
 
 
 
 
 

Любі читачі, якщо ви зараз читаєте ці рядки, то значить ви зробили 

правильній вибір. У вас в руках унікальна шкільна газета. Її неповторність у 

тому, що тут розкривається твій світ, всі його барви. Якщо ти ще вчишся у 

школі, то тобі легко буде впізнати у кожному рядочку себе. А якщо ти вже 

дорослий, то просто занурся у свої спогади дитинства, а саме шкільних 

років. Пригадай себе у школі та порівняй з сучасною молоддю. Сьогодні 

учні дуже обдаровані. Іноді вони можуть дати фору навіть старшому 

поколінню. Їх вподобання абсолютно різні – від вуличних ігор до інтелект-

турнірів. Але кожен може себе проявити у школі, саме вона дає змогу нам, 

учням, розкритися, проявити свої таланти, добитися успіху, а також зробити перші кроки до 

майбутньої кар'єри. Наша редакторська група чесно шукала для вас цікаві та достовірні факти, які б 

не залишили байдужим нікого. Сподіваюсь, вам сподобається наша школа та її учні, тож ласкаво 

просимо! 

Ковальчук Світлана – 10А кл. 
 
 

Природничий конкурс «Колосок» 

 
 Учні нашої гімназії взяли участь у Всеукраїнському 

природничому конкурсі "КОЛОСОК” для 2-10 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів та здобули 4 сертифікати 
"Золотий колосок"  та 30 сертифікатів "Срібний колосок". 
Вітаємо наших переможців!  

 
 
 
 

Моя гімназія – зелен-сад! 
Тобі подобаються ці квіти? Мені – дуже! Вони стали 

окрасою рекреації гімназії. А подарувала їх випускниця гімназії  
Мільгевська Дарина. 

Друже! Приєднуйся до акції «Моя гімназія – зелен-сад!». 
Квіти, вирощені тобою, прикрасять твій клас. 

 
Бовкун Наталія – 9Б кл. 
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Книга в руках відомих людей 
Ми дуже любимо читати, і щоб там не говорили, що сучасна 

молодь сидить весь час перед монітором і знати ні про що не хоче, 
це не так. Нам разом з друзями – членами команди КВК та нашим 
керівником Габрієльчик Л.А. -  пощастило знайти однодумців серед 
відомих людей України.  

Нещодавно у Державній бібліотеці для юнацтва відбулася 
презентація фонду Влади Прокаєвої «Знаменитості з книгою в 
руках», де були присутні О. Сумська, В. Козловський, Міка Ньютон 
та інші відомі люди і ми. 

Грищенко Женя – 10Б кл. 
Аникевич Настя – 10Б кл. 

 

Я – волонтер 
Я – волонтер. І мені це подобається!  
23 лютого ми традиційно привітали всіх мешканців 

мікрорайону з Днем Захисника Вітчизни. Так приємно було 
бачити посмішки на обличчях моїх сусідів, а особливо ветеранів 
Великої Вітчизняної Війни. 

Таранюк Марія – 10Б кл. 
 

 

Гімназисти-театрали 
Наші гімназисти – великі театрали, але ми не тільки 

дивимось вистави в Театрі юного глядача чи театрі 
ім. І. Франка, але й самі виходимо на сцену. 

Мої однокласники під керівництвом вчителя української 
мови та літератури Кислої Людмили Григорівни відтворили на 
сцені гімназії всі події з життя Кайдашевої сім’ї за твором 
Івана Нечуя-Левицького. 

Прем’єра була успішною! Нам аплодували 
старшокласники та вчителі. А незабаром на виставу 
«Кайдашева сім’я» ми запросимо своїх батьків. 

Нікіфорова Люда – 10Б кл. 
 

Ми – милосердні 
15 лютого – Міжнародний день допомоги онкохворим дітям. В цей день 

в Національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася зустріч 
представників учнівських рад навчальних закладів Голосіївського району з 
представниками Міжнародного благодійного фонду «Набат» та студентами 
університету. 

Багато років учні нашої гімназії допомагають онкохворим діткам. Ми 
збирали і передавали до онкологічної лікарні речі, книги, канцтовари, іграшки, вітали зі святами. 
Цього навчального року ми знову провели ярмарки солодощів, а зібрані кошти вирішили передати 
дітям до лікарні. 

Учнівська рада пропонує провести у квітні ще одну ярмарку солодощів та учнівських виробів, а 
отримані кошти знову передати до Національного інституту раку. 

Приєднуйся! Допоможи дітям жити! 
Ковальчук Світлана – 10А кл. 

Президент  Учнівської Ради. 
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Мій клас – найкращий! 

У жодному класі гімназії немає повітряної кулі, а 
у нас є! Це наш класний куточок! А ще в моєму класі 
класні хлопці – всі грають у футбол! Ми не тільки 
гарно вчимося, а разом з класним керівником 
Левченко Л.В. ще й багато подорожуємо. 

Два роки поспіль ми беремо участь у міській акції 
«Пізнай свій край – пізнай себе». 

А ще мої однокласники працюють над проектом 
«Мої родичі в роки Великої Вітчизняної війни». Дуже 
цікаво дізнаватись щось нове з життя наших прабабусь 
та прадідусів. 

Наша повітряна куля дуже яскрава, така ж, як і 
наше гімназійне життя. 

Глава Даріана – 6А кл. 
 
 

Танцюють всі! 
Я дуже люблю математику, мрію стати студентом механіко-

математичного факультету Національного Університету імені 
Тараса Шевченка. Але я ще дуже люблю танцювати. До 
весняного свята для дівчат і жінок ми підготували «Бугі-вугі», а 
ще – «Танго» - танцюють тільки хлопці! Але – тсс!- Це секрет! 

 

Асроров Джава –11А кл.  
 
Всі мої шкільні роки пов’язані зі спортивно-хореографічним 

ансамблем «Промінець» та його керівником Коробко Іриною 
Федорівною. Зовсім недавно в черговий раз відбувся звітний 
концерт, в якому взяли участь 58 вихованців ансамблю. 

А моя мама сиділа в першому ряду та підтримувала мене.  
 

Крайник Катя – 11А кл. 
 
 

Спорт – це здоров’я! 
Я довго не міг вирішити, яким видом спорту зайнятися. 

А в цьому навчальному році у нас в гімназії почав роботу 
гурток з греко-римської боротьби. Мені дуже подобається 
займатися саме цим видом спорту. Не дивлячись на те, що 
займаюсь я лише перший рік, вже маю нагороди (І місце у 
Кубку «Школа боротьби», ІІ місце в Спартакіаді «Юний 
спартаківець – 2010» КМ ФСТ «Спартак», І місце в 7 
Спартакіаді «Юний спартаківець», присвяченій 75-річчю 
утворення ФСТ «Спартак» та 20-річчю НОК України). 

  На перервах ми з друзями теж не втрачаємо час дарма.  
У вестибюлі нашої гімназії стоять аж три тенісних столи. 

Ми навіть влаштовуємо змагання з настільного тенісу. Одні грають, інші – вболівають. Та й після 
уроків можна чудово провести час з користю для здоров’я. 

Пінчук Роман – 8Б кл. 
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Інтернет. Бути чи не бути? 
Сьогодні сучасне суспільство важко уявити без Інтернету. 

Найбільше ним користується молодь. Це і не дивно, адже Інтернет – це 
зручний та швидкий спосіб пошуку даних, спілкування з друзями.  

Для багатьох Інтернет відіграє велику роль у щоденному житті, а 
хтось не може уявити себе без нього. Було б цікаво дізнатися про 
ставлення до Інтернету саме молоді, тому учням гімназії поставили 
питання: «Ти можеш уявити своє життя без Інтернету? Чому?» Ось що 
вони відповіли. 

 Ольга, 13р. 
- Відверто кажучи, ні! Я користуюсь Інтернетом досить давно, але використовую його з 

користю для себе та мого розвитку. Не люблю зависати в соціальних мережах та і часу на них 
практично не вистачає. А взагалі Інтернет я поважаю, адже він розширює мій світогляд. 

Аліса, 15р. 
- До Інтернету я ставлюсь добре. Вважаю його одним з найкращих здобутків суспільства і 

розвитку цивілізації. Інтернет – це величезна скарбниця знань, цікавинок, новин і, насамперед, дуже 
швидко знаходиш інформацію і  економиш  багато часу. 

Артем 11р. 
- До Інтернету я ставлюсь  спокійно, нейтрально. Він для мене великий простір новин та 

цікавої інформації, найбільш я його використовую для підготовки домашніх завдань. 
Олексій 17 років. 
- Для мене Інтернет багато значить, це одна зі складових мого щоденного життя. За 

допомогою Інтернету я в курсі останніх новин світу, та маю змогу спілкуватися з друзями за 
допомогою соціальних мереж. 

Андрій 9 років. 
-Так, без Інтернету я можу себе уявити. Для мене він не відіграє важливої ролі  у житті. Я 

користуюсь Інтернетом досить рідко, а працюючи з комп’ютером, найбільше цікавлюсь 
комп’ютерними іграми.  

Питання ставила Бовкун Наталія – 9Б кл. 
 

 
 
 

 

Розумнички 
Ми - п’ятикласники. Ми тільки-но стали гімназистами і вирішили 

визначити масу портфеля п’ятикласника. Провели опитування у 5А, 5Б та 5В 
класах і визначили середню масу вантажу знань, яку кожного дня ми носимо 
на собі – це 4 кг 590 г. 

А тепер – задачка. Визначте, яку масу переносить на собі п’ятикласник за 
весь навчальний рік? 

Запорожченко Саша – 5А кл. 
Козюбенко Саша – 5Б кл. 
Коліуш Настя – 5В кл. 

 
 

 

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 


