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Газета учнів та вчителів  
Кловського ліцею №77

Від редакції 
П ідсумки, підсумки… Саме вони визначили тему чергового 

числа газети Кловського ліцею. Справді, травень у школі за-
вжди напружений, а цього року особливо: підготовка до Дня пере-
моги, річні контрольні, заліки, а, до того ж, останній дзвоник, ви-
пускний та передчасні іспити у 9 класах. Традиційно у травні під-
водяться підсумки позакласної діяльності учнів: до Міжнародного 
дня музеїв 18 травня актив музею проводить різні екскурсії в 
класах, президентська Рада аналізує свої досягнення та недо-
ліки, редакція газети поспішає випустити ще один номер газети, 
де аналізує зокрема участь і перемогу газети «77 Меридіану» в 
Національному конкурсі шкільних газет, що відбувся в Миколаєві. 
І хоча ні у вчителів, ні в учнів вже, здається, немає сил навіть пе-
ревести подих, потрібне ще одне зусилля — і… довгоочікуване 
літо, відпочинок!

А поміж тим цьогорічний випускний був чудовий: і урочис-
та частина, і вручення атестатів (серед 58 людей — 19 медаліс-
тів). Вручення атестатів перемішувалося з прекрасними відеоро-
ликами, які зображали дітей упродовж всього періоду шкільного 
життя (з 1 по 11 клас). Урочиста частина закінчилась шкільним 
вальсом. Випускники танцювали із задоволенням. Першу части-
ну свята вела відома тележурналістка Анна Безулик, донька ко-
трої закінчила школу в цьому році із золотою медаллю — Аля 
Даруга (між іншим, її статті неодноразово друкувалися в нашій 
газеті). Анна Безулик вела сердечно і тепло. Все це відбувалося 
в Українському домі.

Дівчата були у вечірніх сукнях, всі дуже красиві. 
Друга частина відбувалася в ресторані «Київ». Було бага-

то сюрпризів: випускники підготували яскравий концерт: во-
ни співали, грали на саксофоні, виконували реп. Усе це робили 
настільки талановито й красиво, ніби великі артисти! Вони не-
мов літали! У них були крила… Вони вільні. Саме ця свобода й 
талант вразили найбільше. Всі деталі вечора були продумані. 
Безумовно, все зроблено зі смаком і максимум зусиль доклали і 
діти, і батьки. Очевидно, готувалися довго і в таємниці. Тому що 
ніхто такого не очікував. Це справді був один з кращих випус-
кних вечорів, які коли-небудь відбувалися в стінах Кловського 
ліцею. Хотілося танцювати! І жити!

Слово вчителя

Дорогі наші випускники!
Сьогодні ви закінчили середню школу і отримуєте атестати зрі-

лості. Ви подолали цей перший серйозний рубіж у вашому житті. 
Ми вітаємо вас з цією перемогою.

Київський вчений, лікар Фролькіс колись сказав: «Гени успадко-
вуються не тільки родичами, але й учнями».

Так ось: візьміть із собою нашу повагу і все найкраще, що ми мо-
гли вам дати.

Середня освіта – це ще не професія, це тільки вступ, перший 
крок до пізнання світу і подолання перешкод, передмова до наці-
ональної та культурної традиції…

Перед вами стоїть ще одне непросте завдання: знайти себе у со-
ціальному просторі. Це вимагатиме від вас важкої та наполегли-
вої роботи, зусиль, роздумів. Бо випало вам жити в непростий час. 
Буде багато випробувань у вашому житті.

Нехай совість буде єдиним хазяїном ваших 
вчинків.

Служіть правді та добру. 
Бажаємо вам знайти себе у праці, творчості та 

любові.

Світлана Петровська,  
заслужений вчитель України,  

директор Музею історії школи

Замість вступу
Почали з питання, продовжимо у тому ж ду-

сі: що таке газета в нашій школі? Спочатку дайте 
відповідь на це питання для себе. Ми проводили 
багато опитувань, всі вони приходять до висно-
вку, що газета школі потрібна. Але що вона є? 
Друкований орган школи? Додаток до діяльності 
президентської ради та музею? Розважальна пре-
са для читання на нудному уроці? Практичний 
посібник для майбутніх абітурієнтів факультету 
журналістики? Скажіть!

Овації, панове!
Якраз напередодні довгоочікуваних трав-

невих свят делегація, що складалася з мене, 
нашого фотокора Олі Яреми, нашого головре-
да Олесі Найдюк і нашого «сонечка» Людмили 
Володимирівни (це вчителька біології, ви ще не 

запам’ятали?), відвідала сонячне місто Миколаїв. 
Ні, ми не «злиняли» заздалегідь — ми побували 
у місті, що славиться своїми суднобудівними за-
водами, кримінальними хроніками і… званням 
столиці молодої журналістики. Адже в Миколаєві 
вже 15 років поспіль проходить Національний 
конкурс шкільних газет — зльот юних журна-
лістів, фотокорів, редакторів, верстальників і 
художників з усієї країни. Президент конкур-
су — Гліб Олександрович Головченко, секретар 
Національної спілки журналістів України, засно-
вник Коледжу преси і телебачення, єдиного на 
теренах СНД коледж інформаційної галузі, що 
має власну систему освіти, власний телевізійний 
академічний канал, власну Клятву репортера (ні, 
це не реклама — це просто для того, щоб ви ро-
зуміли, у ЯКОЇ людини Оля Ярема брала інтерв’ю 
(див. нижче — прим. Ред.). 

Закінчення на стор. 2

Журналістика —  
дзеркало чи вікно?
(репортаж з ХV націонаЛьного конкурсу шкіЛьниХ газет)
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Закінчення. 
Початок нна стор. 1

Пробувши три сонячні дні в 
шалено цікавому інформацій-
ному просторі, відвідавши май-
стер-класи і прес-конференції 
з професіоналами найвищо-
го рівня, роздавши примірники 
«Меридіану» колегам з усіх об-
ластей України, а свої інтерв’ю 
— мало не всім каналам міс-
цевого телебачення, — ми, пе-
реповнені враженнями та ідея-
ми, повернулися додому. О, ма-
ло не забули — додому ми по-
верталися… барабанний дріб… 
з першим місцем в номінації від 
газети «День»: «Краща газета 
за змістом серед 9-11 класів»! 
Отепер овації.

Для чого шкільна 
газета і що таке 
журналістика?

Національний конкурс шкіль-
них газет став для нас можли-
вістю перейняти досвід наших 
колег — таких, як ми, школя-
рів з 2 по 11 клас, наших стар-
ших товаришів — уже дорос-
лих журналістів, що сподівають-
ся на нас, адже ми — майбут-
нє журналістики (сподіваюсь, 
вийшло достатньо пафосно). 
І зараз мені особисто хочеться 
поділитися цим досвідом із ва-
ми. Можливо, ви не пов’яжете 
свій майбутній шлях із журна-
лістикою, ніколи не напишете 
нічого, окрім шкільних програм-
них творів і навіть не будете на 
схилі років читати ранкові газе-
ти, попиваючи каву. Але це все 
тому, що мало хто з нас усвідом-
лює, що таке журналістика. І ось 
чому я питала вас на початку 
статті, що таке шкільна газета. 

Журналісти: третя влада, го-
лос суспільства чи графома-
ни? Важливо усвідомлювати, 
що журналістика починається з 
громадянської позиції: так само, 

як театр — з вішалки. Щоб писа-
ти про суспільство чи будь-яку з 
його галузей та складових, лю-
дина має передусім визначити 
СВОЄ місце у цьому суспільстві. 
Віднайшовши свою позицію, 
журналіст стає посередником 
між людиною і суспільством — 
так починається монолог, дзер-
кало, зображення, спостережен-
ня, пізнання. Ми (можна я бу-
ду говорити «ми, журналісти»?) 
є відображенням подій, очами й 
вухами читачів. І вже потім ми 
стаємо тими, хто підкидає дрова 
у вогонь: ми пускаємо в суспіль-
ство факти — так народжують-
ся судження. Ми не голос на-
роду, — голос є у самого наро-
ду — ми ті, хто дає народу цей 
голос. Журналіст має працюва-
ти на засадах об’єктивності та 
неупередженості, журналіст — 
не критик, журналіст — не бло-
гер. Таким чином, монолог пе-
ретворюється на діалог. Дуже 
важливо отримувати резонанс, 
відгук на свою роботу — лю-
ди не повинні бути байдужи-
ми. Ось чому журналістика — 

не тільки професія, а ще й гро-
мадянська діяльність. І якщо 
реклама — двигун торгівлі, то 
журналістика — двигун думки. 
Журналістика народжує плюра-
лізм, тобто різноманіття думок, 

адже вона є не точкою зору, а 
самим зором. Так дзеркало пере-
творюється на вікно.

Саме тому ми вирішили, що 
для нас шкільна газета — не 
просто кольоровий папір (якщо 
вже й так, то кращий в Україні), 
а приклад справжньої журналіс-
тики. Вищезгаданий мною Гліб 
Головченко сказав так: «Немає 
дитячої і дорослої журналісти-
ки. Є журналістика хороша і по-
гана». Нам подобається такий 
підхід, тож тепер ми хочемо ви-
вести газету на новий рівень. 

Крок за кроком
Першим кроком оновлен-

ня нашої шкільної газети ста-
не її офіційна реєстрація, що 
народжує цілий ряд нових прав 

та обов’язків. Зареєструвавши 
друкований орган, редколегія 
отримує можливість інтегру-
вати газету в суспільство, ста-
ти офіційними журналістами 
— а отже, наприклад, отрима-
ти право акредитації (офіцій-
ного перебування) на різнома-
нітних заходах, зборах та прес-
конференціях. Коли ви диви-
теся інтерв’ю в новинах, перед 
опитуваною особою завжди ви-
шикується ряд мікрофонів з ло-
готипами різних телеканалів. 
І якщо ми колись започаткує-
мо проект «КловськийTV» (а ми 
на це дуже сподіваємось), у цьо-
му ряді зможе бути і наш мікро-
фон. По-друге, ми (за вашої ак-
тивної підтримки) з наступно-
го навчального року відкрива-
ємо інтерактивний мультиме-
дійний сайт газети Кловського 
ліцею, де ви зможете читати га-
зету он-лайн, обговорювати ма-
теріали, робити свої пропози-
ції та зауваження, дивитись на-
ші відео-проекти та фотопід-
бірки. Ми чекаємо ваших ідей! 
Поділіться з нами своїм про-
ектом сайту, розробками і за-
думами, долучіться до редак-
ційної колегії «Меридіану 77»! 
По-третє, ми, відриваючись від 
традицій, хочемо змінити на-
зву газети. Новій газеті слід да-
ти нове ім’я. А як вважаєте ви? 
Можливо, у вас є свої варіанти? 
Окрім цього всього, у нас ду-
же багато нових ідей і концеп-
цій — всіх їх ми втілимо в онов-
леній газеті, назву якій дамо ми 
разом з вами. 

Замість P.S. 
Знаєте, коли я писала цю 

статтю, у мене було досить чіт-
ке завдання — зробити репор-
таж про перебування делега-
ції Кловського ліцею №77 на 
Національному конкурсі шкіль-
них газет у Миколаєві. Моя 
вчителька світової літератури 
Тетяна Ростиславівна зараз ска-
зала б: «Ну, Назарова, як за-
вжди, «розтеклася». І я (впер-
ше!) з нею повністю згодна — 
репортаж вийшов надто поши-
рений, неструктурований і фі-
лософський. Зате мені є що ска-
зати. А вам? 

Із закликом 
до всіх думати, 
говорити і писа-
ти, завжди ваша

 Марія 
Назарова  

з найдружнішого 
10-Б

Журналістика — дзеркало чи вікно?

  

Незабутньо
Н аціональний конкурс шкільних газет, що проходить щороку в 

Миколаєві — це саме той захід, який дає можливість реалізу-
вати творчі задуми учнівської молоді, отримати практичні поради 
у створенні журналістських матеріалів, а спілкування з професіо-
налами та юнкорами з різних куточків України — набути безцін-
ний досвід. Щорічно на суд компетентного журі подаються стінні, 
друковані, електронні газети, фото-, радіо-, телерепортажі загаль-
ноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних за-
кладів. Цього року це — 3011 конкурсних робіт з 24 областей і АР 
Крим. Крім українських юнкорів, свої роботи представили учас-
ники з Росії, Болгарії та Молдови. Дуже приємно, що наша шкільна 
газета «77 Меридіан» увійшла до числа переможців і отримала на-
городу з рук заступника головного редактора газети «День» Марії 
Томак.

Проводиться ця визначна подія за підтримки Національної спіл-
ки журналістів України, Національної академії педагогічних на-
ук України, Асоціації молодіжної преси України і Коледжу преси та 
телебачення (м. Миколаїв). Організатори доклали зусиль для того, 
щоб свято пройшло урочисто й незабутньо. 

Людмила Ванько, вчитель біології

О станнього дня під час триденної поїздки до 
Миколаєва, де відбувався Національний кон-

курс шкільних газет мені вдалося поспілкуватися 
з Глібом Олександровичем Головченко, президен-
том конкурсу, та дізнатися більше про організа-
ційні сторони конкурсу, його особисті враження 
від цьогорічного заходу. Розмова склалася напро-
чуд легко, президент конкурсу висловив своє за-
доволення перебігом заходу, він зазначив, що за 
п’ятнадцять років існування конкурс колосально 
змінився і що треба говорити не тільки про зміну 
конкурсу, а й про зміну самих шкільних газет. «Від 
стіннівок, які були 15 років тому ми пройшли шлях, 
що цього року вже вручали спеціальну номіна-
цію «Мультимедійна редакція», — розповідає пан 
Головченко. Президент конкурсу неодноразово на-
голошував, що сьогодні саме шкільна преса є най-
кращою та найрозвиненішою в Україні. А яскравим 
прикладом стали випуски газети Прилуцької дитя-
чої виправної колонії, що вразили всіх. Головченко 
резюмував: «Це — дійсно подвиг, тому що випус-
кати газету в колонії значно важче, ніж у звичай-
них умовах. Найскладніше, перш за все, це — від-
стояти позицію, що треба таке робити. Це гарний 
приклад того, що у будь-якому місті наші з вами 
колеги можуть виконувати свій обов’язок». Саме 
тому перше місце в номінації «Внесок у розвиток 
освіти» отримала ця газета. Але пан Головченко 
відзначив, що на цьому конкурсі кожна редакція є 
найкращою, бо кожна має свою власну «родзинку», 
вміє виокремлюватися, що, безумовно, найважли-
віше і найскладніше. 

Кожна газета-учасниця конкурсу (а їх цього-
річ — біля 3000!) є прочитаною — цим займа-
ються експертні групи. Але існує й основне жу-
рі, головою якого є Лубченко Ігор Федорович. 
Головним критерієм оцінювання є системність ви-
ходу засобу масової інформації, адже «у майбут-

ньому пріоритетом будуть користуватися засоби 
масової інформації, що виходять щоденно», бо у 
наш час сприйняття світу змінюється кожної се-
кунди. Після конкурсу кожна газета архівується, 
все систематизується та створюється каталог ви-
дань. Гліб Олександрович зізнався, що мріє ство-
рити музей шкільних газет, аби зберігати історію 
не тільки конкурсу, а й взагалі засобів масової ін-
формації, адже краще один раз побачити, аніж сто 
разів почути. 

Президент конкурсу привітав лауреатів та пе-
реможців Національного конкурсу шкільних га-
зет, котрі є найкращими юнкорами України. Гліб 
Олександрович побажав кожному успіху та твор-
чої наснаги!

Я хочу додати, що й досі перебуваю під вра-
женням від конкурсу, адже преса — це колосаль-
на можливість кожному учневі реалізувати се-
бе, всесторонньо розвинутися. Конкурс дає осно-
ву для цього, дарує масу нових знайомств та змо-
гу обмінюватися досвідом зі своїми ровесниками з 
різних куточків України. Ми — майбутнє України. 
Гуртуймося! 

Ольга Ярема, 10-Б 

Що сказав Президент

Фото Ольги Яреми
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— Я ніколи не бачила фільмів 
про війну. Цей фільм мені по-
казав, як було важко і страшно. 
Мій прадідусь ветеран. Він ще 
живий. Я вдячна всім, хто вря-
тував нашу батьківщину!

А інакше мене не було б…
Нам казали, що у тих, хто ро-

бив фільм, не було ні техніки, ні 
досвіду, Але у них все вийшло! 
(Яна Коган)

— Цей фільм допоміг мені по-
вернутися у минуле. У людей не 
було домівок, люди боролися за 
кожну крихітку хліба, діти пра-
цювали на заводах, виготовляю-
чи зброю. 

Я пишаюся Володимиром 
Ланцманом, який за власним 
бажанням пішов на фронт. 
(Думанська)

— Переглянувши цей фільм, 
я зрозумів, що заради перемоги 
загинуло мільйони людей. 

Я вражений, що люди без до-
свіду такої роботи, змогли зня-
ти та змонтувати такий чудовий 
фільм, який дає зрозуміти дітям, 
що таке війна і що зробили лю-
ди заради перемогиі майбутньо-

го покоління… Дякую вам вели-
ке! (Владислав Дмитрук).

— До останнього я не мо-
гла зрозуміти сутності всієї про-
блеми. Мене дуже вразив цей 
фільм. Я зрозуміла, що діти, що 
жили під час війни, були вже не 
діти, а справжні чоловіки і жін-
ки. Мене вразив героїзм, любов 
до рідної землі… З кожним ро-
ком людей, які могли би розпо-
вісти нам про ті часи, стає все 
менше. Шкода!

Я пишаюся кожною людиною, 
яка прагнула перемоги. (Анна 
Бежуашвілі)

— Сегодня мы смотрели 
фильм о войне. Он произвел на 
меня очень глубокое впечатле-
ние.

Фильм этот не только о войне, 
но и о жизни нашего ученика 
во время войны. Благодаря это-
му фильму мы смогли взглянуть 
на ситуацию, так сказать, из глу-
бины. Я думаю что нам стоит 
гордиться тем, что мы являем-
ся внуками тех людей, которые 
проливали кровь за нас, боро-
лись за наши жизни. (Харченко)

— Мені особисто фільм спо-
добався. Він розповів про про-
блеми війни. Велика Вітчизняна 
війна стосується не тільки 
України. Вона зачепила весь 
світ. В усій Європі святкуєть-
ся День Перемоги. Нашої пере-
моги.

З кожним роком ветеранів 
стає все менше і менше. Так са-
мо як і інформації провійну. 

Бережіть інформацію та ве-
теранів! 

Дякуємо їм за перемогу! 
(Валя Зирба)

— Впечатления от кинолен-
ты замечательные. Несмотря на 
отсутствие профессионального 
оборудованияи многих других 
технических ресурсов, фильм 
может дать фору многим дру-
гим, профессионально снятым 
кинолентам. (Толокнеев)

— Дуже шкода тих хлоп-
ців, які віддали своє життя за 
батьківщину, а більшість сучас-
них дітей уявлення не мають, 
що відбувалося під час війни. 
(Марченко)

— Мені дуже сподобався цей 
фільм. Я немов би повернувся 
у минуле. Тепер я можу уявити, 

як це — війна. Раніше я думав 
«Це — дрібниці!. Ну і що, що ві-
йна?» Але після перегляду зро-
зумів: скільки померло безви-
нних людей…

Я хочу подякувати усім вете-
ранам за те, що ми живі. (Денис 
Іщенко)

— На мою думку найкращі 
фільми — про війну. Головне те, 
що це розповідає ветеран, а не 
та Людина, яка і не була присут-
ня на війні. Дякую.

— Дякую! Чудовий фільм. Ти 
поринаєш у ті роки і так тяж-
ко стає на душі, коли ти розумі-
єш, як багато людей загинуло, і 
в той же час і легко, що є ті, хто 
вижили. Вони завжди залишать-
ся в наших серцях, ті, хто про-
йшли через воєнні роки. (Софія 
Черкасова)

— Фільм справив велике вра-
ження. Раніше я думав, що пе-
ремога була здобута легко, Але 
зараз я змінив своє ставлен-
ня до цього питання. (Вадим 
Зенін)

— Мені сподобалось, як 
брали інтерв’ю у Володимира 
Ланцмана. Шкода, що він помер. 
Ми повинні піклуватися про ве-

теранів, їх там мало залиши-
лось. (Павло Худіков)

— Я бачив у фільмі, що всі до-
мівки зруйновані. Але люди ра-
діли, що вони визволилися від 
фашистів. Фільм передав всі від-
чуття того часу. (Суботовський)

— Фільм дуже цікавий, пока-
зали, як людей відправляли на 
війну і як вони повертались. В 
мене бабуся народилася у 1927 
році і брала в цьому участь. Вона 
готувала обіди і носила їх всім 
військовим. Я дуже поважаю ве-
теранів і ціную їх, і я дуже хочу, 
щоб таких людей, як моя бабуся 
і Володимир Ланцман на забули. 
(Іванна Костецька)

— Друга світова війна була 
дуже страшною подією. В цьому 
фільми це дуже яскраво підкрес-
лено. (Д.Тімоті)

— Фільм дуже повчальний. 
Мені понад усе сподобалася 
розповідь про закінчення ві-
йни. Адже це дуже гарно, тому 
що люди повертаються додому. 
(Роман Калашнік)

— Сегодня мы посмотре-
ли фыльм про войну, победу, 
Орден Славы. В некоторых мо-
ментах у меня выступали слезы. 
Я думаю, что для каждого этот 
фильм несет что-то свое и ни-
кого не оставил равнодушным. 
Огромное спасибо тем ребятам и 
учителям, которые разработали 
и создали этот фильм!!! (Настя 
Щепелина)

— Фільм мене дуже вразив. 
Як на мене, то він мусить нади-
хати на щось. Мене вразило, як 
15-річні хлопці додавали собі 
роки, щоб потрапити на фронт.

Я дуже радий, що хтось ро-
бить такі фільми. (Ельхон 
Модер ратов)

— Этот фильм произвел ко-
лоссальное впечатление. 
Ветеран, о котором снят фильм, 
— великий человек. Я понял, 
что у наших ветеранов было 
чувство огромного патриотиз-
ма. (Мельник)

— Фільм проникливий і сум-
ний. (Артур Романюк)

— Ми вдячні,що ми є, що є 
Україна. Вічна пам’ять усім, хто 
загинув. (Олександра Підсуха)

— Мені дуже сподобав-
ся фільм. Він глибокий. Дякую 
Світлані Василівні за пошану до 
ветеранів. (Яцуба)

— День Перемоги є великим 
святом для всіх людей і ветера-
нів. Мабуть, цей день ніхто і ні-
коли не забуде. Через кілька ро-
ків ми вже не побачимо ветера-
нів. Бережіть їх. (Анна Шапар)

Від 27 квітня у ліцеї працює 
охорона. Один охоронець чер-
гує біля воріт і навколо шко-
ли, інший — всередині голов-
ного корпусу. Мета такого за-
ходу — профілактика куріння 
учнями на території школи і по-
передження прогулів уроків, а 
також охорона території шко-
ли від сторонніх людей у зв’язку 
з нещодавніми подіями і про-
вокаційними репортажами про 
Кловський ліцей.

03.05.12 пролунав останній 
дзвоник для 11-х класів цього ро-
ку. Через проведення Євро-2012 
цей захід був перенесений з кін-
ця на початок травня. Концерт 
організовували представники 
Президентської Ради, активіс-
ти, небайдужі учні. Традиційно 
було влаштовано живий кори-
дор на вулиці. Під час концер-
ту виступали батьки і родичі, 
перші вчителі і класні керів-

ники випускників, директор лі-
цею Співакова Інна Борисівна. 
Одинадцятикласників віта-
ли учні молодших класів. 
Відзнаками і подарунками ак-
тивних випускників нагороджу-
вали президент і віце-президент 
ліцею. Незважаючи на склад-
нощі у підготовці і перенесен-
ня свята на початок місяця, кон-
церт і весь захід пройшов вдало. 

08.05.12 у ліцеї відбувся 
святковий мітинг, приурочений 
до 67-річчя Перемоги. Щороку 
учні, підтримуючи традиції шко-
ли, згадують напередодні 9 трав-
ня захисників Вітчизни, дякують 
тим, хто воював за неї. Цей рік 
не був виключенням. Концерт-
мітинг було організовано лише 
за кілька днів, але це не вплину-
ло на якість підготовки заходу. 
У концерті брали участь активні 
учні 10-х класів, які читали відо-
мі вірші, розповідали про жахли-

ві епізоди з історії часів Великої 
Вітчизняної війни. Декламував 
вірш «Я убит подо Ржевом» і 
учень 7-А Іван Сова. Хор, що 
блискучо виконав військо-
ві пісні: «Тёмная ночь», «День 
Победы», «Ах, война, что ты сде-
лала, подлая…» — складався з 
талановитих учнів 8-9 класів. 
Ася Богомолець проникливо за-
співала пісню «Журавлі». На 
жаль, з кожним роком ветеранів 
стає все менше, тому цього разу 
до нас завітали 10 свідків і учас-
ників подій війни. Загалом, мі-
тинг змусив учнів замислити-
ся над подіями 67-річної дав-
нини і ще раз подякувати геро-
ям Батьківщини за їхній подвиг.

09.05.12, в День 67-ї річниці 
Великої Перемоги, група активіс-
тів ліцею з 5, 6, 8, 10 класів разом 
з Наталією Степанівною Андрійко 
взяла участь в урочистому покла-
данні квітів до пам’ятника генера-

лові Ватутіну, що у Маріїнському 
парку. На покладанні були при-
сутні представники інших шкіл 
Києва. Зранку, о восьмій годи-
ні, захід розпочався. Військовий 
оркестр організовував музич-
ний супровід. На урочистості за-
вітали ветерани і представники 
КМДА та районного управління 
освіти. Після приїзду гостей бу-
ло оголошено хвилину мовчан-
ня. Усі присутні поклали квіти 
до пам’ятника і вшанували геро-
їв Великої Вітчизняної війни. Від 
імені Президентської Ради ліцею 
дякуємо родині Горбанів, яка у 
повному складі також була при-
сутня на урочистому заході.

12.05.12 відбувся ви-
пускний вечір цьогоріч-
них одинадцятих класів: 
11-А — класу Філімонової 
Світлани Анатоліївни 
та 11-Б — класу Пекач 
Катерини Афанасіївни, на 
якому були присутні бать-
ки і родичі одинадцяти-

класників, їх вчителі. На святі ви-
пускники продемонстрували свої 
таланти, було влаштовано брейн-
ринг між командами з учнів і вчи-
телів. Святкування було, як нале-
жить, гучним і цікавим.

22.05.12 відбулося підведен-
ня підсумків за 2011-2012 на-
вчальні роки діяльності Ради 
Музею історії ліцею, Редакційної 
колегії «77 Меридіану» і 
Президентської Ради. Було вру-
чено відзнаки і подарунки най-
активнішим учасникам шкільно-
го життя, підведено підсумки по-
закласної діяльності учнів, ви-
словлено плани і побажання на 
наступний рік. На заході висту-

пали представники само-
врядування, редакції га-
зети і Ради музею, 
а також директор 
Інна Борисівна.

Підготувала  
Марія Писаренко, 
8-А

Говорить Музей історії школи 
Ми вирішили об’єднати відгуки на одразу дві акції, 
організовані Музеєм історії школи. Одна з них — цикл 
екскурсій, яку проводили для учнів Олексій Пельтек, 
Валентина Борисова та Івана Сова  
(акція відбулася з нагоди Міжнародного дня музеїв, 
який відзначаємо 18 травня). Інша — перегляд 
документального фільму про Володимира Семеновича 
Ланцмана, ветерана війни, учня нашої школи (стрічку 
можна було переглянути в Зеленій кімнаті). Своїми 
враженнями діляться учні 5-Б і 6-Б. 

5-Б (про екскурсію,  
яку проводив Іван Сова, 7-А)

— Мені дуже сподобалася 
екскурсія до шкільного музею. 
Приємно почути стільки цікаво-
го про наш ліцей. Екскурсовод 
розповідав без зупинок, вираз-
но, а головне — цікаво. Я не 
чекав такої пізнавальної екс-
курсії. 

— Екскурсовод дуже розум-
ний. І я дізнався, що 18-річ-
ний школяр (випускник 1941р.) 
Жора Пилаєв був командиром 
взводу танків!

— Очень понравилось и те-
перь я тоже хочу работать в му-
зее! (Мария Андрейко, Володя 
Ковальчук).

— Мне очень понравилась экс-
курсия, во-первых тем, что был 
очень опытный экскурсовод… А 
во-вторых тем, что мы увидели 
много интересных иллюстраций, 
в том числе фотографии, где на-
ши учителя в молодости.

— Тема була цікава і досить 
трагічна. Мені особливо сподо-
балося те, що Ваня розповідав 
вірші і був впевнений (Поліна 
Дамаскіна).

— В этом музее мне очень 
понравилось. У меня куча вся-
ких хороших эмоций, которые 
не вместятся на листочек. 
(Валерия Бабий)

6-Б (про документальний фільм) Володимир Ланцман (праворуч), Австрія,1945 рік

Новини Кловського ліцею № 77 за травень 2012 року
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Вероника Горбань: «Когда я задаю 
себе вопрос, каким будет Киев лет так че-
рез двадцать, мне становится страшно-
вато. Конечно, мне трудно представить 
такое количество лет, поскольку я ещё 
столько не прожила. Но я уверена в том, 
что, если я на машине времени перене-
сусь на двадцать лет вперёд и со сторо-
ны взгляну на Киев, я его просто не уз-
наю, несмотря на то, что это мой родной 
город».

Татьяна Паламар: «Я думаю, 
что наш город полностью изменит свой 
внешний вид. Вместо заброшенных скве-
ров, пустырей, предприятий вырастут 
ультрасовременные высотки из бетона и 
стекла, внешний вид которых полностью 
отразит идеи современных архитекто-
ров. Верхние этажи высоток украсят са-
ды, которые окончательно преобразят 
город. Но, в то же время, я точно знаю, 
что неповторимый вид исторической ча-
сти города не будет утерян».

Андрей Мороз: «На крышах домов 
установят солнечные батареи, которые 
будут обеспечивать их энергией, а так-
же парковки для транспорта. Что касает-
ся последнего, то автомобили, работаю-
щие на бензине и дизельном топливе, за-
менят аэромобилями, летающими кабин-
ками, в основу работы которых будут по-
ложены всё те же солнечные батареи». 

Никита Ковалевский: «Лёгкие 
стеклянные многоэтажки будут соеди-
нены между собой мостиками и подзем-
ными туннелями. Улицы будут полно-
стью отданы людям. Весь транспорт бу-
дет подземным или воздушным».

Виктория Диденко: «Тут всё из-
менилось…» — невольно скажем мы, и 
лёгкая грусть охватит нас, а глаза напол-
нятся восторгом. …Как-то тихо стало: не 
слышно привычного грохота транспор-
та. И всё же в запахе каштанов чувству-
ем мы нотки ностальгии».

Георгий Иванов: «Наш город очень 
просторный и готов к новым застрой-

кам. Самое большое строительство в бу-
дущем — это так называемый «Киев-
сити». Вероятно, этот проект будет во-
площён на Киевских островах на Днепре. 
Остров будет полностью заполнен высо-
тками (небоскрёбами) из стекла. Там 
будет не только жилая часть, но и зо-
на отдыха». 

Ольга Петрунёк: «Не сом нен-
но, культурные памятники прошлого 
будут мирно соседствовать с совре-
менными новостройками из стекла и 
бетона. Новые здания не будут отри-
цательно влиять на ландшафт наше-
го уютного города». 

Мария Гиевская: «Сегодня 
Киеву не хватает красивой набереж-

ной вдоль Днепра. Пройдёт совсем не-
много времени и замусоренная «тропин-
ка» вдоль Днепра преобразиться в про-
спект со скверами, фонтанами, кафе, где 
жители и гости Киева смогут замечатель-
но проводить время, общаясь друг с дру-
гом». 

Алина Каневская: «Киев станет 
достойным конкурентом любому евро-
пейскому городу. Медицина будет на 
высоком уровне, и тяжелобольным лю-
дям не придется ехать в другой город, 
чтобы получить должное лечение. Киев 
станет передовым центром образования. 
Украинцам не нужно будет переезжать 

за границу, чтобы получить образова-
ние высокого уровня. Школы и институ-
ты будут цениться не только его жителя-
ми, а и за пределами страны».

Владимир Коваленко: «Хочется, 
чтобы полностью исчезла безработица, 
каждый человек был востребован обще-
ством».

Полина Коротченко: «Прежде 
всего я хочу, чтобы сохранилась история 
Киева. Чтобы возвышались золотовер-
хие соборы на широких склонах Днепра, 
чтобы звучали украинские песни, люди 
помнили народные традиции. Хочу, что-
бы было увеличено количество музеев и 
театров, создана уникальная культурная 
атмосфера. Чтобы, включив телевизор, 
я слышала рекламу спортивных школ и 
секций, видела, с каким удовольствием 
дети занимаются спортом. Чтобы в горо-
де будущего были социально защищены 
инвалиды, дети-сироты, пенсионеры».

Дарья Зима: «В нашем городе мно-
го памятников, сохранившихся с разных 
времён. Мне хотелось бы, чтобы они не 
разрушались, а оставались такими же 
красивыми, как и раньше, потому что это 
наша история, а историю надо чтить».

Анна Иванова: «Киев — это отра-
жение всей украинской нации. Этот го-
род прекрасен, он поражает своими ста-
рыми великолепными зданиями, улица-
ми, соборами. Но всю красоту старого 
города может легко перечеркнуть без-
вкусная новостройка, навязчивая рекла-
ма или обычный школьник с бутылкой 
пива и сигаретой, опять выкинувший му-
сор просто на тротуар».

Анна Ковальчук: «Мне бы очень 
хотелось, чтобы люди в нашем городе 
были более доброжелательными и от-
зывчивыми. Ведь как это приятно, полу-
чить улыбку от незнакомого тебе чело-
века на улице. Или самому помочь не-
знакомцу в трудную для него минуту».

Виктория Бондаренко: 
«Поменяются и люди, их нравы, цели, 
ценности. Надеюсь, жестокость и рав-
нодушие уйдут в прошлое, а их заме-
нят креативность и жизнерадостность. 
Выгода и обманы — всё это будет просто 
бессмысленно, ведь главной целью будет 
равенство».

Ольга Петрунёк: «Конечно, нель-
зя с полной точностью сказать, как будет 
выглядеть Киев через несколько десят-
ков лет, но можно быть уверенным: он не 
потеряет свою красоту. Развиваясь, люди 
развивают ту среду, где они живут. Так, 
глядя на развитие человечества в целом, 
можно предположить, что жители наше-
го города не дадут ему увянуть».

Артём Ченцов: «Я считаю, что 
для того, чтобы город процветал, мы 
должны ухаживать за ним, тогда, дей-
ствительно, в нём будет чистота и по-
рядок».

Марк Тимченко: «Но красота и 
чистота города, в первую очередь, за-
висит от самих жителей. Мы не долж-
ны мусорить, портить природу, нель-
зя забывать о самом главном — помо-
гать другим. Одни мы ничего не сде-

лаем, ведь наша цель — красота и честь 
нашего города. Объединимся, и за следу-
ющие несколько десятков лет, мы обяза-
тельно сделаем Киев лучше».

Владислав Боглачов: «Но я думаю, 
что пока не стоит сильно переживать за 
будущее. Надо думать о настоящем и пы-
таться решить все проблемы, которые 
сейчас существуют».
P.S. Таков он в мечтах, наш го-
род. Но будущее рождается сегод-
ня. Красота и величие Киева, его 
нынешнее и предыдущее зависит 
от каждого из нас.

Про що 
говорять 
(травень  
2012 року):

• Про те, що врешті-решт закінчуєть-
ся навчальний рік, важкий, але сповне-
ний й радощів, цікавий і різноманітний;

• Про те, коли вже почнеться і закін-
читься до болю відомий усім нам і ма-
ло не найбільш обговорюваний чемпіо-
нат Євро 2012. Чекаємо-недочекаємося 
8 червня, коли відбудеться відкриття 
Євро у Польщі. Робимо ставки, пані та 
панове: цілковитий сором чи абсолют-
ний тріумф? Питання риторичне..

• Про те, як проходять екзамени у 
9-их та 11-их класах паралельно із за-
вершенням навчального процесу у 1-8 
та 10 класах. Як це незручно пристосо-
вуватися до постійних змін у розкладах 
і заборон ходити поверхами «епіцен-
трів» екзаменів!

• Про свято останнього дзвоника 3 
травня і випускний вечір12 числа в 11-
х класах: де і як прощалися зі школою 
одинадцятикласники, чи дотримували-
ся традицій святкування випуску, і з 
якими почуттями вони полишають рід-
ну школу. А ми бажаємо їм успіхів і су-
муватимемо за ними.

• Про те, хто і як використав травне-
ві свята: на саджання картоплі на дачі, 
на релакс на дивані перед телевізором 
чи на гуляння із друзями (другий варі-
ант найбільш очевидний).

• Про те, з якими почуттями відпові-
дальні ліцеїсти прокидалися до третіх 
півнів і пленталися до пам’ятника гене-
ралові Ватутіну у Маріїнському парку 
на урочисте покладання квітів до Дня 
перемоги 9 травня. Ми так готувалися, 
чекали чи не годину, стоячи під вітром 
після дощу, а уся церемонія тривала ли-
ше хвилин 5-10.

• Про те, що важливіше у житті: 
екзамени після 9 чи після 11 класу. 
Справедлива, як показує досвід, ходить 
поміж учнями думка, що до 9 класу 
можна не вчитись, а потім варто попіт-
ніти над уроками;

• Про те, що нещодавно до ліцею за-
вітали наші улюблені легендарні вчи-
телі, які вже на заслуженому відпочин-
ку. Ми були щиро, як не дивно, раді ба-
чити Лілію Іванівну і Тамару Семенівну. 
Бажаємо їм бадьорості, здоров’я і дов-
голіття!

• Про те, що «батарейка» в кожно-
му учневі розрядилася, а тому сил на 
сприймання нового матеріалу і просто 
навчання не лишилося.

• Про те, чому нам задають домаш-
нє завдання на останній тиждень на-
вчального року, коли всі оцінки дав-
но поставлені, підручників у нас немає, 
а кожен день школи — це реаліті-шоу 
«Останній герой»;

• Про те, як учні здавали книжки в 
бібліотеку: хто і де шукав втрачені під-
ручники, віддані за проханням чемному 
сусідові; скільки тепер важитимуть на-
ші торби без 10 кілограмів відпрацьова-
ної навчальної макулатури;

• Про те, як уже хочеться літа, моря, 
сонця, фруктів, відпочинку і абстрагу-
вання від усіх клопотів школи;

• Про плани на найближчі 3 місяці 
літа і… волі;

• Про те, скільки сторінок літера-
турних творів доведеться перечитати 
за літо з української і зарубіжної літе-
ратури;

• Про те, хто куди і коли їде на екс-
курсію або як відзначає у класі кінець 
навчального року;

• Про те, як усі раптом заворушилися 
під кінець року навчання і почали витя-
гувати і видобувати собі бажані оцінки;

• Про те, що ми тааак втомилися від 
школи!

• Про те, хто і як сходить з глузду на 
уроках сидіння і «бесід про життя»;

• Про далекі мандри на «Тичини, 17» 
за лаврами переможців міських олімпі-
ад і поповнення колекцій відзнак гра-
мотами за призові місця в районних ту-
рах.

Підготувала  
Марія Писаренко, 8-А

Киев будущего  
 
 
глазами 
девятиклассников

От редакции: Мечта даёт возможность заглянуть в будущее, мысленно 
перенестись на несколько десятков лет вперёд. Опрос на тему «Киев бу-
дущего» помог понять, каким сегодня видят наш город ученики 9-х клас-
сов и каким хотят его видеть завтра. 
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Травень порадував 
Фіналом Кубку України з 

футболу Євро 2012 серед шко-
лярів. Такий захід проводився 
в Україні вперше, але напро-
чуд гарно. До початку матчу 
глядачі мали змогу спостері-
гати за невеликим дійством 
групи підтримки та побачити 
символів Євро 2012, котрі ви-
носили кубки для перемож-
ців. У фіналі зійшлися фут-
больні команди старшоклас-
ників Школи-ліцею № 13 з м. 
Тернопіль та Загальноосвітньої 
школи № 18 з м. Суми. Хлопці вражали 
майстерністю гри, адже до останнього 
не можна було виокремити остаточ-

ного лідера , настільки сильними та рів-
ними були суперники. Командам двічі 
давали додатковий час, також було зі-

грано 6 пенальті. Незважаючи 
на те, що тернополяни почали 
активно атакувати ворота про-
тивників вже з перших хви-
лин матчу, а на 21-й хвилині 
Гриник Ігор забив перший гол 
у ворота сумської команди, 
все ж таки перемога була за 
Загальноосвітньою школою № 
18 з м. Суми. Переможці отри-
мали кубок та квитки на фінал 
Євро 2012.

Тепла сонячна погода сприяла хо-
рошому настрою вболівальників, котрі 
створили атмосферу палкої спортивної 
боротьби на НСК «Олімпійський», де все 
й відбувалось. Найактивнішими вияви-
лися курсанти Київського військового лі-
цею ім. Івана Богуна, які створили про-
фесійну групу підтримки: у супроводі 
барабанного дробу синхронно вигуку-
вали гасла. 

Усі учасники святкового дійства отри-
мали величезний заряд позити-
ву, яскравих незабутніх вражень, 
чудовий настрій та розуміння, що 
спільне захоплення об’єднує, нади-
хає і робить нас непереможними!

Ольга Ярема, 10-Б

О дного разу на одному зі 
шкільних свят мене вра-

зила кількість фотографів з ве-
ликими дзеркальними каме-
рами. Так, всі знімали своїх чад 
до власних фотоархівів, щоб 
залишити один з найважливі-
ших моментів життя в пам’яті, 
аби переглянути через багато 
років, місяців пройдені кроки 
життя. Або навіть заради того, 
щоб вони — батьки, їхні діти — 
натиснули на кнопку «Додати 
фото» та «Розповісти друзям» 
на своїй сторінці в соціальній 
мережі та сайті. Я не маю ні-
чого проти фотографії як мисте-
цтва. Це велике мистецтво з ба-
гатьох інших. Треба вміти його 
творити, вдосконалювати, лю-
бити… Та інше питання є більш 
важливим. Чи треба відкладати 
сучасність на потім? Може треба 
залишити красу та барви мо-
менту без [Photoshop]у, у влас-
ному серці?

…Кажуть, життя набирає сво-
їх обертів і у галопі подій ніх-
то не помічає дрібниць. Завжди 
треба реагувати миттєво на усі 
виклики життя, бо проґавити 
момент не так уже й важко. 

Мабуть, все це не важливо, 
але для мене є сумною реальніс-
тю те, що усі найбільш значимі 

миті нашого життя — бутафор-
ні. Вони заздалегідь чітко спла-
новані, прогнозовані, відрепе-
тирувані та випущені на волю, з 
дуже малою похибкою імпрові-
зації та особистісного волевияв-
лення. Люди створюють із себе 
та з життя проекцію, відповідно 
до якої хочуть виглядати у світі. 
Але суспільству все одно, воно 
руйнується, бо кожен зацикле-
ний на собі, та власному оточен-
ні, з якого може мати якусь ко-
ристь. Людина не цікава іншій 
людині, якщо не має зиску з неї.

...Нещодавно я натрапив на 
одну з рецензій до нового філь-
му Тіма Бьортона «Похмурі тіні» 
з Джонні Деппом в головній ро-
лі. Вона мене зацікавила, бо бу-
ла негативною, з більшості по-
зитивних глядацьких симпатій. 
Рецензент зазначив, що фільм 
«порожній і від нього можна бу-
ло б залишити 10-тихвилинний 
початок та 5-тихвилинний кі-
нець»; що він «абсолютно не має 
моралі, крім тієї, що скаже герой 
батька в перші 2 хвилини філь-
му: «Родина найголовніше», — 
і не дотягує навіть до попкорно-
вого блокбастеру». Тут я зрозу-
мів, що суспільству не вистачає 
моралі в житті. Якщо подивити-
ся в соціальній мережі, то поба-

чимо, що усі публічні сторінки, 
які розміщують матеріал на мо-
ральні теми дуже популярні се-
ред людей. Те ж саме відбува-
ється із кінопродукцією та й ін-
шою «жувальною гумкою» для 
людей.

Чому ж людям так не виста-
чає цієї моралі? Може, ми мало 
користуємося нею у повсякден-
ному житті? Але ж мораль бу-
ває різна і в кожного вона своя 
власна. І ця різносірість вилива-
ється не тільки у свої власні міз-
ки, але й у книги, кінострічки, 
інше мистецтво.

От, наприклад, взяти явища 
імпресіонізму та постмодерніз-
му в українській літературі. Два 

такі різні стилі, з різних епох, 
з різною, майже, протилежною 
мораллю. Проте за самий факт, 
що постмодернізм вважається 
нормою та є загальновизнаним, 
— мені стає соромно.

Я не засуджую постмодерніз-
му — це мистецтво, яке не мож-
на забути чи викреслити з іс-
торії та культури нашого наро-
ду та світу. Це моє ставлення до 
нього, з точки зору мого сприй-
няття моралі.

P.S. Закінчивши 11 класів у 
Кловському ліцеї, я багато піз-
нав, я вдячний щирості вчите-
лів, особливо тим, які мене під-
тримували. Після випускного 

вечора, я зрозумів, що вже 12 
класу не буде і почалося віль-
не, тимчасово самотнє життя. 
Зроблені фотографії та відео — 
це вже моменти життя, які ві-
дображені в мистецтві. Мораль 
— «Живи як у полум’ї. Цінуй 
та насолоджуйся кожним мо-
ментом свого життя», — як ра-
дили колись Доріанові Грею; 
«Clock is ticking» — сказав про-
фесор Дж. Моріарті в «Шерлоці 
Холмсі: Гра тіней». Але маємо 
пам’ятати, що попри все ми змі-
нюємо, руйнуємо та створює-
мо світ.

Випускник 11-А  
Дмитро Андріанов

Євро-2012 серед школярів

Роздуми випускника
замість прощання
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Мій прадідусь любив поговорить про все.
Неспішно, небагато слів, і теми обирав прийнятні,
Щоб кожен зрозумів, 
а особливо ми, правнуки, 
Котрі лиш брались до науки.

Розповідав, як сам навчався в школі,
Вчив твори і Шевченка, і Франка,
Боровиковського, Стефаника, 
Старицького, Марко Вовчка.
Вчитель його, котрий мову викладав, 
Про вшанування Котляревського оповідав:
«В Полтаві пам’ятник відкрили
Та українською вітання боронили».

Давно розмова ця велася,
Справжній вчитель у будь-які літа
Дитячу душу пригорта
До знань, до розуміння вічного, святого,
Того, що не лишить пустелі
Після всього дослідженого, вивченого.
Не втомлюється вчитель сіяти зерно,
Щоб в учнях проросло воно.
Дорослішаю…
Зрілістю своєю завдячую
Літератури, мови української
Всім педагогам різних поколінь,
Їм низький земний уклін. 

Пошана особлива, сердечна, щира 
Гуманітарного ліцею любим вчителям.
За все, чому мене вчите:
Розсудливості у буденному житті,
Світогляду реальнім сприйнятті,
Як творчо підійти до завдання,
Не бачити дрібного,
Рішуче йти до головного.

Мої ви мудрі вчителі!
Слів неможливо підібрати
Епітетів, метафор, порівнянь,
Щоб вдячності рядочки проказати…

Оля Ярема, 10-Б

Літературна коЛонка

24 квітня 2012 року у Кловському 
ліцеї відбулася вистава 

«Дюймовочка», підготовлена учнями 
3-А та 3-Б класів.

Насправді вистава називалася 
«Thumbelina», оскільки представлена 
вона була англійською мовою.

Для багатьох учнів це був перший до-
свід виступу на великій сцені, тим паче 
іноземною мовою.

До підготовки вистави всі віднесли-
ся із величезною відповідальністю: від-
мінно вивчили слова та підготували чу-
дові костюми.

Хочу висловити величезну подяку на-
шому головному режисеру та натхнен-
нику, вчителю іноземних мов, Наталії 
Іванівні Воловик, силами якої була 
підготовлена дана вистава. Наталія 

Іванівна 
не просто навчає нас 

іноземної мови, вона підходить до 
цієї справи творчо а також приви-

ває любов до 
сцени.

О к р е м а 
подяка на-
шим бать-
кам, які до-
помагали в 
о р г а н і з а -
ції вистави 
і розділили 
з нами на-
ші радос-
ті та пе-
реживан-
ня, адже 
на шля-
ху ста-
новлен-
ня ар-

тиста над-
звичайно важлива любов та 

підтримка наших близьких та рідних. 

Учениця 3-Б 
Анастасія Шаргут

З а ініціативою палацу твор-
чості дітей та юнацтва 

Печерського району відбулися спор-
тивно-інтелектуальні змагання-
квест між учнями київських шкіл. 
Команду Кловського ліцею пред-
ставляли: Анастасія Барбаренко, 
Дана Прядкіна, Анастасія Балянова, 
Олексій Тисленко, Лінда Коваленко, 
Дар’я Ніколаєнко, Майя Мартинчук, 
Дарій Позіненко, Олексій Солдатов 
та Ярослав Дзюба (учні 7-х класів) 
з керівниками Л.А. Верхняцькою і 
В.О. Ніколенко. Учасники мали на-
году проявити свої здібності та спо-
стережливість стосовно історії та ар-

хітектури Печерська. Для бага-
тьох це — знаний район, але пе-
ревірити себе і відкрити щось но-
веньке цікаво завжди.

Перше завдання стосувало-
ся життя біолога, академіка О.О. 
Богомольця. Діти відвідали мемо-
ріальний парк, порахували беріз-
ки, помилувалися білочками, що 
бавилися під ласкавим сонечком.

У другому завданні у по-
ле зору потрапив будинок М. 
Ковалевського в стилі середньо-
вічного замку з елементами роман-
ського стилю. Діти розглядали бу-

динок, рахували балкони, шукали го-
лови левів, фотографувалися. Цікаво, 
що з боку вулиці Шовковичної архі-
тектор А. Альошин на барельєфі зо-
бразив себе в образі кота!

Третє завдання — про будинок, що 
був створений із цементу з міфоло-
гічними та мисливськими сюжетами, 
в стилі модерн. Авжеж, це відоме та 
найдивовижніше творіння архітек-
тора Владислава Городецького: бу-
динок з химерами. Автор — особис-
тість непересічна та загадкова, тож 
свої захоплення та вподобання вті-
лював у своєму будинку, що і сьогод-
ні є неперевершеним. З кутків даху 

чітко виділяються на тлі неба хвости 
дельфінів, на їх спинах сидять русал-
ки. Уздовж карнизів розмістилися ве-
личезні жаби, обабіч парадного вхо-
ду вилазять ящірки, біля вікон роз-
містилися морди носорогів та голови 
слонів. За парканом ніжиться на со-
нечку крокодил, що виконує бажан-
ня. Цікаво, що архітектор викорис-
тав високий парапет на даху, що до-
зволило практично сховати покрів-
лю (до речі, це — перша будівля «без 
даху» у Києві на той час).

Останнім місцем нашої гри був 
провулок І.С. Козловського, де сто-
їть погруддя цього видатного опер-
ного співака.

Команда Кловського ліцею вико-
нала завдання та здала зібраний ма-
теріал на 30 хвилин раніше зазна-
ченого часу. Через тиждень кожний 
учасник з радістю та гордістю при-
ніс в дім цукерки та звістку про пере-
могу! Та це тільки початок здобутків 
розумних та допитливих слідопитів. 
Незабаром наступний етап Квесту.

Вперед до пригод!!!

Брала участь та бачила все  
Наталія Балянова,  

Батьківський комітет 7-Б

Краєзнавчий квест 
по Печерську

Дякуємо за “Дюймовочку”!


