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Класний керівник

«Учень – це не посудина, яку 
потрібно заповнити, учень –

факел, який треба запалити!»
Стародавня мудрість



«Україна починається з тебе…»

Свято першого дзвоника. Перший урок

1 вересня

Згадали, що кожен з нас – українець! 
Обговорили, на скільки важливо бути вихованим, 
толерантним, чесним та ввічливим, адже наша 

держава починається з кожного з нас.



СТОП
булінг

Інтерактивне заняття 
від Управління юстиції 

Шевченківського 
району

25 вересня



27 вересня

Наукова конференція від 
компанії “Esri Ukraine”

Учні 9-х класу на чолі із вчителем

географії взяли участь у науковій

конференції від компанії “Esri Ukraine”, 
де познайомились з роботою та 

функціональними можливостями дронів
та іншої просторової техніки.



Проект 
«Не слабка стать»

09 жовтня



11 жовтня

Президентський
полк

майстер-клас



Гала концерт

присвячений 27й річниці 
заснування гімназії НПУ
ім. М.П. Драгоманова.

Учениці 9б класу 
виступали в хорі 

гімназії. Кияниця Катя та 
Глазкова Єлизавета 

разом із своїм 
ансамблем Візінова

привітали рідну гімназію 
гімнастичними та 
акробатичними 

номерами.

25 жовтня



листопад -
грудень

Команда гімназії посіла І місце 
у змаганнях з баскетболу

(Федерація баскетболу України)

Кравченко Степан



Спілка українських підприємств
«ІТ – це наше майбутнє»

11 листопада 

Компанія EPAM System -
Найбільший світовий виробник

програмного забезпечення/



27 листопада

Виставка UKRAINE WOW

Унікальні експонати та інсталяції, які змусять вас закохатись в Україну та 
сказати: «Вау, яка вона неймовірна!»

Учні змогли політати над Батьківщиною-матір’ю у віртуальній 
реальності, подивитися в телескоп Миколаївської астрономічної 

обсерваторії, побачити оригінали робіт Малевича та Архипенка, дізнатися, 
як народжується бурштин і як виглядали перші срібні гривні Київської Русі, 
зайти в мазанку та тунель кохання, що побудовані прямо у виставковому 

просторі, та багато іншого.



27 листопада

«Ukraine WOW покликана розповісти про все 
найкраще, що є в Україні, та надихнути

українців більше подорожувати.»



2 грудня

Фестиваль “Театр тіней”

В рамках конкурсу 
“Гімназія має 

таланти” 9Б клас 
взяв участь у 

театрі тіней та 
представив казку 
“Вінні Пух іде у 

гості”. Режисером 
виступила Кирсенко

Ангеліна, а в 
головній ролі Вінні
Пуха – Даніелян
Андранік. Посіли І 
почесне місце у 

конкурсі.


