
2019
І семестр



Музей історії України у Другій світовій війні

Фестиваль історій 2 вересня



Тиждень проти булінгу

Зустріч з представником Управління юстиції м. Києва
Тренінг “Стоп, булінг!”

25 вересня



Тиждень проти булінгу

Тренінг із психологом Карнюхіною О.Д. 
“Життєві цінності”

26 вересня



Зустріч із письменницею Ольгою Войтенко

Презентація книги  “У світлі світляків”
(друга частина)

1 жовтня



Екскурсія до музею історії Києва

Середньовічний Київ

3 жовтня



Квест до Дня захисника України
та Дня козацтва. Вітання від дівчат

11 жовтня



Літературний інтелектуальний турнір

17 жовтня



Проведення уроку Істоміном В.В.
“Використання сучасних технологій. 3-D принтер”

23 жовтня



Святкування Дня народження гімназії

25 жовтня



Написання Всеукраїнського радіодиктанту

8 листопада



Театр тіней для 5-х класів

12 листопада



Фестиваль “Театр тіней”

29 листопада



Інтерактивні практичні заняття 
у Київському зоопарку

Тема “Кішки. Примати”

28 листопада



Інтерактивні практичні заняття
у Київському зоопарку

Тема “Гризуни. Плазуни”

5 грудня



Інтерактивні практичні заняття 
у Київському зоопарку

Тема “Глобальні проблеми 
екосистеми”.  Квест

12 грудня



Всеукраїнський тиждень права  
Тренінг батьків із психологом 

Спартаком Субботою на тему “Психологічна
допомога підліткам у кризових ситуаціях”

11 грудня



Всеукраїнський тиждень права
Зустріч із к.е.н. Жук І.Л. Тренінг на тему 
“Запобігання гендерної дискримінації.

Рівність прав жінок і  чоловіків”

12 грудня



Всеукраїнський тиждень права
Проведення правового всеобуча для 5-х класів 

“Справедливці”

13 грудня



Новорічне свято
19 грудня



Відвідування кінотеатру Батерфляй Ультрамарін
Перегляд мультфільму “Крижане серце 2”



Учасники та призери 
районних спортивних змагань

• Вдовіченко Кирило – чемпіонат Шевченківського 
району із футболу

• Вдовіченко Кирило, Дяченко Денис, Сидорик
Софія, Шлапак Олександра, Фастовець Нікіта –
спортивні змагання “Олімпійське лелеченя”

• Коломієць Кіріл – чемпіонат Шевченківського 
району із баскетболу (2 місце)



Учасники та призери конкурсів

Коляда Ірина – Літературний конкурс ім. Яцика (2 
місце)

• Муренко Єкатерина – Літературний конкурс ім. 
Т.Г.Шевченка (2 місце на районному етапі, 
учасниця міського етапу змагань)



Учасники та призери олімпіад

• Діденко Дмитро, Ігумнова Олена, Матвєєва 
Станіслава – олімпіада з математики

• Муренко Єкатерина – олімпіада з лінгвістики (3 
місце)

• Муренко Єкатерина (3 місце), Пересунько
Анастасія (3 місце) – олімпіада із зарубіжної 
літератури 

• Діденко Дмитро (1 місце), Пересунько
Анастасія (3 місце), Посохов Андрій (3 місце), 
Мнишенко Богдан – олімпіада із хімії

• Жалдак Анна – олімпіада із фізики (3 місце)

• Коломієць Кіріл – олімпіада з екології (1 місце)



Миттєвості життя класу



З Новим 2020 роком!


