
 

 

SCHOOLTIME 
МАЙБУТНЄ ЗА НАМИ 

Ти відчув, що Новий рік не за горами? 

На кожному кроці новорічні реклами.  По 

телевізору транслюється твій улюблений слоган: 

“Свято наближається”. Так, свято наближається, 

залишилося зовсім небагато часу і скоро розпоч-

неться Новий 2012 рік! Хоча на вулиці зовсім не 

зимова погода, проте щирі та щасливі посмішки 

твоїх друзів, рідних, чи навіть випадкових перехо-

жих, які також в очікувані цього веселого свята, до-

дають гарного настрою та позитивних емоцій.  

Звичайно, з наближенням свят, працювати ну 

дуже не хочеться, проте наш компетентний шкіль-

ний прес-центр вирішив зробити ще один подару-

нок під твою новорічну ялинку — новорічний ви-

пуск “Schooltime”. Звісно, крім Нового року, гру-

день має масу шкільних, міських подій та свят, які 

ми підготували саме для тебе. 

А от як нам це вдалося - вирішувати тобі, любий читачу. 

Слово редактора 

Як не дивно, наша газета і прес-центр 
існують всього 4 місяці! Проте нещодав-
но виявилося, що працюємо ми досить ефек-
тивно.  

30 грудня у Київському 
Палаці дітей та юнацт-
ва відбувся І етап місь-
кого конкурсу “Прес-
бій” серед кореспон-
дентів шкільних газет. 
Організатором заходу 
виступила Київська міська інформаційна агенція учнівсь-
кої молоді (МІА). 

Участь в конкурсі взяла і наша кореспондентка Халаїм 
Юлія, яка посіла перше місце! 

Юля пройшла досить важкий шлях до перемоги. На неї 
чекали 3 конкурси: написання новини за певною темою, 
журналістська вікторина та демонстрація вміння ставити 
влучні питання. Конкуренція була досить серйозна - 50 
юних кореспондентів з усього Києва!   

Наш прес-центр щиро вітає Юлю з перемогою і надієть-
ся, що у наступних 2-х етапах конкурсу ми також посядемо призові місця. 

Наталя Бовкун, 10-Б клас  

Перша перемога   
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№ 4 

Календар свят 

• 1 грудня 

 Всесвітній день боро-

тьби з Снідом 

• 3 грудня Міжнарод-

ний день інвалідів 

• 6 грудня День Зброй-

них сил України 

• 7 грудня День місце-

вого самоврядування в 

Україні 

• 14 грудня День доб-

родійності в Україні 

• 14 грудня День вша-

нування учасників лік-

відації наслідків аварії 

на Чорнобильській 

АЕС 

• 19 грудня День святи-

теля Миколи Чудо-

творця 

• 22 грудня День пра-

цівників дипломатич-

ної служби України 
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Останнім часом вихованці нашої гімназії 
приносять лише одні перемоги і не тільки 
районного, а й міського масштабу. І ось зно-
ву чергова перемога наших учнів, яка допо-
внила скарбничку перемог гімназії №179. 

14 грудня у КПДЮ м. Києва відбулася 

міська гра “Інтелект-турнір”. Участь у зма-
ганні взяли 15 команд із різних районів столи-
ці.  

Голосіївський район мали честь предста-
вляти дві команди нашої гімназії: «Дикий во-
гонь» і «Чомучки». 

До складу “Чомучок” увійшли такі учні 
нашої гімназії: Юлія Халаїм, Олексій Тара-
сенко, Ольга Макаренко, Євдокія Харчова, 
Тамара Козак та Роман Бородатов. Куратор 
команди - Макаренко Лідія Сергіївна. 

 

Склад “Дикого вогню”: Ковальчук Світла-
на, Кулібаба Тетяна, Абрасімов Ярослав, Сів-
ков Данії, Кушнірук Михайло та Чорний Анд-
рій. Куратор “Дикого вогню” - Коліуш Вікторія 
Євгеніївна.  

Гра складалася з чотирьох етапів. Перший 
етап - Бліц-опитуванння, яке складалося з 10 
запитань. Другий - гра з лототроном , де від 
кожної команди було питання, на яке всі інші 
давали відповідь. Третій етап - фото питання. 

І останній завершальний етап являв собою гру 
з кубиком, за допомогою якого обиралися пи-
тання.   

Подолавши 15 команд, з результатом 27 
балів наша команда перемогла і посіла перше 
місце у цьому конкурсі.  

Вітаємо наших переможців та бажаємо і 

надалі таких же гарних результатів! 

Наталія Бовкун, 10-Б клас 

Інтелект-турнір 
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День самоврядування 

Дев'ятого грудня у нашій гімназії відбувся 

день самоврядування: на уроки вийшли дуб-

лери вчителів - старшокласники. Заступни-

ком директора з навчально-виховної роботи 

стала Світлана Ковальчук (11-А клас). 

Юні вчителі проводили уроки читання, пись-

ма, англійської мови, української мови, фіз-

культури, музики, основ здоров'я, сходинок 

до інформатики.  

Дівчата і хлопці старанно готувалися до цьо-

го дня, тому отримали високі оцінки від своїх 

старших товаришів. 

Після проведених уроків наші юні вчителі 

відправились підбивати підсумки, а саме 

вирушили на педагогічну раду. 

А на педраді, яку проводила директор гім-

назії Тетяна Сергіївна Ляшенко, троє випус-

кників зізналися, що планують вступати до 

педагогічних навчальних закладів, тому для 

них день самоврядування став дуже корис-

ним. 

У цей же день відбулися вибори президента 

Учнівської Ради, в яких взяли участь учні 9-

11 класів. Голосування проводилось учнями 

9-11 класів. Отож, результати виборів: пре-

зидентом Учнівської Ради обрали Романа 

Бородатова (9-В клас), віце-президентами - 

Тетяну Осіпову (9-Б клас) та Ольгу Рябову 

(9-А клас).  
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Ось і настала найбіліша пора року – зима. Попе-
реду  канікули, відпочинок, маса позитивних 
емоцій, новорічні свята і так хочеться зробити  
приємні подарунки близьким для тебе людям.  

Але кожного  року постає питання: «Що подару-
вати?», особливо, якщо це стосується наших ровес-
ників. 

На щастя, 21 століття щодня приносить купу 
технічних новинок, які не лише принесуть користь, 
а й посмішку. Я вирішила присвятити свою Ново-
річну статтю саме проблемі вибору подарунку, адже 
знаю як тяжко буває його обрати  =) 

 
Хаб для навушників 

Думаю неодноразово у кожного виникала про-
блеми з навушниками, особливо коли кожен про-
сить дати послухати музику чи коли серед числен-
них дротів стає дуже незатишно. Ось і знайдено 
рішення – хаб для навушників. Це своєрідний 
«трійник», що має додаткові виходи. Для прикладу 
можна використати Belkin RockStar - хаб для наву-
шників, що  має цілих шість портів і обов'язково 
сподобається сучасній людині, яка вміє цінувати 
технічні новинки  і любить використовувати їх у 
повсякденному житті. 

 
3D - окуляри 

 

В наш стрімко поширюється формат 3D. Триви-
мірний простір завойовує все більше прихильників  
кожного дня. Якщо ваш друг чи подруга любитель 
гострих відчуттів, то для нього (неї) гарним подарун-
ком слугуватимуть 3D-окуляри. 

Ці окуляри можна підключити до будь-якого при-
строю, який демонструє відео та відчути повну насо-
лоду від формату 3D, а найголовніше те, що сучасні  
3D-відеоокуляри не шкодять зору. 

 
Пилосос IROBOT 

 
За формою цей незвичний пилосос нагадує спра-

вжню літаючу тарілку. IROBOT в діаметрі близько 
сорока сантиметрів, але миє й чистить, як справжня 
прибиральниця, без присутності людини в кімнаті. 
Пилосос  сам визначає рівень бруду і особливо рете-
льно чистить у важкодоступних місцях, пересуваю-
чись без перешкод за допомогою численних датчи-
ків, по всьому приміщенню. Коли ж ресурс енергії 
виснажиться, цей пилосос сам з'явиться на базу для 
підзарядки. Загалом ідеальний подарунок для людей, 
які не мають часу на прибирання.   

Інші цікаві подарунки: 
• Танцювальний килимок 
• USB Вентилятор на підставці 
• Гумова клавіатура 
• Флешка 
• Bluetooth адаптор 
• Килимок для миши 
• Сонячна зарядний пристрій 
• Чохол (для потрібного девайсу) 
• Міні-колонка  
Отже, можна вигадати масу подарунків та подару-

вати приємні емоції у різних цінових категоріях. Та 
не забувайте, що найважливіше не подарунок, а ува-
га . Всіх вітаю з Новим Роком та Різдвом Христовим!  

 
Юлія Халаїм, 10-А клас 

Вибір подарунків або Як привітати друзів з Новим роком 
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Як святкують Новий Рік в інших країнах світу 

Лас-Вегас, США!  

У Місті казино не буває тихо, і тим більше під Новий 
рік. У Лас-Вегасі святкують Новий рік так, як уміють 
тільки тут. З божевільними трюками, карколомним 
світловим шоу і виставами знаменитих конферансьє. 
Конфеті заповнює весь повітряний простір над голо-
вами, а феєрверки вибухають біля кожного казино рів-
но опівночі. 
 

Ріо - де - Жанейро, Бразилія!  

Зустріч Нового року в Ріо-де-Жанейро - подія, яку за 
своєю значущістю цілком можна порівняти зі знаме-
нитим Карнавалом. 
Ніколи в Ріо не збирається стільки людей, як 31 груд-
ня. До десятої години вечора пляж Копакабана запов-
нюється мільйонами охочих подивитися грандіозний 
феєрверк, підняти келих шампанського і танцювати до 
упаду. Зустріч Нового року в Ріо - це справжній риту-
ал: у Новий рік кожен бразилець зобов'язаний принес-
ти жертовні дари африканській богині Іманже - воло-
дарці морів, яка ототожнюється з Дівою Марією, і богу 
Ориксу. З цією метою кожен приносить із собою сві-
чки та квіти. Палаючі свічки на дерев'яних підставках 
відправляють в море і люди загадують бажання, при 
цьому чим довше свічка не гасне, тим більше шансів, 
що бажання здійснитися.          Марія Свиридова, 10-А 

Париж, Франція!  

Новорічний Париж прекрасний так само, як і в ін-
ші пори року. Святкові гірлянди, приголомшливі 
атракціони, розважальні програми - тут кожен 
знайде розвагу до смаку. Незадовго до Нового року 
можна побродити по Єлисейських полях, послуха-
ти шарманку самотнього музиканта, помилуватися 
виразними рухами вуличних танцюристів. Зустріти 
Новий рік в Парижі необхідно хоч раз в житті! 

Лондон, Англія! 

Тисячі людей в радісному очікуванні нового року 
приїжджають на Трафальгарську площу - центр 
святкування Нового року в Лондоні. Одним з най-
більш яскравих святкових подій є Лондонський 
новорічний парад, в якому беруть участь більше 
десяти тисяч музикантів, танцюристів, клоунів та 
акробатів. А Китайський квартал в Лондоні напов-
нюється національною музикою і танцями драко-
нів, шумом петард і феєрверків. 
 
 

ЦЕ ЦІК АВО 



 

 

Модна сторінка. Як і в чому зустрічати  Новий рік? 

Наші координати 
Адреса: 03127, м.Київ, пр. 40-річчя Жовтня (Голосіївський), 120B. 
Тел.:  (044) 258 4242e-mail: gymn179@hotmail.com, sch179@sch-179.edu.kiev.ua.  
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Перед новорічною ніччю 
всі ми перетворюємося в 

азартних мрійників. 

 Тобою теж опановує 
чарівний настрій, жага 
змін і бажання не пропус-
тити в новому році його 
величність Шанс? 

Тоді берися за справу: 
потр ібно правильно 
зустріти повелителя на-
ступного року – чорного 

водяного дракона, ти ж хочеш, щоб все задумане 
здійснилося? 

Як і в чому зустрічати новий рік 2012 (рік Драко-
на) – питання непросте, адже дракон – істота мудра і 
таємнича, це найсильніший знак зодіаку і слово 
«підкорити» по відношенню до нього недоречне. 
Чим же завоювати його прихильність? 

Вибираючи вбрання, віддай перевагу розкішному 
поєднанню чорного з золотим, це приверне в твій 

дім достаток. Сподобається дракону і полум’яний че-
рвоний, але якщо для тебе це занадто високовольт-
ний колір – приглуши його, комбінуючи з чорним. 

А оскільки символ наступного року – дракон во-

дяний, можеш заручитися його підтримкою, вибира-
ючи хвилясті тканини і  відтінки морської стихії. 

Що стосується фасону – сміливо експериментуй, 

дракон банальності не терпить. Відмінна ідея – зу-
стріти рік чорного дракона в сукні “Русалчин силу-

ет”.   

 А хочеш, прикрась наряд великими пайєтками – 
чим не драконяча луска? Оригінально виглядає  
плаття з широкими рукавами, що імітують казкові 
крила. 

Дракон обожнює розкіш, тому дорогі прикраси 
– неодмінне правило цієї чарівної ночі. Ніякої плас-
тмаси і дешевого блиску! У рік чорного дракона 
залучай удачу ювелірними виробами у вигляді у ви-
гляді дракончика, змійки або ящірки. 

Взуття має блищати! Дракон живить пристрасть 
до блиску дорогоцінних металів, от і покажи йому 
свою небайдужість до його цінностей, надівши 
блискучі туфе-
льки – сріблясті 

або золоті. Як-
що ж у твоєму в 
наряді блиску і 
без них достат-

ньо, туфельки 
вибери одно-
тонні, але неод-
мінно лаковані. 

 

 

Анастасія Сербіна, 10-А клас 

Усміхніться 
Телефонна розмова під Новий рік: 
- Алло, це страхова компанія? Скажіть, а ми можемо 
застрахувати будинок по телефону?? 
- Ні, це неможливо! Зараз ми відправимо до вас на-
шого представника і він підпише з вами угоду.  
- Добре, відправляйте. Але нехай приїжджає  швид-
ше, а то в нас вже майже догоріла ялинка та почи-
нає диміти килим!   

На пошту надійшов лист Діду Морозу: 
Доброго дня, Дідусю Морозе! Пише тобі  Дмитрик. Я 
живу на півночі. В нас зима, Новий рік, але я не можу 
вийти на вулицю. В мене немає теплої шубки, рукави-
чок, шапочки та валянок. Дідусю, надішли мені будь 
ласка шубку, рукавички, шапочку та валянки.  

Співробітники поштового відділення розчулилися і ви-
рішили допомогти хлопчику, але на рукавички не ви-
стачило коштів. Відправили подарунок без рукавичок. 
Через деякий час знову надходить лист Діду Морозу: 
 - Дякую, Дідусю, за подарунок! Але рукавички до мене 
не потрапили, мабуть поцупити на пошті... 



 

 

День самоврядування.Фоторепортаж. 


