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Ліцей—за здоровий
спосіб життя

(наприклад, літачків).
Старовинне східне за-
хоплення (хобі).

Кайтинг
Це захоплення (хобі)
включає виготовлен-
ня і запуск повітряних
зміїв. Повітряний змій
або кайт - літаючий
об'єкт важчий за
п о в і т р я ,  щ о
в и к о р и с т о в у є
підйомну силу рухо-
мих повітряних мас
(вітру). Існують кайти
безлічі різних форм.
Форма кайта, а також
в и к о р и с т а н н я  в
конструкції додатко-
вих аеродинамічних
елементів, як вбудова-
них, так і закріплених,
визначає пілотажні
можливості кайта.

Макраме
Виготовлення виробів
плетінням вузликів.
Дуже цікаве захоп-
лення (хобі), що не
вимагає спеціальних
пристосувань.

Існують десятки захоп-
лень (хобі), якими за-
ймаються люди у віль-
ний час. Серед них є
дуже поширені і абсо-
лютно нешкідливі
(в'язання, вишивання,
рибалка, туризм тощо),
а є й такі, які з часом
перетворюються на
залежність (наприклад
ігроманія). Для люди-
ни, яка веде здоровий
спосіб життя, наявність
хобі - могутня підтрим-
ка психічного здоров'я
і гармонії з навколиш-
нім світом.

Батік
Дане захоплення (хобі)
- узагальнена назва різ-
номанітних способів
ручного розпису тка-
нини. В основі всіх
цих прийомів лежить
принцип резервуван-
ня, тобто покривання
спеціальним складом,
що не пропускає фар-
бу, тих місць тканини,
які повинні залишити-
ся незафарбованими і
утворити візерунок.

Бісероплетіння
Бісер - як правило, різ-
нокольорові скляні

намистинки з отвором
для нитки. Захоплення
(хобі) бісероплетіння -
виготовлення виробів з
бісеру. Для додання ви-
робам потрібної фор-
ми в більшості випадків
використовуються тве-
рді каркаси.

Боулінг
У боулінгу треба прос-
то катати кулі по доріж-
ці і збивати кеглі
(спеціальні фігури, що
стоять в кінці доріжки).
Для даного захоплення
(хобі) існують спеціаль-
ні боулінг клуби.

Бонсаї
Бонсаї - це вирощене
спеціальним чином і
декоративно оформле-
не карликове дерево.
Досить поширене захо-
плення (хобі).

Віндсерфінг
Катання на спеціальних
вітрильних дошках. Ду-
же гідне захоплення
(хобі) для безстрашних
і сильних чоловіків.

Орігамі
Мистецтво складання
виробів з паперу
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СТР. 2 ЛІЦЕЙ—ЗА ЗДОРОВИЙ

Прядко Марина - 41 група

Здоров’я для мене—це …

 Щасливе життя

 Великий біцепс

 Радість

 Добрий, веселий
настрій

 Постійний рух

 Довге життя

 Повноцінне життя

 Спорт

 Краса

 Можливість розвивати-
ся

22 група

Здоров’я для мене—це …

 Здоровий спосіб життя

 Можливість займатися
спортом

 Це все життя

 Веселий настрій

 Добробут у всьому

 Щастя

 Можливість рухатись

21 група

ТВОЄ ЗДОРОВЯ У ТВОЇХ

РУКАХ,
ТОЖ БЕРЕЖИ ЙОГО

ЩОДНИНИ!

М.ТЕМЧУК

Поняття «здоров’я» словами ліцеїстів ІІ курсу

Вітаємо з перемогою на міському конкурсі!

СТР. 3ТОМ 1, ВЫПУСК 1

Вчителям фізичної культури присвячується ...

Приходько Олег
Володимирович

Жема Сергій
Миколайович

Передерій Діана,

Климчук Вікторія - 33група

13 група

Здоров’я для мене—це …

 Одне з
найважливіших речей
у моєму житті

 Відсутність хвороб

 Коли нічого не бо-
листь і є настрій

 Коли маєш заряд
енергії на весь день

 Духовне, психічне,
соціальне благопо-
луччя, а не тільки
відсутність хвороб

23 група

Порада: Творіть добро. Адже на добро відповідають добром. Воно обов'язково до Вас повер-
неться у вигляді гарного самопочуття та настрою.

Найбільше в світі
багатство – це здо-
ров’я.

Народна мудрість
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Над випуском
працювали:
Лотоцька В.,
Скіженок К..,
Бабарига Р.,
Алених Т.Ф.

Л ІЦЕЙ

С АМОВРЯДНА
ОРГАНІЗАЦІЯ

«ГАРТ»

Лотоцька Валерія, 41 група

І місце

Підсумки фотоконкурсу «Здорова родина—успішна країна»

Україна, 07100, м.Славутич, вул.
Героїв Дніпра,6

 (04579) 2-22-60

E-mail: sliceum@ya.ru
www.sliceum.at.ua

Народна мудрість:

 Як на душі, так і на тілі.

 Весела думка—половина здоров’я.

 Якщо дитина бігає і грається, то їй  здоров’я усміхається.

 Бережи одяг, доки  новий, а здоров’я, доки молодий.

 Здоровому все здорово.
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