
 

 

 

 
Шановні колеги! 

Сердечно вітаю Вас із найпрекрасні-
шим святом Весни - Міжнародним 
жіночим днем 8 Березня! 
Нехай весна живе у Вашому серці 
щодня, за будь-якої погоди та при 
будь-якому настрої. 
Бажаю всім кохання, теплоти близь-
ких сердець, душевного комфорту, 
родинного добробуту та щирості по-
чуттів. 

 Ляшенко Тетяна Сергіївна 
  
 

МАЙБУТНЄ ЗА НАМИ 

SCHOOLTIME 

У цьому випуску 

Історія свята 8 Березня 

8 Березня в різних 
країнах світу 

Як здивувати дівчину  
8 Березня 

Ось і пришла весна. Хочу привітати всіх і кожного з початком цієї прекрасної пори. 
Весняні дні – сонячні й прекрасні. Бажаю з приходом весни ще більше розцвітати в 
любові, ніжності, милосерді та турботі до ваших рідних та близьких і до всіх людей!  

Даруга Дарина, 10-А клас 
 
Вітаю вас з чудовим святом 8 Березня. Бажаю всього найкращого та найкрасивішого. 
І пам’ятайте, що одяг та аксесуари – це лише доповнення до вашої внутрішньої краси. 
Посміхайтесь частіше!  

Анастасія Сербіна, 10-А клас 
 
Нехай цей день буде яскравим від 
чудових квітів і радісним від добрих посмішок!  

Бажаю щастя багато-багато, 
Шматочок неба блакитного, 
А в нім - бажану мрію: 
Об’їхати усю країну! 

Маша Свиридова, 10-А клас 
 

Шановні дівчата та жінки! Щиро хочу привітати усіх нас з цим теплим та сонячним 
весняним святом. Хочу побажати, щоб Ви залишались такими ж красивими, розумни-
ми та життєрадісними, але найголовніше, щоб у серці кожної із нас жив промінчик 
надії, котрий зігріватиме у найлютіші  морози нашого життя та допомагатиме нам 
знайти вихід із найскладніших життєвих ситуацій. Залишайтесь сильними та мужні-
ми, і ніколи не здавайтесь! Зі святом =) 

Юлія Халаїм, 10-А клас 

Вітання від редакції 



 

 

Німеччина  
 Раніше, у той час як німці зі Східної Німеччини вітали жі-
нок, у Західній про таке свято навіть не чули. Після возз'єд-
нання двох країн 8 березня отримало деяке поширення в 
країні. Незважаючи на те, що в засобах масової інформації 
згадують про 8 березня, як про Міжнародний жіночий день, 
вшановують жінок у Німеччині в День матері, який відзнача-
ється у травні.  

В РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУВ РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ  

  В'єтнам  
 У цій країні жінок прийнято вітати вже дві тисячі років. 
Тільки раніше це свято називалося День пам'яті сестер Чинг. 
Це були хоробрі дівчата, які очолили визвольну війну в'єт-
намського народу проти китайської агресії. Коли їх військо 
потрапило в оточення, дівчата кинулися в річку, щоб не зда-
ватися у полон.   
 Італія  
 Офіційного вихідного в цей день в Італії немає, але італійці 
святкують 8 Березня. Часто італійки збираються лише жіно-
чими компаніями і йдуть в ресторан або кафе.   
 Болгарія  
 У Болгарії 8 Березня - звичайний робочий день, тому в чо-
ловіків є привід привітати не тільки дружин і рідних, а й жі-
нок-колег на роботі. Зазвичай на роботі, після обіду влашто-
вуються гуляння або ж товариші по службі йдуть до рестора-
ну або кафе.  До речі, болгарські жінки, на відміну від чолові-
ків, з більшим ентузіазмом вітають один одного в цей день.   
  Куба  
 1 січня 1959 Команданте Фідель Кастро в Сантьяго у своїй 
промові повідомив нації, що на Кубі воювали не тільки чо-
ловіки, але і жінки, і що великий подвиг Маріанни Грахалес 
є красномовним доказом того, що вони були такими ж чудо-
вими бійцями як найкращі солдати-чоловіки . Це був один з 
найвеличніших уроків кубинської історії і, можливо, найваж-
ливіший для національного уявлення про жінок. У цей день 
кубинське суспільство вшановує прекрасну половину остро-
ва, тому що їхній внесок у військову, наукову, інтелектуальну 
і керівну діяльність країни по-справжньому величезний.  
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Спочатку Міжнаро-
дний жіночий день 
був днем протесту 
проти дискриміна-
ції жінок. Виник-
нення Міжнародно-
го жіночого дня 
пов’язують з демон-
страцією, яку про-
вели 8 березня 1857 
року в Нью-Йорку 
р о б і т н и ц і -
текстильниці з ви-
могами рівної з 
чоловіками зарпла-

ти, поліпшення умов праці, 10-годинного робочого дня (марш 
порожніх каструль). 

В останню неділю лютого 1908 року тисячі жінок знову вийш-
ли на вулиці Нью-Йорку. Демонстрація була приурочена до 
"Жіночого дня" 1857 року. Жінки вимагали виборчого права, 
виступили проти важких умов праці та проти праці дітей. У 1909-
1910 рр. у США в останні неділі лютого відбулися марші та страй-
ки жінок, очолені Соціалістичною партією Америки. 

Історія свята 8 Березня 

Під впливом дій американських жінок і на пропо-
зицію німецької соціалістки Клари Цеткін, учасниці 
II Міжнародної конференції жінок-соціалісток вирі-
шили щороку в березні відзначати Міжнародний 
жіночий день – день солідарності жінок у боротьбі за 
повні політичні, економічні і соціальні права.  

Вперше Міжнародний жіночий день провели 19 
березня 1911 року в Німеччині, Австро-Угорщині, 
Швейцарії та Данії. 1912 року цей день відзначили 12 
травня. І лише з 1914 року дату зафіксували 8 берез-
ня.  

ООН почала відзначати Міжнародний жіночий 
день 1975 року. 16 грудня 1977 року Генеральна Аса-
мблея ООН у своїй резолюції 32/142 закликала всі 
держави проголосити у відповідності до їхніх істори-
чних і національних традицій будь-який день року 
Міжнародним днем прав жінок і миру, створювати 
сприятливі умови для викорінення дискримінації 
жінок і для їхнього повного й рівноправного залу-
чення до соціального розвитку.  

 



 

 

Дорогі хлопчики, юнаки і чоловіки! Наближається Між-
народний Жіночий День. І дівчата хочуть знову відчути 
себе ніжною і слабкою статтю, прекрасною половиною 
людства. 
Отже, свято – 8 березня, проте краще згадати про це 
заздалегідь. І якщо є кохана, то добре було б 
і подарунок їй придумати. 
Виникає питання: «Який подарунок?» придбати в супер-
маркеті коробку цукерок або букет квітів – не проблема. 
Але ось здивувати – не кожен зможе. Ми – 
за оригінальні подарунки! 
Оригінальна фотографія 
Вишити, наклеїти, зробити фотографію на майці, нама-
лювати фарбою для тканини самостійно, або за допомо-
гою професіоналів. Цікаво, що сьогодні можна замови-
ти навіть «фотопазли» – ваша фотографія буде розбира-
тися і збиратися по шматочках, як мозаїка. Ви можете 
піти далі, замовивши перекидний фотокалендар на рік. 
Такий подарунок-сюрприз дійсно прикрасить помеш-
кання. 

Торт власноруч 
Дівчині буде подвійно приємно, якщо ви ніколи раніше 
не підходили до плити навіть поставити чайник ( Не 
забудьте заздалегідь порадитися з мамою з приводу пра-
вил по експлуатації духовки. Удвічі приємніше, якщо 
ваш шедевр кулінарного мистецтва виявиться не просто 
їстівним, але і смачним. Зверху товстим шаром шокола-
ду (або нежирного крему) напишіть пару приємних слів, 
наприклад, “Вітаю, Сонечко!” або просто  “З 8 Березня, 
Оленко!”. 
термос з чаєм, пару бутербродів – і душа радітиме!  

Як здивувати дівчину 8 Березня 

Зв’язати шарф 
Нова послуга сюрприз-подарункової системи – можна нама-
лювати ескіз свого шарфа і вам зв’яжуть його за пару тиж-
нів. Що намалювати? Це вже від вашої фантазії залежить. 
Уявляєте, як затишно, коли в будь-який мороз вашу шию 
обвиває подарунок близької людини! Ваша любов буде йти 
по вовняним ниткам. До того ж дівчину буде розпирати від 
гордості, адже більше ні в одної подруги такого немає – на-
приклад, з написом «Оля, ти мене міцно пов’язала!» 
Зробити для дівчини власний сайт або  веселу анімаційну 
листівку, кумедний фотоколаж. А краще, якщо ви складете 
свою пісню або зробите оригінальне аранжування до відо-
мої пісні. За допомогою програм графічних і музичних ре-
дакторів таке може зробити будь-який «чайник», що має 
комп’ютер, а самовчитель для роботи з музикою та зобра-
женнями обов’язково знайдете в Інтернеті. 
Купити (зшити/замовити) черевички (капці/чобітки/ 
валяночки/кеди) для улюбленої собачки вашої дівчини. По-
декуди роблять на замовлення будь-яке «взуття» для чотири-
ногого друга. Може йому і байдуже, чи будуть його спогля-
дати заздрісними поглядами інші представників «сімейства», 
але господині не доведеться мити підлогу після слідів бруд-
них лап вихованця. 
Подарувати  картину 
Не просто пейзаж околиць міста, а портрет. Сьогодні на 
жвавих вулицях будь-якого міста завжди знайдеться армія 
художників, які легко намалюють будь-який портрет. Досить 
залишити фотографію дівчини, і вибрати, чи буде це аква-
рель, живопис маслом, олівцем малюнок, дружній шарж або 
реалістичний портрет. 
Присвятити їй роман 
Власний. Просто про життя або про ваші стосунки. Прикра-
сьте його вашими фотографіями з веселими підписами.  
Комусь здасться, що все це нісенітниця. Запевняємо вас, це 
тільки здається. 
Кожна дівчина буде приємно здивована будь-якому з 
цих подарунків. Просто хлопці часто роблять вигляд, ніби 
вони так зайняті, що зовсім не мають часу розбудити свою 
фантазію. Було б бажання – час завжди знайдеться! 
Приємного святкування! 
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15 березня в 286 школі відбувся районний конкурс 
КВК про правила пожежної безпеки. Участь в конкурсі 
брали три команди, в тому числі й команда нашої гім-
назії – «Міліцейська академія». Гра почалася з жеребку-
вання, капітани обрали, під яким номером виступає 
кожна з команд. Першим конкурсом була «Візитка». 
Далі команди виконували авторську пісню. Останнім 
команди показували «Домашнє завдання». З усіма кон-
курсами команди впоралися блискавично.  

Поки журі підраховували бали, команди розважали-
ся на сцені: танцювали, співали. Коли журі повернули-
ся і оголосило результати, то виявилося, що різниця 
між балами двох команд лише 0,1 %. Перемогу отрима-
ла команда «Абзац».  Не лише переможці, а й всі учас-
ники отримала справжнє задоволення від виступу. 

Дарина Даруга, 10-А клас  
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Минулий тиждень 
видався цікавим для 
гімназистів, адже в 
нашій гімназії про-
ходив тиждень фізи-
чної культури.  
13 березня відбулися 
«Веселі старти» між 

учнями 3-А та 3-В класів. Конкурс проводила 
О.А. Гринь (1 місце – З-А, 2 місце – 3-В) 
Цього ж дня було проведено змагання з піонерболу 
між учнями п’ятих класів гімназії № 179 та ліцею 
“Гранд”.  Кубок гімназії з футболу серед четвертих 
класів теж відбувся в цей день. Суддями кубку висту-
пили Невєров О.В. та Гринь О.А. (1 місце – 4-В, 2 
місце- 4-А, 3 місце – 4-Б). 

Тиждень фізичної культури 
  
  14 березня відбулися змагання з баскетболу серед 
п’ятих класів (1 місце - 5-В, 2 місце – 5-Б, 3 місце – 
5- А).  
  Також цього тижня відбувся турнір з футболу серед 
шестикласників (1 місце – 6 – Б, 2 місце – 6-А, 3 міс-
це – 6-В).  
  15 березня відбулися «Веселі старти» серед двох кла-
сів (вчителі Гринь О.А та Чумак Т.Є.) (1 місце – 2-А, 2 
місце – 2-Г, 3 місце – 2-В, 4 місце – 2-Б). 
16 березня відбулися «Веселі старти» серед першоклас-
ників (1 місце – 1-Б, 2 місце- 1-А, 3 місце – 1-В) 
 Ми всією редакцією вітаємо переможців та учасників. 
Бажаємо міцного здоров’я та успіхів в наступних зма-
ганнях! 

Марія Свиридова, 10-А кл. 

ШКІЛЬНИЙ  ЕК СКЛЮЗИВ 

КВК  і наша «Міліцейська академія»  

Нещодавно у нас в гімназії вітали 
вчителів з чудовим святом 8-го Бере-
зня!  

З  нагоди свята адміністрація вру-
чила нагороди вчителям, не обійш-
ли увагою й інших співробітників 
гімназії. Заступник директора Крав-
чук Алла Вікторівна та директор 
Ляшенко Тетяна Сергіївна особисто 
дякували всім вчителям за їх нелегку 
працю. 

Після офіційної частини відбувся 
святковий концерт. Учні з 3-11 кла-
сів вітали «других мам», друзів, лю-

дей, які завжди прийдуть на допомогу 
- своїх вчителів. Усі таланти, усі теплі 
слова та щирі усмішки в цей день бу-
ли присвячені тільки нашим педаго-
гам. Усі танці та пісні були подарун-
ком, тим хто був і є з нами більшу 
частину нашого життя, тим кому є за 
що сказати щире СПАСИБІ.  
Велика подяка організаторам цього 
свята, особливо педагогу-організатору 
Габріельчик Людмилі Анатоліївні,  
яка зібрала до купи такі подарунки та 
допомогла їх гарно піднести! 

Сербіна Анастасія 10-А клас                                                                                                                 

Святковий сюрприз 



 

 

Ось і настала найквітучіша пора року – весна. Повітря так 
пахне свіжістю, земля вкрита такими барвистими квітами, 
що гріх залишатись вдома поруч з комп’ютером, а не гуля-
ти з друзями чи просто проводити час на свіжому повітрі. 
Тож приємних вам весняних вражень та технологічних 
новин, зокрема, в березневому номері, адже сьогодні я 
вирішила більш детально ознайомити вас з ОС, завдяки 
яким працюють наші вірні помічники, що супроводжують 
нас майже кожну хвилину нашого життя – телефони. 

Android 

Останнім часом операцій-
на система Android підко-
рює все більше та більше 
прихильників. Android  з 
легкістю наздоганяє, а в 
деяких аспектах навіть ви-
переджає  своїх більш до-
свідчених конкурентів  
незважаючи на те, що декі-
лька років тому майже ні-

хто не знав про її існування.  

Фактично історія Android починається в липні 2005 року, 
коли  компанія Google викупила Android Inc., невелику 
стартап-компанію. В Google було розроблено ОС на осно-
ві Linux'а та лише 12 листопада 2007 OHA(Open Handset 
Alliance – альянс, що підтримує розробку та реалізацію 
Android) представила засоби для розробки ПЗ для An-
droid'а для ознайомлення, яка включала засоби для розроб-
ки та відлагодження програм, бібліотеки, документацію, 
приклади програм, навчальний посібник  FAQs та інше. 

Android не дарма має таку популярність, адже це справді 
швидка та відкрита  ОС. Основною її перевагою  є  надан-
ня користувачеві неймовірно великої кількості  якісних, 
корисних і цікавих програм, які не мають аналогів, та котрі 
можна з легкістю завантажити з Android Market(магазин 
Android). Зручне користування та прекрасний функціонал 
відрізняє Android серед інших ОС. Останньою версією 
Android є версія 4.0 Ice Cream Sandwich (представлена на 
Samsung Galaxy Nexus). 

Основні переваги: 

Більше 250 тис. безкоштовних додатків; 
Зручний інтерфейс; 
Висока швидкість роботи; 
Сервіси Google: Gmail, Gtalk, Maps, Youtube; 
Назви різних версій мають смачні назви:  1.5 Cupcake 
(Кекс), 1.6 Donut (Пончик), 2.0 Eclair (Еклер), 2.2 Froyo 
(Заморожений йогурт), 2.3 Gingerbread (Імбирне печиво), 
3.0 Honeycomb (Медові соти), 4.0 Ice Cream Sandwich 
(Морозиво - сендвіч між двома вафлями) 

Symbian 

Symbian зазвичай обирають люди, що надають перевагу 
надійності та простоті. За даними 2010 року,  Symbian є 

найбільш популярною ОС для телефонів.   

Система від початку розроблялася Symbian Ltd., котру було 
засновано у червні 1998 року компаніями Psion, Nokia, 
Ericsson та Motorola. У жовтні 2003 компанія Motorola ви-
йшла з консорціуму, та продала свою частку компаніям 
Nokia та Psion.У 2004 компанія Psion продала свою частку 
в Symbian. У 2008 сформовано некомерційну організацію 
Symbian Foundation, яка продовжила розробку ОС. Остан-
ня версія під назвою Symbian Belle була представлена 24 
серпня 2011 року.  

 Протягом тривалого часу  Symbian був найпопулярнішою 
ОС, але із появою більш швидких BlackBerry OS, iOS та 
Android, він почав поступово втрачати свої позиції. На 
відміну від інших компаній, Symbian змінює лише допов-
нення в нових версіях, не змінюючи функціонал, що й не 
подобається багатьом користувачам. На жаль, чи на щастя 
єдина компанія, котра випускала телефони лише на плат-
формі Symbian – Nokia,компанія, що є засновником цієї 
ОС , вирішила перейти на Windows Рhone 7, тож майбутнє 
Symbian невідоме.  

 

Apple iOS 

iOS – ОС, що була 
розроблена компанією 
Apple спочатку для  
iPhone ,але згодом  
стала операційною 
системою також для 
iPod Touch, iPad і Ap-
ple TV. На відміну від 
інших ОС iOS викори-
стовується лише на продукції компанії Apple. 

9 січня 2007 року на Macworld Conference & Expo була 
представлена операційна система iOS (спочатку вона не 
мала назви, згодом була названа iPhone OS, але 2010 року, 
Apple перейменувала iPhone OS як іOS). 

iOS значно відрізняється, як інтерфейсом, так і додатками. 
Основною перевагою iOS є те, що будь-який  мобільний 
додаток в першу чергу пишеться саме для iOS, а вже потім 
для інших ОС. Значним недоліком  iOS є вузькість модель-
ного ряду самих девайсів та розмір екрану(всього 3,5 дюй-
мів). Особисто мені подобається така програмна новинка 
від Apple як  Siri,яка дозволяє віддавати голосові команди 
смартфону, отримувати відповіді на питання і навіть вести 
діалог. Спробуйте =) 

Загалом, це дуже коротка характеристика найпопулярні-
ших на даний момент ОС. Іншими популярними ОС є: 
BlackBerry,Windows Mobile тощо. 

В кінці хочу ще раз привітати усіх із зимовими святами та 
побажати нових версій ваших улюблених ОС J. 

Юлія Халаїм, 10-А клас 
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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 

 
Про щастя і кохання, про райдужне майбутнє 
Нехай прекрасні мрії пробуджує весна! 
Вона тендітна, юна, але така могутня: 
П’янким повітря робить, немов ковток вина! 
Вона завжди загадка і незбагненне диво, 
Нехай вона дарує тобі все тепло, 
Щоб ти була здорова, весела і щаслива, 
Щоби в житті твоєму чудово все було! 
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