
 

 

Футбол — гра цікава і захоплююча. Багато хто з відомих на весь світ фу-
тболістів починав грати ще з раннього дитинства. Не виключенням стали і 
наші сьогоднішні юні, але надзвичайно талановиті футболісти з усієї Украї-
ни. Ці хлопці пройшли довгий і складний шлях до того, як 12 травня ступи-
ли на стадіон НСК Олімпійський: за першість серед шкільних команд з фут-
болу по Україні змагалися команди школи-ліцею № 13 міста Тернополя та 
загальноосвітньої школи № 18 міста Сум. 

У цей день багато учнів нашої гімназії разом з вчителями стали свідками 
незабутнього футбольного поєдинку на полі Національного спортивного 
комплексу “Олімпійський”.   

Гра розпочалась невпевнено, адже юні футболісти вперше грали на такій 
великій арені. Але вже після першого забитого м’яча команди Тернополя 
почалась справжня запекла боротьба. На 28-й хвилині гравець команди Сум 
Микола Левчук забив у відповідь гол, і рахунок зрівнявся. Перший тайм заве-
ршився на користь Тернополя з рахунком 2:1.  

Другий тайм був не менш цікавим, ніж перший. На 40-й хвилині гравець 
команди Сум Зарубі Чантурія зрівняв рахунок. З рахунком 2:2 закінчився 
другий тайм. І навіть дві додаткові п’ятихвилинки не визначили переможця. 

Долю поєдинку вирішили пенальті: з рахунком 5:6 перемогла 
команда Сум. Ми щиро вітаємо переможців, які пройшли та-
кий нелегкий шлях до успіху. 

 

 Наталія Бовкун, 10-Б кл. 
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1 травня  День міжнародної солідар-
ності трудящих 

3 травня - Всесвітній день свободи 
преси 

7 травня - День радіо 

8 травня - Міжнародний день Черво-
ного Хреста і Червоного Півмісяця 

9 травня - День Перемоги 

12 травня - Всесвітній день медичних 
сестер 

13 травня - День матері в Україні 

15 травня - Міжнародний день сім’ї 

17 травня - Всесвітній день інформа-
ційної спільноти 

18 травня - Міжнародний день музеїв 

19 травня - День науки в Україні 

24 травня - День слов’янської писем-
ності і культури 

За вікном чудова погода - тепло, 
усі дерева вкриті білим пухнастим цві-
том, настрій чудовий і найголовніше – 
скоро літні канікули! Згадайте, як дов-
го ми чекали на них, скільки цікавих 
подій відбулося минулого навчального 
року.  

Кінець навчального року — це не 
лише контрольні, екзамени, ДПА, 
ЗНО, а ще й Свято останнього дзво-
ника, випускний вечір. 

 Для когось цей навчальний рік 
став першим, а для когось — остан-
нім.  11 років навчання стали для на-
ших випускників незабутніми, але  
вони більше ніколи не почують дзвін-
ка на перерву, розповіді улюбленого 
вчителя, не розділять радощі і пережи-
вання своїх однокласників…  

   
Наталія Бовкун, 10-Б кл. 

Слово редактора 

Футбол — це мистецтво  
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Вічна слава солдату-герою 

І солдату без нагород, 

Хто загинув хоробро від бою, 

Захищаючи рідний народ. 

 

1945 рік. Останні дні Другої світової війни.  

29 квітня були розпочаті бої за Рейхстаг. Після 
декількох атак підрозділам 171-ої та 150-ої стріле-
цьких дивізій вдалося вночі зайняти будівлю. 

30 квітня о 14:25 над Рейхстагом підняли Пра-
пор Перемоги. 1 травня о 3:50 проводилися пере-
говори про перемир’я, які не принесли результату. 
Наші війська продовжили атаку і нарешті 8 травня 
о 22:43 за європейським часом (9 травня о 0:43 за 
московським) був підписаний Акт про капітуляцію 

Німеччини, що означало кінець Великої Вітчизня-
ної війни.  

І ось знову прийшло свято, завдяки якому ми з 
вами живемо! І щоб вшанувати тих, хто вижив, і 
хто віддав своє життя, учні нашої гімназії восьмого 
травня відвідали пам’ятник героям війни.  

У Голосіївському парку було близько 150 заслу-
жених ветеранів. Їх привітала адміністрація району,   
наші учні подарували їм квіти. На очах воїнів сльо-
зи вдячності! Свято проходило під супровід війсь-
кового оркестру.  Хвилиною мовчання та постріла-

ми в небо вшанували загиблих солдат, які так і не 
дочекалися цього свята.    

Потім ми повернулися до школи, де відбувся 
концерт на честь Дня перемоги. На концерт при-
йшов вчитель праці Осадчий Іван Петрович, який 
воюючи дійшов аж до Берліна. Співали пісні про 
війну (“Ах эти тучи”, “Синий платочек”, “До сви-
данья мальчики”, “Мальви”), виступали дівчатка з 
ансамблю “Промінець”, старшокласниці читали 
вірші, пригадали хроніку військових подій. Алла 
Вікторівна та Ірина Львівна привітали ветеранів і 
дітей війни  й подарували пам’ятні подарунки.  

Багато хто з присутніх в залі згадав про ціну, що 
заплачена за наші життя, за наше майбутнє. Тож, 
будь-ласка, коли ви побачите на вулиці ветерана, не 
обов’язково тільки в День перемоги, привітайте йо-
го! Не відвертайтеся, підійдіть, посміхніться, протяг-
ніть руку! І ви побачите, як на сумному обличчі, що 
бачило і горе, і біль, з’явиться усмішка! Адже усміш-
ка -  це найменше з того, що ми можемо їм дати.  

Тамара Козак, 9-В клас 

День Перемоги - свято зі сльозами на очах 
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Дитинство таке хороше і миле. Щорічно тисячі випуск-
ників з усього світу стають дорослими і прощаються зі сво-
їм дитинством. Зі школою пов’язано маса спогадів саме у 
дитинстві, адже у цьому закладі кожен маленький першокла-
сник розпочинає своє велике плавання по океану знань, тут 
ми робимо перші, невпевнені кроки у майбутнє, формуємо 
себе, як особистість. 

Третього травня у дворі нашої гімназії було проведено 
свято останнього дзвоника. На ньому були присутні учні 
перших, четвертих, дев’ятих, десятих та одинадцятих класів. 
Найскладнішим цей день був для випускників-
однинадцятикласників. Це був їх останній дзвінок. Кожен з 
них випустив в небо яскраву кульку. Сльози на їх очах зупи-

Прощавай, дитинство 
ТЕМА ВИПУСКУ 

нити здавалося неможливим. Закінчилася лінійка останнім 
дзвінком, який лунав голосно та сумно і зворушив кожного 
присутнього. 

Звісно не обійшлося без святкового вальсу одинацятик-
ласників. Прикрасили свято своїми виступами наші талано-
виті учні: Лебедєва Аліна, Грищенко Євгеній та інші.   

Наші любі випускники, наша редакція, бажає вам  успіху 
на всіх наступаючих випробуваннях, витримки, міцних 
нервів і впевненості у своїх силах. Знайте, ми віримо у вас!  

Знайомтеся на сторінках цього випуску з фоторепорта-
жем з останнього дзвінка. 

Дарина Даруга, 10-А кл. 
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Під дощем чи у спеку, 
Та в відведений строк 
В школі кожної весни 
Є останній дзвінок. 

Перший крок він сміливий, 
Він — дорога у світ 
Результати важливі 
Шкільних прожитих літ 
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І заспівали звуки... 
Нещодавно в гості до гімназистів завітав акаде-

мічний ансамбль української музики "Дніпро". 
Учні 2-8 класів отримали величезне задоволен-

ня від виступу цього яскравого колективу. 
Ансамбль оголошує конкурс на найкращий ма-

люнок або розповідь (віршик) про концерт "І за-
співали звуки!.." 

Надсилайте свої роботи за адресою: Україна, 
м.Київ-01010, вул. Московська, 3, ансамблю 
"Дніпро". Також можна скористатися електро-
нною адресою: pr@dnipro-art.com.ua. Обов'язково 
вкажіть свої координати (для вручення призу): Прі-
звище та Ім'я, № школи, клас, контактний теле-
фон. 



 
Гімназія №179 приєдналася 

до загальноукраїнської ак-
ції "Разом проти раку".  

Учні намалювали портрети 
своїх матусь, які згодом подару-
вали їм з побажаннями здоров'я, 
радості, родинного затишку.  

 
 

Разом проти раку 

 
 

Це велике щастя, що моя мама - саме ти! 
Я люблю твої очі - такі люблячі і турботливі. 
Люблю твої руки - найлагідніші руки у світі.  

Тільки Ти можеш так ніжно пригорнути мене до грудей.  
Дуже хочу, щоб ти завжди була поруч зі мною! 

Будь ласка, піклуйся про своє здоров'я так само дбайливо, 
як ти піклуєшся про мене.  
Я так сильно тебе люблю!  

ШКІЛЬНИЙ ЕКСКЛЮЗИВ 
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МОДНА   СТОРІНКА 
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Тел.:  (044) 258 4242 , e-mail: gymn179@hotmail.com 
Більше інформації ви можете отримати на сайті гімназії 

 www.kyiv179.at.ua 

Модне літо 2012 Привіт  всім! Наре-
шті  ЛІТО!   Пора 
зняти зайвий одяг і 
змінити черевички 
на легенькі босоні-
жки.   
Крім того, літо - це 
пора випускних 
балів.  У 9 та 11 
класів випускні іс-
пити, а потім - свят-
кові вечори на яких 
ви, дівчатка, пови-
нні виглядати, як 
справжні принцеси.   
Твої головні вимо-
ги до моди – жіноч-

ність і комфорт? Тоді сукні нового модного сезону 
створені для тебе як на замовлення – вони витончені, 
спокусливі і зручні.  

Хочеш познайомитися з новими фаворитами? Те-
рміново вивчаємо еталони стилю 2012, які панують 
на подіумах всіх «модних» столиць! Ми представляємо 
огляд модних речей весна-літо 2012 і аплодуємо ди-
зайнерам: схоже, в цей раз їх надихнув девіз all include: 
на піку моди комфортні фасони, витончений крій і 
красиві силуети. 

Гарячий хіт сезону - ретро. Цього року дизайнери 
згадали про рукави «летюча миша» і бантики біля гор-
ловини. У тренді й гарненькі платтячка-тюльпани з 
завуженням до низу.    

Цьогорічний модний сезон дозволяє повернутися 
у будь-яку епоху починаючи з 20-х років минулого 
сторіччя до найсучасніших трендів. Наприклад, 20-ті 
роки – стримані кольори та жіночні образи, елегантні 
принти та ретросилуети. 50-ті – стиль Одрі Хепберн у 
фільмі «Римські канікули» - загадкова, романтична та 
несподівана дівчина не залишиться без уваги, а пиш-
на спідниця, висока зачіска та мереживні рукавички  
додадуть вам впевненості в своїй неперевершеності. 

Можна звернутися за ідеями до природи, зокрема 
до моря. Блиск і плавність хвиль, перли, мушлі та 
морські коники - хіба це на здорово? Ще трохи на-
близитися до моря та відпочинку дозволять широко-
полі капелюхи та взуття на платформі, а також всі 
відтінки синього - від ніжної бірюзи до темних гли-
бин моря. В поєднанні з сережками-морськими зірка-

ми та якорем чи хустинкою на шиї це виглядає непере-
вершено. 

Хто сказав, що сукня обов’язково шиється з ткани-
ни? Нічого подібного! Шкіра – ось популярний 
тренд весняного сезону.  

Обирай симпатичну сукню-футляр вишуканих гір-
чичних тонів або гарненьке карамельне міні – 
всі шкіряні сукні гарно вписуються в гардероб і підхо-
дять для будь-якого випадку.  

Тобі подобається трикотаж? До розкішної шкіри 
йому не дотягтися, але, вибираючи подібну сукню ти 
не ризикуєш виглядати консервативно, нові моделі вті-
люють оригінальний крій, поєднуються з грубуватим  
об’ємним плетінням, а родзинкою виступає чарівне 
«деграде» (плавне перетікання відтінків основного ко-
льору).  

Анастасія Сербіна, 10-А кл. 


