
 

 

SCHOOLTIME 
МАЙБУТНЄ ЗА НАМИ 

Ну що читачу, тебе знову охопила осіння нудьга?  
А я скажу: «НІ!». Жовтень це не тільки пора дощів, 

барвистих дерев та різнобарвних парасольок, але й 
цікавих подій, конкурсів та новин, які наш прес-центр 
підготував саме для тебе!  

Ми довго та наполегливо шукали корисну інфор-
мацію, щоб тобі було цікаво. Результатом  цих ста-
рань є примірник, який ти тримаєш у своїх руках. За 
цей час сталось багато  всього у світі і у нашій рідній 
гімназії також. А саме: святкування Дня учителя, Між-
народний день музики, Всесвітній день посмішки та 
інше. Хіба в тебе ще не виникає бажання швидше 
ознайомитись з усіма новинами. Не зволікай, а читай! 

 
Наталія Бовкун, 10-Б клас 

Слово редактора 

Традицією нашої 
гімназії  стала Посвя-
та у гімназисти.  

Ви запитаєте: "Чому 
ж саме 14 жовтня ми 
приймаємо п’ятиклас-
ників у свої ряди?".  
Та тому, що 14 жовт-
ня - свято Покрови. 
Пречиста Діва зроби-
ла людям багато доб-
рих справ, вона є си-

мволом і покровителькою всієї України.  Колись учні вперше йшли до 
школи на Покрову. У цей день вони приносили горщик пшоняної каші. 
Це для того, щоб "наука не йшла в ліс". 

Ми теж хочемо, щоб Пресвята Богородиця взяла під свою опіку наших 
п’ятикласників і захистила їх від усіляких бід і негараздів. 

Урочиста клятва гімназиста, привітання адміністрації гімназії, кумедні гості 
– професор Мова Мовна та Батан Ботанович, створили атмосферу свята 
гімназії. Бібліотекар гімназії Віра Петрівна, разом з професурою протесту-
вала 5-класників і винесла високий вердикт – вони справжні гімназисти. 

Тож вітаємо 87 гімназистів-п’ятикласників зі святом. 21 гімназист вже на 
святі отримав грамоти за участь в житті гімназії як переможці-футболісти, 
юні екологи, танцюристи та юні митці! Молодці ! З найкращими побажан-
нями до нових перемог!   
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У цьому випуску 

Календар свят 

• 10 жовтня День Колумба 

• 14 жовтня День 

Українського козацтва 

• 15 жовтня Всесвітній день 

миття рук 

• 16 жовтня Всесвітній день 

здoрoвoгo харчування 

• 16 жовтня Всесвітній день 

продовольства 

• 17 жовтня Міжнародний 

день боротьби за ліквіда-

цію злиднів 

• 24 жовтня Міжнародний 

день Організації Об’єдна-

них Націй (День ООН) 

• 24 жовтня Тиждень роз-

зброєння (24-30 жовтня) 

Газета учнівського самоврядування гімназії №179 м. Києва 



 

 

Яскравою сторінкою ввій-
шов декоративний розпис в 
історію культури українсь-
кого народу.  
 З покоління в покоління 
передавалися традиції роз-
пису, самобутнього, перева-
жно рослинного орнаменту, 
що згодом усе більш удо-
сконалювалися. 
Співуча, чутлива душа украї-
нського народу найяскраві-

ше відбивається у мистецтві народного розпису.  
6 жовтня у вестибюлі гімназії було дуже людно, адже вихованці 

зразкового гуртка "Петриківський розпис" демонстрували свої робо-
ти однокласникам, батькам, вчителям та гостям. Вдячні слова лунали 
керівнику гуртка майстру традиційного народного мистецтва Мол-
давській Олені Семенівні. Гурток “Петриківський розпис” підтвер-
див почесне звання “Зразковий художній колектив”. Вітаємо! 

 
 

Петриківський розпис—казка,  
Наше диво українське, 
Де в віночку різнобарв’я 
Кожна квіточка радіє. 
 
Візьмем тонкий пензлик, фарби 
В теплі рученьки дитячі,  
Намалюємо веселку, 
Що пірнає в диво-квіти. 
 
Я навчу тебе, як можна 
Чудо-квітку розпустити, 
Я навчу, як дивну пташку 
У польоті зупинити. 
 
Так з терпінням та натхненням 
Вчить майстриня своїх учнів, 
Щоб любов до Батьківщини 
Через творчість цю відчути. 
 
Олена Молдавська 

Проблема професійного 
самовизначення і вибору 
професії, роботи має об'єк-
тивні витоки і підґрунтя. 
Які вони? Між людьми, як і 
між професіями, існують 
стійкі відмінності. Так, за 
швидкістю реакції на зовні-
шні об'єкти, переробки інформації і прийняття рішень різниця 
показників у великій групі людей сягає 3-4 разів; виявлені також 
значні, близько 1120 варіацій темпераменту і характеру у межах 
таких рис, як запальний - спокійний, уважний - розсіяний, това-

Петриківський розпис—казка... 

Шкільні олімпіади 

Міністерство освіти і нау-
ки, молоді та спорту 
України затвердило поря-
док проведення Всеукра-
їнських учнівських олім-
піад і турнірів у новому 
навчальному році. 
У 2011-12 навчальному 
році олімпіади буде про-
ведено з таких предметів: 

з української мови та літератури, російської мови і літератури, істо-
рії, основ правознавства, англійської, іспанської, німецької, фран-
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Цікава зустріч у бібліотеці 

ШКІЛЬНИЙ  ЕК СКЛЮЗИВ 

риський - замкнутий тощо. 

29 вересня у Державній Бібліотеці Украї-
ни для юнацтва відбулася зустріч учнів 
дев’ятих класів нашої  гімназі ї 
з  начальником відділу з профорієнтації 
Голосіївського центру зайнятості Смєлою 
Тетяною Володимирівною. 

Тетяна Володимирівна розповіла дітям 
про світ професій, навчальні заклади міс-
та та провела тестування щодо вибору 
професії  

На наступну зустріч запрошуються учні 

цузької мов, математики, фізики, астро-
номії, хімії, біології, екології, географії, 
інформатики, основ економіки, трудово-
го навчання, педагогіки і психології та 
інформаційних технологій (для учнів 10-
11 класів).  
В нашій гімназії протягом двох тижнів (з 
4 по 18 жовтня) проходить І етап 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з ба-
зових дисциплін. 

Бажаємо  відмінних успіхів 
 нашим гімназистам! 
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Самі про себе 
при цьому ми знайомимося з непересічними людьми, 
вчимося брати інтерв’ю,  відвідуємо цікаві заходи та 
майстер-класи. 

Але наша шкільна газета не мала б такого вигляду, 
як зараз, якби не наші координатори — Кравчук Алла 
Вікторівна та Ткаченко Тетяна Борисівна, адже саме 
вони допомагають нам у верстці та редагуванні газети.  

До речі, якщо ти креативний, талановитий і маєш 
хист до журналістської справи, тоді ми з нетерпінням 
чекаємо на тебе задля подальшої співпраці! 

Наталія Бовкун, 10-Б клас 

 

Наша гімназія багата на талановитих учнів, зок-
рема і на журналістів також.  

У нас успішно працює прес-центр, завдяки якому 
ти маєш унікальну можливість бути в курсі найсвіжі-
ших подій, новин про досягнення, перемоги наших 
талановитих учнів. Проте про нас, «акул пера», мало 
хто знає, тому я вирішила змінити ситуацію та по-
знайомити тебе, читачу, з нашою цікавою та пра-
цьовитою командою. Розпочнемо з головного реда-
ктора – це Бовкун Наталія, 10-Б. До складу прес-
центру входять: Даруга Дарина, Свиридова Марія, 
Сербіна Анастасія, Халаїм Юлія (всі вони учениці 
10-А класу). Не знаю, щоб без них робила наша 
редакція і чи взагалі вона б існувала? 

 Дівчата дуже талановиті, енергійні, експресивні, 
завзяті і працьовиті, підтвердженням цього є їхня 
робота, тобто статті у нашій газеті. Нам дуже подо-
бається пробувати свої сили в журналістиці, адже 

Таланти твої, гімназіє 

Всі 49 учасників отримали подяки від адміністра-
ції гімназії. Концерт для бітьків, бабусь та дідусів на-
ших учнів відбувся 19 жовтня в актовій залі гімназії. 

А кращі з кращих візьмуть участь у фінальному 
концерті. 

У вересні та жовтні в гімназії проходять відбіркові 
тури загально гімназійного фестивалю “Таланти твої, 
гімназіє” у номінаціях “Творче слово” та “Виконання 
музичного твору”. 
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Стів Джобс. Прощання з легендою. 

• Macbook; 

• Операційна система 

Macintosh; 

• Мишка  (Apple Magic 

Mouse – маніпулятор , 

що перетворює механі-

чні рухи в рух курсору 

на екрані); 

• О с обли в і  сх од и 

(розміщені в офісах 

компанії “Apple”). 

Шлях, пов’язаний с компанією “Apple” видався скла-
дним: не зважаючи на те, що компанія досить швид-
ко здобула популярність, Стівена декілька разів від-
сторонювали від обов‘язків, але не зважаючи на все, 
він згодом повернувся до компанії. 
Увесь світ вдячний Стіву Джобсу за його вклад в роз-
виток людства і можна з гідністю сказати: Стівен 
Джобс один із найвизначніших людей за увесь час 
існування людства. 
 

Юлія Халаїм, 10-А клас 

5 жовтня  пішов з життя  один із 
найбільш вражаючих людей су-
часності, геній 20-го століття, 
засновник  найдорожчої на сьо-
годнішній день компанії у світі 
(вартість котрої близько 346,74 
млрд. доларів), володар числен-
них патентів на винаходи Стівен 
Пол Джобс. 
Ця подія сколихнула весь світ, 
кожне серце та кожен подих. Сті-
ва Джобса називають Томасом 
Едісоном  сучасності. Справді, Джобс вніс незамін-
ний внесок в розвиток людства, зокрема в розвиток 
комп’ютерних інновацій. Незламний духом  Джобс 
завжди вражав всіх своєю харизмою, неабияким мис-
ленням та бунтарським духом. 
 Саме Джобс у своїх винаходах робив акцент не лише 
на якості, а й на елегантності та витонченості продук-
ту. Він володіє 313 патентами, які поділяються на 12 
категорій. 
Найвизначніші винаходи  «Едісона 20-го століття»: 

• Настільний комп'ютер;  

•  iPod (85 патентів); 

• iPhone; 

День українського козацтва 

та охороні заповідних 
місць і об'єктів; прове-
дення освітянських, 
к у л ь т у р н о -
просвітницьких захо-
дів; науково-дослідної, 
пропагандистської та 
видавничої роботи. 
На сьогодні зареєстро-
вано близько десятка 
всеукраїнських громад-
ських організацій украї-
нського козацтва та 
понад п'ятсот облас-

них, районних, міських і сільських козацьких утво-
рень. Серед них: «Українське козацтво» (1991), 
«Спілка козацьких організацій України» (1999), 
«Козацтво України» (2001), «Об'єднане козацтво 
України» (2003) та ін. . 

У 2001 р. створено Всеукраїнську федерацію коза-
цького двобою та Міжнародну федерацію бойового 
гопака. 

Наталія Бовкун, 10-Б кл. 

Ти, напевно, не раз чув 
про славетних українсь-
кий козаків та їхні подви-
ги. Про те, що вони боро-
лись за незалежність 
України, були надзвичай-
но сміливими та хоробри-
ми і їх боялися усі вороги. 
Звичайно, ми українці, не 
могли забути та не увіко-
вічнити таких славетних 
героїв, тому щорічно 14 
жовтня відзначається 
День Українського козац-
тва та Української Повстанської Армії . 

Враховуючи історичне значення і заслуги козацтва 
у створенні української державності 15 листопада 
2001 р. було прийнято положення «Про Національну 
програму відродження та розвитку Українського коза-
цтва на 2002–2005 роки». Метою Національної про-
грами є подальший розвиток і утвердження козацтва 
як громадської сили, здатної істотно впливати на про-
цес консолідації суспільства. Вона передбачає участь 
українського козацтва у військово-патріотичному ви-
хованні молоді; створенні, відродженні, відновленні 
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Міжнародний день музики 

Святкуємо день смайлика 

усміхнену жовту посмішку, яку користувачі інтернету 
більше знають, як "смайлик". Замовникам ідея сподо-
балася і вони прийняли його роботу. 

Потім ця мила посмішка стала з’являтися на футбол-
ках, бейсболках, конвертах, листівках, сірникових ко-
робках. Навіть поштове відомство США випустило 
марку з цим символом! 

Всесвітній день посмішки відзначався вперше в 1999 
році. Художник Харві Белл вважав, що цей день по-
винен бути присвячений гарному настрою і девізом 
Дня є слова: Do an act of kindness. Help one person 
smile. 

Нагадаємо, що 19 вересня також відзначається День 
народження того самого «смайлика».   

В 2011 році Всесвітній день посмішки відзначають 
7 жовтня. І, насамкінець, хочу вам побажати завжди 
бути усміхненими та веселими, адже сміх покращує 
здоров’я—це доведено науковцями. Посміхайся! 

 

Наталія Бовкун, 10-Б клас 

Кожного дня ми, 
напевно, не один раз 
посміхаємось і це  не 
дивно, адже це при-
родньо! Проте цим 
ми не обмежились, 
людство кожного 
року святкує день 
посмішки. Тому я 
підготувала для вас 

інформацію про це свято та автора і винахідника 
смайлика, яким ми так часто користуємось у 
віртуальному світі. World Smile Day або Всесвітній 
день посмішки прийнято відзначати щорічно у пер-
шу п’ятницю жовтня.  

Своїм існуванням це свято зобов’язане художнику 
Харві Беллу. Він жив в Америці в середині 20-го сто-
ліття. Його творчість нічим особливим серед його 
колег не виділялося. Однак в один прекрасний день 
1963 року до нього звернулися представники однієї 
страхової компанії з проханням придумати для них 
який-небудь яскравий символ, що запам’ятовується, 
який став би їх візитною карткою. 

Не довго думаючи, Харві вирішив запропонувати їм 

Ніхто не стане заперечувати, що музика впливає 
на психіку і здоров`я людини. Класична музика, джаз, 
рок і поп-музика – всі вони по-своєму впливають на 
нас. Більше того, сьогодні стало відомо про лікуваль-
ні властивості музики, її цілющий вплив на людський 
організм.  

В Англії, Франції, Німеччині, Голландії протягом 
XX століття було створено центри музичної терапії, 
завданням яких стало лікування спеціально підібрани-
ми мелодіями різноманітних хвороб, починаючи від 
неврозів і депресії і закінчуючи шлунково-
кишковими і серцево-судинними захворюваннями. 

Також було доведено, що музика стимулює розу-
мові здібності. Це засвідчив експеримент з групою 
трирічних малюків. Протягом восьми місяців групу 
дітей навчали співам під акомпанемент фортепіано. 
Результати були приголомшливими! Діти почали 
складати пазли і геометричні фігурки швидше, ніж 
їхні однолітки, а також розв`язували прості арифме-
тичні задачки. 

Але не всяка музика чудодійно впливає на самопо-
чуття і здоров`я людини. Все залежить від ритму, тем-
пу і самої мелодії 

Було встановлено, 
що музика Моцарта є 
найближчою до приро-
дніх біоритмів людини. 

Міжнародний день 
музики заснований 1 
жовтня 1975 року за рі-
шенням ЮНЕСКО. 
Одним з ініціаторів 
створення Міжнародно-
го дня музики був Дмитро Шостакович, композитор-
класик 20 століття . Цей день відзначається щорічно в 
усьому світі великими концертними програмами за учас-
тю кращих артистів і художніх колективів. У цей день 
звучать твори, що увійшли до скарбниці світової культу-
р и . 
Вітаємо всіх композиторів, музикантів, співаків, дириген-
тів, усіх, хто просто любить музику з цим чудовим свя-
том! Бажаємо вам натхнення, творчих успіхів і досяг-
нень. 

Нехай ваші твори викликають в людях тільки пози-
тивні емоції і прагнення створювати щось нове і добре. 

Дарина Даруга, 10-А клас 



 

 

Скільки у вашому класі відмінників? 
- Не враховуючи мене, чотири 
- А чому не враховуючи тебе? 
- Але ж я не відмінник… 
 
 
За підказку я знижую оцінку на бал!  
Нічого, краще отримати десятку, чим одиницю. Сидоров, 
підказуй! 
 

 
- Чому тебе вчора не було в школі? 

- Мій старший брат занедужав 
- Ну то й що? 
- А я катався на його велосипеді! 
 
 
Перший урок англійської. Учителька: 
- Хто з вас, діти, знає англійський алфавіт? 
Син програміста : - Я.– То називай. 
- Q, W, E, R, T, Y…                         Марія Свиридова, 10-А клас 

Усміхніться 

Модна сторінка 
Привіт, дівчатка! 
Нарешті пройшов нелегкий місяць вересень. Але ж  почався новий, не 
менш складний, жовтень. 
Чому складний? Сукню ми підібрали, пальто, чобітки!  Так-то воно так, але 
ж цей місяць готує нас до зими і саме тому потрібно запастися ідеями та те-
плим одягом. Наприклад, хутряний кожушок – це насправді здорово та кра-
сиво! А ще надзвичайно тепло! Також підібрані в тон чобітки. Чи ви віддає-
те перевагу теплим кедам? Байдуже, головне, щоб подобалось. З одним за-
вданням ми впоралися. Отож тепер перейдемо до мого улюбленого одягу! 
Особисто я віддаю перевагу сукні,  яка ніколи з моди не виходить. Тобто 

вільний крій підкреслений поясом. 
Що стосується часу поза школою? Презентуємо тенденцію, яка ніколи 

не виходить з моди. Видавці модних журналів, моделі, співачки і зірки вже 
вдягаються в цьому стилі. Головне, що треба запам’ятати - чорний колір, 
обов'язкові байкерські куртки, шкіряні спідниці, жилети, штани, а в аксесуа-
рах домінують заклепки та ланцюжки. А тепер деталі, що допоможуть вам 
досягти цього стилю : намисто з ланцюжків, шкіряна  сумка, а також пасок. 
А якщо ви додасте яскраву деталь, наприклад кофтинку, то ваш стиль буде 
довершений! Звичайно, серед нас є і ті, хто не полюбляє «рок стиль», і має 
повне право його не дотримуватися. Та моя вам порада: візьміть з нього 
хоч декілька елементів. Отже, розважайтесь і посміхайтесь частіше!  :) 

   Цілую, люблю, бувайте!!!        
        Анастасія Сербіна, 10-А клас 

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.  
Більше інформації ви можете отримати на сайті гімназії www.kyiv179.at.ua 
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