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POINT DE VUE

На фото: володарі квитків у
фан-зону і VIP-зону —
Скоробрещук Єлизавета і
Морозов Артур
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Над газетою працювали:
Бурка Катя (10а)
Малета Марія (10а)
Золотова Віка (9б)

Події.
Візит послів
Франції та
Німеччини

ний момент примирення між
двома народами, школярі старших класів двох шкіл протягом
багатьох тижнів проводили пошукову роботу, результати якої
були представлені двома мовами
в ході прекрасно організованого
колективного виступу з використанням архівних фотодокументів та відеозаписів дебатів учнів.
Вони також підготували та виконали з великим талантом та щирістю концертну програму з піЩоб гідно відзначити історич- сенних, віршованих та танцювальних номерів з репертуару фра-

Середні спеціалізовані школи
№ 20 та №14 Оболонського району міста Києва з поглибленим
вивченням відповідно французької та німецької мов запросили
Посла Німеччини Крістофа Вайля та Посла Франції Алена Ремі
на церемонію з відзначення 50-ї
річниці від дня підписання Єлісейського договору, яка відбулася вранці 12 квітня за участю
учнів обох шкіл.

нцузьких та німецьких авторів.
Посли були дуже зворушені
спілкуванням з такою юною,
сповненою ентузіазму аудиторією. Вони поділилися власним
досвідом французько-німецької
дружби в ранній молодості і далі,
вже будучи дипломатами, і закликали цих блискучих учнів з
широкими поглядами на життя
рухати власну країну шляхом
міжнародних обмінів та збагачення через дотик до інших культур.

Фоторепортаж з розіграшу квитків на концерт Потапа і Насті Каменських
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Гумор Ідеал чоловіка (тобі ніколи таким не
стати)
Він, напевно, кумир ваших бабусь і тіток, яким за
п’ятдесят. Його мужня постать та елегантні пластичні рухи зводять з розуму сотні жінок бальзаківського віку. Він – це Джастін Бібер пострадянської
естради! Його знають! Його хочуть! Його звуть –
Стасік Міхайлов!
Він наче блискавка прийшов бозна звідки й наробив стільки шуму, що жоден грім з ним не зрівняти. Справжній геній стилю пост-шансон (навіть
Google не знає, шо вона таке, але до біса) не так
давно випустив свій блискучий альбом «Живой» (а
чи на довго? :З)
А тепер трохи про те, звідки до нас прийшов цей
янгол музики.
Станіслав (Стас) Володимирович Михайлов (27
квітня 1969, Сочі) — російський естрадний співак,
автор пісень, заслужений артист Російської Федерації (2010). Лауреат премій «Шансон Року» в номінації «Артист року» (Радіо Шансон), «Золотий
Грамофон» (Російське радіо) та фестивалю «Пісня
року». (який мужик хД)

ню «Отпусти», записану дуетом з Народною артисткою України Таїсією Повалій. З цією ж піснею 4
грудня 2010 року дует стає лауреатом премії
«Золотий Грамофон».

Автор практично всіх пісень, які виконує. У його
репертуарі лише дві пісні, в яких він не брав
участь, як поет чи композитор: «Між небом і земПісля закінчення середньої школи, пішовши по лею» (Місин — Кавалерян) і «Королева» (Сергій
стопах батька і старшого брата, вступив до Мінсь- Бакуменко).
кого училища цивільної авіації. Залишивши навчання в училищі, і зрозумівши, що це не його 29 грудня 2010 року Стасіку Михайлову указом
покликання, Михайлов йде служити в армію. Після Президента РФ Дмитра Медведєва було присвоєно
служби вступив до Тамбовського державний ін- звання «Заслужений артист Російської Федерації».
ститут культури, але не закінчив і його. (навіщо 25 липня 2011 журнал Forbes опублікував рейтинг
«50 головних російських знаменитостей», в якому
генію навчатись?)
Стасік Михайлов посів перше місце.
У 2010 році виходить альбом «Живий», який презентується в березні відразу трьома концертами на Що ж… Дивлячись на ці успіхи, я щиро радію за
сцені Державного Кремлівського палацу і збірник кумира бабусь й деяких оригінальних дідусів і від
«Кращі пісні на БІС». Знімається відеокліп на піс- усього серця зичу цьому лицареві пісні успіху! За
нами СТАСІК!

Манга

Назва: Березнева історія
18 століття. У тихих Європейських містах та селах,
демонів знали як IL, які ховалися у найбільших красивих художніх творах.
Привернуті їхньою красою та унікальністю, недбайливі люди являють собою органи влади жорстокі IL та
здійснюють жахливі акти насильства.
Тільки мисливець Ciste Vihаd може зруйнувати IL.
Березень є тим часом мисливця, коли, подорожуючи з
міста до міста, він був весь час у пошуку антикваріату, котрий містить демонів.
Мисливець намагається знайти це, перед тим, як вони
будуть спроможні набути когось.
Але березень історії, може явити найбільш трагічні
події...
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Згадати все!
Уже майже минув ще один навчальний рік… Він був багатий
на різноманітні події та свята, тому пропонуємо згадати
найяскравіші з них.
Вересень 2012
Турзліт

1 місце

Жовтень 2012
Фотоконкурс “Світ очима дітей”

2 місце

Голосування

Грудень 2012
Конкурс кліпів “Знімає 20ка”
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Лютий 2013
“Шури-амури”

Березень 2013
“Міні-міс 20 школи”

Учасниці конкурсу

«Міні-міс 20ки» Марія Гусак

Квітень 2013
Розіграш квитків на концерт
Зустріч з послами Франції та
Німеччини
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Як і було обіцяно у оголошенні, ми публікуємо у газеті статті-переможці, які найбільше
сподобались редакції газети “Point de vue”. Отже, привітайте нових членів шкільного
прес-центру — Таню Луцкову (9б) і Настю Лінчевську (10а)!!!

У кожної людини є свої власні смаки. Завдяки цьому він і відрізняється
від інших, адже це його власна риса,
яка робить його особливим, а для інших - цікавим. Що ж до різних речей,
то людина вільний сам вибирати, що
йому подобається, а що ні.
Мабуть, зупинюся-но я на групі, а,
точніше колективі Hurts. В даний момент, популярність групи можна оцінити за тим чинникам, що багато моїх
однокласників і друзів підсіло на цей
д
у
е
т
.
А поки, історія створення групи.
Двоє абсолютно незнайомих людей
(Тео Хатчкрафт і Адам Андерсон)
вперше зустрілися у клубі на Різдво
2005 року. Справа в тому, що їхні друзі почали неймовірну бійку, і замість
Яскрава експресія, глибокі тексти,
оригінальний стиль, концертний
драйв і вражаюча енергетика – все це
стосується, мабуть, найвідомішого і
найтитулованішого українського рокгурту. Все це... ОКЕАН ЕЛЬЗИ!
А почалося все 12 жовтня 1994.
Спочатку, виконуючи урбан-рок суміш поп-музики і панку – хлопців
взнали у Львові. Ще за два роки вони
виступають на одній сцені з легендарними Deep Purple. А ще за два роки
музиканти переїжджають до Києва і
готують матеріал для першої повноцінної платівки.
Тоді ж, у вересні 1998-го, світ побачив дебютний альбом «Там, де нас
нема». Пісні гурту займають перші

того, щоб розбороняти їх і зменшити
кількість синців на своїх товаришах,
ці двоє вирішили поговорити про музику. З'ясувалося, що вони обидва
хочуть співати в групі, тому відразу
домовилися займатися музикою професійно, а не в якості хобі. Тео, Адам
і ще кілька людей почали грати в групі Bureau, яка згодом перейменувалас я
в
D a g g e r s .
У 2008 році Тео і Адам склали пісню
під назвою Unspoken. Негайно записавши її і прослухавши тільки один раз,
вони скликали інших учасників Daggers і оголосили їм про розпуск групи.
Як бачите, створення групи не супроводжувалося містичними ситуаціями і неймовірними подіями. На диво,
історія абсолютно звичайна, проте
дует все одно став популярним у всьому світі. Дует вирішив виступати в
таких жанрах, як: синтіпоп, електроп о п ,
н о в а
х в и л я .
Головним хітом групи стала пісня
Wonderful Life. Історія створення цієї
пісні, як і кліпу, досить таки цікава.
Справа в тому, що кліп був знятий на
якихось жалюгідних 20 фунтів. У сірих тонах, без якоїсь філософії або
задуму. Тео стояв біля мікрофона,
Адам грав на синтезаторі і симпатична дівчина танцювала хитромудрі ру-

хи. Все. Звичайно ж, відразу зрозуміло, що кліп, як і пісня, не стануть хітом і не займуть топи музичних чартів. Однак, все вийшло якраз-таки
навпаки. Пісня стала навіть більше,
ніж хітом. Суспільство прийняло пісню з розкритими обіймами, і не хотіла
відпускати дуже довгий час. Незабаром Hurts перезняли кліп, який, звичайно, був набагато краще і красивіше,
ніж
перша
версія.
На даний момент у групи є вже
два альбоми, останній з яких вони
виготовили 11 березня 2013.Також
сам по собі дует радує нас своїми метафорами, які вони роблять не тільки
в самій обкладинці, а й у сенсі альбому. Перший має назву Happiness, що в
перекладі означає «щастя, радість».
Альбом поєднує в собі пісні, більшість з яких несуть приємний мотив і
чудовий текст. Другий же був опублікований, як Exile(вигнання, притулок). Як висловився Тео: «Цей альбом
є притулком наших прихованих почуттів». І дійсно, більшість пісень
заворожують не тільки своїм ритмом,
а л е
і
т е к с т о м .
Раджу вам послухати британських
джентльменів, адже їх музика може
створити приємні мурашки по шкірі.

місця в чартах, їхня ліричність і вокал
Святослава Вакарчука завойовують
фанатів по всій Україні. Ще за рік
Океан Ельзи на фестивалі Таврійські
Ігри отримує нагороду «Прорив року»
та «Краща пісня» за свій хіт «Там, де
нас нема». З тих пір неодноразово
змінювався склад гурту, але стабільним залишались якість музичного матеріалу і харизматичний та своєрідний
вокал Святослава Вакарчука.

більше ніж 100 тисяч екземплярів.
На часі новий – восьмий за рахунком
альбом Океану Ельзи. І назва йому
— ЗЕМЛЯ.
Настя Лінчевська

22 вересня 2005 в Києві «Океан
Ельзи» презентували свій п'ятий студійний альбом «GLORIA». За інформацією випускаючого лейбла Lavina
Music, за перші ж шість годин, після
початку продажів, альбом став платиновим, розійшовшись накладом у
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Таня Луцкова

