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Слово 
редактора

З акінчується 2011 
рік. Позаду випробу-

вання, невдачі, розчару-
вання, позаду й наші ма-
ленькі і великі перемоги. 
Попереду — … ми не зна-
ємо, що попереду. Втім, 
очевидно одне: ми стали 
ще трохи дорослішими, 
досвідченішими, мудрі-
шими. Тож невідомість не 
повинна нас лякати, а на-
впаки, радо приймаймо 
й зустрічаймо її, будьмо 
відкритими до всього но-
вого, щирими з іншими і, 
звичайно, із самими со-
бою, а головне — з опти-
мізмом дивімося в май-
бутнє, і все складеться як-
найліпше. 

За традицією кінець 
року — тотальне підве-
дення підсумків, бо ми 
всі міряємо життя, насам-
перед, часом соціальним: 
подіями і проблемами. 
Традиція загалом гарна. 
Здається, це допомагає — 
принаймні, на рівні мо-
ралі — позбутися «тяга-
ря минулого» і розпочати 
новий рік якби з чисто-
го аркушу. Втім, навчив-
шись діяти, проживаючи 
мить, пробуючи міряти 
життя не днями й місяця-
ми, і навіть не хвилина-
ми, а… ударами власного 
серця, розумієш, що чи-
стого аркушу взагалі не 
буває. Світ, ти сам, люди, 
що навколо — це як кни-
га, списана дрібненьки-
ми літерами (інколи, за-
гадковими ієрогліфами, 
що лиш додає інтриги й 
азарту!). І жодна сторін-
ка тієї книги, незалежно 
від змісту, не може бути 
пустою. Враз починаєш 
цінувати те, що відбува-
ється (як і те, що не від-
бувається) саме тут і те-
пер, саме зараз. На пер-
ший план виходить твій 
власний час, індивідуаль-
ний і неповторний. 

Саме тому тема чер-
гового номеру газети — 
Передчуття Нового року. 
Що, залежно від настрою, 
характеру, темпераменту 
нас з вами, а також від 
обставин (від актуаль-
них екзаменів до аж ніяк 
не зимової погоди за ві-
кном) — у кожного своє.

З наступаючим 2012 
роком! Радості і наснаги!
Ваша,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Олеся Найдюк 

Щ оразу, як я пишу соту ла-
бораторну по членисто-

ногим з біології о 12 ночі, чи, го-
туючись до контрольної, повто-
рюю, мов мантру, фізичні закони 
«по ро же дашь» (тиск в рідинах 
і газах), до посиніння вчу вірші 
Шевченка, чи в тисячний раз во-
лочу ноги з 3 поверху прибудови 
на 4 поверх головного корпусу, 
— я все більше і більше із су-
мом розумію, що втрачаю його... 
Ні, ні, не час (хоча і його теж) і, 
не дай Боже, людину чи життя. 
А, не повірите, ...Новий рік. 
Саме так. 

Це було раніше, ко-
ли вже з кінця листопа-
да вулиці були вкриті сні-
гом, і ми ходили радіс-
ні, а в душі несамовито 
дзвеніли ті самі дзво-
ники, про яких співа-
ють «Jingle bells», і 
настрій за 5-тибаль-
ною шкалою був усі 
100. Цього вже не-
має. Тепер ми снови-
гаємо шкільними коридорами, 
опустивши голову, поринувши 
в думки, заклопотані буденним 
справами, на кшталт «як напи-
сати контрольну», «як отрима-
ти гарну оцінку», «як вижити у 
пеклі домашнього завдання». І 
перспектива «green Christmas» 

(безсніжне Різдво) вже більш, 
ніж очевидна.

Але так не тільки у нас, 
школярів. Так з усіма людьми 
(не знаю, чи тільки з україн-
цями, чи з усім світом). Тільки 
подивіться: на Майдані ялин-

ку ставлять, бо треба мітингу-
вальників розігнати; наші укра-

їнські красуні-ялинки їдуть до 
резиденції Папи Римського за-
мість того, аби прикрашати на-

ші ліси чи домівки; китайці тон-
нами завозять в Україну новоріч-
ні товари, щоб розквітала еко-
номіка їхньої країни; дизайнери 
масово приймають замовлення 
на оздоблення приміщень, бу-
динків, бо настає їхня «хлібна 
пора»; зірки шоу-бізнесу дають 
концерти один за одним, адже 
гонорари за них — це три чвер-
ті іх річного заробітку; з екранів 
телевізорів лунають новини про 
те, що у зв’язку з економічною 

кризою українські мага-

зини лишаються без найбільшо-
го за рік прибутку на зимові свя-
та; діти чекають Нового 
року, щоб лише отрима-
ти нову порцію пода-
рунків: останні моде-
лі IPhone, IPad, IPod 
або щось інше, нео-
дмінно модне, хоча 
й, можливо, зовсім 
непотрібне. 

Сумно, що те-
пер таке тепле і 
родинне свято як 

Новий рік перетворено на 
комерційну «золоту жи-
лу», звідки щороку бізнес 
отримує величезні при-
бутки.

Ось пригадайте, як  
було раніше: по-до-
маш  ньому щиро, за-
тишно, приємно, по-
справжньому. Навіть ми-
нулого року все було по-
іншому. Ми з нетерпінням 
чекали грудня і в перші ж 
його дні захоплено при-
крашали кабінети і домів-
ки. Весь місяць посміш-
ка не сходила з обличчя, 
і ми раділи в передчут-
ті свята. Після уроків ми 
вибігали гратися на сві-
жий сніг, ліпили снігову 
бабу, влаштовували бата-
лії сніжками, за що не-
рідко отримували серйоз-

ну прочуханку від вчителів. 
Повітря по-новорічному пах-
ло ялинками, різдвяними пря-

нощами, снігом, морозом. Вже 
за два тижні до кінця семе-

стру ми відпочивали на уро-
ках, переглядали новоріч-

ні фільми, влаштовували 
святкові застілля, на-

тхненно готувалися 
до Нового року... 

Закінчення  
на стор. 2

Передчуття Нового року
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Г де-то посреди ночи 31 декабря я 
проснулся от того, что мне снилось 

нечто уж совсем нереальное: я получил 
«12» по всем экзаменам! Это согласитесь, 
так же реально, как Дед Мороз, разнося-
щий подарки. Я перестал верить в Деда 
Мороза после того, как моя старшая се-
стра проболталась, что это не Дед Мороз 
приносит подарки, а родители кладут их 
под ёлку. Меня это очень огорчило — те-
перь любое воспоминание о Деде у меня 
вызывало лишь ухмылку, и язвительный 
смешок, который очень трудно скрыть. 
Когда же меня спрашивали, что стало 
причиной моего неодобрения, я смотрел 
на собеседника, как на непосвященного, 
и, делая загадочное лицо, говорил — не 
считают ли они подозрительным то, что 
подарки им приносит Дед Мороз, кото-
рого они и в глаза никогда не видели. 
Обычно после этого разговор заканчи-
вался, но так было не всегда…

Однажды утром, в начале этого учеб-
ного года я был ошарашен новостью, что 
в наш дружный 9-Б переходит девочка 
не совсем обычная — ну не могла девоч-
ка с именем Снегурочка Декабрёва быть 
нормальной! Это кем надо быть, чтобы 
назвать дочь Снегурочкой, впрочем, чего 
ещё стоит ожидать от человека по име-
ни Декабрь?

Ну, в общем, вы поняли, что наш друж-
ный коллектив дружным был не для всех, 
вот Снегурочка и не попала в компанию. 

Единственной её отличительной чертой 
от сотен её братьев (и сестер) по шко-
ле, было то, что без особых усилий с 
её стороны в дневнике Снегурочки тес-
ными рядами стояли отличные оценки. 
Меня это слегка настораживало — всем 
остальным, как обычно, было все равно, я 
же не мог выбросить из головы эту подо-
зрительную особенность. Мне, как нико-
му другому были нужны именно высокие 
оценки (ну, знания тоже, но не настоль-
ко). При этом ведь ещё и лень не дрема-
ла, короче, мне любыми средствами на-
до было добыть секрет хорошей учебы. В 
моей голове начал зарождаться хитроум-
ный план, который я вскоре использовал, 
но об этом немного погодя.

Полистав из чисто научного интере-
са первые 40 страничек Яндекса, я по-
нял, что за последние 15 лет не родилось 
вообще ни одной Снегурочки. Да что там 
15 лет! — людей с таким именем вооб-
ще никогда не рожалось: Кать, Ань — 
миллионы, а вот Снегурочки ни одной! 
Если раньше меня настораживало толь-
ко имя новенькой, то теперь меня ещё 
и настораживало, кто вообще такая эта 
Снегурка. Вариативность происхожде-
ния, была впечатляющей — от возмож-
ного засланного китайцами человекопо-
добного андроида до возможного соседа 
с Марса, отправившего нам посольство.

А теперь обратно к плану…
P.S: Как вы думаете, нормально ли 

будет написать что-нибудь такого 
плана?

Стефан Гресь, 9-Б

Фантастический  
Новый Год,  
или Что это было?

До року минулого

* Любое совпадение с реальными именами и собы-
тиями случайны, все события вымышлены и явля-
ются лишь плодом больной фантазии автора 

У перші дні зими, вибігши на ву-
лицю, чекаєш чогось неймовір-

ного… Адже вже за місяць буде свято 
Нового року і все почнеться з початку, з 
чистої сторінки. Усі люди чекають від на-
ступного року чогось незабутнього, ча-
рівного, і я — не виняток.

Йдучи до школи, розумію, що не змо-
жу зібрати до купи всі свої думки, які 

снують у пошуках незабутніх об-
ставин, що можуть статися. День 
був не з кращих: дві контрольні ро-
боти, диктант. А канікули щойно за 
три тижні…

А там вже й Новий рік — ялин-
ка, подарунки, сімейні традиції. 
Звичайно, у кожної сім’ї свої тради-
ції та звичаї. Одні співають коляд-
ки, інші просто сучасні новорічні 
пісні. Моя сім’я готує великого гу-
сака з яблуками, який є основною 
стравою.

Останній місяць промайнув не-
помітно. Всі контрольні написані, класи 
прикрашені. І вся ро-
дина за столом і всі че-
кають тієї миті, що мо-
же змінити життя кож-
ного. Три, два, один... З 
Новим 2012 роком!

Аріна Григор’єва, 7-Б

Минає рік 2011… За ли шилось зо-
всім трохи і на зміну прийде 

рік Новий — 2012… Якою буде ця зу-
стріч? Напевно, рік Новий зухвалий та 
амбіційний, сповненний сподівань та 
обіцянок, надій та побажань вигляда-
тиме яскравіше. Але рік Старий з до-
свідом та життєвою мудрістю має пе-
редати юнакові найкраще з того, що 
він має! Він бачив життя, долав труд-
нощі, втрачав друзів та близьких, су-
мував та розчаровувався. Але він на-
магався зробити нас сильнішими, стій-
кішими до випробувань долі, давав 
нам шанс гідно долати перешкоди. 
Примушував нас замислитись про своє 
місце в житті.

Рік Старий навчив нас радіти та посмі-
хатись, любити та давати надію на кохан-
ня іншим, відкривати для себе нові місця 
та цікавих людей. Він давав нам підтрим-
ку рідних та повагу друзів, вчив любити 
світ і життя!!! 

Щира подяка року Старому, за все до-
бро, яке він залишив в наших серцях, за 
любов та ласку, за надію та сподівання! 
І нехай кожна зустріч 
з Новим роком дару-
ватиме вам позитивні 
емоції, і нехай спогади 
про кожний рік будуть 
світлими та радісними!

Анфіса Дорошенко, 8-Б

Передчуття Нового року

Закінчення.  
Початок на стор. 1

А що ж тепер? Вже не лунає 
весела пісенька з реклами Кока-
Коли у теле-
візорі: «Свято 
наближаєть-
ся! Свято на-
ближається!» 
Замість цього 
звучить якесь 
дивне «Shake 
it up, shake 
up, baby!». 
Вже немає ча-
су організо-
вувати веселі 
зібрання, бо 
нам задають 
перед каніку-
лами стільки, 
скільки не за-
давали про-
тягом чвер-
ті. Немає на-
строю (та й 
часу теж) прикрашати класну 
кімнату, немає натхнення тво-

рити, радіти, сміятися, немає 
сил... Іноді здається, що ми про-
сто змушені святкувати Новий 
рік, бо за нашими обличчями не 
скажеш іншого. 

Схоже, ми починаємо повіль-
но перетворюватися на егоїс-
тів-пофігістів-флегматиків, зом-
бі, яким не властиве почуття 
святкової радості, піднесен-
ня. Пригадайте минулорічний 
фільм «Різдвяна історія» чи сам 
твір Ч.Діккенса «Різдвяна пісня 
в прозі». Ось такими похмурими 
і черствосердними, як Ебенезер 
Скрудж, що ненавидів Різдво, 
стаємо ми, котрі відчувать відра-
зу до цього героя. Так, ми стаємо 
такими не по своїй волі, а несві-
домо, волею обставин. Можливо, 
ви заперечите, але будете не-
праві. Знову ж таки, на жаль.

Що робити, щоб оста-
точно не перетворити-

ся на Скруджа? Знайдіть 
трішки часу (байду-
же наскільки ви втом-
лені) і мерщій прямуй-
те до найближчого ново-

річного мага-
зину, ринку 
чи крамниці, 
й придбайте 
якусь дріб-
ничку, при-
несіть до-
дому і пові-
сьте, постав-
те, покладіть 
її так, аби бу-
ло видно. Ви 
й не помітите, 
як ця річ осві-
тить вашу осе-
лю променями 
новорічної ра-
дості, на душі 
стане легше, і 
ви відчуєте се-
бе щасливи-
ми. Придбайте 

чи зробіть власноруч мале-
сенький подаруночок для 
близької людини і поділіть-
ся своїм святом із нею. Світ 
стане яскравішим і сповне-
ним доброго настрою. Не за-
бувайте, що, крім праці і сірих 
буднів, є ще свята! 

До речі, згадаймо про сенс 
самого свята Нового року і 
Різдва. Ну, по-перше, Новий 
рік — свято, що лишилося ще 
з часів язичництва, коли сили 
природи задобрювалися задля 
доброго року і багатого вро-
жаю. А Різдво, зрозуміло, — 

релігійне святкуван-
ня народження Ісуса 
Христа. Але голо-

вне у цих днях те, що це 
сімейне свято, коли вся родина 
збирається вдома, готуючи свят-
кову вечерю, прикрашаючи осе-
лю, за одним столом і просто ду-
шевно спілкується. Для деяких 
це ще і «свято шлунка», коли 
господині завзято виготовляють 
шедеври вітчизняної кулінарії. 

Дуже прошу, пам’ятай те про 
сенс зимових свят! Згадайте 
про головне в житті — про ро-
дину, привітайте близьких лю-
дей, обійміть їх, подаруйте час-

точку уваги. І повірте, 
що навколо вас у пові-
трі снує новорічний дух 
свята, той самий, якого 
ми уявляємо у червоних 
кожушку і штанях із бі-
лою опушкою, в такому 
ж ковпаку з бумбоном, 
у чорних чоботях, з ве-
личезним мішком пода-
рунків за плечима, з до-
вжелезною білою боро-
дою, вусами, з червони-
ми від морозу носом і 
щоками. Ми називаємо 
його по різному: свя-
тим Миколаєм в Україні, 
дідом Морозом у Росії, 
Санта Клаусом в Англії 
і Америці, Пер Ноелем 
у Франції, Йоулупукки 
у Фінляндії, Мош 
Кречуном у Румунії, 
Микулашем у Чехії, 
Юлтомтеном у Швеції, 
Пай Наталом у 
Португалії... Власне, 
як тільки ми його не 
називаємо. Але він у 
нас один, добрий і за-
вжди викликає усміш-
ку на обличчі своїм 

коронним «Хоу-хоу-хоу!»
Відволікайтеся від буденних 

справ і готуйтеся до Нового ро-
ку. А праця... Вона завжди є, і 
ви ще встигнете усе зробити. 
Все ж таки зи-
мові свята ли-
ше один раз 
на рік!

 
Марія 

Писаренко, 
8-А

Передчуття Нового року
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В се что вы 
учите в школе, 

рано или поздно 
вам пригодится. 
В этом убедились 
большинство моих 
одноклассников. 
Мы заметили одну 
закономерность: 
уровень знаний, 
который мы пока-
зали на ЗНО, при-
мерно равен оцен-
кам, с которыми мы 
окончили школу. 
Учителя были 
правы.

Важно понять 
одну очень важную 
вещь: результат 
приходит со време-
нем.

Если вы много и 
усиленно работае-
те, это в любом случае не бу-
дет напрасно. Как минимум,  вы 
с пользой потратите свое время.

Очень советую най-
ти хорошую книгу по тайм-
менеджменту и внимательно из-
учить ее. Это поможет научить-
ся как можно правильнее и эф-
фективнее распоряжаться соб-
ственным временем и все делать 
вовремя.

Расставляйте приоритеты. 
Делайте, в первую очередь, са-
мое важное, независимо от то-
го, сколько у вас есть более про-
стой работы, и нравится ли она 
вам. 

Скучаете на уроке? Читайте 
историю, решайте тесты, но не 
сидите впустую. Время — са-
мый ценный ваш ресурс. У вас 

есть ровно столько времени, 
сколько вам было отведено, и 
вы с этим ничего не поделаете.

Есть еще один важный мо-
мент. После школы ваша жизнь 
начнется с «чистого листа». Вы 
придете в совершенно новый 
коллектив, и как вы себя пред-
ставите первоначально — так 
будут к вам относиться на про-
тяжении всей вашей учебы. Это 
хорошая возможность реализо-
вать свои лидерские качества 
или просто найти хороших дру-
зей.

Никогда ничего не бойтесь. 
Действуйте разумно и не да-
вайте страхам или соблазнам 
определять ваши действия. 
Старайтесь быть примером для 
других и работайте над собой.

В заключение я бы хотел пе-
редать слова одного хорошего 
знакомого. Он сказал следую-
щее: «Женя, тебе нужно сде-
лать выбор. Либо ты ничего не 
делаешь, и остаешься на том же 
уровне. Тебя будут окружать те 
же девушки, те же вещи, те же 
интересы. Либо ты закатыва-
ешь рукава и работаешь, и тог-
да у тебя будет все, что ты захо-
чешь». Мыслите широко!

 
 
 
Евгений 
Орленко,  
выпускник 
Кловского 
лицея

• Про те, хто зважився робити Манту 18 лис-
топада, чи сподобався веселий вправний медбрат 
шкільного медпункту, і скільки ж у кого дірок від 
голки залишилося на руці.

• Про те, що скоро наші нові ворота будуть від-
чинятися лише від магнітних карток вчителів і 
учнів (такі собі модні учнівські квитки), а батьки 
будуть точно знати, коли і по скільки разів ми біга-
ємо в «Липки» і в інші популярні «місця відпочин-
ку», та які ще оцінки ми приховуємо; а все через 
якусь чудернацьку суперсучасну систему «Смайлс. 
Шкільна карта». Тільки хто цим буде займатися?... 

• Про те, хто, як, коли, де і з ким робив плакати 
на нашу щорічну шкільну виставку на тему «Ми 
обираємо здоров’я!», де та у кого хто діставав ма-
теріали, і як швидко «цінителі мистецтва» відірва-
ли ці матеріали.

• Про те, хто і на які ходив олімпіади, скіль-
ки годин на це витратив, які місця «виборов» і 
які відчуття після 2 робочих днів замість вихід-
них; а також про те, які «дивіденди» хто і від ко-
го вже отримав.

• Традиційно про те, що ось-ось почнуться се-
местрові контрольні ро-
боти і триватимуть безкі-
нечно аж до початку са-
мих канікул.

• Звичайно, про те, 
що «свято наближаєть-
ся»: хто і як святкувати-
ме Новий рік і Різдво (і 
яке саме: католицьке — 
25 грудня, чи православ-
не — 7 січня); хто що го-
тує в якості подарунків 
для вчителів; що буде-
мо загадувати під дзвін 
курантів о 12 ночі; які 
подарунки хочемо отри-

мати від «діда Мороза»; які страви приготує-
мо на «свято шлунка»; коли будемо прикрашати 
класний кабінет і коли поставимо ялинку вдома 
(яку саме: грінпісівську штучну чи бракон’єрську 
справжню?) і ще про купу приємних сяткових 
дрібниць.

• Звісно, про те, як і хто проведе такі довгоочіку-
вані двотижневі зимові канікули.

• Про те, хто і як буде класом святкувати Новий 
рік.

• До речі, про те, чи буде у цьому році каран-
тин (кажуть, до України вже прийшов грип під ру-
ку із кіром).

• Про навчальну пожежну тривогу 23 листопа-
да, про те, як активно учні 10-11 класів «чергува-
ли» під час навчання, про те, як ми імітували па-
ніку, і про те, як ми до цього ставимося (в чому ж 
сенс цього заходу?)

• Про те, що дуже смачним було маленьке ані-
сове печиво, що його подарувала делегація з 
Голландії, коли відвідала ліцей 28 листопада на 
конференції «Культура історичної пам’яті.

• Про те, що один з вчителів укр. мови і укр. 
літ. вже понад 2 місяці 
хворіє, а ми так сумує-
мо за ним!

• Про те, що попе-
редній номер газе-
ти виявився напрочуд 
гарним: багато матері-
алу, різноманітні стат-
ті, злободенна інфор-
мація, актуальні теми, 
а головне — усе ці-
каво!

Підготувала  
Марія Писаренко,  

8-А

Ощущения,  
которые испытывает 
первокурсник,  
или Советы выпускника

Про що говорять
• 16.11.11 у школі влаштува-

ли навчальну пожежну триво-
гу. Втім, особливого сенсу, на 
думку багатьох, у цьому не бу-
ло. Учнів заздалегідь попереди-
ли, аби, заходячи до школи, вони 
не лишали верхній одяг у гарде-
робі. На 2 уроці о 9:59 було дано 
кілька коротких сигналів (май-
же ніхто їх і не почув). Усі учні 
почали виходити з трьох вихо-
дів (у гардеробі, головний і в 
прибудові) під звуковий аком-
панемент коментарів чергових 
10-11 класів. Всі вийшли на ву-
лицю, постояли, порозмовляли, 
посміялися і так само абсолют-
но спокійно розійшлися на на-
ступні уроки.

• 18.11.11 у ліцеї було про-
ведено масово реакцію Манту 
(а не щеплення проти різних 
хвороб, як думають учні) серед 
учнів. Кому цікаво, ця проце-
дура спрямована на визначен-
ня стійкості організму до збуд-
ників туберкульозу. Якщо чер-
вона «кнопочка» занадто вели-
ка, пацієнт має пройти туберку-
льозний диспансер. І не можна 
було мочити місце уколу (осо-
бливо це стосується хлопців, де-
які з яких «за традицією» піш-
ли помочити руку і вимили усю 
сироватку з-під шкіри!) До ре-
чі, медбрату не вдалося відра-
зу зробити укол, і у багатьох бу-
ло зроблено 2 дірочки. Та через 
завантаженість і брак медичних 
шприців старші класи не зроби-
ли Манту.

• 28.11.11 у ліцеї проходила 
конференція «Культура історич-
ної пам’яті», на яку було запро-
шену делегацію з Голландії. На 
конференції, що тривала понад 
4 години, було представлено му-
зейний проект Петровської С.В.

• 01.12.11 почало роботу на-
ше шкільне радіо. Після дов-
гої перерви (радіо працювало 
лише на свята: Новий рік, день 
Св. Валентина, тощо) радіо вре-
шті працює щодня. Зранку пе-
ред уроками звучить бадьора 
музика, яка, м’яко кажучи, не 
всім подобається. Радіо, звичай-
но ж, працює лише на перервах. 
Музика чергується з коротки-
ми вставками поточної інфор-
мації. Крім того, ця музика дра-
тує вчителів, не даючи спокій-
но відпочити протягом заслуже-
ної 10-ти або 20-хвилинної пе-
рерви. Та й учням, у яких остан-
нім часом дуже болить голова 
через мінливу погоду, не вда-
ється спокійно підготуватся до 
контрольної або ж поспілкува-
тися. Доводиться нервово про-
казувати правила, або перекри-
кувати звуки музики.

• 01.12.11 у школі пройшла 
акція «Зав’яжи стрічку!» серед 
5-11 класів, присвячена Дню бо-
ротьби зі СНІДом. Учні одягли 
червону шовкову стрічку, згор-
нуту у латинську літеру «V», 
що означає перемогу (від англ. 
Victory) над цією жахливою хво-
робою. Стрічка символізує не-
байдужість до проблеми СНІДу 
не тільки в Україні, але і у сві-
ті. В Україні один з найвищиих 
показників захворюваності на 
ВІЛ-інфекцію в Європі. І це про-

блема не медичного а соціаль-
ного характеру. Хвороба пере-
дається статевим шляхом, через 
кров і материнське молоко. Тому 
важливо слідкувати за чистотою 
медичного приладдя, не вико-
ристовувати багаторазові шпри-
ци (особливо гостро ця пробле-
ма постала через вживання нар-
котиків), мати захищені стате-
ві стотунки. Потрібно розріз-
няти поняття: ВІЛ-інфекція — 
це хвороба, викликана ВІЛом 
(Вірус Імунодефіциту Людини), 
що поширюються лише на люди-
ну і супроводжується руйнуван-
ням імунної системи. СНІД — це 
остання стадія ВІЛ-інфекції, ко-
ли імунна система втрачає здат-
ність захищатися від сторон-
ніх бактерій. Особливо дякуємо 
від імені Президентської ради 
учням-лідерам класів, які само-
стійно проконтролювали прове-
дення акції у своєму класі, а та-
кож вчителям, що підтримали 
учнів та провели бесіду на цю 
тему.

• На початку грудня учень 
6-А класу Максим Єлісєєв по-
трапив під машину, переходив-
ши дорогу біля ліцею. На щас-
тя, він серйозно не постраждав. 
Але цей інцидент змушує заду-
матися всіх ліцеїстів про власну 
безпеку на вулиці.

• У ліцеї планується вста-
новити на наших нових роз-
кішних воротах сучасну систе-
му контролю «Смайлс. Шкільна 
карта». Ця система дозволить 
класним керівникам і батькам 
контролювати перебування 
учня на території школи (вхід 
і вихід), а також дізнаватися 
батькам щодня про всі оцінки 
дитини завдяки електронно-
му щоденнику. Батьки зможуть 
обрати одну з цих послуг (по 
50 грн.) або обидві за 80 грн. 
разом. Можна відмовитися від 
цих додатків, але кожен ліце-
їст обов’язково отримає спеці-
альну магнітну картку, завдяки 
якій можна буде потрапити на 
територію ліцеї (адже, кажуть, 
буде встановлено ще і турніке-
ти на воротах). У класних ке-
рівників будуть особливі план-
шети, на яких фіксуватиметь-
ся вхід і вихід учнів. Ідея «на-
фарширувати» ворота техніч-
ними новинками вже сподоба-
лася не всім. Багато хто 
взагалі не розуміє, на-
віщо це потрібно… Але 
час покаже. 

Підготувала  
Марія Писаренко, 8-А

Новини  
Кловського ліцею
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Очень приятно быть с 
вами в такой важный 

день. Так много сделано 
вами, командой, работаю-
щей над проектом сохра-
нения и описания архива 
музея Кловского лицея. 
Длительное время вы ра-
ботали над ним. Я имела 
возможность следовать за 
вами от начала проекта 
и до сегодняшнего дня. 
Большое удовольствие ви-
деть, как вы работаете, и 
как много сделали в до-
вольно короткое время.

Мне вспомнилась од-
на фраза из статьи ва-
шей бывшей учительни-
цы Зои Гулько. Я только 
сейчас поняла, что она бы-
ла опубликована в газе-
те «Украинская правда», 
представитель которой се-
годня здесь, вместе с на-
ми. Статья касалась сегод-
няшнего настроения укра-
инцев и украинской исто-
рии. Меня это тоже очень 
волнует.

Мысль, на которую я об-
ратила внимание, была 
следующей:

«Результат считается 
более важным, чем про-
цесс. И, как следствие, ни-

кто не говорит о процес-
се. Это как бы неинтерес-
но, никто не принимает его 
всерьез….».

Это заставило меня заду-
маться, ибо для меня про-
цесс играет важнейшую 
роль. Сегодня мы видим 
результат, а важен именно 
процесс работы. Он часто 
состоит из относительно 
незначительных событий, 
но именно они привели к 
результату, который мы ви-
дим сегодня. И результат 
выше всех моих ожиданий.

Этот процесс совмест-
ной работы, обмена иде-
ями, опробования различ-
ных способов решения за-
дач, использование та-
лантов всех участников и 
привел к сегодняшним ре-
зультатам. Создана ком-
пьютерная программа спе-
циально для вашего музея, 
отсканированы докумен-
ты и фотографии, введена 
информация, создан web-
сайт, описан архив, созда-
но два фильма, и все это 
мы увидели. Вы все вложи-
ли свой талант и знания. 
Но все это было придума-
но вами, Светлана, и осу-

ществлено командой, кото-
рой Вы руководили.

Очень важно, что про-
ект не только окончился с 
хорошим результатом, но, 
главное — помог лучше 
понять историю. История 
— тоже процесс, она не 
статична, мы видим ее из-
менения. Время и мысли, 
новый опыт и новая ин-
формация дают нам но-
вый взгляд. Вглядываясь в 
историю, мы лучше начи-
наем понимать сегодняш-
ний день. 

Я из Западной Европы, 
и моя история отличается 
от вашей, да и доступ к ин-
формации другой. Вот по-
чему я благодарна вам за 
то, что поделились со мной 
своей историей. Особенно 
важно, что в вашем му-
зее такое громадное коли-
чество материалов о еже-
дневной жизни простых 
людей, которое помогло 
мне понять не только ва-
шу историю, но дало воз-
можность лучше понять 
историю моей собствен-
ной страны. Каждая страна 
имеет тенденцию несколь-
ко узко и только со своей 
позиции смотреть на исто-

рию. Контактируя с вами и 
имея возможность просле-
дить за материалами сей-
час — блестяще описан-
ными, организованными и 
отцифрованными, — мно-
гое стало более доступно 
для нас. И, делясь со мной, 
вы пригласили меня по-
смотреть на мир шире. Это 
обогатило меня. И я благо-
дарна вам за это. 

История продолжается. 
Исто рия — это реальность. 
Реальность не всегда лег-
ка, она приносит печаль, 
боль, но это часть жизни, 
часть человеческого бы-
тия. Жизнь — тоже про-
цесс.

Сегодня мы говорили об 
истории, о памяти. Я хо-
тела бы связать это с се-
годняшним днем и с буду-
щим. Еврейская мудрость 
гласит: «Прошлое для па-
мяти, настоящее для жиз-
ни, будущее для надежды». 

Прошлое, Настоящее, 
Будущее. Нам дорого все. 
Спасибо, что вы разделили 
все это со мной.

Лисс ван Визель,  
куратора проекта 

(Голландия)

‘‘Культура пам’яті’’
Т ак називалася зу-

стріч, яка відбулася 
28 листопада 2011 року в 
нашому ліцеї. Вона була 
присвячена презента-
ції музейного проекту, 
над яким творча група 
працювала близько чо-
тирьох років. Окрім екс-
позиції, у фондах музею 
знаходиться безліч цін-
них матеріалів, багато 
оригінальних докумен-
тів та фотографій, лис-
тів, різного роду відзнак, 
які розповідають про іс-
торію школи, про життя 
наших учнів та вчителів, 
починаючи з 1900 року.

Мета проекту — збе-
реження безцінних до-
кументів нашого му-
зею та використання їх 
в освітньо-педагогічній 
роботі, полегшення в ко-
ристуванні ними май-
бутніх поколінь.

Творча група склада-
лася з випускників шко-
ли, з якими ми працювали 
над окремими питання-
ми, коли вони ще навча-
лися в ліцеї, — студентів 
програмістів КПІ Насті 
Міщук, Семена Широчина 
та Богдана Іванюка, ар-
хівістів Тетяни Маєр та 
Світлани Максименко, 
консультанта — філоло-
га та історика Степана 
Захаркіна. Керівник про-
екту — вчитель істо-
рії Світлана Василівна 
Петровська.

Результат роботи, який 
був продемонстрований 
на зустрічі:

— Створена спеціаль-
на программа та база дан-
них особливо цінних до-
кументів;

— Описаний архів — 
біля 7 тисяч документів, 
створена комп’ютерна ба-
за архіву;

— відцифровано біль-
ше 9 тисяч документів 
та фотографій;

— Створено сайт музею 
— museum77.kiev.ua

— Створено 2 фільми з 
циклу «Пока мы живы» 
(про долі наших випус-
кників під час Великої 
Вітчизняної війни); 

На зустрічі були при-
сутні та взяли участь у 
обговоренні пробле-
ми представники гро-
мадськості: Вадим 
Скуратівський, акаде-
мік, історик та філолог; 
Павло Солодько, журна-
ліст, «Українська прав-
да»; гості з Голландії — 
Lies wan Weezel, Sytske 
Scheltema, представники 
фонду Willy Staat Fond; 
Віктор Вдовченко — нау-
ковий співробітник АПН; 
представники міських та 
шкільних музеїв та, зви-
чайно, вчителі, батьки та 
учні ліцею.

Після обговорення 
проекту та демонстрації 
фільму «Настройщик» 
відбувся концерт при 
свічках: співав відо-
мий бард Володимир 
Каденко, давній друг 
школи, фольклорний 
ансамбль «Колодія» , 
організований нашою 

випускницею Лідією 
Коваль, чудово вико-
нала «Розлуку» Глінки 
наша Ярослава Вовк з 
10 класу.

Редакція від імені 
колективу ліцею ви-
словлює щиру подяку 
всім учасникам про-
екту та тим людям, 

без допомоги яких 
він був би неможли-
вим: представникам 
Willy Staat Fond — Lies 
van Weezel та Sytske 

Schltema (Голландія) 
та родинам Броннер та 
Чогадзе.

Від редакції

К огда мы только на-
чинали проект, 

программы управления ба-
зой данных, я даже предста-
вить себе не мог, насколько 
ценным станет этот про-
ект для меня. Вначале все 
это напоминало обычную 
рутинную техническую за-
дачу: никакого намека на 
творчество и науку. Вскоре 
я очень быстро понял, как 
же сильно заблуждался. 

Самым невероятным, ин-
тересным и полезным опы-
том для меня был опыт со-
вместного сотрудничества. 
Дело в том, что раньше я 
всегда работал в доволь-
но однородных средах: я 
— программист, коллега 
— программист, менеджер 
— программист. Суть од-
нородных сред в том, что 
незаменимых людей по-
просту нет, каждая шесте-
ренка может быть в лю-
бой момент времени с лег-
костью заменена. Но не у 
нас! В нашем проекте бы-
ло все совсем иначе: каж-
дый член нашей команды 

— уникальная и незамени-
мая личность, которая чет-
ко (быть может, даже иде-
ально) разбиралась в своей 
задаче. Это был не только 
очень ответственный про-
ект, он также дал мне не-
вероятный опыт взаимо-
действия совершенно раз-
ных людей. Мне кажется, 
только совершенно разные 
люди способны дополнять 
друг друга и творить вме-
сте нечто грандиозное, на 
что они банально не спо-
собны в одиночке. 

А сколько было радости, 
когда эта «рутинная тех-
ническая задача» стала да-
вать интересные научные 
выводы, а так же огромное 
пространство для фантазии 
и творчества! Базируясь на 
некоторых выво-
дах, я планирую 
написать научную 
статью.

Опыт совмест-
ной работы и тех-
нические дета-
ли — это, безус-
ловно, важные ве-

щи, без которых не обой-
дется ни единый проект, 
но также во всем это было 
еще нечто большее. Быть 
может, вы меня посчита-
ете глупым романтиком 
или наивным юношей, но 
я всегда считал и считаю, 
что только светлый чело-
век способен творить ве-
ликое. Такой, которого пе-
реполняют благие цели и 
намерения; такой, для ко-
торого вопросы морали на 
первом плане. Знаете, это 
большое счастье работать 
с таким светлым человеком 
как Светлана Васильевна 
Петровская. С таким чело-
веком, от которого просто 
исходит этот свет и энер-
гетика; с таким человеком, 
от которого просто нель-

зя не заразить-
ся этим. Счастье 
пройти жизнен-
ный путь, огля-
нуться и осознать, 
что ты и сам стал 
Светлым.

Богдан Іванюк

Р абота с фактами, с 
первоисточниками 

даёт нам чистую правду. 
Правду, не искажённую 
пересказами и субъектив-
ным мнением. Чистая, «го-
лая» правда — это то, на-
ходясь наедине с чем, ты 
не можешь её обвинить в 
навязывании своей точки 
зрения. Факты лишь дают 
нам себя, и мы, опираясь 
на них, выстраиваем свою 
точку зрения. Факты объ-
ективны. Имея факты, не 
нужен тот, кто будет объ-
яснять, какую точку зре-
ния занять. Достаточно 
лишь быть честным по от-
ношению к самому себе. 
Честным, чтобы своё мне-
ние было таким, которое 
можно рассказать кому-
либо, ничего не знающему 
об этом, и честно сказать 
себе «я его не обманываю». 
Таким, чтоб его можно было 
рассказать детям, которые, 
узнавая новые факты по-
том, не подумали бы «он 
ведь нас обманул». 

Фактов множество. 
И все они объективны. 
Они формируют мнение. 
Манипулируя наборами 
фактов, можно манипули-

ровать ходом мысли лю-
дей. А значит, и их мнени-
ем. Подбирая заготовлен-
ные наборы фактов и соз-
давая иллюзию свободы 
их анализа, можно созда-
вать противостоящие груп-
пы людей, разделять их и 
властвовать. И, главное, 
эти люди будут уверены в 
собственной правоте, ведь 
их мнение будет честным, 
логичным и построенным 
на объективных фактах. 
Достаточно лишь отсекать 
всё, что может привести к 
невыгодной точке зрения 
и кормить только тем, что 
взрастёт в то, что выгодно. 

Точка зрения отражает 
лишь вывод из имеющегося 
числа фактов. Невозможно 
знать все из них. Нельзя 
до конца верить источ-
никам, потому что фак-
ты могут быть подставны-
ми. Нельзя обвинять в не-
объективности того, кто 
старается быть таким же 
честным, просто владеет 
другим набором фактов. 
Нельзя иметь один и тот же 
опыт, одни и те же факты. У 
каждого своя история, свои 
мысли. Поэтому важна не 
точка зрения человека, а 

то, почему она сформиро-
валась. Аргументы важ-
нее позиции, потому что 
они являются её причиной. 
Аргументы могут изменить 
позицию, а позиция не мо-
жет изменить факты.

Поиск истины должен 
сводиться к анализу макси-
мального количества фак-
тов. Чем больше фактов — 
тем обоснованней и объ-
ективнее будет мнение. 
Некоторые из них непри-
ятны, они ведут не к то-
му выводу, который хочет-
ся заключить. Но их нель-
зя отбрасывать. Анализ 
должен учитывать всё. Это 
можно сравнить с точно-
стью вычисления последо-
вательными приближения-
ми. Иногда можно забро-
сить вычисление, удовлет-
ворившись результатом. 
А иногда хочется пойти 
дальше и получить макси-
мально точный результат. 
Разница лишь в том, что 
новые факты могут сильно 
изменить отношение к то-
му или иному явлению.

Часто в виду тех или 
иных причин человек вы-
бирает вектор, к которому 
склоняется далее. Некий 

абсолют, который уже вы-
бран, влияет на мнение, 
которое хочется иметь, 
мнение, которое отбрасы-
вает факты, ведущие к не-
желательным выводам, к 
тому, чего хочется не заме-
чать. Заставить себя найти 
успокоительные домыслы 
верности своей точки зре-
ния. Это проще, чем пере-
ступить неведомый рубеж 
и допустить ВОЗМОЖНОСТЬ 
существования другой 
правды.

Проблема не в том, что 
разные люди имеют раз-
ные точки зрения. И не 
в том, что каждый счита-
ет правдой именно свою. 
И даже не в том, что мно-
гие не готовы выслу-
шать чужую точку зре-
ния. Проблема в том, что 
многие даже не хотят сми-
риться с фактом возможно-
сти существования другой 
точки зрения. Абсолют от-
считывается относительно 
себя. Несогласие с собой 
уже воспринимается, как 
агрессия. Агрессия, вы-
званная страхом. Страхом 
уступить. Страхом того, 
что своя точка зрения ока-
жется ложной. Страхом то-

го, что то, во что человек 
ВЕРИЛ, окажется неправ-
дой. Страхом того, что за-
щитить свою точку зрения 
не хватит аргументов. А 
их не хватит уже потому, 
что позиция подкрепляет-
ся ВЕРОЙ, а не ФАКТАМИ. 
Вера — это тот фактор, 
который замещает все не-
достающие факты, кото-
рые нужны для убеждён-
ности. Неумение диску-
тировать вызвано имен-
но страхом за свою точку 
зрения. Потому что своя 
правда важнее, чем исти-
на. Потому что объектив-
ный результат, который 
может быть получен при 
обмене мыслями, не вос-
принимается, как резуль-
тат. Потому что результа-
том считается склонение 
другого человека к своей 
точке зрения.

Широкие массы удоб-
ны для манипуляций. Чем 
проще лозунг, тем легче 
его запомнить. Чем наглее 
ложь, тем легче в неё по-
верить. А если сразу не 
поверят, её нужно повто-
рить тысячу раз и она ста-
нет правдой. Так насажда-
ются мифы, в которые на-

чинают верить, потому что 
они звучат со всех сторон 
и от них никуда не деться. 
И многим хочется прим-
кнуть, ощущая за собой 
поддержку генераторов 
мифа. Правдой становится 
не то, что произошло, а то, 
что показали по телевизо-
ру. Правдой становится то, 
что говорит слух. И чело-
век, знающий правду, ста-
новится неслышен на фо-
не большинства, употре-
бляющего то, что им пода-
ют на обед в новостях.

Анализ происходящих 
событий свойственен не-
многим. Человек либо пол-
ностью верит точке зрения, 
совпадающей с его симпа-
тией, либо полностью от-
вергает точку зрения, про-
тиворечащую ей. Симпатия 
есть тем субъективным 
фактором, базирующем-
ся на предыдущих имею-
щихся фактах, который ме-
шает воспринимать новые. 
Симпатия должна испыты-
ваться к поиску истины. К 
тому, что лучший резуль-
тат — это объективный ре-
зультат.

Пока исторические про-
цессы анализируются за-

политизированными, за-
интересованными и заан-
гажированными людьми, 
на общество будет проеци-
роваться набор провока-
ционных позиций, разде-
ляющих людей по симпа-
тиям. Понимание здесь не 
нужно никому. Понимание 
примиряет враждующих. 
А это никому не нужно. 
Пока есть образ врага, есть 
потребность в защитни-
ке. Поэтому защитнику 
выгодны враги. Если их 
нет, их нужно придумать. 
Поэтому в условиях посто-
янной и грязной борьбы 
проблемы объективности 
в истории решаться не бу-
дут.

Начинать нужно с се-
бя. Свой пример способен 
вдохновить других. Умение 
воздержаться от реакции 
на провокацию, умение 
найти подвох и поймать, 
кому это нужно. Умение 
беспристрастно сделать 
вывод. И подумать о том, 
как передать это умение 
другим.

Семен Широчин,  
ыпускник 2005 года,  

студент КПИ

Відгуки вчителів 
Этот вечер — вечер встречи, 

именно так мне хочется его на-
звать, — потряс меня тем, что я во-
очию увидела, как любят свой ли-
цей люди, которые выпустились 
много лет назад, но продолжают по-
могать ему не словом, а делом. Они 
по крупицам восстанавливают исто-
рию школы, судьбы людей. Низкий 
поклон всем участникам проекта, но 
особенно молодым — Насте Мищук, 
Сене Широчину, Богдану Иванюку. А 
фильм «Настройщик» ( о выпускнике 
1941 года Яше Полищуке) учит всех 
нас жить. Герой фильма, пройдя свой 

сложный жизненный путь, не ожес-
точился, не винил судьбу, а, преодо-
лев все трудности, остался светлым, 
веселым, счастливым человеком, лю-
бящим свое дело, свою страну, веря-
щим в будущее, т.е. в нас с вами.

Давайте же будем достойны этой ве-
ры!

Ирина Бабюк, учитель

Культура 
пам’яті
Як зрозуміти це словосполучення? 

Як пам’ятати? Що залишати з ми-
нулого в душі? Яким чином залишити, 

щоб не втратити, відчувати зв’язок по-
колінь?

В кінці листопада, нудної сльозливої 
вечірньої години, ми зібрались в 
конференц-залі: вчителі, трохи дітей, 
батьки, друзі ліцею — представники 
державних та шкільних музеїв міста. 
Поглядали на годинники, втомлено 
зітхали, бо кожен мав величезний спи-
сок справ, які ще потрібно зробити, аж 
поки вечір дозволить відпочити.

Як пояснити, куди втекла втома, ко-
ли очам відкрилась велика робота, яку 
виконали ці такі різні люди. Різні? Вони 
всі об’єднані спільним прагненням: не 
дозволити піти в небуття скарбниці 
духовності, що плине навколо ліцею з 
давніх давен. 

Настя Міщук, Семен Широчин, 
Богдан Іванюк, Тетяна Маєр, Світлана 
Максименко, Світлана Василівна та 
інші, — це ті, хто береже кожну мить 
минулого та складає її в загальну кар-
тину світу, і не тільки ліцейного.

Ми знаємо, що відбувається з на-
родом без пам’яті. Він йде в небут-
тя. Нас примушували зійти туди впро-
довж багатьох століть — століть 
поневірянь, принижень, ни-
щення. Якщо ми сьогодні се-
бе відчуваємо, нехай подекуди 
болісно, то лиш тому, що ми є 
народ, нація.

В кінці листопада, нудної 
сльозливої вечірньої години 
ми зібрались та доторкнулись 

до самої правди — правди, яка звучала 
в словах студентів, що створили базу 
даних матеріалів музею історії ліцею, 
яку ми почули з вуст архівістів; прав-
ди, яка йшла від слів простої людини 
Якова Поліщука, випускника школи 
1941 року; правди, що відверто й чи-
сто звучала в акапельному співі дівчат 
під час концерту. Дівчата співали, а 

ми стояли вже здається не 
в школі, а в тому давньому 
храмі, що колись тут 
жив.

Ми зберегли цю 
правду.

Олена Ферт,  
вчитель

История — это реальность… Когда мы только  
начинали проект…

Работая над проектом…
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Каждый выбирает для себя.
Выбираем тоже — как умеем.
Ни к кому претензий не имеем.
Каждый выбирает для себя! 

Юрий Левитанский

Э ти заметки в «77 Меридиан» 
мысленно я начала писать 

сразу, как только прочла статью 
одной из любимых моих уче-
ниц Маши Писаренко, интерес-
ной личности, постоянной кор-
респондентки газеты, отлич-
ницы и победительницы множе-
ства олимпиад, — «Олімпіади: 
атавізм радянщини чи перевірка 
знань?». Я благодарна Маше за 
поднятый вопрос, думаю, что 
понимаю многие чувства и эмо-
ции, побудившие ее написать 
именно так. И как учитель хочу 
извиниться перед Машей и дру-
гими нашими учениками за то, 
что не сумела подарить дру-
гое отношение «до всієї цієї 
катавасії» (может ли служить 
оправданием вечная нехватка 
времени и сил? Ведь обучение 
происходит здесь и сейчас, по-
том почти никогда не насту-
пает…). 

Так случилось, что первые 16 
лет в Кловском лицее я работала 
учителем в начальных классах и 
вела там 4 предмета — развитие 
мышления, детскую литерату-
ру, художественный труд и изо-
бразительное искусство. И, с од-
ной стороны, практически ни-
как не влияла на участие сво-
их учеников в олимпиадах — 
для этих предметов в начальной 
школе не существовало олим-
пиад. С другой стороны, читая 
имена победителей районных и 
городских олимпиад по другим 
предметам в начальных, сред-
них и старших классах, нахо-
дя там знакомые фамилии и ис-
пытывая радость и гордость, по-
нимала, что чем-то помогала им 
и я.

Теперь, работая третий год 
учителем информатики (я про-
граммист по первому образова-
нию, у меня 9 лет стажа работы 
по этой специальности, и курс 
развития мышления для началь-
ной школы был обязан своим 
появлением именно этой моей 
профессии), я просто обязана 
принимать участие в олимпи-
адном движении. Не перестаю 

удивляться странному положе-
нию вещей — по предмету, для 
которого в подавляющем чис-
ле школ Украины по существу-
ющим программам отведен все-
го лишь 1 урок в неделю, прово-
дится 5 олимпиад — по инфор-

мационным технологиям, про-
граммированию, веб-дизайну, 
компьютерной графике и ани-
мации. Это хорошо, что есть та-
кой широкий выбор, значит, 
есть и много возможностей. Но 
в такой ситуации понятно, что 
каждая победа на любой из этих 
олимпиад никак не может быть 
заслугой чисто школьного об-
учения информатике. Это ре-
зультат огромной дополнитель-
ной работы, заинтересованно-
сти, целеустремленности и ода-
ренности самого ученика, а так-
же его родителей или учителей, 
которые во внеурочном режиме 
помогают ребенку выйти на ка-
чественно иной уровень знаний 
и умений. 

Тем не менее, такие учени-
ки существуют, и оценки «11» и 
«12» далеко не всегда отражают 
их истинный уровень… Порой 
их знания просто «зашкалива-
ют»! Иногда они задают на уро-
ках вопросы, суть которых и от-
вет учителя не понятны осталь-
ным ученикам, да и попросту 

скучны. Часто они уже смири-
лись и не ждут от урока ниче-
го для себя слишком полезно-
го… Да и есть ли возможность 
на обычном школьном уроке так 
глубоко «копать»?..

Когда-то Михаил Ломоносов 
из глухого села пришел в 
Москву — продолжать учиться. 
Но множество других самород-
ков так и остались неизвестны-
ми, не сумев переломить свою 
судьбу. Одна из целей олимпи-
адного движения, возникшего в 
советское время, — найти таких 

талантливых учеников, помочь 
им в их научном становлении. 

В бытность мою программи-
стом моим руководителем не-
сколько лет был Саша Менделев, 
молодой, необычайно талантли-
вый программист. Он родился в 

селе под Киевом в крестьянской 
семье, до 3 лет не ходил и не го-
ворил, у него не видел один глаз 
и не слышало одно ухо, была по-
ражена одна половина мозга… 
С 7 лет он учился в сельской 
школе. После победы на олим-
пиаде по математике его взяли 
на обучение в Украинский фи-
зико-математический лицей — 
интернат для одаренных детей 
в Феофании…

В 145 физико-математиче-
ской школе Киева на факуль-
тативный спецкурс по физике 
к учителю Розенвайну Алексею 
Григорьевичу после уроков 
приходил из обычной киевской 
школы Коля Дедушенко. Потом 
он стал призером всемирной 
олимпиады по физике, был при-
нят без экзаменов в Киевский 
университет…

8 место Кловского лицея в 
рейтинге школ Киева по резуль-
татам ЗНО 2011 года говорит са-
мо за себя. Все наши выпуск-
ники поступают в вузы. Клуб 
«Дебаты», наш знаменитый хор, 
театральные группы, танце-
вальные кружки, участие в МАН, 
наш уникальный музей, газета, 
«Кловская галерея» — призеры 
множества конкурсов. Лицею 
есть чем гордиться! Нужны ли 
еще и олимпиады? Что они да-
ют нам, и так не имеющим сво-
бодного времени, заваленным 
горой мыслимых и немыслимых 

обязанностей? Ведь все это вер-
но — воскресное утро, далекая 
и неизвестная школа, напряже-
ние, усталость… Честь школы… 
Что-то доказать себе и другим…

Учась в Кловском лицее, мно-
гие ученики прямо на уроках 
по гуманитарным дисциплинам 
получают качественные и глу-
бокие знания, позволяющие им 
завоевывать призовые места на 
районных и городских олимпи-
адах. По другим, непрофильным 
предметам, наши успехи не так 
велики, но тоже есть. Конечно, 
играют роль одаренность, целе-
устремленность и ответствен-
ность самого ученика, но мы 
ведь сейчас говорим о возмож-
ности и о тех, кто ее не упу-
скает. 

Участие в олимпиадах — воз-
можность пообщаться с себе по-
добными, испытать себя в уме-
нии мыслить нестандартно, на-
метить пути дальнейшего дви-
жения. Возможность побродить 
по коридорам другой школы, 
попытаться понять царящую в 

ней атмосферу, почитать рас-
писание уроков и кружков на 
доске объявлений, сравнить со 
своей… Возможность получить 
уникальный психологический 
опыт участия в интеллектуаль-
ном состязании в чужих стенах, 
среди незнакомых лиц, под ру-
ководством незнакомых учите-
лей. Возможность заглянуть в 
свое будущее, когда на внешнем 
независимом тестировании или 
на вступительных олимпиадах 
(есть ведь и такие!) и экзаменах 
в вуз, при приеме на работу по-
надобится именно такой опыт… 
Не оставляйте стараний, 

маэстро, 
Не убирайте ладони со лба!
А впрочем, каждый выбирает 

для себя…

 
Учитель  

информатики  
Елена 

Викторовна 
Барсук

Олимпиады:  
кому они нужны
(мысли по поводу вышедшей в прошлом номере газеты  
статьи «Олімпіади: атавізм радянщини чи перевірка знань?» М.Писаренко) 

Олимпиады — одна из общепризнанных форм работы с 
одаренными школьниками. Они организуются во всех 
районах и городах страны. В настоящее время про-
водятся школьные, районные, городские, республикан-
ские и всемирные олимпиады. Высокий уровень респу-
бликанской и всемирной олимпиад требует, чтобы и 
олимпиады менее высокого ранга содержали достаточно 
сложные и оригинальные задания. Иначе не возможно бу-
дет сформировать команду, способную успешно конкури-
ровать на республиканском и мировом этапах олимпи-
ад. Сложность и оригинальность задач требует проду-
манного подхода при подготовке участника олимпиады 
на всех этапах.

По материалам Интернета

Відповідь автора, М.Писаренко, 
вчителеві інформатики О.В. Барсук
Дуже приємно, що наші думки і переживання, те чим ми, 

учні, живемо знаходить бодай якийсь відгук у наших вчи-
телів. Дякую Олені Вікторівні за небайдужість до моєї статті. 
Сподіваємося, що й інші вчителі також підтримають ліцеїстів у їх-
ній боротьбі на олімпіадах. Мені дуже сподобалися тверезі по-
гляди, висловлені у статті. На жаль, іноді вчителі сприймають 
наші проблеми відчужено і навіть зневажливо.

«Олимпиады — одна из общепризнанных форм работы с 
одаренными школьниками» 

Так, справедлива думка, але вже неактуальна у наші дні. На 
олімпіадах майже кожен другий учень — це той, хто вирішив про-
сто російською «попонтоваться» або «для прикола». Особисто я не 
раз ставала джерелом, з якого учасники олімпіади вправно черпа-
ли знання. Особливо на олімпіадах з географії. 

Часто учні опиняються далеко не в рівних умовах: хтось зазда-
легідь дізнався завдання і прийшов на олімпіаду «готовий» (до ре-
чі, про англійську олімпіаду). Хтось взагалі ще не вивчав у школі 
матеріал, поданий у завданнях. Сумно і нечесно. Але світ, як відо-
мо, несправедливий.

Ще раз дякую від імені усіх активних на олімпіадному фронті 
учнів за розуміння з боку вчителів.

Марія Писаренко, 8-А



ГРУДЕНЬ 2011 РО КУ, № 3 (66)

«7
7 

М
Е Р

И
 Д

І А
Н

» 
—

 Г
А

 ЗЕ
 ТА

 У
Ч

Н
ІВ

 Т
А

 В
Ч

И
ТЕ

Л
ІВ

 К
Л

О
В

 СЬ
К

О
 ГО

 Л
І Ц

ЕЮ
 №

 7
7

К оли я суботнім ранком при-
їхала до Гостомельського 

притулку для тварин, щоб приві-
тати від імені нашого 8-Б її меш-
канців з Новим роком, — я ра-
діла від того, що роблю добру 
справу! Що мої однокласники 
не залишись байдужими до про-
блеми безпритульних собак та кі-
шок. Що коли я запропонувала зі-
брати кошти на корм для цуциків, 
більшість дітей виклали свої «ки-
шенькові» гроші. Дуже їм за це 
вдячна! Звісно, це невелика допо-
мога для притулку, де мешкає по-
над 700 тварин, але цей внесок — 
реальні дії, а не пусті слова.

Зараз, особливо перед Евро 
2012, багато розмов на цю те-
му, або дій, які немають нічого 
спільного з людяністю та турбо-
тою про тварин. Так, собаки блу-
кають містом, лякають людей, 
розносять хвороби, але що зро-
били люди для цих тварин? 

Ася Вільгельмівна Серпинська 
— не ветеринар, і навіть не біо-
лог, не представник влади і не 
заможня людина. Вона — ма-
тематик, кандидат фізико-мате-
матичних наук. Все життя ви-
кладала в університеті, а тепер 
створила притулок для тварин у 
Гостомелі.

У червні 2000 на території 
старого, майже зруйновано-
го телятника Бучанського сіль-
ськогосподарського товари-
ства знову відродилось життя. 
Приміщення вона використала 
як павільйон, вбудувала в ньо-
го внутрішні вольєри, З квар-
тири для робітників з теплими 
пічками та телевізорами, звела 
2 величезні приміщення для ко-
тів. Їжу тваринам готує на дро-
вах, має проблему з водою, а го-
ловне — не вистачає ліків для 
тварин… 

Все це зроблено за власні ко-
шти родини Асі Вільгельмівни та 

завдяки споносорам, які не бай-
дужі до безпритульних тварин. 
Вона дуже цікава людина, і я ра-
да була з нею познайомитись. У 
кожного собаки є ім’я та своя іс-
торія. Ася Вільгельмівна пере-
ймається долею кожної твари-
ни. За останній місяць під двері 
притулку підкинули 66 малень-
ких цуциків. Вона всіх залиши-
ла у себе… Я бачила, як вони 
раділи людям, як хотіли бавити-
ся, а головне — їсти. Наш вели-
чезний пакет з кормом був дій-
сно вчасним.

Дякую ще раз всім небайду-
жим та закликаю підтримати на-
шу ініціативу!

Анфіса Дорошенко,  
8-Б

Ми завершуємо 2011 рік 
добрими справами. 

Нещодавно відправили до ди-
тячого будинку іграшки та по-
здоровлення з Днем Святого 
Миколая, а останній тиждень го-
туємо подарунки та необхідні 
речі для бабусь та дідусів, які 
живуть у будинку для старих 
людей (село Перемога, 125 км. 

від Києва). Ми дізналися, що їм 
бракує найнеобхідніших речей. 
На жаль, держава не забезпечує 
пристойний рівень життя ста-
рих та хворих людей, які працю-
вали на державу все життя.

Та ми вирішили хоч чим-
небудь допомогти та зігріти їх. 

Учні, вчителі та батьки по-
чаткової школи першими від-

гукнулись на наше звернення. 
Особливо активними були учні 
4-кл. За ними прибігли учні 9-а 
та 10-а класів зі своїми святко-
вими подарунками. Поступово 
приєднувались і інші. Ми дяку-
ємо всім тим, хто підтримав на-
шу ідею. 

Оргкомітет

Об акции «Милосердие», ко-
торую проводит наш лицей, я 
узнала из листка с объявлением, 
висевшем на двери одного из 
кабинетов. Полюбопытствовала 
почти механически. Но могла 
пропустить.

Поэтому я хочу сказать о трех 
вещах.

Во-первых, выразить огром-
ную благодарность организато-
рам этой акции. Вы делаете мою 
жизнь лучше. Вот прямо сей-
час, в конце декабря 2011 года, 
вы смогли придать сил, чтобы 
жить дальше — просто тем, что 
вы есть.

Во-вторых, хочу улыбнуться 
всем тем, кто примет в этой ак-
ции участие. Когда последнее 

время я думаю о Кловском ли-
цее, поддерживаете мою любовь 
к школе именно вы — взрослые 
и дети, которым есть дело до 
стариков, живущих милостью 
нашего государства где-то на 
самой окраине его забот.

В-третьих, я вполне мо-
гла бы и пробежать мимо, не 
обратив внимания на о чем-
то рассказывающий листок, и 
узнать обо всем только из моей 
любимой газеты. Или не узнать 
вовсе… Поэтому хотелось бы, 
чтобы такая важная и нужная 
(не только обделенным стари-
кам, но и всем нам) информа-
ция появлялась как можно бо-
лее часто и на более заметных 
местах.

Акція милосердя
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Відгук читачки оголошень

Як я привітала з Новим Роком 
друзів наших менших 



ГРУДЕНЬ 2011 РО КУ, № 3 (66)

«7
7 

М
Е Р

И
 Д

І А
Н

» 
—

 Г
А

 ЗЕ
 ТА

 У
Ч

Н
ІВ

 Т
А

 В
Ч

И
ТЕ

Л
ІВ

 К
Л

О
В

 СЬ
К

О
 ГО

 Л
І Ц

ЕЮ
 №

 7
7

Редакційна Рада газети «77 Меридіан» з вели-
кою вдячністю візьме до публікації будь-які ма-
теріали, залишаючи за собою право вносити гра-
матичну, сти лістичну правку, скорочувати, пу-
блікувати уривки, додавати ілюстративний ма-

теріал, гарантуючи при цьому збереження 
духу матеріалу. Матеріали приймаються в 
електронному вигляді, надсилаються елек-
тронною поштою: 
svetpet@voliacable.com та naydiuk@ukr.net

Учні молодшої школи можуть подавати 
ма теріали у будь-якому  вигляді.
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Э кзамены, экзамены, экзамены — 
вот они гроза всех девятых клас-

сов, сколько учеников они довели до 
«ручки»? Ладно, не стоит быть таким 
критичным: ведь не первый год мои кол-
леги по всей стране пишут экзамены, и 
все как-то справляются, хоть и для меня 
— это абстрактные люди: где-то там, ну, 
там, подальше от Киева, где-то на дру-
гой планете… 

Ещё буквально в прошлом году 
экзамены для меня казались такими же 
далекими, как спутники Юпитера. Я по-
зволял себе расслабляться и распоря-
жаться своим временем самостоятель-
но (честно говоря, не наилучшим обра-
зом), но нынче, когда экзамены на носу 
— все это мне кажется непозволитель-
ной роскошью.

Участь девятиклассника, как ни обид-
но, — это круглосуточное корпение 

над учебниками в безумной гонке за 
красным свидетельством о неполном 
среднем образовании. Лично меня это 
все не радует, а объём информации для 
зазубривания и вовсе пугает. Если пять 
билетов кажутся вам ерундой, то вы ли-
бо прошли это и наслаждаетесь сво-
им превосходством над нами бедняга-
ми, либо еще просто не представляете, о 
чём идёт речь. Надеюсь, тесты прошло-
го года дали вам почувствовать малую 
толику наших несчастий на себе, спа-
сибо за это нашему Министерству об-
разования.

Для меня разгадка очевидна: стоит 
лишь пожелать у Деда Мороза хороше-
го результата, и посильнее надеяться, 
чтобы наш лапландский патрон решил 
все дела лучшим образом. 

Стефан Гресь, 9-Б

1  Бабочки могут «напиться» забродив-
шим фруктовым соком и впасть в со-

стояние опьянения.

2  В пол-литровой коле содержится 
столько же кофеина, как и в чашке 

кофе.

3  Известный микроминиатюрист 
Анатолий Коненко из города Омска 

создал самый маленький в мире аква-
риум.

4  Самая старая обувь — сандалии воз-
растом 9500 лет — были найдены в 

одной из пещер в центральном Орегоне. 
Они сделаны из коры полынного дерева.

5  Самое старое почтовое отделение 
находится в шотландском городе 

Sanquer, оно начало свою работу в 1712 
году.

6  Осьминог съест свои щупальца, если 
действительно проголодается.

7  Недавно жительница Ирана подала 
в суд на своего слишком жадного 

мужа и отсудила у него 124000 красных 
роз, которые он должен теперь подарить 
в счет тех десяти лет, пока она терпела 
его, будучи замужем.

8  Изначально мороженое изготавли-
вали без добавления яиц и сахара. 

В состав некоторых видов мороженого 
входят морские водоросли.

9  Этот вагончик и ещё несколько кру-
жили по улицам города Чикаго. Его 

особенностью является то, что он сде-
лан полностью из растений. 

10Моцарт сочинял музыку во время 
игры на бильярде, Вагнеру легче 

сочинялось, когда он переодевался в 
исторические костюмы, Гайдн мог пи-
сать музыку только на чистом белом 
листе.

11Вашингтонский художник Tyree 
Callahan изменил стандартную 

пишущую машинку образца 1937 
года, чтобы создать нечто новое, под 
названием «Хроматическая пишущая 
машинка». В машинке заменены при-
вычные буквы и клавиши на разноо-
бразные оттенки, для того чтобы че-
ловек не писал текст, а рисовал кар-
тину.

12Школьница из Британии сде-
лала своего 29-летнего отца 

Шема Дэвиса самым молодым дедуш-
кой в мире. Дочка новоиспеченного 
дедушки родила ему внука за неделю 
до своего 15-летия. Его дочка поя-
вилась на свет, когда ему было всего 
лишь 14.

 
 
 
 

Подготовила  
Ольга Питык,  

10-Б

December wind

Интересные  
факты

Нас спасёт… Мороз,  
в смысле — Дед Мороз! 

I realize that I love this city as evening 
falls unexpectedly around the dusty 

streets. The shops light their windows 
early these days, the December mist rising 
from the pavement and obscuring the 
source of the little shining dots that wink 
at me in the distance. 

As much as I complain about the traffic 
and the people and the prices, I cannot 
help but smile a little when the frozen 
air slips into my open lungs, tightening 
like a lasso around my chest, tying me to 
this place. Exhaling seems unnecessary, 
dangerous even, as if I would lose the feel 
of my surroundings when I let my city 
breath out. My head starts to spin and I 
let go reluctantly, biting out the air bit by 
bit. It doesn’t disappear and I smirk when 
the shop lights become brighter. 

My legs hurt from the heels I have been 
wearing all day and I suppress the urge to 
rub my exhausted knees. Just a little more, 
I think, you can do it. The city doesn’t 
like weaklings. I walk on bravely, taking 
satisfaction in the sullen faces of the 
people walking by. They must be tired too, 
I think, but for some reason the thought 
only makes me smile wider, fascinated 
with every face, every hand, every leg clad 
in tight, uncomfortable city-style jeans. A 
group of girls rushes past me, too cold to 
talk, trying to bury their tiny hands in the 
pockets of their suede jackets. Those are 
clearly out of season but they’re pretty, so 
the girls wear them. Their wispy figures, so 

thin I think they might break, walk swiftly 
past me and I catch a whiff of the perfume 
they have been advertising all over the 
place recently. 

After the trembling girls, a man with a 
bushy mustache makes his way through 
the street, nearly tripping on his own 
shoelaces. He exhales and I smell spirits 
on his breath — bitter, ludicrously cruel 
— but at least he’s warm. He grumbles 
and lights up a cigarette he took out from 
behind his ear, which stands out red like a 
clown’s nose in the frosty night. 

As I walk on, the crowd seems to 
dissipate and soon I am alone, shivering in 
the wind as I go, refusing to slow my pace. 
My earphones blast some sort of club 
music into my mind, giving me a beat to 
live to. I reach my door and fumble with 
the keys, preventing some old woman 
from entering and causing her to say 
something to me, her expression rude. I 
only smile at her, thanking all the gods 
of technologies I cannot hear her through 
the electric rhythm in my ears. 

That night, as I sit at my table and look 
out the window, I dream of being outside 
in the cold December 
wind. I blow a kiss at the 
windowpane and sink 
back into my chair. I love 
you, Kiev. I really do. 

Mariya Shcherbinina, 
10-B


