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Парад олімпійців — 2013 

Календар свят 
1 грудня — Всесвітній день боротьби зі 
СНІДом 
3 грудня — Міжнародний День інвалідів 
4 грудня — День інформатики 
4 грудня — День замовлень подарунків Діду 
Морозу 
6 грудня — День Збройних Сил України 
7 грудня — День місцевого самоврядування 
в Україні 
8 грудня — Всесвітній день дитячого телеба-
чення і радіомовлення 
10 грудня — День прав людини 
14 грудня — День вшанування учасників 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС 
15 грудня — Міжнародний день чаю 
19 грудня — День співробітництва Південь-
Південь Організації Об’єднаних Націй 
19 грудня — Міжнародний день допомоги 
бідним 
20 грудня — Міжнародний день  
солідарності людей 
21 грудня — День народження кросворду 
22 грудня — День енергетика 
23 грудня — Всесвітній день сноуборду 
25 грудня — Католицьке Різдво 
26 грудня — День подарунків 
28 грудня — Річниця першого у світі  
кіносеансу 
31 грудня — Останній день року ) 

20 грудня 2013 року в гімназії № 179 пройшло тради-
ційне свято “Парад олімпійців”.  

143 учні 6-11 класів стали переможцями І етапу Все-
українських олімпіад з навчальних предметів і склали 
гімназійну ОЛІМПІЙСЬКУ збірну, яка представила 
гімназію на районному ІІ етапі Всеукраїнських олімпі-
ад з навчальних предметів, що проходять з листопада 
по січень 2014 року. Переможці складуть команду 
олімпійців Голосіївського району і братимуть участь у 
ІІІ міському етапі. Учасники свята були нагороджені 
грамотами гімназії, а їх батьки отримали подячні 
листи.  

Привітала учнів-переможців і Батьківська рада гімна-
зії солодкими новорічними подарунками, які урочисто 
вручив гімназійний Дід Мороз!  

Маємо надії на перемоги олімпійської збірної гімназії 
в Новому 2014 році!  
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само, як і усі інші, не відчуваючи себе про-
каженими? Це залежить від елементарної 
тієї ж толерантності. Звичайно, перш за все 
ми мусимо пам’ятати про власне здоров’я, 
але й принижувати інших для цього не тре-
ба. 

Десяте грудня – День прав людини. В на-
шій Конституції вказано: права людини і її 
здоров’я є пріоритетом для держави. Так 
само і у майже кожній іншій країні. Людст-
во прожило відносно довге життя, змінило 
багато устроїв країн, королівств, імперій, і 
зараз ми пожинаємо плоди багатотисячно-
го досвіду. Ми гордо кличемо себе цивілізо-
ваним суспільством, намагаємося запобігати 
війнам і взагалі будь-яким діям, що можуть 
завдати шкоди людині. Але коріння усього: 
відносини між людьми. Оскільки країнами 
керують звичайні люди, такі ж самі за свої-
ми бажаннями і думками, як пересічні гро-
мадяни держави. Тож якщо закласти ще з 
народження до розуму дитини, що потріб-
но бути толерантним, то неважливо, ким 
вона стане у дорослому житті – політиком 
чи зварювальником – вона буде однаково 
чемна і терпелива, а це є головним.  

 
Валерія Турчик, 

9-А клас 

Толерантність... Здається, це таке просте по-
няття, що навіть мало хто насправді задуму-
ється над його значенням.  

Що значить бути толерантним? Це слово 
включає у собі багато інших: поважати, розу-
міти, сприймати, не помічати, промовчати. 
Поважати тих, хто цього заслуговую або пот-
ребує; розуміти тих, кому це необхідно; 
сприймати те, що не може бути інакше; не 
помічати того, що може поставити у незруч-
не становище; промовчати у ситуації, коли 
коментарі взагалі не потрібні. Це здається ду-
же простим і само собою зрозумілим, але, чо-
мусь, дуже багато людей нехтують поняттям 
толерантності.  

Усі знають про страшну хворобу – СНІД. У 
школах проводяться семінари на привід захи-
сту від ВІЛ-інфікування, у кожній лікарні мо-
жна знайти стенди, присвячені лише цій про-
блемі, по телебаченню показують соціальну 
рекламу про цю хворобу. Але чи помічали ви 
колись, що майже ніде не вказано, як слід се-
бе поводити з хворими на СНІД або ВІЛ-
інфікованними? Більшість просто уникають 
контакту з такими людьми, бояться навіть до-
торкнутися, хоча добре знають, що інфекція 
не передається через шкіру або повітряно-
крапельним шляхом. Тож чому вони так вчи-
няють? Хіба хворі не мають права продовжу-
вати те недовге життя, яке їм залишилося так 

БУДЬМО ЛЮДЬМИ 

КОРИСНА РОЗМОВА 
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5 грудня 2013 року відбулася зустріч учнів 5-А та 
5-Б класів з працівниками Державної бібліотеки 
України для юнацтва, присвячена Всесвітньому 
дню толерантності та Всесвітньому дню бороть-
би зі СНІДом. На урок основ здоров’я вчитель 
Лаврова Н.С. запросила завідуючих відділами 
бібліотеки Шлапак Т.В. та Дідківську Н.Г., які в 
цікавій та доступній формі за допомогою тестів, 
ігрових вправ, фрагментів з кіно- та мультфіль-
мів розповіли дітям про толерантне ставлення до 
інших людей, зокрема і до людей з ВІЛ-СНІД.  
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ДЕНЬ САМОВРЯДУВАННЯ 

6 грудня у гімназії № 179 відбувся День 
самоврядування. Старшокласники прово-
дили уроки у початкових класах. Вони 
вперше відчули, яка ж то є вчительська 
праця. Президент учнівської ради гімназії 
Бородатов Роман був дуже гордий за 
юних вчителів і страшенно заклопотаний 
тим, що у заступника директора, роль яко-
го він виконував, так багато паперів. Засту-
пник директора з навчально-виховної  

роботи Л.А.Швидак залишилася задоволе-
на роботою юних колег. Після уроків відбу-
лася мала педрада, на якій директор гімназії 
І.Л.Чернілевська та координатор проекту 
заступник директора з виховної роботи 
А.В. Кравчук привітали старшокласників з 
першим педагогічним досвідом та вручили 
«Сертифікати юного вчителя».  

Катерина Белікова 
11-А клас 
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SCHOOLTIME — газета гімназії № 179 м. Києва. 
Заснована в лютому 2011 року. Виходить щомісяця. 
Над номером працювали: Турчик Валерія, Беліко-
ва Катерина, учні гімназії № 179.. 
Координатори: Драгунова Г.В, Кравчук А.В. 

Адреса: 03127, м.Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 120B 
Тел.:(044) 258 42 42, e-mail: gymn179@hotmail.com 
Більше інформації ви можете отримати на сайті гімназії 

www.kyiv179.at.ua 

НОВОРІЧНІ ПОДАРУНКИ 

Санта Клаус — різдвяний персонаж в західних 
країнах. Слово походить від імені Святого Миколая 
(сейнт Ніколас). До Америки його занесли пересе-
ленці-голландці, котрі на батьківщині відзначають 
свято Сінтер Клаас 6 грудня. 

З часом нідерландська назва Святого Миколая 
дещо спростилася і видозмінилася на Санта Клаус, 
а його часове відзначення затерлося та злилося з 
Різдвяними святами. Мабуть, звідси походить аме-
риканська традиція дарувати подарунки саме на 
Різдво. 

Сучасного Санту придумав у 1823 році Климент 
Кларк Мур. Власне Мур у поемі «A Visit From Saint 
Nicholas», більше відомій як «The Night Before 
Christmas» («Ніч проти Різдва»), першим зобразив 
Санта Клауса як життєрадісного немолодого ель-
фа. Поет також запряг у сани Санта Клауса північ-
них оленів. 

Теперішній Санта Клаус — це веселий дідусь з 
білою бородою та в червоному тулупі з червоним 
капелюхом. Він літає по повітрі на казкових оленях 
та влазить через димарі до будинків, щоб дарувати 
дітям і дорослим подарунки. Теперішнім образом 
Санти послужив рекламний персонаж компанії Ко-
ка-Кола, який так сподобався дітям своїм виглядом, 
що саме цей персонаж став основою для ство-
рення всесвітньовідомого Санта Клауса. 

САНТА КЛАУС ДІД МОРОЗ 

Дід Мороз — казковий персонаж святкування 
Нового року спочатку в СРСР, згодом у пострадян-
ських державах, який вручає дітям подарунки осо-
бисто або кладе під ялинку. 

Дід Мороз часто зображується в довгій до п'ят 
синій або червоній шубі, підперезаній поясом, з 
довгою білою бородою, в хутряній шапці й валян-
ках. З'являється у супроводі своєї онуки Снігуронь-
ки й іноді з хлопчиком, уособленням нового року. 
Жоден з його зарубіжних колег не має аналогічних 
супутників. 

Як новорічний персонаж почав формуватися в 
Росії в першій половині ХХ століття. З 1937 року 
Дід Мороз — обов'язковий учасник театралізова-
них вистав, що тривають напередодні й під час 
зимових канікул у дитячих садках, школах, палацах 
культури, на міських майданах тощо. За типовим 
сценарієм він з'являється не відразу, а в середині 
або наприкінці урочистостей після кількаразового 
запрошення, що скандується всіма присутніми. До 
його приходу діти подарунків не отримують. 
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