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Слово
редактора
Що таке 8 березня? Для ба
гатьох — це не просто дата
в календарі, а певний образ —
весни, підсніжників, мами, ба
бусі, сестри, шкільної вчитель
ки, або й простої жінки, що під
мітає двір коло під’їзду нашого
будинку, і якій чомусь саме цьо
го дня хочеться сказати «спа
сибі»… Ми згадуємо, що поруч
нас живе хтось дуже важливий,
близький і рідний. Це не озна
чає, що у всі інші дні забуваємо,
але живемо якось ніби автома
тично, навіть коли вітаємось,
цілуємо, телефонуємо, прихо
димо і йдемо, приїжджаємо і
від’їжджаємо. 8 березня — це
день особливої відповідальнос
ті за Жінку, адже саме Жінка
кожного з нас народила, саме
їй власне завдячуємо цей світ
людей. Тому, щоб там циніч
но не говорили у зв’язку з цим
святом — про Клару Цеткін,
фемінізм, ритуал дарування
квітів, або «день ввічливості»
один раз на рік — це чудове
свято! Без нього, як без куль
тури, неможливі й ми. І якби
не вкоренилося в наших тради
ціях це свято, обов’язково вига
дали б аналогічне, і відзначали
б його, якщо не в березні, то у
вересні. А все одно — урочис
то, офіційно, публічно, словом,
не так як щодня — виявляли
б пошану і вдячність Жінці.
Зрештою, це красиво. Хіба ні?
Зі святом, дорогі Жінки! Па
м’ятайте, що
Ваша чарів
ність і те
пло, яке ви
промінює
те — земні
конкуренти
Сонця.

Ваша Олеся Найдюк
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Ода жінці, матері, творцю

М

ама... Це наше перше
у житті слово. Мама...
Саме її ми першою бачимо у
житті. Мама... Саме вона дає
нам життя.
Мама... Саме ця людина для
кожного найрідніша в цілому
світі. Мама... Саме вона завжди
нас почує, заспокоїть, розрадить, захистить, допоможе, розкаже, навчить і взагалі зробить
людиною. Дивно, тоді чому у
світі матері-жінці немає належної шани, немає чільного місця,
немає права на свободу, немає
заслуженої любові. Чому ж?
Невже це така плата від вдячних дітей за титанічну працю
— створення нового життя?
Як відомо, Господь Бог створив першу жінку на 6 день
з ребра Адама, котрий в той
час спав, і подарував її, тобто
Єву, чоловікові, поєднавши їх
шлюбом. Тоді чому жінка, прекрасна і неповторна, — це лише подарунок для вищого над
нею чоловіка? Адже вона —
також творіння Боже. За те-

орією Кабали, була і найперша Адамова дружина, Ліліт, що
стала першопочатком диявольської нечистої сили. Але чому,
знову ж таки, жінка, таке тендітне і беззахисне створіння, а
не кремезний і могутній чоловік? Розглянемо історію першородного гріха. Від кого він
іде? Від жінки Єви, що, напевно, прагнула прекрасного, тому і запропонувала Адамові таке досконале творіння землі —
яблуко. Але чому від жінки іде
зло? (Можете вважати ці твердження цілковитою єрессю, але
на дворі вже, слава Богу, не
Середньовіччя і на аутодафе
ніхто немає права.) А це сумно. Навіть Святе Письмо, що має
нам давати уявлення про моральні ідеали, одразу налаштовує на зневагу до частинки світу, тим паче такої прекрасної,
як жінка.
Справді, пошана до жінки
майже ніколи не існувала у належному вигляді. Матріархат, за
якого вона була центром сус-

Про що говорять
• Про дуже неочікувані тріскучі морози, які
прийшли лише на початку останнього місяця зими, до того ж так раптово,
як сніг на голову.
• Про приємні, хоч і
нетривалі, три дні вимушених «морозних» канікул 01.02-03.02, а потім
ще вільна п’ятниця 10.02
(корисна і заслужена пауза посеред чверті!): хто
і як проводив час, чи хоч
раз задубів од холоду.
• Про минулий різнобарвний номер шкільної
газети про все і одразу у
кількох думках і ракурсах.
• Про святкування 14
лютого: про те, хто отримав «у подарунок» від
люблячих вчителів конт
рольні роботи і по скільки за день; про те, чи шукав хтось свою пару за
сердечками з номерками,
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що їх видавали 14 лютого вранці у холі, і чи всетаки знайшов свою «половинку» (чи виявився
цей сюрприз приємнимJ)
про те, хто, кому і які подарував валентинки; про
веселий конкурс пар у ліцеї 17 лютого, у якому перемогли лише пари молодших класів; про підготовку до нього у класах (як обирали пари, як
тренувалися, як готували
номери-візитки); про те,
чиї одинокі серця поєднуються у класах і кого вже
можна назвати «валентином і валентиною».
• Про те, які подарунки приготовлені у класах
від дівчат на 23 лютого і
від хлопців на 8 березня
(дівчата ретельно готуються, адже хлопці потім
можуть справді «помститися» на подарунках дівчатам J).

• Про те,
чи святкував
хтось День
соборності
України 22
січня, чи чув
хтось радіогазету у ліцеї
в п’ятницю 20
числа, і чи знає
хто-небудь, що це за свято взагалі.
• Про те, чи згадував
хтось героїв Крут 27 січня.
• Про виставку «Світ
професій гуманітарної
сфери» у ліцеї: хто її вигадав; яку тему хто отримав; коли, як і в якому
складі у класах готували стенди; хто і що нового дізнався у процесі
підготовки стенду; чому
не було навіть відкриття;
чи потрібно було якось
представляти свої експозиції; чи встиг хтось пе-

пільства, божеством і
ідеалом, віджив своє
ще за далеких часів
Трипілля, коли ідолом поклоніння були фігурки Венери,
богині-жінки, із перебільшеними вигинами, і ще за часів Стародавнього
Єгипту і Давньої
Греції. І все, більше
матріархат ніяк не
прижився, навіть не
претворився на складову сьогоднішнього менталітету людства. І я не вірю, що
лише тому, що життя не забезпечиш лише красою, а потрібна їжа і житло, добувачами яких навіть
не завжди були чоловіки. Ми не тварини, ми керуємося, чи хоча б маємо керуватися, не звірячими інстинктами,
а тим, що нас від цих звірят відрізняє — розумом, душею, якшо
хочете, совістю. На те нас Бог
і створив. До речі, повернемося до «єретичних» тез. Чому ж
християнський Бог теж ототожнюється з чоловіком? Так, звісно, політеїзм: слов’янське язичництво, єгипетські вірування,
давньогрецький олімпійський
пантеон — передбачає наявність і чоловічих, і жіночих богів. Але ми все-таки уже з 988
року як монотеїсти-християни.
Хоч Бога не зображують, але ми
використовуємо саме займенник він, коли так говоримо. Так
ось, нині усюди панує глибокий,
іноді деспотичний, свавільний,
жорстокий, рідко тиранічний,
але всеохоплюючий невикорінний патріархат. Розглянемо
темні середньовічні часи. Жінок
масово спалювали на вогнищі за
відьмацтво. Жінка — мати, тому вона має вміти захистити ди-

редивитися усі стенди до завершення
виставки; які кому
найбільше сподобалися експозиції.
• Про замітки
таємничої пліткарки ВКонтакті,
що сповіщають
про далеко не нові факти стосунків
між відомими у ліцеї учнями. Дехто
каже, що оформлені
замітки так само, як і у
серіалі «Пліткарка», навіть деякі фрази використані. То хто ж ця «Велика
і Жахлива» пліткарка? Всі
чекають на розв’язку цієї історії.
• Про незрозумілі літературні вечори, що мають проводитися не то у
7, не то у 8 класах: яка мета цих заходів, що це взагалі таке, де вони проводитимуться, хто братиме
у них участь.
• Про постійні директорати і збори вчителів
району у нашому ліцеї,

Найкраща
у світі
Хай лютують хуга, злива,
я прокинуся щаслива.
Перше, що побачить хочу —
материнські любі очі.
Я до неї потягнуся:
мамо, матінко, матусю!
Моє серденько зігрієш,
радісно мене покличеш.
На долоньку ляже стиха
тепла мамина рука,
я захищена від лиха!
Мамо, матінко моя!
Я люблю тебе без тями,
ти найкраща, моя мамо!

Марія
Сінгаєвська,
3-Б
тину. От і доводиться лікувати
розповсюджені на той час смертельні хвороби. Антибіотики, хімічні чи науково створені гомеопатичні засоби вигадали чи не
через тисячоліття. Жінки варили зілля, трави, тваринні продукти і, відповідно, «відали» про
ці лікувальні рецепти. За що ж
їх карали? Виходить, за рятування дитячих життів і допомогу іншим. Не по-християнськи
відплачувало побожне тогочасне суспільство. Лише всесвітньовідомі митці «нового солодкого стилю» змогли вивести жіночу постать з тіні зневаги, започаткувавши порівняння її з
Мадонною, як з втіленням божої мудрості, а провансальські
трубадури сповідували культ
Прекрасної Дами.

через які пересування коридорами сильно контролюється.
• Про те, хто зважився «пхатися» на міські тури олімпіад у лютий мороз по кризі, прямо екстрим якийсь!
• Про те, що нам лишилося навчатися до кінця чверті лише кілька
тижнів, майже місяць, а
там уже 7 днів канікул,
Великдень і весна.
• Про те, чому дах на
ліцеї чистять, не змітаючи сніг, а дивно вбиваючи
його у покрівлю.
• Про політиків, які
своїми мовними перлами викликають сміх крізь
сльози.
• Про те, що скоро весна, і тонни київського снігу почнуть танути, а під
ногами варитиметься каша з води у всіх її агрегатних станах.
• Про те, що, на превеликий жаль, померла всесвітньовідома легендарна співачка Уітні

Закінчення
на стор. 2
Хьюстон, яка отримала
за життя найбільшу кількість нагород в історії
шоу-бізнесу.
• Про дуже несмачні,
гіркі і колючі краплі від
поліомієліту, після яких
годину не можна було їсти (хоча всі знехтували
цим).
• Про те, що наш ліцей схожий на мистецьким дім, особливо 17 лютого, коли проводилося
одразу три заходи в один
день: сумісна вистава театрів «Софіт» і «Aviva» частин найвідоміших шекспірівських драматичних
творів, відкриття виставки картин Марії Гієвської
з 9-Б, конкурс пар до дня
св. Валентина. І всюди
вхід безкоштовний, іди,
куди душа забажає!

Підготувала
Марія
Писаренко,
8-А
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Ода жінці, матері, творцю
Закінчення.
Початок на стор. 1
До речі, Мадонна є жіночим образом і втілює
красу і ніжність. Але ж вона, та сама діва Марія, знову таки лише опосередковано стосується Ісуса
Христа, сина Божого.
Тобто чоловічі і релігійні,
і літературні, і реальні образи постійно переважають над жіночими.
Настає Новий час, Ре
несанс, Відродження, але у
плані ставлення до жінки
мало що змінилося. На передовій лінії Великих географічних відкриттів знову лише чоловіки, а жінка
на будь-якому судні, Боже
збав, — це завжди знак
нещастя ще від тих часів.
Розглянемо тепер споконвічні
стереотипи.
Очільником
римської
церкви завжди був тільки Папа, і жодна жінка
не могла пробитися крізь
цей вибудований століттями мур гендерної нерівності. Навіть напівлегендарна історія середньовіччя про папессу Іоанну,
яка вдавала з себе чоловіка, викликала всенародне засудження і обурення. У навчальних закладах
Давньої Греції, Риму, ранесансної Європи і аж до
приблизно 19 століття мали право здобувати освіту лише хлопчики. Уділ дівчат і жінок, як кажуть
німці, — «Küche, Kirche,
Kinder» (кухня, церква, діти). Жінок не допускали
до багатьох професій, навіть самі лише назви цих
професій заздалегідь прилаштовані до чоловіків
(професор, директор, архітектор, диригент, митець,
гончар, коваль, педагог,
драматург тощо — усі сло-

Спростування

В минулому числі газети «77 меридіан» №4
(67) було надруковано матеріал «Теория
разбитых окон», помилково підписаний «Олена Чепур».
Просимо вибачення в Олени Львівни
Чепур за прикру помилку, адже вона не
є автором цієї статті. А лише знайшла
у Мережі Інтернет
матеріал, який здався їй цікавим і корисним для обговорення
з учнями і запропонувала його для публікації. Її, як і колектив
редакції, надто непокоїть погіршення в
цьому навчальному році «екологічного середовища» нашого ліцею.
Учні залишають усередині парт багато
паперового бруду, пишуть словесний бруд
на спинках стільців
та панелях.
Редакція

ва чоловічого роду і форми жіночого якось не дуже
часто вживані: «професорка, директриса»), позбавляли права голосу на
виборах, намагалися викреслити їх із суто чоловічого суспільства. Зверніть
увагу. Усюди, де б це не
було: у книжках, у листах,
у телепередачах, навіть
на підписах шкільних зошитів і контрольних робіт
— звернення стоїть майже завжди у формі чоловічого роду («ти напевно вже бачив, дізнався...»,
«Шановний (а)!», «зошит
учня (иці)»)
Бурка, нікаб, чадра,
чачван, хіджаб. Байдуже,

як це називається, і в чому
різниця між цими назвами.
Головне — це абсолютно
парадоксальне у сьогоднішньому світі, але чітко
відповідне ісламу явище,
що стосується утиску жіночих прав. Все це назви
головних уборів, які повинні носити усі мусульманські жінки, маленькі
дівчатка і дівчата-підлітки. Навіть на паспорт фотографії роблять подекуди
прямо у цьому уборі. Так,
це вимога Шаріату, і ми
маємо поважати це явище культури. Політики багатьох європейських країн намагалися заборонити жінкам на їх терито-

рії носити ці головні убори. Це виглядає, можливо,
неполіткоректно, боротися із цим не варто, а просто сприймати як даність
якось нелогічно. А ви бачили на вході у християнський храм табличку із

заборонами для відвідувачів. Для чоловіків лише
один рядок — «не можна у коротких шортах» чи
щось подібне. А для жінок
там цілий трактат прописано: «не можна у коротких спідницях, у шортах, у
штанах (!), з непокритою
головою» і т. ін. До речі, для сповіді ще довший
список для жінок складено. Дивлячись на все це,
можна і зовсім забути, що
живеш у 21 столітті.
Шкода. Шкода, що у
наш час нічого не змінилося, що коли важливу державну посаду займає політик жіночої статі, це сприймається із величезним здивуванням,
що право жінки голосувати на виборах хоча б у демократичній Америці було затверджено лише на
початку 20 століття, що не
може жінка зайти в чому була одягнена у храм
Божий, а має закутуватися
у сто шарів хустин і спідниць. Шкода не за себе, а
за матусь, що трепетно виплекали нас, таких красивих і розумних, бабусь, що
вигодували нас своїм варенням і навчили своїми
численними казками, історіями. Шкода, що ми так
за їх подвиг віддячуємо.
Шкода, та не від нас самих
це залежить...
А що таке жінка? Це
не лише любляча мати,
дбайлива бабуся чи хоча б співчутлива сестра.
Це промінь світла і радості, втілення божественної
краси і мудрості (правильно писав розумний Данте
про свою омріяну кохану
Беатріче). Це потужний
безкінечний (ось він, не
треба більше нічого винаходити) двигун прогресу,
цивілізаціїї, суспільства.

Це Вчитель з великої літери (подивіться, у школах,
хоча б у нашій, майже всі
вчителі — жінки), і не лише шкільний, а життєвий.
Це Творець нового життя, усього не лише матеріального, але і духовного.
Можливо, саме тому жінка завжди зазнавала утисків. Вона створює і народжує життя, по суті, творить диво. А як може існувати ще один творець поруч із Богом? Тільки жінка
— земна, а Бог — небесний.
Як би там не було у світі, а ви поважайте жінку,
ставтеся до неї з любов’ю.
8 березня, хоч і лише, як
писали на радянських
агітплакатах, «свято повстання жінок проти кухонного рабства», але чудова нагода ще раз підійти до матусі, міцно її поцілувати подарувати квіти чи просто теплі слова
любові, завітати до бабусі, розпитати, як вона себе почуває, поговорити із
нею, привітати, подякувати. Подаруйте часточку своєї любові тіткам, сестрам чи просто знайомим дівчатам. Колись і вони стануть матерями і подарують цю любов нашим
нащадкам. А головне —
завжди бережіть повагу до
жінки: матері, богині, учителя, Творця.
P.S. Таку саму статтю
можна було б написати і
про чоловіка. Але в історії
він завжди панував і дик
тував ставлення до жін
ки. Любіть і татусів, і ді
дусів, і братів. Але не за
бувайте про тендітних
жінок...

Марія Писаренко,
8-А

Новини Кловського ліцею (за лютий 2012 року)
Відбулася
виставка
«Світ професій гуманітарної сфери», яка тривала
з понеділка 23 січня до
16 лютого. Оскільки у нас
ліцей іноземних мов, ми
готували експозиції саме
про професії гуманітарного напряму. Мета заходу — познайомити учнів
з гуманітарними професіями, що в майбутньому можуть бути обраними нами, провести профорієнтацію за допомогою
власного досвіду ліцеїстів
і практики. Кожен клас
отримав свою професію і
самостійно разом з класним керівником створював стенд, що якнайповніше у стислій формі відображав вектори даної
професії: у чому вона полягає, її мета, сфера діяльності, необхідні якісні характеристики працівника. Класи отримали
похвальні грамоти, а усі
роботи було повернено.
Дякуємо усім за креативність у створенні експозицій! Так тримати!
9.02.12 у ліцеї відбувся
довгоочікуваний конкурс
екскурсоводів. У зв’язку
із викликаними погодни-

ми умовами трьома днями канікул (1–3 лютого)
запланований на 2 лютого конкурс було перенесено на тиждень вперед.
Під час конкурсу екскурсоводи мали представити
окремі, зазвичай, не обговорювані на загальних
екскурсіях експонати музею, предмети і особисті
речі, що пов’язані з конкретною особою. Кожен
виступ конкурсанта тривав лише кілька хвилин.
Всього було 14 учасників
із 7 по 10 класи. За підсумками думок членів жюрі переможцем було обрано досвідченого екскурсовода музею нашої школи Марію Назарову з 10Б класу. Особливо відзначили конкурсантів Івана
Сову, Анфісу Дорошенко і
Лівана Елошвілі.
9.02.12 до ліцею приїхав театр із двома виставами: «Зоряний хлопчик» для 4–6 класів на 4
уроці і «Три краплі» для
8–10 класівна 7 уроці.
Вистава «Три краплі» виявилася особливо актуальною. Вона розповідає про
проблему наркоманії серед сучасної молоді, але

у легкій і доступній формі. Коли дитина народжується, їй дається три краплі здоров’я, любові і душі
та янгол-охоронець, який
оберігає людину впродовж усього життя, знайомить зі світом. Але поряд
існує і підступна Спокуса,
яка пропонує людині пізнати інший, вільний від
обов’язків і почуттів світ.
Так людина у підлітковому
віці вперше пробує наркотики. Спокуса перемагає
янгола-охоронця. Людина
залежить від цих шкідливих речовин і потребує ще
дозу. За це вона платить
своїми краплями життя. Спочатку вона віддає
Спокусі краплю здоров’я,
потім — любові. Вона
страждає, не відчуває нічого. Людина зможе побороти залежність лише
до того, поки не віддасть
краплю душі. Спектакль
дійсно повчальний, актори діяли дуже злагоджено, але деякі образи і герої
у чорних костюмах з гострими високими ковпаками залишилися для учнів
незрозумілими. Тому у залі часто лунав сміх. І недоліком, на думку гляда-

чів, було заповнення часу
спектаклю зайвими танцями і рухами.
17.02.12 у ліцеї відбулося святкування 14 лютого, Дня усіх закоханих:
було проведено конкурс
пар. Цього року довго вирішували питання, чи потрібен цей конкурс взагалі, на що була отримана
одноголосна ствердна відповідь. Розпочалася тривала підготовка, особливо складно було вигадати
нові конкурси, що були б
цікавими і видовищними.
І ось, здається, все вдалося. На 6 уроці у п’ятницю
актова зала була заповнена так, що і яблуку було
ніде впасти. На конкурсі були представлені пари 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б, 7-А,
7-Б, 8-А, 9-А, 10-А, 10-Б
класів. Весь конкурс складався з п’яти різних конкурсів: 1 — домашнє завдання, вжитися в ролі відомих пар (завдання було
роздано заздалегідь у середу); 2 — танець на газеті (4 раунди, кожен раз
газету складали навпіл); 3
— показуха (жестами зобразити задане слово чи
словосполучення); 4 —

яблуко (пара має разом
з’їсти яблуко на нитці без
допомоги рук); 5 — вихор
кохання (хлопчик має перемотати з дівчинки на себе стрічку). Конкурс виявився веселим, однак вже
після другого етапу зал
почав розходитися, адже
найцікавіші учасники (пари 9-А і 10-Б) були вимушені залишити конкурс. Переможцями стали
дві пари молодших класів.
Призи, на жаль, отримали не всі, адже навіть пари, що вибули з гри, розійшлися. Взагалі, спостерігати за парами було цікаво, особливо під час розігрування ролей відомих
людей. Дехто вважає, що
слова 3 конкурсу були подекуди дуже складними,
і пари просто не змогли
їх показати за 1 хвилину, зі стрічками конкурс
виявився не надто видовищним, можливо, тому,
що пари не зрозуміли правильно завдання.

Підготувала
Марія Писаренко,
8-А

Конкурс екскурсоводів
е був незвичайний конкурс. Зазви
чай, проводять екскурсію за темою.
А цього року кожен учасник повинен був
вибрати собі якийсь експонат із експозиції і розповісти, що стоїть за документом
чи фотографією, тобто його історію.
Учасники обирали для розповіді експонати із музею історії школи чи музею
Януша Корчака. Вони вивчали матеріали експозиції, працювали в архіві, читали книжки, репетирували один перед одним (треба було продемонструвати власне володіння мовою, те як працюєш з документом та аудиторією).Треба було до-

вести жюрі, яке складалося з учителів
та представників учнівського колективу
різних класів, що ти — дійсно екскурсовод. Для багатьох це був перший публічний виступ. А одна з учениць — Стефані
Смирнова — виступала англійською.
Ось деякі експонати, які були обрані:
— Квиток на футбольний матч, який
мав відбутися 22 червня 1941 року (Маша
Назарова).
— Остання записка Бориса Кривенка
до матері перед відправленням на фронт
«Мамо, прощавай» (Саша Сулименко).
— Сумочка матері Павла Нірона, в

Доброго дня! Мене звати Владислав
Михайлов. З нашим шкільним музеєм Януша
Корчака я знайомий давно, проте екскурсо
водом став зовсім нещодавно. Під час мо
єї першої екскурсії я засвоїв для себе дещо
— «Якщо ти добре щось вивчив, на публі
ці ти це розкажеш в
три рази гірше. Отже,
тобі треба вивчити
це «щось» в три ра
зи краще, ніж ти по
винен». Отже, це гово
рить про те, що перед
великою кількістю лю
дей працювати не лег
ко. Чесно кажучи, я до
бре готувався, але ко
ли почав розповідати,
забув майже все. Людей
в залі було багато, то
му я не мав права на
помилку. Тим більше,
що я виступав перший,
і мені морально було
дуже важко. Наш му
зей унікальний, єди
ний в Україні, це нада
вало мені бадьорості і
сил під час екскурсії, і в
мене таки вийшло до
сить непогано. Вірте
в свої сили, це головне!
— Мене звуть Юрій Юрченко,
і я лише екскурсовод-початкі
вець. Під час моєї першої екс
курсії я дуже хвилювався, про
те мені допомогло відчуття
гордості за нашу школу. Адже
у нашій школі знаходиться
єдиний на Україні музей імені
Януша Корчака. Я був радий,
що розповідаю про цю люди
ну, оскільки Корчак був вели
ким педагогом, який від
дав своє життя дітям.
Тепер, ідучи до школи по
своїй вулиці, я кожного
разу згадую, що Корчак
жив на тій самій ву
лиці, і, мож
ливо, у то
му самому
домі, де жи
ву я.

якій вона зберігала листи сина із фронту
(Вікторія Діденко).
— Фотографія Ніни Костянтинівни
Нетьосіної, киянки, яка допомагала у
створенні музею (Іван Сова).
— Центральний портрет Януша Кор
чака у музеї «Пам’яті вчителя» (Анфіса
Дорошенко та Влад Михайлов).
— Історія створення книги «На самоті
— з Богом» (Леван Елошвілі).
— Фото Дому Сиріт у Варшаві (Марія
Нікітенко).
— Останнє фото Корчака у гетто (Катя
Ольховик).

Світлана
Василівна
Петровська

Анфіса Дорошенко, 8-Б:
Готуючись до своєї першої
екскурсії, найбільше я боя
лася не того, що раптово
забуду слова. Ні! Я боялася
не донести до слухачів го
ловну думку свого висту
пу, залишитися не почу
тою. Адже знайомити ін
ших з педагогічною і лі
тературною діяльністю
Януша Корчака, з його
поглядами на життя
— це для мене велика
честь та відповідаль
ність. Спочатку мене
насторожувала тиша
під час моєї розпові
ді. Я переглядала слу
хачів у пошуках найу
важніших і їх виявило
ся багато, через що я усім їм дуже вдячна. Сподіваюся, що мені вдалося перебороти
хвилювання і завдяки мені хтось дізнався про цю видатну людину трішки більше.
Зрозумів Корчака ще краще, зацікавився його життям та його творами. Я рада, що
можу більше дізнаватися про Януша Корчака і передавати здобуті знання іншим.
Щиро вдячна всім, хто мені допомагав та підтримував.
Катя Ольховик, 8-Б:
— О т р и м а в ш и
тему «Корчак у
гетто», я спочатку
навіть злякалась.
Потім дізналася, що
моїми слухачами бу
дуть діти і кілька
дорослих. А для ді
тей треба розпо
відати так, щоб
їм було зрозуміло.
Готувати текст до
виступу було легко,
адже я знала дже
рела, відкіля можна
взяти матеріал. А
ось сам виступ пе
ред аудиторією —
це було найважче.
Це ж була моя пер
ша екскурсія, і хви
лювання брало своє.. Але я задоволена, що взяла участь у цьому конкурсі. І, споді
ваюсь, слухачам теж сподобався мій виступ. Взагалі ця робота розширює світо
гляд, пам’ять, допомагає більш глибокому мисленню. І завжди цікаво і приємно
більше дізнатися про Корчака, що був надзвичайно талановитою людиною. Він
мав власну думку щодо дитини і втілив її в життя: дитину треба любити і по
важати, якою б вона не була.

Олександра Сулименко, 9-А:
— Це був мій перший кон
курс екскурсоводів і перша
практика вести екскурсію
для такої великої та сер
йозної публіки. Адже раніше
моїми слухачами були пер
шокласники, які задавали ба
гато питань та були усім
задоволені. Щоб підготува
тися до конкурсу, учасники
проробили багато роботи:
працювали в архівах, приду
мували екскурсії, репетиру
вали з експонатами. Навіть
ті, хто дуже добре підготу
валися — відчували хвилю
вання. Хвилювалися всі. Коли
мене запросили до стенду, я
розгубилася. Здавалося, що
я все забула, хоча нібито я
і не хвилювалася 3 хвилини
тому. Довелося зібратися з
думками і вже на середині
розповіді я перейнялася своєю екскурсією, відчула її. Після виступу я звісно розкритикувала себе і
зробила висновок, що потрібен досвід, щоб не розгубитися. Багато учнів перший раз пробували себе
у ролі екскурсоводів. Незважаючи на бурю емоцій, всі показали себе з найкращого боку.

Леван Елошвілі, 8-Б:
— По-перше, мені було дещо страшно перед виступом.
По-друге, мені було дуже цікаво дізнаватися все більше і
більше про Корчака. По-третє, я відчував дуже велику гор
дість під час проведення екскурсії.
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— Камінь пам’яті Корчака на полі табору смерті «Треблінка» (Аліса Невгасима).
— Дівчинка у червоному пальто
(Маша Гієвська).
Всі виступи були цікавими і хвилюючими. Важливо, що учні говорили серцем, не тільки словами. І працювали за власним бажанням, а не за
наказом.
Хочу висловити велику подяку всім
учням-екскурсоводам та
учителю англійської мови Наталії Анатоліївні
Чесановській за велику допомогу у підготовці
учнів до конкурсу.
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Конкурс екскурсоводів

Стефані Смирнова, 8-Б

Марія Назарова, 10-Б

С

овершенно случайно оказалась в жури конкурса экскурсоводов, который проходил
в музее истории Кловского лицея. Честно признаюсь, никаких особенных переживаний от
этого мероприятия не ожидала
и...ошиблась! Меня впечатлило
буквально все, начиная от представленных нашими учениками
тем, заканчивая выражениями
лиц слушателей, среди которых
были дети из 4 класса!
Слушая разнообразные тексты,
яркие, грустные, ироничные, трогательные про историю нашей
школы, жизнь любимого города,
ценности Януша Корчака, я размышляла вот о чем: каждый экскурсовод выбрал тему, важную
и близкую для себя. Наблюдая
за тем, как ребята выступали, я
пыталась угадать, почему именно эта тема оказалась настолько
актуальной, чтобы мотивировать
подростка на поиск информации,
работу с архивом, создание текста
экскурсии, репетициям! Про футбольный матч, не состоявшийся
22 июня, записку Бори Кривенко,
книги Корчака, права ребенка...?
Я сделала для себя несколько открытий, о которых не могу писать
в формате газеты. Скажу лишь о
главном: какое счастье, что мы,
взрослые, можем получать подтверждение того, как тонко, чутко и удивительно
точно наши дети ощущают этот
мир!

Юлия Ларина,
детский психолог

Т

Іван Сова, 7-А

Марія Гієвська, 9-Б

Марія Нікітенко, 8-Б

Аліса Невгасима, 8-Б

ак трапилось, що працювати останні два тижні дуже
важко внаслідок різноманітних
рішень наших можновладців стосовно припинення уроків у зв’язку
з морозами. Четвер 9 лютого видався «напрочуд ефективним»
у плані навчання, і можна було
взагалі вважати, що день минув
марно, якби не конкурс екскурсоводів. Він проводився так масштабно чи не вперше. Учасників
було багатенько. Особливо вразила кількість представників від
8-Б класу. Та найважливіше — жоден з учасників не підійшов формально до свого виступу. Важко
сказати, хто не сподобався. Дуже
шкода, що в межах уроку немає
можливості спілкуватись у повній
мірі з учнями: завантаження програмовим матеріалом зашкалює.
Тому великим задоволенням обернувся конкурс. А
професійним екскурсоводам (деяким) є чому повчитись у наших
учнів та Світлани
Василівни.

Олена Ферт

Олексій Пельтек, 8-Б
Фото з конкурсу екскурсоводів Наталії Онищенко

Хто ж пошле нам спасеніє,
Верне добру долю?
Колись Бог нам верне волю,
Розіб’є неволю
Восхвалимо тебе, Боже,
Хваленієм всяким…
Т.Шевченко (Псалом 52)

Релігійність у творчості
Тараса Шевченка
Шевченка, як і всякої геніальної людини, людини вільно мислячої, не може
прийняти фарисейства, культивованого
офіційною релігією, відчуваючи
його облудний мертвотний дух. Очевидно,
релігійне лицемірство, тоб-

випромінюють сяйво релігійного почуття. Ці рядки не потребують коментарів чи пояснень, бо вони пронизані ніжною і трепетною любов’ю,
яка промовляє краще
за будь-які коментарі. Ці рядки
— віршова-

Н

авколо постаті Т.Шевченка, як за
його життя, так і після смерті, формувалося багато міфів. Джерелом їх була
багатогранність та глибина суті поетичного та духовного генія, титана. Так багато десятиліть, у часи радянської влади,
Тарас Шевченко вважався людиною атеїстичних вірувань. Наразі неможливо
погодитися з таким твердженням,
адже він — кріпак, людина, вихована
у селі у ті часи… Він просто не міг
не вірити у Бога.
Очевидно, Шевченкова творчість дає підстави стверджувати обидва погляди. Річ лише в тім, який погляд кидається людиною на ті чи інші рядки, думки, як особистість прочитує, сприймає їх — чи холодним розумом, чи гарячим
серцем.
«Найголовнішого
очима не побачиш» — сказав великий Екзюпері вустами Маленького Принца. І мав
рацію. Сприймаючи поезію
Шевченка лише оком, тобто
якщо бачити лише букву, а не
дух, без особливих труднощів
можна знайти багато рядків,
що малюють поета атеїстом чи
богохульником. Звернімося до
рядків «Заповіту»:

А ось рядки з поезії «Світе ясний!
Світе тихий!»:

Нас не має лякати і дивувати «атеїзм»
цих рядків. Обурення і гнів поета викликає обрядовість, позбавлена сенсу, з вихолощеним духом. Саме таку своєрідну
«еволюцію» явища зустрічаємо пізніше,
уже в Шевченкових текстах:
А той, тихий та тверезий
Богобоязливий,
Як кішечка підкрадеться,
Вижде нещасливий
У тебе час та й запустить
Пазурі в печінки, —
І не благай: не вимолять
Ні діти, ні жінка
(«Сон» (Комедія)).
У творчій спадщині поета й художника міститься чи не найяскравіший
дискурс проблеми обрядовірства. І це
бачення неминуче випливає із системи духовних вартостей, які плекав Т.
Шевченко. Він не знає і не хоче знати Бога церковників і отих «годованих
ченців», які перетворили його на ідола,
пристосували до власних потреб і власної нікчемності. Таке ідолопоклоніння не має нічого спільного з правдивою
вірою. «Я так її люблю... мою Україну
убогу, що прокляну святого Бога...».
Якщо читатимемо ці рядки самими лише очима, а не серцем, то бачитимемо жахливе богохульство. Але душа Т.

І за що
Його, святого, мордували,
Во узи кували;
І главу його чесную
Терном увінчали? —
читаємо в поемі «Неофіти». Але його
Христос, у першу чергу, в полум’яному
духові, в пориві до правди та істини,
у перемозі над світом неправди і зла,
у самопожертві заради людей. І хіба
Шевченків Прометей з поеми «Кавказ»,
який в ім’я любові до людей віддав себе на довічне розп’яття і муку, цей
титан, що приніс людям вогонь з
гордим, палаючим любов’ю духом,
— хіба він не Христос?
Митець знав Святе Письмо з
дитинства, адже він чув його з
уст батька та дідуся, заслуховувався співом кобзарів та лірників про Ісуса та Лазаря на базарах. Своє раннє спілкування з
Богом Шевченко щиро й зворушливо описав у вірші «Мені
тринадцятий минало…»:
Уже покликали до паю,
А я собі у бур’яні
Молюся Богу… і не знаю,
Чого маленькому мені
Тоді так приязно молилось,
Чого так весело було?

Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу ... отоді я
І лани, і гори —
Все покину і полину
До самого Бога
Молитися... а до того
Я не знаю Бога.

Будем, брате,
З багрянцем онучі драти,
Люльки з кадил закуряти,
Явленими піч топити.
А кропилом будем, брате,
Нову хату вимітати!

світ: чоловіча та жіноча єдина сутність з
її життєдайністю.
Окремо треба згадати про образ
Христа в Шевченковій творчості. Для поета Він — «святий, той назарей, той син
єдиний»:

то таке, що стосується найсвятішого, Шевченко вважав найганебнішим. Підстави так думати
зокрема дає той факт, що в синонімічному ряду на означення нещирості та
обману слово «фарисей» у його творчому лексиконі зустрічається частіше, ніж
«лицемір». Перша лексема вживається не лише в переносному, а й у прямому значенні — як релігійний напрямок
в юдаїзмі на час появи християнства
(у поемі «Неофіти»). До Бога ж, Істини
тягнеться Шевченко усім своїм єством,
усією любов’ю свого серця:
Моліться Богові одному,
Моліться правді на землі,
А більше на землі нікому
Не поклонітесь. Все брехня —
Попи й царі...
(«Неофіти»)
Фарисейство було ненависним
Шевченкові, бо сам він жив духом, духом же і творив. Його вірші, їхня сила й
кришталева щирість, одвертість, геніальна простота і довершеність свідчать про
це. Тож суть Шевченкова навіть не стільки у релігійності, скільки в глибокій духовності та вірі в Бога, що за його сприйняттям є Любов.
Та, врешті, досить захищати поета
від безглуздих ярликів і звернімо краще увагу на його поетичні рядки, що

ні молитви поета, зокрема молитва
Тараса до Пречистої Діви
Богородиці, яка недарма вважається заступницею, покровителькою
України, адже і сама Україна — це ніжна, лагідна і пречиста жінка:
Все упованіє моє
На тебе, мій пресвітлий раю,
На милосердіє твоє,
Все упованіє моє
На тебе, мати, возлагаю,
Святая сило всіх святих,
Пернепорочная, благая!
(«Марія»)
А ось у поемі «Неофіти»:
Благословенная в женах,
Святая праведная мати
Святого сина на землі,
Не дай в неволі пропадати,
Летючі літа марно тратить.
Скорбящих радосте! Пошли,
Пошли мені святеє слово,
Святої правди голос новий!
Тема жінки, матері — особлива для
Т. Шевченка. Його ставлення до них
найтісніше переплітається з релігійністю поета. Богородиця у поета — це завжди проста жінка, земна, стражденна і
свята, а жінка, мати у нього завше трохи Богородиця. Крім того, Бог у творчості генія виступає як єдиний цілісний

Відомий шевченкознавець
Євген Сверстюк слушно зауважив, що, можливо, саме в такому
«молитовному ключі — вічна таємниця поезії Кобзаря, сумірного з
ладом народної душі, спраглої любови, правди і добра».
Шевченкове бачення народної побожності ніяк не корелює з його позицією стосовно обрядовірства, тобто для
нього це різні явища. Говорячи про релігійні мотиви у творчості Т. Шевченка, неможливо не згадати такі суто «біблійні»
жанри, як переспіви Давидових псалмів.
Вони засвідчують безмежну релігійність
поета та його досконалу обізнаність у
біблійних текстах. Адже тільки глибоко віруюча душа має потребу шукати суголосне собі в рядках Святого Письма і
знаходити там джерело поетичного натхнення.
Воскресну нині! Ради їх,
Людей закованих моїх
Убогих, нищих… Возвеличу
Малих отих рабів німих!
Я на сторожі коло їх
Поставлю слово.
(«Подражаніє ІІ Псалму» )
Так, професор Микола Сумцов, один
з видатних знавців поезії й епістолярії
Шевченка, писав: «Знайомлячись з ними, ми бачимо, що релігійність Шевченка
має барву рідної поетові православної
Церкви, під час посту постився і приймав
святі тайни (сповідався й причащався).
Взагалі не розривав з церковними формами релігії своїх батьків».
Отже, Т. Шевченко був глибоко релігійною, а точніше, глибоко віруючою людиною. Віра вела його по життю, була йому опорою та невичерпною скарбницею
прекрасних поетичних образів, символів, думок та ідей. Тож уся творчість геніального Шевченка є глибоко релігійною,
християнською — в першу чергу, за своїм духом великої жертовної любові
до людей, палкої відданості Істині
та Правді, що відкриваються тільки
великим Духовидцям.

Людмила Андросюк,
10-А
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Від редакції. Наближаються
Шевченківські дні. Редакція газети публікує текст учениці ліцею, що візьме участь в однойменному міському конкурсі

Від редакції. В минулих числах газети ми друкували
дискусійні матеріали про олімпіади, їх сенс, мету і завдання. Але олімпіади залишаються невід’ємною частиною навчального процесу. Публікуємо таблицю, де відзначилися учасники олімпіад 2011 року.

Про любов і не тільки
17

лютого відбулася довгоочікувана
вистава
«Shakespeare about love and not
only», що відкрила театральний
сезон спільного англо-французького проекту театральних
гуртків «Софіт» та «Авива».
Учні 10-Б під керівництвом
Тетяни Єлізарівни Сіяниці, проживаючи на сцені життя своїх
героїв, по-новому відкривали
для себе Шекспіра, і намагалися донести до глядачів велич
таланту відомого англійського
літератора. Робота над виставою не тільки виявила акторські, вокальні і танцювальні здібності учнів, але й допомогла

ще більше здружитися, пізнати
один одного.
Зворушливі зізнання Ромео
та Джульєтти, прониклива промова Отелло у сенаті, хвилюючий монолог Кетрін
з «Приборкання норовливої»,
пристрасті «Дванадцятої ночі» — все це змусило глядачів
знову поринути у чудовий світ
Шекспірівської поезії. Глядачі
дуже тепло приймали молодих
акторів, а молодші учні, хоч і не
завжди все розуміли, але зачаровано слідкували за перевтіленням десятикласників.
Ця вистава створила святковий, весняний натрій. Дуже ра-

дісно, що театральні традиції
кафедри іноземних мов продовжують дарувати всім нам незабутні моменти, які роблять
шкільне життя більш насиченим, повним і яскравим.

Ярослава Вовк, Ліза Внучкова,
Гресенко Катерина, 10-Б
P.S. Тетяно Єлізарівно, дякуємо Вам за творче ставлення до професії, за те, що створюєте для нас, учнів, моменти,
завдяки яким запам’ятовується
шкільне життя.

Учні 10-Б

Виставка Марії Гієвської
мальовані усі деталі.
Привернули увагу відвідувачів яскраві пейзажі, схожі на справжнє зображення у вікні.
Багатьом особливо припала до душі каритина
троянди. Дякуємо Марії
за такі чудові малюнки!
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Відгуки
Организовывая выставку, мы
вновь и вновь радовались, что в
нашем лицее есть талантливые
дети. Маша Гиевская — тому
наглядный пример. Посмотрев
ее картины, можно почувствовать какой она светлый и позитивный человек. Даже трудно
сказать, какой жанр ей удается
лучше. Очаровывают пейзажи,
захватывают картины с яркими цветами, завораживают глаза волков… А городские пейза-

У

Кловській
галереї
(«кловський квадрат»
— перехід між основним
корпусом і прибудовою, біля
їдальні) відбулося відкриття
виставки картин учениці 9-Б
класу Марії Гієвської. Серед
безлічі виставлених картин не було жодної бодай
трохи схожої, усі написані
вражаюче професійно, про-

жи!.. Они помогают ощутить настроение города и присутствие
в нем. Желаем Маше совершенствоваться в творчестве и раскрывать новые грани таланта.
С. Волошина, Н. Малисова
Мені дуже сподобалась виставка! Я її не тільки побачила,
а й почула. Гарнішої виставки я
ще не бачила! Анна Шапар, 6-Б
Маша, вся твоя выставка прекрасна! Мне очень понравилась
картина Снежной Королевы. Ты
можешь прочувствовать каждый цвет, каждый мазок. Ты
очень красиво рисуешь. Мне
очень понравилось. 5-А
Мені дуже сподобалась виставка, дуже гарні картини, передано кольори. Вони просто
захоплюють. Припала до душі картина «Троянда». На неї
дивишся і уявляєш, що вона
справжня та жива. 6-Б

Марія Писаренко, 8-А
Адреса редакції: Київ, вул. Шовковична, 25
Кловський ліцей, Зелена кімната (каб. №36)

Редакційна Рада газети «77 Меридіан» з великою вдячністю віРедколегія:
Світлана
зьме до публікації будь-які матеріали, залишаючи за собою право
Петровська,
вносити граматичну, стилістичну правку, скорочувати, публікуваОлеся Найдюк,
ти уривки, додавати ілюстративний матеріал, гарантуючи при
Марія
Писаренко,
цьому збереження духу матеріалу. Матеріали приймаються в
Вікторія Діденко,
електронному вигляді, надсилаються електронною поштою:
Анфіса Дорошенко,
svetpet@voliacable.com та naydiuk@ukr.net
Олександра
Учні молодшої школи можуть подавати матеріали у будьСулименко,
якому вигляді.
Ольга Пітик
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ПІБ
Клас І ІІ ІІІ Всього Рейтинг
Писарено Марія
8-А
4 1 4
9
1
Бех Альона
10-А 5 3 0
8
2
Баранюк Арина
10-А 2 1 2
5
3
Діденко Вікторія
9-Б
1 2 1
4
4
Куриліна Вікторія
8-Б
1 1 2
4
4
Назарова Марія
10-Б 2 2 0
4
4
Нгангом Міранда
11-А 2 0 2
4
4
Антоненко Єлизавета
9-Б
1 0 2
3
5
Д’якова Марія
11-А 1 1 1
3
5
Іванова Анна
9-А
1 1 1
3
5
Котенко Вікторія
10-Б 1 1 1
3
5
Котенко Ольга
7-А
1 1 1
3
5
Паламар Людмила
10-А 0 3 0
3
5
Фаранда Єлена
9-Б
1 1 1
3
5
Даруга Олександра
11-А 2 1 0
3
5
Баранюк Артем
11-А 0 2 0
2
6
Бондаренко Анастасія
10-А 0 2 0
2
6
Вовк Ярослава
10-Б 0 0 2
2
6
Гієвська Марія
9-Б
0 0 2
2
6
Гінько Марина
11-Б 2 0 0
2
6
Гнап Даша
11-Б 1 1 0
2
6
Гоцик Ганна
11-Б 1 0 1
2
6
Гудієв Георгій
10-А 0 1 1
2
6
Дорошенко Анфіса
8-Б
0 1 1
2
6
Єремєєва Діана
9-А
0 1 1
2
6
Красняк Елеонора
7-Б
0 0 2
2
6
Лантух Валентина
11-Б 0 1 1
2
6
Лиса Євгенія
11-А 1 0 1
2
6
Максименко Олександра
9-Б
0 0 2
2
6
Павлик Наталія
11-А 1 1 0
2
6
Паламар Тетяна
9-А
0 0 2
2
6
Пельтек Олексій
8-Б
1 1 0
2
6
Поляченко Дарія
11-А 1 0 1
2
6
Титенко Андрій
10-Б 0 0 2
2
6
Тишко Ростислав
7-А
0 2 0
2
6
Тищенко Ярослава
7-Б
1 1 0
2
6
Толокнєєв Артур
6-Б
1 1 0
2
6
Андросюк Людмила
10-А 0 1 0
1
7
Анісімов Олександр
9-А
1 0 0
1
7
Антоненко Артур
9-Б
0 0 1
1
7
Бондаренко Вікторія
9-Б
1 0 0
1
7
Гмиря Роман
10-А 0 0 1
1
7
Годунова Катерина
8-Б
0 1 0
1
7
Горбань Вероніка
9-А
0 0 1
1
7
Гресенко Катерина
10-Б 0 1 0
1
7
Гуцало Катерина
8-А
0 0 1
1
7
Єжов Антон
8-Б
1 0 0
1
7
Зав’ялова Марина
10-А 1 0 0
1
7
Зубик Софія
9-А
0 1 0
1
7
Каневська Аліна
9-А
0 1 0
1
7
Ласка Ілля
6-Б
1 0 0
1
7
Лень Вікторія
7-А
0 0 1
1
7
Макарова Марія
9-А
0 0 1
1
7
Мамонова Софія
6-А
0 0 1
1
7
Могил Людмила
9-Б
0 1 0
1
7
Нехоца Оксана
8-А
0 1 0
1
7
Ніколаєнко Дарія
7-А
0 1 0
1
7
Омелінська Ярослава
6-А
0 0 1
1
7
Пекач Дмитро
11-Б 0 0 1
1
7
Петров Олександр
7-А
0 0 1
1
7
Петруньок Ольга
9-Б
0 1 0
1
7
Писаренко Степан
10-А 0 0 1
1
7
Попова Діана
11-А 0 1 0
1
7
Прокопенко Катерина
9-А
0 0 1
1
7
Прядкіна Дана
7-А
0 0 1
1
7
Пукшин Олександр
10-А 1 0 0
1
7
Пульвас Єлизавета
7-Б
0 1 0
1
7
Салій Павло
8-Б
0 0 1
1
7
Семененко Ілля
6-А
0 1 0
1
7
Сігал Єлізавета
10-А 0 0 1
1
7
Слинько Тетяна
10-Б 0 1 0
1
7
Смірнова Стефані
8-Б
0 1 0
1
7
Сова Іван
7-А
1 0 0
1
7
Соколова Вікторія
8-Б
1 0 0
1
7
Тимченко Марко
9-Б
0 0 1
1
7
Тисленко Олексій
7-А
0 0 1
1
7
Федяєв Микита
10-А 0 1 0
1
7
Фельдман Яків
6-А
0 0 1
1
7
Чернікова Анастасія
11-А 0 1 0
1
7
Щекатурова Катерина
9-А
0 1 0
1
7
Щербініна Марія
11-Б 1 0 0
1
7
Кількість призових місць 44 51 55

