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Осінь: за вікном — різно-
кольорове листя, дощ і ві-
тер, а вдома — теплий чай, 
зігріваючі обійми рідних, 
веселий настрій! 

Любі читачі, ось і  
прийшла пізня осінь. Час 
біжить надзвичайне швид-
ко. Якщо ви засмученні або 
не любите прохолодну по-
году, дощ, то до вашої уваги новий випуск нашої газети.  

Ви дізнаєтесь про головне свято гімназії, про посвяту в 
гімназисти наших п’ятикласників. Ми поділимось із вами 
спогадами про літні теплі дні, а модниці зможуть отримати 
цінні поради щодо осіннього вбрання.  

Чит аючи сто р інк и  г азет и ,  ви  нео дмінно 
відчуєте тепло, яким наповнене кожне слово, адже 
творчість іде від щирого серця та чистої душі. 

ПОСВЯТА В ГІМНАЗИСТИ 

Календар свят 
 

1 жовтня — Міжнародний день  
лікаря 

1 жовтня — Міжнародний день  
людей похилого віку 

2 жовтня — Міжнародний день  
соціального педагога 

4 жовтня — Всесвітній день тварин 
4 жовтня — Всесвітній тиждень  

космосу 
5 жовтня — Всесвітній день  

посмішки 
7 жовтня — Український День  

вчителя 
9 жовтня — Всесвітній день пошти 
14 жовтня — День Українського козацтва 
20 жовтня — Міжнародний день  

авіадиспетчера 
24 жовтня — Міжнародний день  

Організації Об’єднаних Націй 
28 жовтня — День народження  

Білла Гейтса 
28 жовтня — Міжнародний день анімації 
31 жовтня — Міжнародний день Чорного 

моря 

На свято Покрови в гімназії, за традицією, свято. Саме в 
цей день учнів п’ятих класів урочисто посвячують у гімна-
зисти! Цього року посвята відбулася 12 жовтня.  

87 п’ятикласників довели всім, що гідні носити високе 
звання гімназиста! Директор Тетяна Сергіївна Ляшенко, ві-
таючи учнів, побажала їм бути розумними, старанними, 
здоровими, радувати своїми успіхами батьків і вчителів. На 
свято завітала і батьківська громада п’ятих класів! 
Батьки радо вітали своїх гімназистів.  

Вітаємо наших п’ятикласників!!!  

Слово редактора 
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вали, а тільки щиро посміхалися.  
Ми дуже хотіли, щоб прийшов на наше свято 

Іван Петрович Осадчий. Я впевнена, що він разом 
з учнями закружляв би в осінньому вальсі.  

Але не тільки гімназисти вміло показували свої 
таланти. На нашу сцену разом із чоловіком вийш-
ла вчителька молодших класів Катерина Василівна 
Лічман і також продемонструвала неймовірно чу-
довий, ніжний з — вальс. Це було неперевершено! 

Свято було дуже теплим, домашнім, панувала 
чудова затишна атмосфера. На кінець свята Ната-
лія Григорівна, наш вчитель фізики, зробила гім-
назії неймовірно цікавий сюрприз. На сцену ви-
йшла чарівна жінка-“примадонна”. Вона запалила 
весь зал своїм позитивом, своєю енергією! Неспо-
діваною цього дня була Ірина Львівна Чернілевсь-
ка. Ми її знаємо як вчительку історії. Але сьогодні 
вона була неймовірною співачкою. 

Під кінець свята всі залишилися під великим 
враженням, вчителі були дуже вдячні гімназистам 
за їх теплий прийом.  

Дорогі вчителі! Земний уклін Вам, невтомні 
трудівники й терпеливі вихователі. Добра Вам, ща-
стя, слухняних учнів і сонячних днів. Віри, Надії, 
Любові! 

Ірина Терниця 

5 жовтня ми відзначали 50-річчя нашої гімназії та 
День вчителя!  

Свято наших учителів — це свято всіх! Кожна лю-
дина з почуттям вдячності згадує свою рідну школу, 
своїх духовних батьків — вчителів!  

Для нас було за честь зустрічати вчителів, які на-
вчали наших батьків, наших теперішніх вчителів, на-
ших учнів. Учні гімназії старанно готувалися до цьо-
го свята. Участь брали всі — від першокласників до 
одинадцятикласників. Усі гімназисти вклали душу, 
серце, всі свої почуття для привітання наших найкра-
щих духовних батьків. Кожна дитина на сцені віддала 
частинку себе. Співаючи задушевні пісні, жоден, як 
на сцені, так і в залі, не міг залишитися без вражень. 
Кожне слово пісні проникало в серце. Сказані щирі 
красиві слова привітань неможливо було сприймати 
без сліз. Дивитися на вчителів було одне задоволен-
ня: їхні палаючі яскраві очі, їхні усміхнені уста випро-
мінювали щось неймовірно хороше.  

Під час танцю відчувалося тепло від поглядів на-
ших рідних вчителів. Маленькі першокласники дуже 
старалися: хоч вони і хвилювалися, проте, вийшов-
ши на сцену, враз забувалися всі хвилювання.  

Старшокласники готові були віддати всі свої по-
чуття, щоб Ви — наші другі батьки, посміхалися, 
щоб кожна нотка мелодії проникала в душу, щоб ми 
бачили тільки сльози щастя, щоб Ви ніколи не суму-

ГОЛОВНЕ СВЯТО ГІМНАЗІЇ 
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Фото Юлія Халаїм, Олексій Тарасенко 

Мій вчителю добрий з ясними очима, 

Із них починався мій довгий і праведний шлях. 

Іду по землі я, і небо співа за плечима, 

І світ, наче скрипка, дзвенить на прозорих вітрах. 

 

Мій вчителю гордий, крилатий володарю слова, 

Що впало на душу високим добором зерна, 

З якого закронилось дерево рідної мови 

І цвітом безсмертним вирує, як вічна весна. 

 

Мій вчителю ніжний, напнулися мрії, як струни. 

А в серці, мов пташка, щебече й щебече любов. 

В пориві до тебе стаю я красивим і юним, 

Лише біля тебе нуртує так радісно кров. 

 

Мій вчителю сивий, уже зародили дерева, 

Які ми давно посадили з тобою в саду. 

То просто тривала остання велика перерва. 

З якої до тебе на вічний урок я іду! 
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О.С.Пушкіна «У Лукомор’я дуб зеленый…» з пер-
сонажами – Вченим Котом, Русалкою та іншими. 
Однак наша версія трохи відрізнялася від оригіна-
льної. У першу чергу місцем дії — «Орляндією». 
Пробач нас, Пушкін, якщо тобі не сподобалось! 
Однак суддям конкурсу наша презентація прийш-
лась до душі. Та, на жаль, першого місця ми не 
отримали. 

Увечері вожаті всіх загонів та головний вожатий 
Білл (прізвисько дане йому нашим загоном за мо-
тивом відомої пісеньки) показали нам свою виста-
ву. Треба сказати, що вони, можливо, у свій час 
теж брали участь у КВК. Особливо нам сподоба-
лись такі деталі декорацій як «занавєс» та «дерево». 

Наступного дня знову був конкурс на пляжі — 
«Ода тапку» та пам’ятник з цих речей. Наша фан-
тазія не мала меж — ми побудували (що б ви поду-
мали?) Ейфелеву вежу! Це було надзвичайно! Ода 
ж була на основі пісні з нашого ж таки КВК. Цього 
разу судді не встояли. Ми отримали перше місце! 

 
Влітку цього року декілька учнів нашої гімназії від-

відали літній табір «Орлятко», що розташований у 
місті Скадовську в Криму. Дісталися до місця призна-
чення без пригод, незважаючи на те, що їхали до-
сить веселі люди – учасники КВК. А що було в само-
му таборі? 

Коли нас розподілили по корпусах, надійшов час 
приймати вожатих та вигадувати назву й гасло заго-
ну. Звісно, ми були першим загоном. Вожата наша 
— Юлія Іванівна (чи просто Юля) — провела з на-
ми знайомство у вигляді гри. Вона дуже переймалася 
тим, що їй дісталися «дорослі» діти. Дарма, адже ми 
хороші. Чи не так? Отже, варіантів назв і гасел було 
декілька. Однак, коли ми вже вирішили це питання, 
виявилося, що такі атрибути загону вже 
«запатентовані»! Ось що означає розмовляти голо-
сно на вулиці. Тож ми знову взялись за справу, і не-
забаром все було готове та записане. Наш загін — 
«Банда!» Наше гасло — «Рваные джинсы, кеды,  
кроссовки — мы первый отряд, мы дети 
тусовки!» (До речі, назва загону відповідає назві ко-
манди КВК нашої гімназії). 

Протягом першої частини першого дня ми брали 
участь у будівництві скульптур на пляжі. Окрім того, 
побудовані скульптури з піску треба було представи-
ти. Наша презентація була у вигляді вірша 

СПОГАДИ ПРО ЛІТО... 

Загін, в якому опинилися учні нашої гімназії, здружився в пер-ший же день та зарекомендував себе, як один з найкращих заго-нів заїзду. Вже на першому нашому виступі було відзначено, що на сцені ми тримаємося дуже добре. Кожен новий день був кра-щим від попереднього. Кращий, змістовніший, насиченіший. 

 

Дарина Даруга, 
11-А клас  

Найяскравіше враження за час відпочинку 

— це 

«Чорноморські ігри 
2012». Перше, в чому ми взяли участь, 

— у святковій карнавальній ході. Це моя перша практика в такому заході. А наступного ранку ми почали справжню роботу журналістів. Нашим першим завданням було взяти інтерв’ю в учасників змагань. Діти зібралися надзвичайно талановиті. Я відчула справжню насолоду, отримала без-цінну практику спілкування як з українськими, так і з іноземними гостями, оскільки учасники були не тільки з України, а й з Куби, Росії, Литви, Білорусі, Молдови. Окрім цього, я була завжди за кулісами, бачила українських зірок і навіть з деякими спілкувалась (гурти 

«Real O», «Время и 

стекло», С.Кузіним та іншими).
 
Наталія Бовкун, 

11-А клас 
 



 

 

там працювати, та вона нас не покинула. 
А загалом всі дні йшли по такому плану: дуже 

тяжке для декого пробудження, зарядка, сніданок, 
конкурс на пляжі, обід, тиха година (узагалі-то їх 
було дві), полуденок, конкурс, вечеря, підвечірок, 
дискотека. Дні проходили весело й непомітно.  

Окрім попередніх конкурсів ми також брали 
участь у «Найкращій парі», «Новій казці» та квестах, 
а вожаті нас радували постановками та вечірніми 
фільмами чи мультиками. По завершенню нашого 
перебування у таборі була влаштована дискотека 
на пляжі, прощальна вистава та вогнище. У день 
від’їзду багато хто плакав, залишаючи вже майже 
рідні стіни. На прощання ми обмінялися телефо-
нами та електронними адресами, а вожата подару-
вала кожному по браслету. 

Поверталися ми додому у різному настрої — хто 
засмучений, хто радісний. Однак у всіх настрій 
став спільним — хорошим — коли ми в’їхали у 
рідний Київ. 

Що не кажіть, в гостях добре, а вдома можна спа-
ти довше ;) 

Тамара Козак, 10-А клас 
 

 

А разом з цим і зірку на «Алеї слави» (головна дорі-
жка із зірочками на асфальті, де переможці пишуть 
назви своїх загонів). Увечері — загальна дискотека з 
діджеєм Міхеєм. 

Ще визначні події у нашому «табірному житті» — 
це обрання Містера та Міс табору «Орлятко» — 
конкурс краси. Міс першого загону — Дарина Дару-
га – не забарилася посісти загальнотабірне перше 
місце. Звісно, адже такої сукні з підручних матеріа-
лів як у неї ні в кого не було. Її створювала полови-
на загону! Інша ж половина на тихій годині спала. 

Містером ми обрали Вадима Говоруху. Як не при-
кро, першого місця він не посів, проте отримав свій 
унікальний титул. Який? На це запитання не важко 
буде відповісти тим, хто знає Вадима. Містер Мус-
кул! Основна причина — при виході на сцену він 
ефектно себе представив, на що звернули увагу чле-
ни журі. 

Загалом, до цих конкурсів були залучені всі — хто 
брав участь у постановках з головними героями 
оповідання, хто працював модельєром, хто приніс 
музику, підібрав слова. Та нічого з цього у нас не 
вийшло б без Людмили Анатоліївни Габрієльчик 
— куратора загону Голосіївського району. Вона не 
тільки організувала нас, перший загін, вона змогла 
організувати весь табір! Її навіть хотіли залишити 
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СПОГАДИ ПРО ЛІТО... 

За 21 день ми дуже прив’язалися один до одного, здружились. «Орлятко»  підготував нам багато несподіванок. Кожного дня відбувалися різні конкурси. Ввечері після оголошення перемож-ців різних змагань була дискотека. Ми брали активну участь в усіх змаганнях. Ми перемоли у конкурсі 

«кліпи» та «фортеця на 

піску» «казка на новий лад
». 

Яна Бернацька, 
8-А клас 

Це були незабутні три тижні радощів, веселощів, 

 

жартів, конкурсів і… море.
 

 
Людмила Габрієльчик, 

 

педагог-організатор 
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Про неї складали вірші і писали картині відомі митці. Приво-
рожила вона і малюків нашої гімназії. Натхнення цією чудо-
вою порою, вони створили неперевершені картини, аплікації, 
композиції з дарів природи на осінню тему. 

Важко навіть уявити, скільки зусиль, фантазії і часу було 
вкладено у створення цих шедеврів. У результаті ми змогли 
побачити дивовижної краси роботи, що милували око усім, 
хто приходив подивитись на них. 

Тут і їжачки, що поспішають підготуватися до зими, і біло-
чки, що жваво стрибають по деревах, збираючи горішки, і пу-
хнасті зайці, які змінюють свою літню шубку на зимову, і бар-
висті букети із сухого листя, і чудові композиції з осінніх квітів. 

“Такі роботи треба показувати всьому Києву!” — сказала за-
хопливо мама одного з наших першачків, розглядаючи роботи 
виставки “Осінні барви”. І справді, роботи дійсно варті уваги. 

Президент учнівської ради нашої гімназії Роман Бородатов 
особисто пообіцяв, що у наступному році осінні роботи обо-
в’язково потраплять на районну виставку.  

 
Ольга Рябова,  

Тетяна Телев’як 

ОСІНЬ ЗАЧАРОВУЄ 

Для більшості з нас ця пошу-
кова система затьмарила інші 
ще з перших хвилин користу-
вання. Щодня ми використову-
ємо її для пошуку відповідей 
на актуальні питання, пошуку 
потрібних файлів тощо. Що ж 
ми знаємо про Google, крім 

того що це найпопулярніший сервіс у світі?  
Зовсім нещодавно компанія Google Inc. святкувала день 

народження — 14 років. Саме ця дата стала поштовхом 
для мене поцікавитись історією та досягненнями цієї 
компанії.  
Google Inc. заснована 27 вересня 1998 року студентами 

Стенфордського університету Лері Пейджом і Сергієм 
Бріном. Засновники розробили спеціальний пошуковий 
сервер Backrub, який значно спростив процес пошуку 
даних. Для підтримки вони звернулися їхнього друга, 
засновник Yahoo Девіда Філо, який порадив організувати 
власну компанію для розвитку пошукового сервера. Інве-
стором виступив Енді Бехтольшайм, один із засновників 
Sun Microsystems, який після поверхневого знайомства з 
демо-версією Google виписав чек на суму 100 000 $ на 
ім’я компанії Google Inc. Вже у грудні 1998 р. РС 
Magazine назвав Google в числі 100 кращих веб-сайтів і 
пошукових серверів світу. 
З кожним днем компанія розвивалась, покращувалась 

та розширювалась. Вже в 2000 році, Google надали мож-
ливість пошуку через бездротові пристрої. Google упро-
вадив десять мовних версій для користувачів, які вважали 
за краще виконувати пошук своєю рідною мовою. 
Google став найбільшим пошуковим сервером у світі, 
проіндексувавши мільярд сторінок, — вперше такий об-

сяг інформації Інтернету став доступний для пошуку. В 
2004 році індекс пошуковика Google збільшився до  
4,28 мілрд веб-сторінок. Американський маркетинго-
вий онлайн-журнал Brandchannel назвав Google 
«брендом року», а ABC News назвала Лері та Сергія 
«Людьми тижня». 
22 червня 2010 р. корпорація Google відкрила офіцій-

ний офіс в Україні. 
Інші сервіси 
Крім пошукової системи Google подарував нам: Gmail 

(Google Mail); Google+ (соціальна мережа); Orkut 
(соціальна мережа); Blogger (сервіс для ведення блогів); 
Google Docs (безкоштовний мережевий офісний пакет); 
Picasa Web Albums (сервіс для публікації фото в Інтерне-
ті); Google Reader; Page Creator; AdSense (формування 
контекстної реклами на сайтах); Google Maps;Google Earth 
— безкоштовна, вільно-завантажувана програма, що 
відображає віртуальний глобус; Picasa — програма для 
роботи з цифровими фотографіями; Google Toolbar — 
панель інструментів Google; Google Chrome — перегляд 
веб-сторінок (перебуває на першому місці за 
популярністю у світі; 
Цікаво: 
 через популярність пошуковика в англійській мові 

з’явився неологізм «to google» («ґуґлити»), що використо-
вується для позначення будь-якого пошуку інформації 
(вживають не лише стосовно Інтернету, а й під час хо-
діння по бібліотеці тощо); 
 вид мадагаскарських мурах Proceratium Google було 

названо на честь сервісу Google Earth, який допоміг 
відкривачеві у його дослідженнях. 

 
Юлія Халаїм 

GOOGLE  



 

 

штової розсилки, активно розвиває інфор-
маційні технології, гібридну пошту і елект-
ронну комерцію. 
5 млн поштових працівників із 660 тисяч 
поштових установ усього світу щорічно об-
робляють і доставляють близько 436 млрд 
відправлень письмової кореспонденції, у 
тому числі національні та міжнародні послу-
ги, 6 млрд посилок. І це не рахуючи мільйо-
нів грошових переказів, які здійснюються 
через поштово-фінансову мережу. 

Підраховано, що в Україні за рік пересилається вісім-
десять листів на одну особу, включаючи бізнесменів. А 
ось у Німеччині, Японії та інших країнах, де люди теж 
користуються Інтернетом, понад сто листів припадає 
на одну людину. 

Але звичайну пошту поступово замінює електронна 
пошта. Її переваги цілком очевидні, бо вона дешева, діє 
дійсно дуже швидко, користуватися електронною по-
штою дуже зручно, за допомогою електронної пошти 
одне і теж саме повідомлення можна одночасно пере-
слати декільком особам. 

 
Марія Свиридова 

Всесвітній день пошти — один з міжна-
родних днів, що відзначаються в системі 
Організації Об’єднаних Націй.  

9 жовтня 1874 у Швейцарії представника-
ми 22 країн був підписаний Бернський до-
говір, що засновує основу Генерального 
поштового союзу. У 1878 році союз змінив 
свою назву і став називатися Всесвітнім 
поштовим союзом (ВПС). На сьогодні 
ВПС налічує у своєму складі 189 країн. У 
всьому світі 9 жовтня відзначається як Все-
світній день пошти. Цей захід проводиться протягом 
тижня, званої «Міжнародної тижнем листи». 

За даними ВПС, «міжнародна пошта говорить на 6800 
мовах своїх клієнтів і являє собою саму протяжну у світі 
мережу фізичної доставки пошти. Вона призначена для 
забезпечення надійної, ефективної та економічної пере-
везення товарів та обміну ідеями. Пошта передає особис-
ті думки друзів на великі відстані. Вона допомагає фір-
мам різного масштабу знаходити клієнтів і відповідати їх 
потребам». 

Сучасна пошта в багатьох промислово-розвинених 
державах активно працює в секторі логістики, поштово-
банківських послуг, каталожної торгівлі та прямої по-
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ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ПОШТИ 

донесли інформацію не лише до своїх однолітків, а 
навіть до дорослих. Адже всім відомо, що коли навчаєш 
сам, краще запам’ятовуєш.  

24 вересня до нас завітала майор міліції Тетяна Анато-
ліївна Волошина, щоб привітати і нагородити перемо-
жців конкурсу.  

 

82 учні нашої гімназії взяли активну участь у загально-
гімназійному конкурсі малюнків “Разом на дорозі” в рам-
ках Всеукраїнського місячника “УВАГА! ДІТИ НА ДО-
РОЗІ”.  

Учні мали змогу висловити свої думки та знання пра-
вил дорожнього руху в такий доступний і цікавий для 
них спосіб. Через свої малюнки і цікаві композиції вони 

РАЗОМ НА ДОРОЗІ 
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МОДНА СТОРІНКА 

Хочеш урізноманітнити свій стиль і додати до 
нього родзинку? Тоді тобі стануть в нагоді декілька 
цінних порад, які ти знайдеш у нашому захоплюю-
чому фешн-гіді! 

 
1. Любиш яскраві кольори? Комбінуй три відтінки! Яскра-

вий шарф і рукавички дуже добре підійдуть до  
светра і брюк насичених кольорів.  

 
2. Щоб одяг кольору хакі виглядав гармонійно, поєднуй 

різні текстури і відтінки.  
 
3. Сміливо поєднуй різні принти в схожій колірній гамі.  
 
4. Як і у випадку з принтами, не бійся бути сміливою зі 

«смугастим» трендом. Комбінуй речі в смужку різних форм і 
розмірів.  

 
5. Візьми на озброєння елементи стилю 90-х! Пов’яжи  

тонкий светр поверх вузької спідниці для створення стильно-
го кежуал-образу.  

 
6. Сміливіше поєднуй яскраві відтінки! Але так, щоб образ 

не виглядав надто зухвало. 
 
7. Створи стильний і елегантний образ, поєднуючи яскра-

ву блузу, светр і намисто в тон. 
 
8. Не бійся експериментів! Поєднуй свої улюблені принти 

з одягом прямих форм і силуетів. 
 
9. Поєднуй светри і верхній одяг яскравого кольору зі спід-

ницями і брюками більш нейтральних відтінків. 
 
10. Хочеш виглядати елегантно і злегка недбало? Звернись 

до такої деталі як тонка краватка, яка буде гарно поєднуватися 
з картатою сорочкою і кардиганом.  

ОСІННІ БАРВИ МОДИ 
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