 
життя, так і самому дізнатися про життя 
інших. Олександра Сулименко

— Как на личность — не влияет. А в 
смыле отношений с людьми, естествен-
но, влияет. Наташа Онищенко

— Наша вчителька з інформатики ка-
же: «Мені подобається Вконтакте через 
те, що ви навчаєтесь швидко друкува-
ти!». Втім, з іншого боку, коли багато ча-
су проводиш в соціальних мережах, по-
ступово втрачається зір… Андрій Мороз

10-Б
— В какой-то мере 

влияют. Ин фор мация 
чем доступнее, тем бо-
лее ложная. И все же, 
страничка в соц. се-
ти даёт определенное 
представление о чело-
веке. Хотя, чаще всего, 
не реальное, а желае-
мое. 

— Я приобретаю 
много интересного — 
фотографии, тексты пе-
сен и стихов, цитаты, 
смешные видео и т.д. 
Социальные сети мож-
но использовать и с вы-

годой, пользой — рекламировать свой 
товар, общаться с друзьями за грани-
цей, участвовать в дискуссиях. Конечно, 
улетает «в никуда» огромное количе-
ство времени, зрение немного портит-
ся, осанка все менее и менее напомина-
ет картинку «Як правильно сидіти» из 
пособий для школьников. Мы решаем 
проблемы троллиногом, а наибольшее 
оскорбление — не поставить под фо-
то «Мне нравится». Надо просто не вос-
принимать это всерьёз и чётко отделять 
социальные сети от реальности. Тогда 
не будет зависимости и пагубных по-

следствий. 
— Я теряю точку со-

прикосновения с реаль-
ностью. Приоритетным 
является, скорое, обще-
ние в сети общению в 
реальности. Надежда 
в том, чтобы семьи, в 
будущем не были по-
строены по web-cam в 
Skype.

— Я стаю більш від-
критою і комуніка-
бельною, більше ча-
су проводжу задля се-
бе, на власній терито-
рії, з власними думками 
і життям, не звертаючи 

уваги на інших. Здобуваю: можливість 
спілкуватися з людьми, з якими не маю 
можливості спілкуватись по телефо-
ну; задовольняю свої бажання, напри-
клад, слухаючи улюблену музику, див-
лячись улюблені фільми; дивлюся фо-
тографії, яких не можна побачити про-
сто так. Втрачаю: час; можливість і ба-
жання частіше особисто зустрічатись з 
людьми; можу дивитися кіно, спектаклі 
в Інтернеті, замість того, щоб йти без-
посередньо в кінотеатр чи драматич-
ний театр. 

— Соц. мережі можуть розповісти про 
незнайому людину багато нового. Вони 
допомагають не втрачати спілкування 
на відстані, знаходити нових друзів, за-
водити знайомства. Але спілкування че-
рез Інтернет ніколи не замінять живо-
го спілкування. І це є безперечним мі-
нусом. Я помітив, що почав менше гу-
ляти з друзями надворі, менше з ними 
спілкуватися віч-на-віч. Це мене засму-
чує, оскільки люди усе менше цінують 
живе спілкування, у ньому просто відпа-
дає потреба.

— Завдяки соціальним мережам я 
здобула більше спілкування, що, зре-
штою, не завжди добре для мене закін-
чується. Тому що люди на повідомлен-
ня зі смайликами реагують кожен по-
своєму. 

— Через соціальну мережу я завжди 
можу дізнатися домашнє завдання. Хоча 
інколи багато часу забирає якась без-
глузда переписка. Крім того, псується 
зір, стаєш малорухливим, менше займа-
єшся спортом. Я просто мрію про зни-
щення соціальних мереж...

— Влияют положительно, так как 
поддерживаю связь с родственниками 
и друзьями из разных стран и городов. 
Наталя Володимирівна Ісаєва 

— Завжди цікаво як виглядають лю-
ди, яких я колись знала, їхні родини, які 
в них інтереси. У соціальних мережах 
можна видавати себе за того, ким ти не 
є, а можна — ким ти мрієш бути. Також 
людина, яку ігнорують в суспільстві, мо-
же бути у соціальних мережах зовсім ін-
шою, і вона може знайти друзів зі спіль-
ними інтересами. Олена Володимірівна 
Федорина

— На мене соціальні мережі вплива-
ють. Мене знаходять випускники всіх 
років у всіх країнах світу. Я дізнаю-
ся багато нового від них, але не всти-
гаю швидко та вчасно відповідати і ре-
агувати. Дуже рада, що учні, котрих 
я вчила, або вони просто навчалися в 
нашій школі, завжди пам'ятають мене. 
Також дуже приємно чути їхні побажан-
ня та добрі слова. Світлана Василівна 
Петровська

— Втраченого значно менше, ніж 
здобутого. Часу я не втрачаю, оскільки 
організувалася за рахунок часу в доро-
зі. Здобула можливість отримувати ко-
рисну суспільну інформацію; за раху-
нок Twitter — новини освіти, висвіт-
лені з точки зору Ради, професійну ін-
формацію від «Групи вчителів інфор-
матики». Facebook дає цікаві обгово-
рення громадських, культурологічних 
проблем. Однокласники мене зараз ці-
кавлять менше, бо всі вже знайшлися. 
Теж саме Вконтакте — нецікаво. Олена 
Львівна Чепур

Опитування провели  
учні 7-Б

Наше опитування
Вконтакте, Facebook , TwiTTer, MySpace, … — в цих соціальних мережах ми проводимо 
години і години на день. Наприкінці листопада наші журналісти провели опитування як серед учнів, 
так і серед вчителів (ви колись задумувались, скільки часу наші вчителі проводять свій вільний час 
в Інтернет-просторі?) стосовно соціальних мереж в їхньому житті. Міркування на цю тему,  
а навіть вже сама статистика, що дає уявлення про те, скільки людей зареєстровано,  
в яких саме соціальних мережах, тощо — все це дало цікаві результати. 

Статистика:

Клас, вчителі / питання 7-А 10-Б 11-А
Вчителі 

(всього 11 
опитаних)

Кількість зареєстрованих  
/ не зареєстрованих у соціальній мережі 29 / 0 19 / 0 10 / 0 11 / 3

Вконтакте 23 19 10 4

Facebook 10 14 6 4

Однокласники 2 - - 7

Twitter - 3 4 1

не відвідую жодної - - - 2

Тривалість часу,  
проведеного в соціальній мережі

від 1 до 4 год. 
в будні;  

5-6 год. —  
на вихідних

від 1 до 3 год. 
на день

від 30 хв.  
до 2 год.

від одного 
разу в пів-
року і 5 хв. 

— раз  
на три місяці  

до 2 год.

Двадцать пять 
привычек  
сильных людей 

К ожного навчального року 
упродовж II чверті відбу-

ваються районні тури олімпіад 
з усіх, яких тільки можна і не 
можна предметів. Хочеш — йди 
на математику. Хочеш — на іс-
торію. Не підходить? То йди на 
українську чи російську мову і лі-
тературу. Що, не подобається? Ну 
тоді на тебе чекає образотворче 
мистецтво, екологія, психоло-
гія... Тільки от з музики і фізкуль-
тури ще не придумали. А голо-
вне, так зручно! У вихідні зранку 
прокидаєшся собі, спокійно зна-
ходиш школу у Тмутаракані, ви-
бачте на слові, де проводиться 
мозковий штурм тих, у кого мо-
зок 60 розміру, і жоден капелюх 
не налазить на голову.

Я, звичайно, жартую, але су-
діть самі: в чому сенс цього дій-
ства? Думаю, небагато хто чекає 

на оголошення списку з трьох 
пунктів тих, на «кого покладе-
на величезна відповідальність 
— захистити честь школи на ра-
йонному рівні і вибороти пере-
могу (I, II, III місця)». Вибачте, 
нічого вже там захищати, за нас 
уже давно «захистили» честь і 
дещо по-іншому. Звісно, комусь 
таки це потрібно, щоб отримати 
добру оцінку, щось довести вчи-
телю, отримати добре ставлення 
педагога чи просто цікаво себе 
перевірити. Але мета всієї цієї 
катавасії у чому?

Перевірити знання? Зовсім ні. 
І зараз доведу, чому. Після олім-
піади і туману недоспаної ночі 
приходимо в школу. Від вчите-
ля, на олімпіаду з чийого пред-
мету ходили, чуєш: «Дуже добре 
(це про якусь шкільну роботу)! 
От якби так на олімпіаді...», або: 

«Ну нічого, що місця немає, але 
у тебе будуть, безумовно, бону-
си». Втішно це чути. Але бону-
сів цих хоча б у вигляді поточ-
ної оцінки не дочекаєшся. І вза-
галі: місця немає — навіть не 
запитуй на цю тему. Ти, мовляв, 
підвів школу чи не виправдав 
сподівань. Можливо. Відбулася 
перевірка? Аніяка. Працюємо на 
результат! Citius, altius, fortius! 
(Швидше, вище, сильніше! — 
олімпійський девіз, для тих, хто 

не знає ), і зовсім тут не до-
речна фраза «Головне — не пре-
рмога, а участь!» Отож бо.

Особисто я вбачаю у цьому 
тільки наслідки радянської ідеї 
на кшталт «Сягнемо неосяжно-
го!» чи «Треба бути кращим у 
всьому!». Тобто олімпіади були 
способом підтримувати дух кон-
куренції, який спонукав става-
ти кращим. У цьому процесі ви-
робляється багато якісного про-
дукту, який можна використати. 
Все, мета досягнута. І не більше. 

То ж в чому ж сенс олімпіад? 
Прославити свою школу? Радше, 
себе прославити. 

Позмагатися? Можливо. 
Перевірити свої знання? Та 

ні, олімпіада — звичайна шкіль-
на контрольна, на якій всі спи-
сують, і на яку приходять дале-
ко не всі відмінники.

Отже, учні, не спримайте 
олімпіади всерйоз. Хочете — 
йдіть, перевірте свої знання для 
себе і не надто чекайте на якесь 
місце. Йдіть у своє задоволен-
ня. На олімпіаді не переймайте-
ся: напишете, як напишете. Все 
ж таки фрмула «Головне — не 
прермога, а участь!» лишаєть-
ся. Честь школи від цього не по-
страждає, будьте певні. Ви заро-
бите новий досвід. Пам’ятайте: 
олімпіади — це захід, як ка-
жуть, для галочки. І живіть спо-
кійно 

P.S. Будь-які репліки, вико-
ристані у статті, не є цитуван-
ням наших вчителів. Будь-які 
описи не містять ніякого під-
тексту. Це лише моя суб’єктивна 
думка, навіяна обставинами...

Марія Писаренко, 8-А

Олімпіади: атавізм радянщини 
чи перевірка знань?
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Кіно, дурні, влада

 Від редакції. В минулому номері газети була надрукована стаття, присвячена пам’яті Стіва Джобса. Але — без підпису. Її автор — Анастасія Балянова.
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З олота, тепло-ясна, багря-
нолиста, ніжно-свавільна 

нинішня осінь. Ці постійні й 
непостійні епітети спадають 
на думку, коли заходиш до 
старовинного Голосіївського 
лісу. Нині він опинився у се-
редмісті, а колись це була око-
лиця Києва.

Саме тоді, повернувшись з 
евакуації, оселився тут поет-
академік Максим Тадейович 
Рильский. У будинку, зведено-
му за власним проектом, ми-
тець натхненно працював, при-
ймав гостей, а ще плекав рос-
кішний сад, де цвіли від ранньої 
весни до пізньої осені квіти.

У час вересневого буяння 
троянд і синьооких хризантем 
потрапили і ми у цей гостин-

ний дім на свято «Голосіївська 
осінь».

Садиба поета, доглянута 
співробітниками, вразила нас 
не роскішшю, ні! — а теплом 
родинного гнізда: тихою при-
станню «робочого стола, де ще 
на якорях дрімають вірні ри-
ми», «фортепіано з теплою ду-
шею», дивовижною бібліоте-
кою, «де рядами гордими про-
рочисто-німими стоять книж-
ки, нетлінні, мов краса…».

Дім чекав на гостей!
Від усвідомлення цього на-

ша участь у святі була особли-
во приємною. Щоправда, тро-
хи ніяковіючи перед гляда-
чами, ми читали високу пое-
зію А. Міцкевича, О. Пушкіна, 
Саят-Нова, Гете, Водсвордта… 

Світова класика, перекладена 
Максимом Тадейовичем, зву-
чала музикою рідної мови! 
Для когось із нас це стало від-
криттям, для когось одкровен-
ням, для когось неосягненним 
умінням Майстра.

У контексті київської осе-
ні світлим мінором звуча-
ли поетичні мініатюри пей-
зажної і філософської лірики 
Рильского. Душа наповнюва-
лася красою, відчуттям вічнос-
ті й незнищенності доскона-
лого.
Пером огненним вічність пише
Свій нескінченний фоліант,
І вітер з ніжністю колише 
Листки замислених троянд… 

Тут це бачиш і чуєш сер-
цем, від чого стає тепло-тепло. 
Тому для багатьох із нас цей 
куточок рідного міста став до-
мом, де зігріваються серця.

Кияни з 8-Б

У листопаді в залі Кловсь-
кого ліцею відкрилася ви-

ставка уч нівських картин 
Відколи в нашому невелико-

му залі відкрилася виставка, цей 
куточок ані дня не пустував — 
хлопці і дівчата з цікавістю роз-
глядали твори юних художни-
ків, можливо, своїх однокласни-
ків. Було очевидно, що ніхто не 
залишився байдужим до цього 
свята живопису.

Діти залишали свої вражен-
ня в «Книзі відгуків», тут йшло-
ся про ті картини, які найбільше 
сподобались.

Кожна картина — це ніби 
частка душі ліцеїстів, їхні вра-
ження від світу. Відчувається, 
картини дихають теплом, споко-
єм, любов’ю. 

Передовсім, привертають 
увагу зображення українських 
церков. Вони без назв, але одна 
церква дуже нагадує дерев’яну 
церкву у Музеї під відкритим 
небом «Пирогово». Мимоволі 
подумки переносишся у це міс-
це, навіть внутрішній інтер’єр 
церкви встає перед очима.

Виставка вельми розмаї-
та: це і флористика, і натюр-
морти, і пейзажі, написані різ-

ними авторами: Олександром 
Білим, Дмитром Єрохіним, 
Євою Краснокутською, Ан-
ною Черничук, Дмитром Троп-
шею, Даною Прядкіною, Ала-
ном Коганом, Анною Іва-
ненко, Алісою Подпаловою, 
Владиславою Супрун.

Особливо вразила картина 
Марії Гієвської, яку я назвала 
«Захід сонця в Африці». 

Хочеться подякувати юним 
художникам і побажати їм 
вдосконалювати свою май-
стерність, аби знову і зно-
ву дарувати нам свято живо-
пису. 

Анастасія Юрченко 6-А

Враження: 
Вразила робота Алана 

Когана. Несподівана техні-
ка та колористика. Адже ма-
риністи (художники, що пи-
шуть море — ред.) здебіль-
шого використовують синю 
гаму у своїй палітрі. Юний 
митець видається вже зрілим 
майстром. 

Чарівна робота Наталки 
Онищенко — та, де церков-
ка на пагорбі. Така мила і ра-
дісно-спокійна. Чудово, що в 
нас є тепер така дівчинка в лі-
цеї, з таким поглядом на дій-
сність.

Не можливо відвес-
ти погляд від човна Маші 
Гієвської...

Давайте один одному дарува-
ти радість! Адже ми талановиті, 
і багато чого можемо.

Олена Львівна Чепур

Когда проходишь мимо кар-
тин, поднимается настроение, 

в первую очередь, из-за эмо-
ций, идущих от них, ярких кра-
сок. От выставки как будто по-
лучаешь эмоциональный за-

ряд. Особенно по-
нравились работы 
моей одноклассни-
цы Маши Гиевской. 
Удивительно, что 
при нашей загрузке 
у нее остается вре-
мя на занятия живо-
писью, и она не бро-
сает это.

9-Б

Діти такі талано-
виті! Вони мають ці-
каве уявлення про 
навколишній світ. 
Проходячи повз ви-
ставку, поринаєш у 
світ надзвичайних 
вражень, і можеш хоч 
трохи відпочити від 
важкого шкільного-
навчання. Виставки 
дуже потрібні школі, 
бо без мистецтва лю-
дина деградує.

Андрій Мороз, 9-А

Когда от кры-
лась вставка, у 
меня самого по-
являлась идея 
принести свои 
рисунки. Но 
когда я увидел 
работы третье-
классников, то 
понял, что мои 
простенькие ри-
сунки — просто 
ничего.

Р а с  с м ат  р и -
вая картины, ви-
дишь, что у каж-
дого автора свой 
неповторимый 
стиль, поэто-
му нет одинако-
вых картин. Все 
эти яркие кра-
ски поднимают 

настроение. И не важно, что на-
рисовано — цветы или церковь.

Спасибо организаторам! Вы 
подарили ученикам хорошее 
настроение.

Саша Вишняков, 9-А

С каждым днем убеждаюсь, 
что дети у нас учатся мега-та-
лантливые! Я поражаюсь тому, 
как третьеклассники пишут та-
кие картины! И работы моей 
одноклассницы Маши Гиевской 
замечательны. Спасибо за пре-
доставленные впечатления. 
Кловский Forever!

Катя Стратієнко , 9-Б

Дуже дякую! Я й не знала, що 
в нас навчаються такі таланови-
ті діти. Мене надихають такі ро-

боти, так хочеться взяти па-
пір, пензлі і почати… Вийде, 
звичайно, по-іншому, адже 
всі ми різні. Але так, як у цих 
юних художників все одно 
не зможу.

Вікторія Діденко, 9-Б

Від редакції 
Від імені учнів та вчи-

телів Кловського ліцею ви-
словлюємо вдячність орга-
нізаторам виставки — вчи-
телям Світлані Борисівні 
Волошиній та Наталі 
Іванівні Малісовій, які про-
довжують справу Світлани 
Василівни Петровської. 

З-за неможливості поміс-
тити тут всі враження про 
виставку, резюмуємо, що, 
крім робіт Алана Когана і 
Марії Гієвської, які дістали 
найбільше схвальних відгу-
ків, відзначено також кар-
тини Сашка Білого, Дани 
Прядкіної, Ані Іваненко, Іллі 
Броннера, Ані Черничук, 
Діми Тропші та інших.

К ожен з нас знає про відомого поль-
ського письменника, лікаря Януша 

Корчака. Втім, більшість знають лише 
про його трагічну загибель. Але чи по-
винні ми сприймати цю велику людину 
лише за її минулим, тим, як вона віддала 
своє життя заради дітей? Ні. Адже сьо-
годення тішить нас безсмертними тво-
рами Корчака. Одним з них є «Пригоди 
Короля Мацюся». Перекладена укра-
їнською мовою, книга нещодавно по-
бачила світ у видавництві «А-БА-БА-
ГА-ЛА-МА-ГА» й буда презентована у 
Кловському ліцеї («Меридіан», жовтень, 
№1 (64) — ред.). 

В цій книзі — сам Корчак, сутність йо-
го особистості: жага до встановлення 
справедливості на Землі, бажання допо-
могти усім, хто цього потребує, щира лю-
бов до дітей. І хоча твір, на перший по-
гляд, простий та наївний, він сповнений 
глибокого філософського змісту та при-
хованої іронії, яку так любив автор. 

Януш Корчак не вдається до деталь-
ного опису усіх персонажів твору. 
Читач може дати волю своїй фантазії, 
уявляючи себе в образі Короля Мацюся. 
Образ маленького хлопчика розкрива-
ється не в красивих діалогах, багатих 
епітетами, не в складних та незвичних 
порівняннях, а саме в його вчинках та 
діях. Він кидає виклик долі, хоча вона 
не раз випробовує його. Він стає коро-
лем, хоча за його спиною лише змови 
пихатих міністрів. Проте юний король, 
на посаді якого хотів би опинитись ко-
жен, не бачить у цьому нічого прива-
бливого. Він завжди прислухається до 
думки інших та ставиться до усіх абсо-
лютно однаково. В ньому більше само-
поваги, більше власної гідності ніж у 
тих, хто його оточує!

Маленький Мацюсь — це втілення до-
рослої мудрості разом з дитячою наїв-

ність та щирістю. Улюбленець свого на-
роду, він подолав багато випробувань, 
але жорстока реальність не оцінила бла-
городних вчинків маленького хлопчи-
ка. У читача виникає запитання: чому? 
Кожен поставив себе на місце Короля 
Мацюся! Це і було головною метою ав-
тора. І хоча історія сповнена сумом так 
само як і життя Януша Корчака, в ній є 
щось світле. Мабуть це — віра, віра в те, 
що життя Мацюся не минуло дарма, адже 
своїм прикладом він показав усім, що світ 
треба змінювати на краще.

 Хочеться й самому навчитися в юно-
го короля Мацюся доброти й людяності. 
Адже він знає набагато більше, ніж дех-
то з дорослих. 

Запропонуйте своїм 
батькам прочитати цю 
книгу, можливо, вони 
ще трошки діти в душі 
і ще мають в серцях на-
дію та бажання зміни-
ти цей світ на краще!

Анфіса Дорошенко, 8-Б

Враження про книгу: 
Мені дуже сподобалася книга «Пригоди 

Короля Мацюся» Януша Корчака. Тому 
що ця книга розповідає про нашого ро-
весника, який був королем у своїй вели-
кі державі. Про те, як він проводив різні 
реформи, як Мацюсь втік на війну та ін-
ше про нього. Ця книга мені подобаєть-
ся тим, що вона має дуже гарний кінець. 
І тим, що письменник ставить Мацюся у 
скрутні становища. Й тим самим показує 
нам, що життя не таке вже й веселе і щас-
ливе, як нам здається. 

Валерія Попова, 5-Б

Я не то чтоб любопытствовал,
я по небу летел...
(Б.Окуджава)

29 жовтня цього року в 
Колонній залі Націо-

нальної філармонії України від-
бувся концерт з нагоди 40-річчя 
уславленого колективу, дитя-
чого хору «Щедрик».

П’ять років тому, Ірина Саб-
ліна, засновниця хору «Щедрик», 
розповідала:

«В репертуарі «Щедрика» 
близько тисячі творів класи-
ко-романтичного напрямку, а 
також сучасна музика, народ-
ні пісні різних країн світу. Всі 
твори «Щедрик» виконує мо-
вою оригіналу. Раніше діста-
ти ноти зарубіжних компози-
торів з оригінальним текстом 
було дуже складно. Можна бу-
ло придбати лише в перекладі. 
За Радянського Союзу нам до-
помагали колеги з Прибалтики, 
ми обмінювалися нотами. Але 
за кордоном так не прийнято. 
Репертуар «Щедрика», зібраний 
по крупинках — це дійсно вели-
ка цінність».

А щоб читачі газети зрозумі-
ли, чим пишається Леді Музика 
(таким титулом нагородили 
Ірину Миколаївну Сабліну її ви-
хованці), ризикну цією публі-
кацією, яка є власне короткими 
спогадами з власного життя. 

Коли мені було 10 років, пе-
ред сім’єю постала проблема: 
віддати доньку в хор, але та-
кий, де б не займалися тіль-
ки тим, що уславлювали ідеоло-
гію «той страны, страны особой, 

о которой мы поем». 
«Будеш там партію 
славити, «Ленін в тобі 
та в мені» співати, — 
казали мої батьки. І 
дійсно, репертуар хо-
ру радіо й телебачен-
ня, де я пройшла кон-
курсні випробування, 
мав левову частку са-
ме таких «ідеологіч-
них» творів. Згодом 
стали готувати програму до 
100-річчя В.І.Леніна, і стало зо-
всім сумно. На тому моя хорова 
діяльність на виході припини-
лася, залишився лише шкільний 
хор під орудою Лесі Григорівни 
Карпової, але про це якось ін-
шим разом...

Просто я не знала, не знали 
й мої батьки, що до народження 
хору «Щедрик» залишався рік.

Ірина Сабліна задумала й зро-
била на той час майже неможли-
ве: її вихованці відкрили шлях 
до європейської культури в то-
талітарній державі. Вперше я 
почула спів «Щедрика» студент-
кою (мене запросила Світлана 
Василівна Петровська на кон-
церт, в якому брала участь її 
донька Катя), і я була в захо-
пленні! Мене вразили культура, 
інтелігентність виконання, чу-
дове срібне звучання. Втім, по-
над усе шокувала програма: тут, 
в Києві, який не був осередком 
дисидентської думки, співали… 
спірічуелс (блюзи й духовні гім-
ни афроамериканців — ред.).

Ми ж були «майстрами чи-
тання поміж рядків». Якимись 

тоненькими вусиками душі ми 
впізнавали своїх і «ліпились» до 
них серцем. А тут зі сцени цілий 
колектив своїх, однодумців...

Відтоді у творчість «Щедрика» 
я закохалась на все життя.

Звісно, репертуар підбира-
ють дорослі, але виховує він 
і дорослих, і дітей; і виконав-
ців, і слухачів. І невпинно й 
ненав’язливо йде процес форму-
вання особистості.

З 2005 року керівництво 
«Щедриком» перейшло до 
Маріанни Сабліної, людини ви-
сокої культури, доньки видат-
них музикантів сучасності. І в 

цьому ж році колектив пере-
міг на I Міжнародному конкурсі 
«Духовна музика в Римі». Папа 
Римський Бенедикт XVI запро-
сив хористів до літньої резиден-
ції. «Дякую, що в своїй творчості 
ви завжди бездоганні», — звер-
нувся він до юних хористів чи-
стою українською мовою.

Звичайно, дорога, яку торила 
для «Щедрика» Ірина Сабліна, не 
звернула в інший бік. Її донька 
Маріанна Романівна продовжує 
найкращі традиції. Кожен кон-
церт хору, безумовно, є святом. 
Всі концерти колективу прохо-
дять з аншлагами. Люди аплоду-

ють стоячи, подовгу не можуть 
розлучитися з артистами, у бага-
тьох на очах сльози захоплення. 

І наостанок я хочу вислови-
ти повагу і вдячність своїм уче-
ницям, дівчатам з Кловського лі-
цею, що співають в «Щедрику»: 
Головченко Маріанні, Ніцко 
Анастасії, Макаровій Марії, 
Максименко Олександрі — за 
їхню бездоганну, велику 
і цікаву роботу, за обда-
рованість, яка приносить 
радість людям.

Олена Львівна Чепур, 
вчителька математики 

Свято живопису 
в Кловському ліцеї
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Іван Малкович в колі учнів Кловського ліцею 
на презентації книги 

Зліва на право: Інна Борисівна Співакова, Іван Малкович, Світлана Василівна Петровська, 
Богдана Матіяш     

На місці Короля Мацюся…
Рецензія на книгу «Пригоди Короля Мацюся» Януша Корчака

Дитячий хор поважного віку
(до 40-річчя хору «Щедрик») 

Ірина 
Сабліна, 

засновник 
хору

Дім, де зігріваються серця

Поїздка  
до Музею Максима Рильського
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1. Они ищут и находят воз-
можности там, где другие опу-
скают руки.

2. Они выносят урок из того, 
что другие считают неудачей.

3. Они принимают обдуман-
ные решения.

4. Они постоянно и созна-
тельно возводят дорогу к свое-
му успеху, в то время как дру-

гие ждут, когда успех найдет 
их сам.

5. Они боятся так же, как и 
все остальные, но не позволяют 
своему страху управлять ими. 
Страх — это всего лишь опасе-
ния.

6. Они задают правильные во-
просы — те, которые исчерпы-
вают ответ.

7. Они не жалуются — это 
лишняя трата сил. Все их жало-
бы лежат в суде.

8. Они не перекладывают ви-
ну. Они берут полную ответ-
ственность за свои действия и 
результаты на себя.

9. Они не обязательно обла-
дают фантастическим талантом, 
но всегда находят способ макси-
мально реализовать имеющийся 
потенциал. Они требуют от себя 
большего.

10. Они заняты, производи-
тельны и пунктуальны. Во всех 
местах, где все просто бездель-
ничают, делают вид, что рабо-
тают и разглагольствуют — они 
работают.

11. Они собирают вокруг се-
бя единомышленников — ни-
что так не помогает в достиже-
нии цели, как сплоченная ко-
манда.

12. Они честолюбивы; они за-

дают себе вопрос: а почему бы 
не я? Это позволяет управлять 
своей судьбой, а не плыть по те-
чению.

13. Они знают, какой они хо-
тят видеть свою жизнь, и делают 
ее такой, в то время как другие 
просто смотрят на свою жизнь 
со стороны.

14. Они не подражают, а ищут 
новые пути.

15. Они не откладывают, а 
значит — не проводят жизнь в 
ожидании «чего-то».

16. Они учатся всю жизнь. 
Любой жизненный опыт — это 
урок.

17. Они оптимистичны, а по-
тому во всем видят пользу.

18. Они делают то, что они 
должны делать, независимо от 
того, как они чувствуют себя в 
данный момент.

19. Они идут на риск — фи-
нансовый, эмоциональный, про-

фессиональный, психологиче-
ский.

20. Они не уходят от проблем, 
а поворачиваются к ним лицом.

21. Они не загадывают жела-
ния и не ждут счастливого шан-
са. Они строят свою судьбу.

22. Они стараются предупре-
дить события. Они принимают 
меры прежде, чем что-то успе-
ет случиться.

23. Они умеют управлять эмо-
циями. Они чувствуют то же са-
мое, что и все, но они — не ра-
бы своих эмоций.

24. Они владеют искусством 
коммуникации, и постоянно его 
совершенствуют.

25. Они имеют определенный 
план жизни, и они придержива-
ются его. Их жизнь — не череда 
беспорядочных событий.

Подготовил  
Артем Даточный

Ви певно думаєте, цей на-
рис про владу, Дурнєва 

чи сінематограф. Але цей на-
рис про вас та наш віртуально-
реальний світ. Світ сну, який 
ми будуємо, створюємо, зміню-
ємо, руйнуємо, ніби віртуаль-
ний. Щомиті. Живучи в реалі, 
ми бажаємо, щоб це було справ-
жнє життя, але підсвідомо ро-
бимо чернетку. З кляксами, ви-
правленнями, вставками, іноді 
навіть цитатами.

Та щохвилини створюємо вір-
туальний світ, надягаючи на-
вушники та заплющуючи очі, 
поринаючи в гру на телефоні чи 
комп’ютері, будуючи мрії, див-
лячись на рекламу в метро чи 
за вікном. Але я Вас здивую – 
це свідомий сон, який поглинає 
наш мозок у вихрі думок, шу-
му, інформації, мрій. Ні, скаже-
те ви. Це не сон, це всього ли-
ше думки та реальність. То я від-
повім: «Так, це не сон». Сон – це 
коли ви відпочиваєте фізично, 
не можете керувати тілом, ру-
хами. Він поглинає вас, блокує. 

Але хіба, дивлячись на рекламу, 
мріючи, граючи, ви можете ро-
бити різкі рухи, не відриваючи 
думок від цих занять? Слухаючи 
музику, вона, навпаки, починає 
рухати нами, задаючи свій темп 
та настрій, але теж підсвідомо. 
Особливо, коли ми чуємо її впер-
ше та захоплюємося нею. Це сон 
мозку, а не тіла, з якого деякі 
люди важко виходять. Хтось ба-
жає, щоб усі були завжди в ньо-
му. Підкорялися, купували, спа-
ли. І деякі зациклюються і під-
свідомо, ніби уві сні, тільки й ро-
блять, що сплять... Залишається 
місце лише для р о б о т и. Але 
мозок теж виконує її сонно, бо-
рючись, як з напастю та хворо-
бою, щоб поскоріше її позбави-
тися. Тоді ми вмикаємо музику, 
Інтернет, спілкування, гру, фі-
зичну насолоду. Може не так? 
Приходячи на роботу, ви вми-

каєте Інтернет та соціальні ме-
режі, Скайп... В дорозі та прий-
шовши додому Ви знову зану-
рені в музику, телевізор (о так 
зомбо-плазма!). Чи ви не «роби-
ли уроки» за комп’ютером, тіль-
ки щоб посидіти за ним? О так.

Але ми маємо ставати ро-
зумнішими. Рейтинг у партій 
(причому у всіх) падає, надія 
на Євросоюз взагалі як загубле-
ний десь сон. Є реальна загро-
за вивільнення людей зі сну. А 
це призводить до революції та 
смерті. Спитайте себе, чому піс-
ля появи телевізора та нових ін-
формаційних технологій у циві-
лізованих країнах майже не бу-
ло масових заворушень?

Я бачу, ви не вірите мені. Тоді 
повірте собі. Подивіться на ру-
ки. Ви вважаєте, що вони зроби-
ли багато, завершили більшість 
справ, але залишаються ще й не 

розпочаті? Ці ру-
ки безмолвні, але 
водночас вони, як 
обличчя ваше та 
ваших добрих та 
поганих справ. 
Повірте в себе. 

Дурнєв повірив у себе та свої 
знання. Його поставили на ро-
боту свідомі люди. Він «звір-
ськи тролить» людей, висвітлю-
ючи, які вони тупі. Здебільшого 
це так, але в деяких випадках 
виникає «ступор камери та мі-
крофону». Та ми бачимо, що лю-
ди сплять, не вірять в себе, гу-
блять себе.

Кіно розбещує людей, вони 
забувають читати. Вони дума-
ють про неважливе, намагаю-
чись піти від реальності у сон, 
але вони вже у сні, який не 
має поверхів та викидів. Так, 
потрібен потужній викид, який 

зруйнує головного Бога – гро-
ші. І все розпочнеться спочатку. 
Можливо. А віртуальних людей 
залишається на Землі все мен-
ше. Але ще залишаються вольо-
ві люди, які хочуть донести до 
сонь свої думки-викиди. Вони 
знімають ті ж фільми, створю-
ють програми, пишуть книжки. 
А може ніхто не хоче прокида-
тися? Чи вони не мають волі? 
То інші будуть правити ними. Та 
нехай прилетить комета зі сво-
єю вогняною владою. А поки 
спіть, і перевірте ваш тотем…

Дмитро Андріанов, 11-А

Чи вважаєте себе залежними  
від соціальних мереж, чому?

— Так, вважаю. Тому що це — гарна 
можливість спілкуватися з друзями, об-
мінюватись інформацією. Якщо довго не 
заходжу в соц. мережу, то відчуваю се-
бе дещо не повноцінно… Анна Іванова

— Ні, я не залежу від соціальних ме-
реж, бо, вважаю, це лише трата часу. А для 
розмов користуюся Skype. Олександр 
Анісімов

— Залежна. Я багато разів обіцяла со-
бі, що коли прийду додому, не увімкну 
Інтернет. Але це вийшло в мене лише 1 
раз. Олександра Сулименко

— Ні, не вважаю себе залежною. Я по-
любляю спілкування «наживо», а не в ме-
режі, адже людина може себе видавати в 
мережі не за того, ким вона є насправ-
ді. Втім, позитивним є те, що можна зна-
йти потрібну інформацію. Більшість лю-
дей звикають до соціальних мереж і «не 
можуть без них жити». Але не я. Потяг до 
соц. мереж я вважаю не звичкою, а хво-
робою. Вероніка Горбань

— Ні, я свідомо уникаю будь-яких за-
лежностей, не дозволяю собі, аби якась 
звичка мною володіла так, щоб важко бу-
ло відмовитись від неї. Це стосується не 
тільки Інтернету. Іноді не можу відірва-
тися від цікавого матеріалу з питань іс-
торії чи від чудового фільму, який знахо-
джу в Інтернеті. Але від соціальних ме-
реж не залежна, немає ані бажання, ані 
часу сидіти в цих мережах довго. Олена 
Львівна Чепур

Чи впливають на вас  соціальні 
мережі, якщо так — як саме?

— Вважаю, соц. мережі впливають на 
всіх, але не психічно. Вони впливають 
інформаційно. Щодня люди обговорю-

ють події, про які дізнаються з Інтернету. 
Тут можна як відкрити для інших своє 
життя, так і самому дізнатися про життя 
інших. Олександра Сулименко

— Как на личность — не влияет. А в 
смыле отношений с людьми, естествен-
но, влияет. Наташа Онищенко

— Наша вчителька з інформатики ка-
же: «Мені подобається Вконтакте через 
те, що ви навчаєтесь швидко друкува-
ти!». Втім, з іншого боку, коли багато ча-
су проводиш в соціальних мережах, по-
ступово втрачається зір… Андрій Мороз

10-Б
— В какой-то мере 

влияют. Ин фор мация 
чем доступнее, тем бо-
лее ложная. И все же, 
страничка в соц. се-
ти даёт определенное 
представление о чело-
веке. Хотя, чаще всего, 
не реальное, а желае-
мое. 

— Я приобретаю 
много интересного — 
фотографии, тексты пе-
сен и стихов, цитаты, 
смешные видео и т.д. 
Социальные сети мож-
но использовать и с вы-

годой, пользой — рекламировать свой 
товар, общаться с друзьями за грани-
цей, участвовать в дискуссиях. Конечно, 
улетает «в никуда» огромное количе-
ство времени, зрение немного портит-
ся, осанка все менее и менее напомина-
ет картинку «Як правильно сидіти» из 
пособий для школьников. Мы решаем 
проблемы троллиногом, а наибольшее 
оскорбление — не поставить под фо-
то «Мне нравится». Надо просто не вос-
принимать это всерьёз и чётко отделять 
социальные сети от реальности. Тогда 
не будет зависимости и пагубных по-

следствий. 
— Я теряю точку со-

прикосновения с реаль-
ностью. Приоритетным 
является, скорое, обще-
ние в сети общению в 
реальности. Надежда 
в том, чтобы семьи, в 
будущем не были по-
строены по web-cam в 
Skype.

— Я стаю більш від-
критою і комуніка-
бельною, більше ча-
су проводжу задля се-
бе, на власній терито-
рії, з власними думками 
і життям, не звертаючи 

уваги на інших. Здобуваю: можливість 
спілкуватися з людьми, з якими не маю 
можливості спілкуватись по телефо-
ну; задовольняю свої бажання, напри-
клад, слухаючи улюблену музику, див-
лячись улюблені фільми; дивлюся фо-
тографії, яких не можна побачити про-
сто так. Втрачаю: час; можливість і ба-
жання частіше особисто зустрічатись з 
людьми; можу дивитися кіно, спектаклі 
в Інтернеті, замість того, щоб йти без-
посередньо в кінотеатр чи драматич-
ний театр. 

— Соц. мережі можуть розповісти про 
незнайому людину багато нового. Вони 
допомагають не втрачати спілкування 
на відстані, знаходити нових друзів, за-
водити знайомства. Але спілкування че-
рез Інтернет ніколи не замінять живо-
го спілкування. І це є безперечним мі-
нусом. Я помітив, що почав менше гу-
ляти з друзями надворі, менше з ними 
спілкуватися віч-на-віч. Це мене засму-
чує, оскільки люди усе менше цінують 
живе спілкування, у ньому просто відпа-
дає потреба.

— Завдяки соціальним мережам я 
здобула більше спілкування, що, зре-
штою, не завжди добре для мене закін-
чується. Тому що люди на повідомлен-
ня зі смайликами реагують кожен по-
своєму. 

— Через соціальну мережу я завжди 
можу дізнатися домашнє завдання. Хоча 
інколи багато часу забирає якась без-
глузда переписка. Крім того, псується 
зір, стаєш малорухливим, менше займа-
єшся спортом. Я просто мрію про зни-
щення соціальних мереж...

— Влияют положительно, так как 
поддерживаю связь с родственниками 
и друзьями из разных стран и городов. 
Наталя Володимирівна Ісаєва 

— Завжди цікаво як виглядають лю-
ди, яких я колись знала, їхні родини, які 
в них інтереси. У соціальних мережах 
можна видавати себе за того, ким ти не 
є, а можна — ким ти мрієш бути. Також 
людина, яку ігнорують в суспільстві, мо-
же бути у соціальних мережах зовсім ін-
шою, і вона може знайти друзів зі спіль-
ними інтересами. Олена Володимірівна 
Федорина

— На мене соціальні мережі вплива-
ють. Мене знаходять випускники всіх 
років у всіх країнах світу. Я дізнаю-
ся багато нового від них, але не всти-
гаю швидко та вчасно відповідати і ре-
агувати. Дуже рада, що учні, котрих 
я вчила, або вони просто навчалися в 
нашій школі, завжди пам'ятають мене. 
Також дуже приємно чути їхні побажан-
ня та добрі слова. Світлана Василівна 
Петровська

— Втраченого значно менше, ніж 
здобутого. Часу я не втрачаю, оскільки 
організувалася за рахунок часу в доро-
зі. Здобула можливість отримувати ко-
рисну суспільну інформацію; за раху-
нок Twitter — новини освіти, висвіт-
лені з точки зору Ради, професійну ін-
формацію від «Групи вчителів інфор-
матики». Facebook дає цікаві обгово-
рення громадських, культурологічних 
проблем. Однокласники мене зараз ці-
кавлять менше, бо всі вже знайшлися. 
Теж саме Вконтакте — нецікаво. Олена 
Львівна Чепур

Опитування провели  
учні 7-Б

Наше опитування
Вконтакте, Facebook , TwiTTer, MySpace, … — в цих соціальних мережах ми проводимо 
години і години на день. Наприкінці листопада наші журналісти провели опитування як серед учнів, 
так і серед вчителів (ви колись задумувались, скільки часу наші вчителі проводять свій вільний час 
в Інтернет-просторі?) стосовно соціальних мереж в їхньому житті. Міркування на цю тему,  
а навіть вже сама статистика, що дає уявлення про те, скільки людей зареєстровано,  
в яких саме соціальних мережах, тощо — все це дало цікаві результати. 

Статистика:

Клас, вчителі / питання 7-А 10-Б 11-А
Вчителі 

(всього 11 
опитаних)

Кількість зареєстрованих  
/ не зареєстрованих у соціальній мережі 29 / 0 19 / 0 10 / 0 11 / 3

Вконтакте 23 19 10 4

Facebook 10 14 6 4

Однокласники 2 - - 7

Twitter - 3 4 1

не відвідую жодної - - - 2

Тривалість часу,  
проведеного в соціальній мережі

від 1 до 4 год. 
в будні;  

5-6 год. —  
на вихідних

від 1 до 3 год. 
на день

від 30 хв.  
до 2 год.

від одного 
разу в пів-
року і 5 хв. 

— раз  
на три місяці  

до 2 год.

Двадцать пять 
привычек  
сильных людей 

К ожного навчального року 
упродовж II чверті відбу-

ваються районні тури олімпіад 
з усіх, яких тільки можна і не 
можна предметів. Хочеш — йди 
на математику. Хочеш — на іс-
торію. Не підходить? То йди на 
українську чи російську мову і лі-
тературу. Що, не подобається? Ну 
тоді на тебе чекає образотворче 
мистецтво, екологія, психоло-
гія... Тільки от з музики і фізкуль-
тури ще не придумали. А голо-
вне, так зручно! У вихідні зранку 
прокидаєшся собі, спокійно зна-
ходиш школу у Тмутаракані, ви-
бачте на слові, де проводиться 
мозковий штурм тих, у кого мо-
зок 60 розміру, і жоден капелюх 
не налазить на голову.

Я, звичайно, жартую, але су-
діть самі: в чому сенс цього дій-
ства? Думаю, небагато хто чекає 

на оголошення списку з трьох 
пунктів тих, на «кого покладе-
на величезна відповідальність 
— захистити честь школи на ра-
йонному рівні і вибороти пере-
могу (I, II, III місця)». Вибачте, 
нічого вже там захищати, за нас 
уже давно «захистили» честь і 
дещо по-іншому. Звісно, комусь 
таки це потрібно, щоб отримати 
добру оцінку, щось довести вчи-
телю, отримати добре ставлення 
педагога чи просто цікаво себе 
перевірити. Але мета всієї цієї 
катавасії у чому?

Перевірити знання? Зовсім ні. 
І зараз доведу, чому. Після олім-
піади і туману недоспаної ночі 
приходимо в школу. Від вчите-
ля, на олімпіаду з чийого пред-
мету ходили, чуєш: «Дуже добре 
(це про якусь шкільну роботу)! 
От якби так на олімпіаді...», або: 

«Ну нічого, що місця немає, але 
у тебе будуть, безумовно, бону-
си». Втішно це чути. Але бону-
сів цих хоча б у вигляді поточ-
ної оцінки не дочекаєшся. І вза-
галі: місця немає — навіть не 
запитуй на цю тему. Ти, мовляв, 
підвів школу чи не виправдав 
сподівань. Можливо. Відбулася 
перевірка? Аніяка. Працюємо на 
результат! Citius, altius, fortius! 
(Швидше, вище, сильніше! — 
олімпійський девіз, для тих, хто 

не знає ), і зовсім тут не до-
речна фраза «Головне — не пре-
рмога, а участь!» Отож бо.

Особисто я вбачаю у цьому 
тільки наслідки радянської ідеї 
на кшталт «Сягнемо неосяжно-
го!» чи «Треба бути кращим у 
всьому!». Тобто олімпіади були 
способом підтримувати дух кон-
куренції, який спонукав става-
ти кращим. У цьому процесі ви-
робляється багато якісного про-
дукту, який можна використати. 
Все, мета досягнута. І не більше. 

То ж в чому ж сенс олімпіад? 
Прославити свою школу? Радше, 
себе прославити. 

Позмагатися? Можливо. 
Перевірити свої знання? Та 

ні, олімпіада — звичайна шкіль-
на контрольна, на якій всі спи-
сують, і на яку приходять дале-
ко не всі відмінники.

Отже, учні, не спримайте 
олімпіади всерйоз. Хочете — 
йдіть, перевірте свої знання для 
себе і не надто чекайте на якесь 
місце. Йдіть у своє задоволен-
ня. На олімпіаді не переймайте-
ся: напишете, як напишете. Все 
ж таки фрмула «Головне — не 
прермога, а участь!» лишаєть-
ся. Честь школи від цього не по-
страждає, будьте певні. Ви заро-
бите новий досвід. Пам’ятайте: 
олімпіади — це захід, як ка-
жуть, для галочки. І живіть спо-
кійно 

P.S. Будь-які репліки, вико-
ристані у статті, не є цитуван-
ням наших вчителів. Будь-які 
описи не містять ніякого під-
тексту. Це лише моя суб’єктивна 
думка, навіяна обставинами...

Марія Писаренко, 8-А

Олімпіади: атавізм радянщини 
чи перевірка знань?
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Кіно, дурні, влада

 Від редакції. В минулому номері газети була надрукована стаття, присвячена пам’яті Стіва Джобса. Але — без підпису. Її автор — Анастасія Балянова.
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Merci a tous
Ну что ж, Кловский ты мой… 

4 года, как не крути. 4 года — 
и в радости, и в печали, и здо-
ровая, и больная, и радостная, 
и обиженная, и восторженная, 
— я каждый день шла в школу. 
Порой волочила ноги, и лишь 
иногда, увидив спины одно-
классниц бежала. Зимой и осе-
нью в своей обожаемой цветной 
куртке, в другие сезоны — уже 
и не вспомню в чем. И сама се-
бе я казалась мелкой и смешной.

И при входе в этот белый 
вестибюль, думала ( как рабо-
чий о зарплате): «Что же есть в 
ЭТОМ дне такого, что бы улыб-
нуться директору на входе?». 
Наверное, благодаря живости 
ума такое быстро находилось. И 
я улыбалась. 

Затем заходила в класс и… Её 
как всегда нет ещё. Не учитель-
ницы, нет. Её! Той, которую всег-
да я ждала. Почему? Потому что 
она, со всем своим совершен-
ством и несовершенством, дава-
ла мне тот самый повод для радо-
сти. Каждый день, был освещен 
для меня par une lumiere TROP 
сlaire, когда она и я вместе. И я 
тогда была готова на подвиги… 
Я ждала её зимой два часа в пар-
ке, что бы пойти в театр вместе, 
я всегда после урока безмолв-

но наблюдала, как она собирает 
сумку, я чаще ждала её, чем она 
меня. И несмотря, а может и бла-
годаря этому, Вика так ярко оза-
рила мою кловскую жизнь. С ней 
мне не страшно, не больно, но до 
жути смeшно и радостно.

С 4 и по 8 класс я училась 
здесь. Спасибо. Спасибо за ан-
глийский и основы французько-
го. Отдельно — Алле Борисовне, 
у которой чаевничали, а потом 
поссорились, а потом помири-
лись, но так и не начали сно-
ва чаевничать, и которая потом 
ушла… Надеюсь, к Вам попадет 
эта газета. Знайте же, что я Вас 
так сильно люблю… Спасибо 
Татьяне Растиславовне за зару-
бежную литературу, за русский, 
за манеру общаться, и за по-
нятие «красная строка», и осо-
бенно за то, что мы с Викой 
теперь знаем, с какой баш-
ни Claude Frollo был сброшен. 
Спасибо классу (нынче 9-Б) и 
Елене Владимировне. То, что нас 
не убивает, делает нас сильнее.

Спасибо не всегда открытому 
медпункту, отстутствию свобод-
ного времени, пролитым слезам, 
газете и музею, которые научи-
ли меня верить в себя, беско-
нечным devoirs, Герою, осталь-
ным людям Кловского. Спасибо, 
за то, что мне есть с чем срав-
нивать. Спасибо, что я ценю но-
вую школу.

А что в новой школе? Там на 
первом месте, как для девоч-
ки моего возраста, мой испанец, 
meme s`il ne sais pas encore qu`il 
est a moi… Там находишь новую 
подругу, что бы хоть кому то опи-
сывать его глаза. Вика, спокой-
но, ты мне слишком дорога, что 
бы тебя забыть или заменить. Там 
на уроках можно вырезать сне-
жинки. Там не смущаешься со-
всем. Там я сделала фильм в Movie 
Maker. Там почти все професора 
— мужчины. Там нет информа-
тики, pero на каждом уроке зани-
маемся с компьютерами. Там ма-
тематика на французком. Там ты 
обожаешь украинскую програм-
му. Там учишь испанский и даже 
пойдешь на курсы pour augmenter 
son niveau. Et grace a lui biensur. 
Там чудесно. В эту школу я бегу 
вприпрыжку. Я счастлива. 

Спасибо Вам, дорогие. Я не 
забуду Вас, наверное. Вы мне 
были так любимы и так доро-
ги… А порой нет. Et donc, MERCI 
A TOUS. Et particuleraiment a 
Vika. Je t`adore!!!

Саша Бернадська

Як же виглядало свято, 
яке відбулося 14 жовтня 
2011 року?

Спочатку, за нашою тради-
цією, ми проводили екскурсію 
для першокласників, багато з 
них вже відвідували наш музей 
та знали відповіді на деякі за-
питання. Багато екскурсоводів 
розповідали кумедні історії про 
свої групи з дітлахами. Ось що 
вони розповіли. 

Аліна Каневська:
— Коли я провела всю екс-

курсію (а я це зробила скоріше 
за всіх), то спитала у дітей: «Чи 
є у вас питання до мене?». Вони 
всі почали розбігатися по му-
зею, підбігали до різних стендів, 
щоб спитати про той чи інший 
предмет та показати, що їх заці-
кавило. Я бігала за ними по всій 
залі музею, намагаючись зібра-
ти дітей до купи. Ледь зібрала…

Вікторія Колганова:
— У моїй групі був хлопчик, 

що постійно затримувався біля 
інших груп, і вся моя група йо-
го чекала. Це було дуже кумед-
но. У мене були дуже допитли-
ві діти, і вони задавали досить 
не прості питання, на які я не 
одразу ж могла відповісти, на-
приклад: «Звідки взявся у му-
зеї літак?

«А я хотіла би відзначи-
ти одного хлопчика у мо-
їй групі, що постійно читав 

все, що написано на стендах та 
на документах, він наголошу-
вав на тому, що він найрозумні-
ший, адже читає краще за всіх. 
І, виходить, він мені дуже допо-
міг проводити екскурсію, чита-
ючи все замість мене. Також я 
дізналася, що всі дівчатка в моїй 
групі хочуть стати актрисами», 

— розповіла одна з екскур-
соводів.

Саме посвячення прово-
дилося в актовій залі. Там ді-
тей вітала рада музею, Світлана 
Василівна Петровська, яка є за-
сновником нашого музею та са-
мої традиції приймати першо-

класників у ліцеїсти в му-
зеї, а також президент 
школи Аріна Баранюк. 

Після того, як першо-
класники отримали грамо-
ти, що в цьому році були не 
звичними для нас, але без-
умовно гарними, учнівські 
квитки та подарунки у ви-
гляді паперових пташок, — 
діти представили нам кон-
церт. Весела учнівська мо-
литва, пісня, яку діти вико-
нували хором — все це ду-
же нам сподобалося і не за-
будеться ще довго, адже діти 
так старалися, і в них все так 
чудово вийшло!

Ну що ж, спостерігаймо 
за розвитком наших малих 
ліцеїстів, що «вже входять 
до історії нашого ліцею, ще 
не золоти-
ми літера-

ми, але вже 
В Е Л И К И -
МИ!»

 Олександра 
Сулименко, 

9-А

Нас стало більше!
Закінчення.  

Початок на стор. 1

С аме так ми, учні, дивимося 
на шедевр ковальського 

мистецтва, що красується те-
пер пред ліцеєм замість паркану. 
Мабуть, це чи не найбільш обго-
ворювана тема сьогодні в учнів-
ських колах ліцею. Три метри за-
ввишки, купа прикрас. Серед них 
прочитуються: символи олімпій-
ських богів і влади (дубові лис-
точки), символи королівської 
влади у Франції (лілії), символ 
миру (оливкова гілочка) чи то 
символ переможця (гілка лавру), 
а також крила, пера, обмотані 
шнуром римські колони з прямо-
кутним ордером, коло, схоже на 
капелюх зі стрічкою мережива, 
рицарський щит типу «щит на 
вратах Цареграда», цифра «77», 
напис вгорі «ліцей» і знизу під 
цифрами «Кловський» україн-
ською і англійською мовами (до 
речі, порядок розташування слів 
у назві на паркані нагадує на-
зву якого-небудь комерційного 
ліцею); український малий герб, 
який споріднює наш паркан із 
огорожею Кабінету Міністрів 
України, і, нарешті, «а во лбу 
звезда горит», схожий на фігур-
ний наконечник списа, якийсь 
бутон чи щось у такому роді… 

Справді купа прикрас! Все це все 
привертає увагу. 

А втім, як на мене, навряд 
чи надає шарму і серйознос-
ті нашому ліцею. Навпаки, та-
кі на позір розкішні ворота лиш 
підкреслюють не найкращий 
імідж ліцею, зароблений, дяку-
ючи шановному панові Дурнєву 
і його антирепортажу «Мажори 
Кловського ліцею».

Спочатку ми, проходячи повз 
паркан, зауважували, що не за-
вадило б виділити кольором той 
щит із назвою ліцею. Але від 
розпису фарбами краще не ста-
ло. Не дуже благородно вигля-
дає позолота на листочках, кри-
лах, гербі, щиті, і невиправдана 
червона фарба на номері «77»… 

Вже навіть поповзли чутки, 
що розкішні ворота є символом 
єднання з Кабінетом Міністрів, 
паркан якого поступається на-
шому у своєму розмаху. 

Втім, проходячи позв ці воро-
та, ми, учні, згадуємо колишні 
по-європейськи лаконічні гра-
нітні обеліски, тоді як сучасний 
укріплений мур ніби так і каже: 
«Враг не пройдёт!»

Марія Писаренко, 8-А

Гороскоп
Водолей. Не 

плачьте из-за пу-
стяков, ведь ваши 
слезы не стоят это-
го. Вся жизнь впе-
реди!

Лев. В этом ме-
сяце вам следует 
придержать свои 
эмоции и помень-
ше рычать на учи-
телей. Они ведь то-
же так умеют.

Стрелец. С на-
ступлением хо-
лодов настроение 
ухудшается, но не 
спешите хандрить 
и засиживаться до-
ма, лучше пойдите 

прогуляйтесь, кто знает, может 
вы найдёте ещё какого-нибудь 
хандрящего стрельца. А скучать 
вместе всегда веселее.

Скорпион. По-
нятное дело: тепло-
любивые скорпио-
ны не сильно рады 
зиме. Но не стоит 
раскисать, ведь ско-
ро Новый год.

Весы. Это не 
удачное вре-
мя для безделья! 
Поднимите свою… 
руку и ответьте на 
уроке, признайтесь 

любимому человеку в любви.
Близнецы. Если 

в этом месяце вы 
увидели близнеца, 
то… уберите с до-
роги зеркало. Вы 
будете одни такие 
красивые во всём мире!

Козерог. Под-
точите рога, на вас 
надвигается лите-
ратура. Готовьтесь 
весь день, но вас 
не... вызовут!

Дева. Вас ждёт 
нашествие двоек. 
Поэтому делайте 
все домашнее за-
дания.

Овен. А вас ов-
ны, напротив, ждёт 
нашествие «12». 
Поэтому можете 
расслабиться.

Рак. В этом ме-
сяце не сердитесь 
на родных, ведь 
они делают всё для 
того, чтобы у вас 
было всё хорошо.

Рыбы. Вы буде-
те «плавать» в рус-
ском языке, осто-
рожно, утоните! 
Лучше возьмите с 
собой плаватель-
ный жилет.

Телец. Если у 
вас нет пары, вре-
мя пришло. Любовь 
повернулась к вам 
лицом! Ну а если у 
вас уже есть люби-

мый человек, тогда просто на-
слаждайтесь жизнью.

Гороскоп составили: 
Камила Бусыгина,  

Юля Кириченко, 7-б,  
Аня Дарий,  

Марина Бусыгина, 6-А

Цікавинки
• Найдорожчий зуб був проданий за 4650 $, піс-
ля чого купив його аристократ і вставив в кіль-
це. Було це в 1727 році, після смерті знаменитого 
Ісаака Ньютона, кому і належав зуб.

• Ведмідь грізлі на день може зловити і з’їсти до 
40.000 метеликів.
• Якщо жовту канарку годувати червоним перцем, 
колір її пір’я стане яскраво-помаранчевим.
• У Мемфісі (штат Теннессі, США) закон забороняє 
жабам квакати після 11 години вечора.

• В Індії чоловіки можуть над-
ягати піжаму на вихід. Піжами 
— досить поширена денна фор-
ма одягу.
• Один 48-річний вчитель з 
Каліфорнії зізнався журналістам, 
що протягом 17 років працював у 
школі, не вміючи ані читати, ані 
писати.
• В ідомий бейсболіст Річі Ашбурн 
двічі потрапляв бейсбольним 
м’ячем у одного і того ж фаната.
• На африканському континенті 
говорять понад 
тисячу мовами.

Підготувала 
Оля Пітик, 

10-б

Я не был самым успешным и 
ответственным учеником нашей 
школы, но после того, как всту-
пил в колледж, я стал более от-
ветственным. Сейчас я занимаю 
пост замнстителя главы развле-
кательного комитета, т.е. за-
нимаюсь организацией разных 
экскурсий и концертов. 

Мне кажется, что разница 
между школой и колледжем в 
том, что в колледже все не пла-
новые (учебные) мероприятия 
полностью зависят от студенче-
ского совета колледжа. В школе 
нас толкали к созданию концер-
тов и т.п. Нина Андреевна, мой 
классный руководитель, всегда 
была на наших репетициях, пи-
сала нам сценарии и пережива-
ла за успех этих представлений. 
В колледже же все что делает 
деканат — это приходит на сам 
концерт, получая удовольствие. 

Поэтому выборы ССК 
(Студенческий совет колледжа 

— ред.) были очень значимые. 
Для них предыдущий совет вы-
брал 150 самых успешных уче-
ников и учениц и наделил каж-
дого из них правом депутата. 
Голосование длилось, приблизи-
тельно, четыре часа. Выбирали: 
Главу ССК, зам. главы, главу на-
учного комитета, главу спор-
тивного комитета, главу коми-
тета помощи студентам, главу 
развлекательного комитета и 
редактора газеты. Голосование 
было открытым. Депутаты по-
сле оглашения претендента 
поднимали вверх мандаты и по 
количеству определяли резуль-
тат. Если бы ССК не делал кон-
цертов (это также касается и 
экскурсий), их бы просто не бы-
ло... А так у нас есть такие шоу 
как: Шоу талантов, Мистер и 
Миссис колледжа, презентация 
первого курса и т.д. 

Это настоящая работа. 
Именно это и есть основная раз-

ница. Это приближает нас к не-
зависимой жизни. 

В день у нас по три-четыре 
пары, по 90 минут каждая, и, по 
моему, пару легче выдержать, 
чем уроки, разбитые по 45 ми-
нут. Возможно, просто легче на-
строиться, но это действительно 
более терпимо. 

Кстати, у нас тоже есть 
своя газета, она называется 
«Жирная газета». Но, конечно, 
ей далеко до «Меридиана», хо-
тя наш журналист очень стара-
ется, да и вообще все сотруд-
ничают, ведь понимают, что 
все зависит ТОЛЬКО от нас са-
мих.

На самом деле, очень скучаю 
по всем, но мне нравится в кол-
ледже 

Так что, 
будьте более 
ответствен-
ными, и уда-
чи всем!

Костя 
Морозюк

Листи в редакцію
Колишні учні Кловського ліцею про наш ліцей і про себе інших 

Будьте ответственными! 

Як барани  

на нові ворота...
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 У «магічну» п’ятницю — 11.11.11 — від-
булася дискотека учнів 8-11 класів. Вона 
видалася однією з кращих за останні роки, 
хоч і не вельми людною: крім кількох вчи-
телів, були учні, переважно з 9-Б, 10-Б, 11-
А, 11-Б класів. Організатори забезпечили 
охорону і оригінальне лазерне шоу. Учні 
поводилися культурно . Висловлюємо 
величезну подяку організаторам — на-
шим минулорічним випускникам, Микиті 
Ковальському та Іллі Толмачову.
 Президентська Рада Кловського ліцею 
спільно з Фондом «Інше життя» збирає гу-
манітарну допомогу для дитячих будинків 
міста Києва (м’які іграшки, бажано нові, 

та інші речі). Не 
будьте байдужи-
ми, долучайтеся 
до нас! Приносьте 
іграшки у кабінет 
№18. З питання-
ми звертайте-
ся до президен-
та ліцею, Аріни 
Баранюк.

 В ліцеї відбудеться Конкурс класних 
колективів. Проект має на меті визначи-
ти найбільш дружний і найактивніший 
клас у ліцеї. Вже у грудні Президентська 
рада підведе перші підсумки конкурсу за 
такими даними:
•  Середній бал за результатами семестру;
•  Результати рейдів контролю за шкіль-

ною формою;
• Перевірки кількості запізнень.
Чекаємо на ваші пропозиції стосовно 
представлення класів, критеріїв оціню-
вання і вікових категорій! А також за-
прошуємо на збори Президентської Ради 
у 18-му кабінеті. Єдина умова: приходь-
те з ідеями!
 До Всесвітнього дня боротьби зі 
СНІДом, що відзначається 1 грудня, в лі-
цеї відбудеться акція «СНІДу — ні!». З 
цієї нагоди учні ліцею одягнуть черво-
ні стрічки пам’яті. Прохання до 5-11 кла-
сів долучатися до акції. Стрічки, залеж-

но від кількості учнів президенти класів 
отримають наприкінці місяця на зборах 
Президентської Ради. А шпильки проси-
мо організовувати самостійно (!). Лідери 
класів, проконтролюйте, будь ласка, про-
ведення акції у ваших класах!
 Учні 5-6 класів організували виставу 
на історичну тему «Київська Русь». Діти 
у цікавій формі розповіли про героїчні 
часи X-XV століть. Дякуємо ентузіастам-
виконавцям ролей спектаклю!
 28 листопада в ліцеї відбулася кон-
ференція на тему «Культура історичної 
пам’яті» за участі делегації з Голландії. 
Відбувся урочистий 
концерт і презента-
ція нового проекту 
шкільного музею. 

Підготувала  
Марія Писаренко, 

8-А 

 Постановкою п’єс В.Шекспіра розпо-
чав сезон англійський театр «Софіт». 
Повний проект — «Шекспір про любов» 
— у виконанні учнів 10 класу ви зможе-
те побачити вже 14 лютого 2012 року в 
День всіх закоханих. У планах керівни-
ка театру, Тетяни Єлізарівни Сіяниці, ще 
багато цікавого. Наприклад, плануються 
вистави «Пепі Довга Панчоха» та «Мері 
Поппінс» у виконанні учнів 7 класів. 

Нагадаємо, що різні театральні гурт-
ки у нашому ліцеї працюють з 1900 року. 
Англійський театр «Софіт» — один з них. 
Сьогодні він продовжує свою діяльність. 
Основна група акторів — учні 7 та 10 
класів. Бажаючі подивитися стенди, при-
свячені театральній історії Кловського 

ліцею, можуть за-
вітати на третій 
поверх.

Підготували  
Аріна Григор’єва  
та Ліза Пульвас, 

7-Б

Новини Кловського ліцею 
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З давалося, тільки вчора 
була спека, купа літніх 

фруктів і яскраве сонце, що 
майже не сходило з неба, а 
короткі зливи приносили жи-
вильну свіжість...

Але, почувши шелест лис-
тя під ногами, швидко повер-
таєшся до реальності. Ще два 
місяці тому закотився за обрій 
сонячний диск літа, і всюди за-
панувала осінь.

Підведеш голову, подивиш-
ся навкруги і розумієш: та ні, 
літо ще не пішло. І вже не та-

ке тепле, але все ще лагід-
не сонечко засліпить очі, а 
крони дерев, схожі на палітру 
художника, де змішано жов-
ті, смарагдові, золоті і черво-
ні кольори, — розкажуть та-
ємниці осені...

Перед обличчям пролетить 
барвисте листя, неначе ма-
ленькі човники у небесно-бла-
китному морі; птахи заспіва-
ють останню пісню (не таку 
веселу, як тоді, вранці у літ-
ньому гаю), і легко, як пір’їнка, 
знімуться у безкрає скляне не-

бо. Покружляють у хмарах над 
рідним гніздом і вирушать да-
леко у теплий вирій.

Усі готуються до зими. 
І тільки природа, стомлена і 
зморена тяжкою роботою, від-
почиває, слухаючи тиху і спо-
кійну музику дерев, трав, ві-
тру, павутиння, неба. Йдеш со-
бі далі, потопаючи в пухких 
кучугурах листя, дивишся на-
вкруги. Куди не глянь, усюди 
плоди: яблука, гарбузи, кали-
на, соняшники… Зірвеш собі 
одне червонобоке яблуко, ску-
штуєш шматочок... і відчуєш 
літо, солодке і тепле, як зігрі-
тий і налитий сонцем плід. Та 
ні, літо ще зовсім поруч, осінь 
прийшла тільки для того, аби 
зібрати плоди сонячних про-
менів і дати відпочити старан-
ному літу.

Все сяє сонцем: земля, дере-
ва, трави. Усюди ніби розкида-
ні золоті зірки скляного неба. 
У сонячному промінні сяють 
гірлянди м’якого павутиння, 

що вкрили сухі польові трави: 
полин, чорнобиль, звіробій.

У цьому таємничому і чарів-
ному промінні сітки павутин-
ня скидаються то на язики сі-
рого вогню, то на привидів, то 
на зірки в небі, то на прядиво 
чаклунки осені. 

І раптом розумієш — ця по-
ра зветься «бабиним літом», 
коли літнє сонце розсипаєть-
ся на мільйони часточок, які 
ми відчуваємо в осінніх пло-
дах, коли природа ще не засну-
ла, коли усе відпочиває і насо-
лоджується красою, коли дере-
ва горять червоним, жовтим, 
зеленим кольором, коли грієш-
ся в останніх променях тепло-
го сонця і радієш світові, коли 
за вікном просто краса, а на ду-
ші спокій і літнє тепло…

Вже закінчується жовтень, 
але все ще тривають останні 
миті бабиного літа, часу, коли 
сонце спускається на землю…

 Марія Писаренко, 8-А

Один день  
з життя ліцеїста
Тобі тропічний снився острів,
Море, сонце і пісок, 
Життя прекрасне! Раптом звідкись 
Чути голосний дзвінок.
Тобі себе не обманути:
У школу треба вже іти.
Зі злістю, сонно і повільно
Із ліжка стаскуєшся ти.
Плеснеш собі води рукою,
Двічі щіткою пройдешся,
Розіб’єш об стінку носа,
В кухню важко поплетешся.
ГМО розбав водою,
Сендвіч швидко побудуй.
Ліцеїста є сніданок. 
Все, сідай собі, смакуй.
У портфелі творчий безлад,
Брудно, наче в смітнику,
Починаються змагання
«Піднімання рюкзаку».
Ось приходиш ти до школи,
Всюди гамір, вчителі,
Натовпи, отари люду,
Наче свято на селі.
«Лине перший чортів дзвоник, 
Починається урок», — 
Кажеш злобно ти під носа, 
Наче чарівник-пророк.
Вчитель щось бубнить по класу,
Спати дуже хочеш ти,
Щось розпитує і каже.
Сонні сковують тебе пути.
Раптом, наче грім у небі
Чуєш вчителя слова:
«Йди до дошки, тільки швидко, 
І ставай, відповідай!»
Ти товчешся біля парти,
Між рядами йдеш до дошки
Крізь портфелі-барикади,
Крики, руки і підножки.
Ти прийшов, і думка лине:
«Все. Настав мені гаплик»…
Вже прощаєшся зі світом.
Чуєш дзвоника ти клик.
Ну, я потім запитаю.
А тепер пишіть Де\Зе».
І тебе на крилах волі
З класу стрімко геть несе.
«Що? Домашка? Чорт із нею»,— 
В тебе інший є божок:
«Слава тобі, любий дзвоник!»
І портфель свій поволок.
Ти уже не пам’ятаєш,
Що хвилин тому з десяток
Називав його ти «чортів»
І тримав за сім печаток.

***
У такому ж, мабуть, дусі
(Скільки там?) пройде уроків.
І уже, ось до свободи
Залишилось кілька кроків.
«Що було сьогодні в школі?»
«Байдуже, не пам’ятаю»
Телевізор і комп’ютер,
Я іду! Все інше тебе не займає.
Вже домашку час робити,
Та не хочеться чогось.
Пізно вже, і ти стомився…
Аргументи же, ось-ось.
Сплять уже, мабуть усі,
Спиш і ти на моніторі. 
Вже дванадцята година,
Сплять уже й книжки в коморі.
«Точно! Треба щось зробити!»
Привідкриєш ти підручник,
Кинеш зошити в портфель
Влучно, начебто ти лучник.
Саме так стрибнеш у ліжко.
«Все, уроки я зробив»
Зі спокійною душею
В вири сну себе повів. 
Ось і сон тобі наснився,
Потім спиш без задніх ніг.
День скажений. Зрозуміло,
Зранку встать чому не зміг.

***
Ой, нелегко ліцеїстам
Кожен день в ліцей ходити,
Нудна це й важка робота,
Хоч навчання маємо любити.
Ліцеїсти, ми герої!
Тримайтеся, сестри й браття,
І розпалюйте побільше
Знань своїх багаття!

 
 
 

Марія 
Писаренко, 8-А

Холодный 
день под 
пледом
Опять я ничего не вижу. На 

расстоянии вытянутой 
руки, как-будто каплями воды 
набрызгано, всё расплывается… 
туман…

За окном холодрыга. Снег ещё 
не падает, но чувствуется дуно-
вение зимы. Женщины на улице 
идут быстро, спешно, внутри они 
дрожат от холода, но не показы-
вают этого. Ведь так хочется да-
же в такой хмурый, обиженный 
погодой день, оставаться той, ко-
торую любят, быть просто краси-
вой… для самой себя.

Не смотрите! Не трогайте! 
Отстаньте! Думайте, что я оби-
делась, расстроилась… Это ваше 
право. А я закроюсь, укутаюсь, 
наконец-то согреюсь.

Любимое кресло, самый колю-
чий плед из детских воспомина-
ний, любимый певец (ведь он так 
поёт!), и собака, крошечная, пу-
шистая, смешная и… любимая.

Ну, всё. Согрелась. А за окном 
уже и снег пошёл. Туман рассеял-
ся… Но всё же 
вдали ничего 
не видно. Что 
будет завтра — 
не знаю…

Вика Диденко, 
9-Б

Театр
Сидит за фортепиано пианист,
Не удается жизнь — бывает.
Играет он судьбу свою «на бис»,
А время, как наркотик, — убивает.
Весь мир, как кукольный театр,
Судьба для нас — манипулятор,
где все мы — лишь марионетки,
а Жизнь — Актер, а Жизнь — Актер.

Тайна бытия
Короткий час стал бесконечным.
Покрылся пылью старый рай,
и за руку возьмешь меня ты,
а я скажу тебе: «Прощай!».

В душе лишь лютые морозы, 
и о весне не говори.
Прощальный звук, печальны грезы
Ты выбрал путь, 

теперь — иди.
Забыта музыка надежды, 
и сладкий яд глотнула я. 
Любовь к тебе, она безбрежна,
Любовь — вся тайна бытия.

Евгения Порошенко, 6-А

Коли настає 
бабине літо…

Т.Г.Шевченку 
присвячується

 
Не сумуй, поет, не треба,
Подивись на нас, на небо:
Всі твої здійснились мрії,
Живем в вільній Україні.
Незалежна вона стала,
Доля нас усіх з’єднала.
До твоїх поезій, друже,
Наше серце не байдуже.

Анастасия Юрченко,  
6-А

Здравствуйте, Меня зовут Анастасия 
Юрченко, я из 6-А класса. 

Я играю на саксофо-
не, и у ме-
ня есть 
кошка, 
которую 
зовут 
Вишня. 
Она то-
же инте-
ресуется 
саксофо-
ном.

Всесвіт 
всередині нас
У явімо собі всесвіт, його безмежність, яку 

ми не в змозі виміряти. Кожен з нас — 
одна людина на планеті Земля. В Сонячній 
системі дев’ять планет; в галактиці сто мі-
льярдів систем, у всесвіті сто мільярдів галак-
тик… Уявили? Добре. 

А тепер уявіть нашу долю... Справді, вона не-
ймовірно важлива для нас. А для галактики? А 
для Всесвіту? Губишся у масштабі понять... У 
своєму житті ми живемо за законами суспіль-
ства. А тепер порівняйте масштаб наших зако-
нів із законами всесвіту. Вражає, чи не так? 

Наше життя існує лише на одній планеті. Ми 
не можемо уявити життя в іншій частині всес-
віту, ба, навіть Галактики. У нас існує така при-
казка — коли людина вважає себе за головного, 
абощо, їй кажуть: ти що, пуп Землі? Тепер я пе-
вен, для вас вона втратила левову долю змісту. 

Навколо нас насправді невизначена без-
межність, а не міцні стіни кімнати. В такому 
порівнянні вся наша планета представляє со-
бою Ніщо, просто зайнятий шматочок всесві-
ту. І дехто її навіть умудрився поділити. Всі 
найвеличніші відкриття і здобутки людства 
тьмяніють перед безмежністю.

Але чи насправді це так? Чи насправді на-
ше життя настільки нікчемне? 

Я б не зміг дати відповіді. 
Але я точно певен, якщо і є щось, що коштує 

нашого життя — це наша душа. Це єдине, що 
ми маємо, і що має безмежний простір усе-
редині. Простір нашої з вами галактики, на-
повнений крихітними часточками, які склада-
ють нас самих. 

Олександр Анісімов, 9-А

Я вже далеко не перший раз беру 
участь у церемонії прийому наших 

першачків у ліцеїсти, адже це не тільки 
офіційний ритуал посвячення, а й ша-

лене задоволення. Рада музею щороку 
намагається влаштувати для дітлахів не 
тільки урочисту подію, а й маленьке 
свято, яке б запам’яталося надовго. З 

кожним роком ми намагаємося у нашу 
звичайну програму вносити щось нове, 
але про старі традиції — екскурсія му-
зеєм, нагородження грамотами та учнів-

ськими квитками, концерт першачків — 
ми теж не забуваємо. 

Прийом першокласників у ліцеїсти-2011

Нас стало більше!

Закінчення на стор. 2

• Про безкінечні олімпіади, на 
яких завдання почасти не відпові-
дають вивченому за рік нашими 
учнями.

• Про те, що це за мода, писа-
ти контрольні з фізкультури.

• Про те, хто все ж та-
ки прийшов на дискотеку 11 
листопада і як усе пройшло.

• Про те, хто і що зага-
дував у «магічну» п’ятницю 
11.11.11 на третьому уроці об 11:11, 
і як на це реагували вчителі.

• Про минулий номер газети: за-
багато тексту і замало ілюстрацій. 

• Про постійні відкриті уроки по 
школі.

• Про Всеукраїнський радіодиктант 
09.11.11, що «об’єднав усю Україну»: 
чому його не писав цього року вельми-
шановний Табачник; чи справді приз за 
перемогу — автомобіль; у кого які шан-

си на перемогу, хто (і чи правиль-
но) відправив свої папірці; 
коли будуть результати; хто 
після диктанту побіг звіря-
тися з усіма джерелами і 

переписувати текст по сто разів; 
хто і де поставив тире і коми;

• Про скаженого папугу одно-
го нашого улюбленого вчителя.

• Про те, що старші класи 
теж хочуть вивчати біологію 
на практиці, як 7 класи на про-
гулянці в парку.

• Про смішні і, водночас, 
сумні ляпи наших політиків.

• Про учнів різних країн у 7, 8, 10 
класах, що приїхали до нас в гості.

• Про нові казкові ворота і паркан на 
вході у шкільний двір.

• Про те, чи читав хтось з учнів книгу 
Я. Корчака «Пригоди короля Мацюся», і 
які про неї лишилися враження.

• Хто і як сяткував 
Хеллоуін в ніч з 31.09 на 
01.11, і чи згадав про свято 
хто-небудь взагалі.

• Про те, що нещодав-
но до школи приходила 
улюблена усіма вчитель-
ка російської мови Тамара 
Семенівна.

Підготувала  
Марія Писаренко

Про що говорять?

Літературна сторінка

В ітаю, дорогі клов’яни!  
Вас стало більше, отже, вам стало веселіше. 

Саме прийому в ліцеїсти — добрій щорічній тра-
диції ліцею — присвячено центральний передо-
вий матеріал чергового номеру газети. Вітаю най-
молодших учнів, які відтепер також представляти-
муть честь і добре ім’я Кловського ліцею. Успіхів 
вам, любі, і натхнення!     

Ви міркуєте, шукаючи свої плюси, але й свої мі-
нуси, про соціальні мережі, що як павутиння затяг-
нули у свої «пута» всіх нас. 

Організовуєте виставки дитячих робіт, відкриваючи таланти і, тим самим, зре-
штою, відкриваючи самих себе. Адже захоплення іншим, відчуття радості від «чу-
жих» успіхів — одна з найблагородніших рис. 

Ви не лише читаєте, але й рецензуєте книжки (читайте рецензію на книгу Януша 
Корчака «Пригоди Короля Мацюся», презентовану в ліцеї), а значить, розвиваєте 
критичне мислення, вчитеся формувати і формулювати свою позицію, точку зору. 

Тішитеся досягненнями вихованців Кловського ліцею, що виступають в складі 
знаменитого хору «Щедрик», представляючи імідж України в світі. 

Не тільки приймаєте участь в олімпіадах з різних предметів, але й замислюєте-
ся, в чому власне їх сенс, що по-своєму (по-філософськи) дозволяє відноситись як 
до перемог, так і до поразок. Причому такий підхід інколи корисний не тільки сто-
совно шкільних олімпіад, а й самого життя. 

Нарешті, не може не радувати літературна сторінка, де кожен розкривається як 
неповторна й унікальна квіточка зі своїм безцінним даром переживати і співпере-
живати, бачити красу, що навколо, любити… 

Творіть і будьте щасливими! Зігрівайте один одного теплими словами і усмішка-
ми, аби нікому не було холодно, незважаючи на те, що наступив перший місяць зими.

Ваша, Олеся Найдюк

Слово  
редактора
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