
 

 

SCHOOLTIME 
МАЙБУТНЄ ЗА НАМИ 

Любий читачу, в своїх руках ти тримаєш "дзеркало" 
шкільного життя. Ти маєш унікальну можливість 
детальніше ознайомитися з найсвіжішими новина-
ми, досягненнями та перемогами гімназії №179. У 
цьому вересневому номері ти дізнаєшся про: святку-
вання гімназією Дня Знань, перемогу гімназійної 
футбольної команди, перебіг подій туристичного 
зльоту та акцію “Листок за листок”.    Наш прес-
центр підготував для тебе не тільки новини гімназії, 
але й масу цікавинок, які будуть тобі до вподоби. 
Отож, не зволікай, а хутчіш занурюйся в море ціка-
вої та корисної інформації, яка стосується і тебе!  
 

Наталія Бовкун, 10-Б клас 
 

Слово редактора 

І  знову осінь, знову перше вересня, дитячі посмішки та грайливе сонечко 
на небі. Всі святкові та схвильовані. Дружня родина гімназії 179 розпочала 
свою святкову лінійку. Відкрила її директор гімназії Ляшенко Тетяна Сергії-
вна, яка щиро привітала першокласників з першим днем навчання в школі. 
Спортивно-хореографічний ансамбль «Промінець» продемонстрував но-
вий танок, Лебедєва Аліна виконала чудову пісню, а схвильовані першок-
ласники розповідали святкові вірші. Злетіли в небо яскраві кульки, щоб 
повідомити всім — діти прийшли до гімназії. 

 І ось він, перший 
дзвоник — дзво-
ник, який розпо-
чав новий навча-
льний рік. Новий 
рік надій, споді-
вань, перемог, 
відмінних оцінок, 
шкільних буд-
нів…  

 

 

 

Наталія Бовкун, 10-Б клас. 
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«Увага! Діти на дорозі!» 

Спорт—це модно! 

Сучасні технології 

Модна сторінка 

У цьому випуску 

Календар свят 

• 21 вересня Міжнарод-

ний день Миру 

• 22 вересня День Парти-

занської слави 

• 23 вересня День наро-

дження Яндекс 

• 26 вересня Європейсь-

кий день мов 

• 26 вересня Всесвітній 

день моря 

• 27 вересня Всесвітній 

день туризму 

• 27 вересня День вихо-

вателя і всіх дошкільних 

працівників 

• 30 вересня Всеукраїнсь-

кий День бібліотек 



 

 

За даними Всесвітнього фон-
ду дикої природи (WWF), 
переробка однієї тонни маку-
латури рятує від вирубки до 
15 дорослих дерев, заоща-
джує 20000 літрів води й 1000 
кВт електроенергії. 
  Щодня з офісів і будинків 
по всій Україні викидається 
величезна кількість паперо-
вих відходів, а це тисячі де-
рев, сотні кубометрів води, тисячі кіловатт електро-
енергії. За умови правильного поводження та де-
яких зусиллях з боку кожного з нас, цей папір може 
бути переробленим, а це – збереження лісів і відно-
влення ресурсів.  

У цій справі немає маленьких 
кроків, і кожне зусилля є виня-
тково важливим. 
15 вересня учні всіх класів гім-
назії взяли активну участь 
 в акції з макулатурингу 
«Листок за листок». 
Особлива подяка учням, бать-
кам та класним керівникам: 
3В класу (807,5 кг), 7А класу 
(707 кг), 7В класу (512,9 кг). 

Також вагомий внесок зробили 8Б, 3Б, 2Г, 3А, 9В та 
5Б класи.   
 
 

Мої однокласники поклали квіти до 
обеліска-могили невідомому солда-
ту, до меморіалу викладачам та сту-
дентам, що загинули під час оборо-
ни Києва у ВВВ та до пам’ятника 
Максиму Рильському. 

 

 

17 вересня 2011 року учні гім-
назії взяли активну участь у 
ра йонному  т уристсь к о-
краєзнавчому зльоті, приуро-
ченому до 70-ї річниці початку 
Великої Вітчизняної війни і 

героїчної оборони м. Києва 
від фашистських загарбників 
та Всесвітнього Дня туризму.  

Акція “Листок за листок” 

“Увага! Діти на дорозі!” 
«Увага! Діти – на дорозі!» – місячник із такою на-
звою проводять в Україні щороку перед і на почат-
ку навчального року. Триває місячник із 20 серпня 
до 20 вересня. Мета такого місячника – нагадати 
школярам після канікул правила дорожнього руху. 
12 вересня у рамках Всеукраїнського місячника 
"Увага! Діти на дорозі!" учні 1-4 класів нашої гімна-
зії подивилися виставу "Дорожні пригоди космічної 
дівчинки". Виставу для дітей підготували артисти 
театру "Дієз".  
В гості до учнів перших класів завітав старший ін-
спектор Голосіївського РУ ГУМВС України в 
м.Києві старший лейтенант міліції Титаренко Оле-
ксій Пилипович з бесідою про правила дорожньо-
го руху та попередження ДТП. 
 

 

«Увага! Діти – на 

дорозі!» – 

місячник із такою 

назвою проводять 

в Україні щороку 

перед і на початку 

навчального року” 
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Стежками пам’яті 

ШКІЛЬНИЙ  ЕК СКЛЮЗИВ  
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Спорт завжди був і є актуальним, адже це не тільки 
один з способів проведення свого вільного часу, але й 
корисне заняття для всього організму. З метою залучи-
ти більше дітей до спорту проводяться тематичні захо-
ди.  
8 вересня на стадіоні шкіл №269 та 286 відбулося спор-
тивне свято присвячене Дню фізичної культури та 
спорту.  

Учні нашої гімназії взяли участь у змаганнях з футболу, 
"Веселі старти", підтягування та жиму гирі.  
Наша команда посіла перше місце в змаганнях з фут-
болу.  Вітаємо переможців! 
А 10 вересня у центрі Києва у День Фізкультури та спо-
рту було проведено Всеукраїнський олімпійський урок.  
Учні нашої гімназії разом з учителем Гринь О.А. та 

Спорт—це модно! 

заступником директора з 
виховної роботи Крав-
чук А.В. теж взяли участь 
у заходах свята. 
Мої однокласники зустрі-
лися з президентом Наці-
онального параолімпійсь-
кого комітету України, 
народним депутатом В. 
Сушкевичем, з легендар-
ним спортсменом-атлетом 
С. Бубкою та іншими ви-
датними спортсменами 
України.  

Ми мали змогу взяти автографи у відомих людей. 
В. Сушкевич побажав  учням та вчителям нашої 
гімназії успіхів у спорті і житті. 

 
 

ЕКО-ідеї зі всього світу 
дерев та кущів, збереження енергоносіїв, води тощо. 
Переможці конкурсу на найкращий Еко-щоденник про 
захист довкілля у 2010 році отримали у подарунок подо-
рож до Японії.  

 

 

Цього року учні нашої 
гімназії взяли участь у ди-
тячому екологічному кон-
курсі «ЕКО ІДЕЇ ЗІ 
ВСЬОГО СВІТУ 2011», 
оголошеному Благодій-
ною організацією «Фонд 

братів Кличків» за підтримки компанії Рanasonic 
(CIS) Oy.   
Мета проекту "Еко ідеї зі всього світу 2011" — вихован-
ня у дітей дбайливого ставлення до природи, популя-
ризація екологічної культури та розвиток відчуття при-
четності до вирішення екологічних проблем. 
У рамках проекту проходить конкурс "Щоденник про 
захист довкілля". Відповідно до умов конкурсу, учасни-
ки разом зі своїми батьками можуть зобразити свої ідеї 

у  с п е ц і а л ь н о м у  Е к о - щ о д е н н и к у . 
Ми теж підхопили ідею захисту .  
У своїх Еко-щоденниках ми  торкнулися тем екологіч-
ного транспорту, створення шпаківень, насадження 

ШКІЛЬНИЙ  ЕК СКЛЮЗИВ  



 

 

Цього разу гравці матимуть вибір між 2 воро-
гуючими сторонами: Республікою 
та Галактичною імперією. Гравці 
зможуть досліджувати всесвіт, ще 
до появи Дарта Вейдера, стати 
будь-яким з класичних персонажів 
Зоряних Війн та обрати власний 
шлях: чи до світлих, чи до темних 
сил.   

Халаїм Юлія, 10-А клас 

Після тривалого часу 
очікувань дати релізу, Рей Музика та 
Грег Зещук з BioWare, під час ви-
ставки Eurogamer Expo 2011 ого-
лосили, що реліз Star Wars: The 
Old Republic відбудеться 20 грудня 
в США і 22 грудня 2011 в Європі. 
Підписка на новинку коштуватиме 
$14,99 на місяць. Події гри відбува-
тимуться через 300 років після Star 
Wars: Knights of the Old Republic. 

Star Wars: The Old Republic 

munication (NFC) (дозволить користувачам 
оплачувати товари і послуги, підключаю-
чи свій iPhone до платіжного терміналу). 
IPhone 5 з’явиться у продажу через декіль-
ка тижнів після анонсування. 
Також у світ виходить функціонально зме-
ншена копія «п’ятого»» - IPhone 4S, вихід 
якої анонсується 21 жовтня цього року.  
 

Юлія Халаїм, 10-А клас 

Анонс IPhone 5 
4 жовтня - день виходу новинки від компа-
нії Apple, IPhone 5 (за данними интернет-
сайту All Things Digital). Презентацію но-
вого апарату повинен проводити новий 
головний виконавчий директор Apple Тім 
Кук, який зайняв цей пост після відставки 
Стіва Джоббса. Передбачається, що нове 
«яблучко» матиме: алюмінієвий корпус у 
формі краплі (товста верхня частина, котра 
з в уж у є ть с я  д о н из у ) ;  в е ли к и й  
3,7-4-дюймовий скляний екран; процесор 
A5 з частотою 1 ГГц; iОС 5; камера 8 Мп; 
з’єднання 4G; технологія Near Field Com-
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Яндекс — найбільша та найвідоміша російсь-
ка пошукова система. За статистикою, кількість відвіду-
вачів головної сторінки у день складає біля 4-5 млн. 
осіб. Назва походить від англ. index (yandex — yet another 
indexer; рос. «еще один индексатор» або «Языковой  
иНдекс»). 
Сайт компанії почав прюцювати восени 1997 року. 
Відмінністю Яндекса можна вважати алгоритм його 
пошуку — він сконструйований на морфологічній 
системі російської мови.  
Щодня близько 5 мільйонів людей відвідують головну 
сторінку Яндексу.  На сьогодні в компанії працює по-
над 3 тисяч чоловік. Офіційним днем народження вва-
жають 23 вересня 1997 року, коли вона була анонсова-
на на виставці «Softool». Проте певний час Яндекс був 
складовою компанії «CompTek» і лише в 2000 році 
вийшов з її складу. 
Станом на 2011 рік Яндекс є однією з най більших IT- 
компаній Росії і сьомою серед най більших пошуко-
вих сайтів світу за кількістю оброблених пошукових 
запитів. 

День Народження Яндексу 
Цього року Яндексу виповнилось 14 років.   
В свою чергу і ми вітаємо Яндекс та всіх його праців-
ників зі святом!  

Дарина Даруга, 10-А клас  
 

 

СУЧАСНІ ТЕХ НОЛО ГІЇ  



 

 

Зворотній зв’язок 

Офіційне анонсування Windows 8 

Також за бажанням можна 
буде встановити звичайний 
інтерфейс Windows. 
Побудований Windows 8 на 
базі Windows 7, але більш 
оптимізований, зокрема, 
зменшено споживання опе-
ративної пам’яті. З’явився 
повноекранний режим, в 
якому відсутні всі відволіка-
ючі елементи, вікна тощо. 
Щодо доступу до Інтерне-
ту, то Microsoft «рекламує» 

Internet Explorer 10  та свій сервіс SkyDrive. Офійна дата 
релізу ще не відома, але передбачається, що Windows 8 
вийде в наступному році. 

 
Юлія Халаїм, 10-А клас 

Під час конференції 
розробників Build Сті-
в е н  С и н о ф с к 
(Microsoft) презентував 
нову ОС Windows 8 і 
пристрої під її керуван-
ням, зокрема планшет 
Samsung Series 7 Slate. 
За словами розробни-
ків, «8» буде значно від-
різнятись від своїх по-
передників і дизайном, і 
функціоналом. До особ-
ливостей ОС можна віднести Інтерфейс Metro, в 
основі якого лежать так звані «живі панелі», що 
були використані Microsoft в Windows Phone 7, 
але даний «метро» буде адаптований під традицій-
ні мишку та клавіатуру.   

Я знаю, що навколо мене багато таланови-
тих людей. Дорогі друзі, пропоную вам 
здивувати своїх однокласників, батьків та 
вчителів своїми креативними ідеями — 
малюнками, статтями, віршами тощо. 

На вашу творчість чекають рубрики: 

• шкільний ексклюзив 
(новини); 

• майбутнє за нами; 

• гаряче питання; 

• мій клас найкращий; 

• сучасні технології; 

• наші захоплення; 

• модна сторінка тощо. 

 

З нетерпінням чекаю на ваші ідеї,  

Наталія Бовкун, 10-Бклас. 
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Школа майбутнього 

Так, дітки, сьогодні ми будемо писа-
ти контрольну роботу. 
- А калькулятором можна буде корис-
туватися? 
- Можна. 
- А логарифмічними таблицями? 
- Можна! 
Запишіть тему контрольної: “Історія 
становлення Галицько-Волинського 
князівства”.  

 
У школі вивчають методи першої медичної допомоги: 
- Що б ти зробив, якщо твій маленький брат проковтнув ключа? 
- Лазив би додому через кватирку! 
 

  
Вчителька на уроці пояснює дітям ділення. Написала на дошці “2:2″ і 
питає: 
 - Діти, хто знає, що це означає? 
 - Нічия! – підказує з задньої парти Вовочка. 

Марія Свиридова, 10-А клас 

Усміхніться  

Модна сторінка Ну що, дівчата, ось і настав новий навчальний рік. 
Ви скажете, пора не для моди, а я відповім – пора 
нового модного сезону. Саме в цей час з’являють-
ся нові колекції улюблених дизайнерів.  А ще 
осінь одягає яскраві шати. 
Я думаю, що майже всі знайомі з таким одягом як 
«сукня». А восени 2011 року сукня —  ще і візитна 
картка  нас з вами.                                                                         
Ось що я вам скажу, мої модниці: “Вдягайте 
“сукню-олівець”  та пальто з чобітками і вперед 
до школи з чудовим осіннім настроєм”. 
Ви знаєте, що будь-яка сукня вимагає відповідних 
аксесуарів: це наші улюблені сумочки, туфельки, 
прикраси. Можливо ви скажете,  що в школі це 
нонсенс. Я з вами погоджуюсь, але існує компро-
міс: наприклад мінімалізм – зручна  сумка, невели-
чка підвіска та сережки, коли похолоднішає, то і 
маленькі рукавички, які фантастично виглядають 
з чарівним обідком. Будьте завжди модними і ча-
рівними! 

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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