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Календар свят 

• 4 ЛЮТОГО—  Міжнарод-
ний день боротьби з раком; 

• 6 ЛЮТОГО — Міжнарод-
ний день бармена; 

• 9 ЛЮТОГО — Міжнарод-
ний день стоматолога; 

• 14 ЛЮТОГО —  День 
програміста. 

• 14 ЛЮТОГО — День  Свято-
го Валентна; 

• 21 ЛЮТОГО —
Міжнародний день рідної 
мови; 

• 23 ЛЮТОГО — День   захи-
сника Вітчизни. 

• 25 ЛЮТОГО — 120 років від 

Лютий – останній зимовий місяць. Погля-
нувши на календар, одразу виникає асоціація 
з Днем Святого Валентина, або ж закоханих, 
дійсно свято надзвичайно романтичне та 
ніжне. Валентини, щирі посмішки. Проте 
лютий має в своєму арсеналі свят та подій ще 
безліч визначних дат, про які ви, любі читачі, 
зможете прочитати на сторінках нашої газе-
ти.  

Цей місяць розпочався чудово. Начебто, 1 
лютого не визначна дата, проте цього року з 
першого по шосте лютого були оголошені 
вимушені канікули, а канікули для усіх 
школярів завжди свято :) 

Незважаючи на невеличку перерву в на-
вчальному процесі, у нашій гімназії відбулося 
чимало яскравих та важливих подій. Так, від-
булася інтелектуальна гра між учнями 10-А та 10-Б класів. Також в нашій 
гімназії проходив районний конкурс КВК юних інспекторів руху, в якому 
наша команда виступила просто блискуче та отримала заслужену перемо-
гу. 

Все було прекрасно взимку, але зима закінчується. І нині всі почина-
ють готуватися до весни. 

Користуючись нагодою, хочу привітати усіх іменинників (особливо 
мою улюблену молодшу сестричку Олю) з днем народження!  
А найкращі вітання всім, хто народився 29 лютого, адже в них День наро-
дження буває один раз на чотири роки! 

Любі читачі, як завжди, бажаю насолоди від прочитаного! 

Наталія Бовкун, 10-Б клас 

e——cd——f 

Вітаємо учителів-іменинників 

9 лютого -  Наталія Володимирівна Водоп’янова 

14 лютого - Надія Анатоліївна Савон 

21 лютого - Олена Геннадіївна Рєзнік 

21 лютого - Ольга Анатоліївна Рибалко 

25 лютого - Тетяна Григорівна Яремчук 

27 лютого - Невєров Олександр Володимирович 

 

 



 

 

 На одній сцені з метром КВК 

Команда-суперник «Ромашки» 

КВК  — чергова перемога  

Завжди в чудовому настрої 
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ШКІЛЬНИЙ  ЕК СКЛЮЗИВ 

 

Автор фоторепортажу: Олексій Тарасенко, 10-А клас 

Наш найкращий капітан  

Команда нашої гімназії — “Міліцейська академія” 
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Для кожного це свято є особливою, надзвичайною 
подією.  

Навіть різні народи бачать його по-своєму, а в де-
яких країнах цей день взагалі не святкується (в Саудівсь-
кій Аравії та Ірані зокрема).  

Як же різні країни відзначають День Святого Вален-
тина? Наприклад, італійці у День Святого Валентина 
вважають своїм обов'язком дарувати коханим солодощі 
(в Італії цей день так і називають — «солодкий»), поля-
ки цього дня відвідують Познань (там, за повір'ям, ле-
жать мощі Святого Валентина), німці вважають Вален-

День Святого Валентина 
тина покровителем психічно хворих, а в Японії на 
День Валентина жінки і дівчата дарують чоловікам і 
хлопцям солодощі, переважно шоколад.  

День святого Валентина є добрим і казковим свя-
том,  яке має свою романтичну легенду. 

Віолета Ол-Хассан, 10-Б клас 

СВЯТО МІСЯЦЯ 

  Ця романтична історія бере початок ще з першого сто-
ліття нашої ери, захоплюючи подих і зачаровуючи уяву. 
Легенда розповідає про кохання ув’язненого і сліпої дів-
чини. За однією з версій, християнського проповідника 
Валентина ув’язнили за релігійні переконання й невдовзі 
засудили до страти. Знаходячись під вартою, Валентин 
закохався у сліпу дівчину, дочку в'язничного наглядача. 
Користуючись своїми медичними знаннями, він зцілив її 
від сліпоти. 

  За іншою версією, сліпа дочка тюремника сама закоха-
лася у Валентина. Той, як священик, що дав обітницю 
безшлюбності, не міг відповісти на її почуття взаємністю, 
але в ніч перед стратою (проти 14 лютого) надіслав їй 
зворушливого листа, який підписав «Твій Валентин». 

  У пам'ять про це у День Святого Валентина заведено 
дарувати одне одному «валентинки» — вітальні листівки 
в вигляді сердечок, з добрими побажаннями, словами 
кохання, пропозиціями руки й серця або просто жарта-
ми, які не підписують. І той, хто отримує валентинки, 
повинен сам здогадатися від кого вони. 

Легенда про Святого  Валентина  

  Також у цей день дарують коханим квіти 
(найчастіше троянди — символи кохання), цукерки-
сердечка, інші сувеніри у вигляді сердечок, 
купідончиків, пташок, що цілуються. 

 

Наталія Арман, 10-А клас 

e——cd——f 
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Нещодавно в гімназії відбувся конкурс-гра під назвою «Я 
люблю історію України». Його організатором був  Лозо-
вий Олександр Павлович, учитель історії гімназії. Участь у 
цьому інтерактивному шоу брали команди 10-А та 10-Б 
класів. Гравці мали можливість набирати бали протягом 
п’яти конкурсів. Першим випробуванням була «розминка», 
в якій кожен з учасників команди мав дати відповідь на 
одне запитання, яке, звісно ж, стосується історії України. 

 В одному з конкурсів команди мали відгадати ім’я 
відомої особистості по її псевдоніму. В іншому зна-
менитостей потрібно було вгадати по фотокартці. 
Один з конкурсів торкався фінансових питань, а 
саме українських грошей. І хоч у команд не було з 
собою купюр усіх номіналів та з допомогою 
вболівальників, які активно підтримували команди, 
учасники впоралися і з цим нелегким конкурсом.  

 Та все ж, мабуть, найцікавішим і найприємнішим 
виявився конкурс, в якому учасникам з задоволен-
ням довелося  їсти справжній український борщ.  

За результатами гри перемогу виборола команда 10-
А класу: Тарасенко Олексій (капітан), Скоробогать-
ко Катюша, Лавріненко Тимофій, Халаїм Юлія та 
Шульга Петро.  

Всі без винятку учасники отримали величезне задо-
волення від гри! Будемо чекати на нові ігри та пере-
моги! 

Сарбіна Анастасія 10-Аклас 

Я люблю історію України 

Київ - місто юних майстрів 
Творчість у житті кожної людини проявляється по 
різному. Хтось схильний до малювання, написан-
ня творів, співу, танців, прикладного мистецтва та 
інших видів творчості, проте усі ці здібності об’єд-
нує одне – талант і майстерність. 

16 лютого в КПДЮ відбулась друга міська вистав-
ка «Київ-місто юних майстрів», де було представле-
но досягнення шкільних та позашкільних закладів 
освіти Києва. Виставку відвідав голова КМДА По-
пов Олександр Павлович. 

Нашу гімназію представляв зразковий художній колек-
тив - гурток «Петриківський розпис» (керівник гуртка 
Молдавська О.С.).  На виставці було представлено дип-
ломи та роботи гуртківців-переможців міських, всеук-
раїнських та міжнародних конкурсів декоративно-
прикладного мистецтва Дяченко Олени, Василевської 
Єлизавети, Максименко Юлії.  

Наталія Бовкун, 10-Б клас  

 



 

 

Спорт, здоров’я, юність. Ці поняття неможливо уяви-
ти без учнів, які займаються спортом. Спорт одне з най-
перших занять та хобі у молоді. 

 Ось уже другий рік поспіль проходить спортивний 
конкурс «Олімпійське лелеченя». Цього року фінальні 
районні змагання відбулись 29 лютого в гімназії №179. 

 За олімпійську першість змагались команди гімназії 
№179, СЗШ №15, СЗШ №112 та СЗШ №260.  Також 
на конкурсі були присутні шановні гості: виконавчий 
директор НОК України в м.Києві Валерій Арташевс-
кий, головний методист міського управління освіти 
Сергій Мельник, заступник начальника районного 
управління освіти Світлана Колесникова та директор 
гімназії №179 Ляшенко Т. С.  

Ведучою цього спортивного дійства була учитель 
фізичної культури гімназії №179 Ольга Анатолівна 
Гринь. 

Шановне журі було представлене п’ятьма суддями, 
які і вирішили долю наших юних спортсменів. 

Змагання відкрив урочистою промовою С. Б. Мель-
ник, і після звучання гімну України розпочалась гра. 
Конкурс складався з двох стартів та восьми  естафет. 
Команди змагалися між собою так: СЗШ 15 і СЗШ 112  
та СЗШ 260 і гімназія 179.  
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Головною умовою конкурсу було якнайшвидше 
виконати завдання: чим швидше, тим краще. А коли 
команди відпочивали, вихованці спортивно-
хореографічного ансамблю «Промінець» розважали 
глядачів своїми талановитими виступами.  

Що ж до завдань, то вони були такими: стрибки 
через скакалку, ведення баскетбольного м’яча, воло-
діння футбольним м’ячем тощо.  Відверто скажу, що 
учасники дуже здібно виконували завдання, завжди 
завзято та з посмішкою на обличчі. 

Після того, як усі завдання було виконано були 
підведені підсумки. Отож, 4-те місце посіла команда 
СЗШ №260, 3-тє місце і бронзові медалі отримали 
учні СЗШ№ 112, срібло гордо отримала команда гім-
назії №179 і заслужено перше місце і золоті медалі—
члени команди СЗШ№ 15. 

Вітаю переможців та бажаю відмінних результатів 
у наступному міському етапі!!! 

     

Наталія Бовкун, 10-Б клас 

Олімпійське лелеченя 



 

 

Модна сторінка  

   Привіт,  дівчата! Ну нарешті – День Святого Валентина. 

   Почнемо з того, що в цьому сезоні є модними аксесуари. 
Будь-які дрібнички: від маленьких каблучок до сумок та 
гаманців. Але найголовніші тренди, які чудово доповнять 
ваш романтичний образ, – це обідок та комірець. Обідки - 
це дуже зручний аксесуар! В одну секунду він перетворює 
будь-яке вбрання у святкове. Не гармонує ця деталь хіба що 
з діловим костюмом.  

А як щодо комірця? Завдяки Марку Джейкобсу без   нього 
уже другий сезон не можливо обійтись. Зараз комірець з 
простого білого переходить у яскравий та помітний.  

І, безумовно, мереживо. Ніжні сукні і блузки – ідеальна ден-
на уніформа, яка легко перетворюється  у вечірній наряд. 
Тож ви можете піти до школи, а коли не встигатимете пе-
реодягтися на побачення, спокійно піти в тому чудовому 
мереживному вбранні, що вже є на вас.  

Анастасія Сербіна, 10-а 

Наші координати 
Адреса: 03127, м.Київ, пр. 40-річчя Жовтня (Голосіївський), 120B. Тел.:  (044) 258 4242 
e-mail: gymn179@hotmail.com  Більше інформації ви можете отримати на сайті гімназії www.kyiv179.at.ua 
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Фільми про кохання 
    Кожен з нас був або є закоханим. Проте інколи буває так, 
що хочеться подивитися фільм, в якому є таке кохання, яке у 
житті не завжди можна зустріти. 

     Наша редакція провела опитування учнів гімназії, за ви-
сновками якого було складено рейтинг фільмів, які варті ва-
шої уваги. Отже:  

1. «Три метри над рівнем неба» 

2. «Щоденник пам’яті» 

3. «Поспішай кохати»  

4. «Пробач за кохання» 

5. «Гордість та упередження» 

6. «Місто янголів» 

7. «Сутінки» 

8. «Дівчата» 

9. «Між небом та землею» 

10. «Молодий Шекспір» 

11. «Москва сльозам не вірить» 

12. «Красуня» 

Бажаємо вам приємного перегляду. 

Дарина Даруга, 10-а 

МО ДНА  СТОРІНК А 


