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В цьому випуску:
Чисте
місто
екологія душі!

–

В и з н а ч е н н я
здоров’я
Вітаємо переможців
загальноміського
спортивно–
розважального заходу «Я люблю
Україну»
Проект «Я—творча
особистість»
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Самоврядна організація
“ГАРТ”

Славутицький ліцей

Чисте місто – екологія душі!
16 листопада 12 ліцеїстів взяли участь у міській молодіжній толоці разом із міським головою Володимиром
Петровичем Удовиченко, працівниками виконавчого
комітету Славутицької міської ради з прибирання території навколо Свято-Іллінського храму.
Подяка учням, які не залишилися байдужими та добросовісно прибрали територію:
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Учням 11 групи: Бовкун Анні, Музиченко Владиславу, Шумейко Олександрі
Учням 12 групи: Самойленко Даниїлу, СалтиковуІллі
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Учням 21 групи: Лещенко Владиславу, Ожогин Марку,
Швець Катерині
Учням 23 групи: Кулєшову Івану, Перфілову Богдану
Учням 33 групи: Волочнюк Дар’ї, Михайлининій Тетяні

Рухайся більше –
проживеш довше.
Народна мудрість
Гімнастика є цілющою
частиною медицини.
Платон
Ніщо так не виснажує і
не руйнує людину, як
тривала фізична бездіяльність.
Арістотель
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ВИЗНАЧЕННЯ ЗДОРОВ'Я
«Здоров'я - стан рівноваги
між вимогами середовища
та силами організму.»
О. О. Остроумов
«Хіба здоров'я не диво?»
А. П. Чехов
«Здоров'я... - стан індивіда, чий організм функціонує добре.»
Енциклопедія Ларусса
«Здоров'я - це стан, за
якого всі функції тіла та
розуму зберігають нормальну активність.»
Медична енциклопедія,
Філадельфія, 1964
«Здоров'я - природний
стан організму, що є виразом його досконалої саморегуляції, гармонійної взаємодії всіх органів і систем
і динамічної рівноваги з
оточуючим середовищем.»
С. М. Павленко

«Здоров'я - це такий стан,
коли всі частини організму
організовані й функціонують у такий спосіб, щоби
забезпечити людині можливість доброго життя та
збереження виду. Здоров'я
- це стан, що узгоджується
з природою.»
О. Тьомкін
«Під здоров'ям у загальному плані розуміють можливість людини адаптуватися
до змін оточуючого середовища, взаємодіючи з ним
вільно, на основі біологічної, психологічної та соціальної сутності людини.»
М. Попов, П. Михайлов
«Здоров'я - правильна, нормальна діяльність організму.»
Є. І. Ожегов
«Здоров'я - це рівновага
між індивідуумом і оточуючим середовищем... є про-

блемою свідомості й розумного способу життя кожного окремо, гармонії розуму та почуттів.»
П. Вебер
«Здоров'я - це перша і
найважливіша
потреба
людини, що визначає її
здатність до праці, гармонійний розвиток особи, вона є головною передумовою до пізнання оточуючого світу, до самоствердження і щастя людини,
до подальшого розвитку
людського суспільства.»
М. С. Бєдний
«Здоров'я є умовою гармонійного розвитку людини і
в той самий час показником
рівня
соціальноекономічного розвитку суспільства.»
О. М. Анохін
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Вітаємо переможців загальноміського
спортивно–розважального заходу
«Я люблю Україну»
Учнів:
Вишневецьку Юлію, 11 група
Герасько Гліба, 12 група
Поплигіну Вероніку, 12 група
Зозулю Даниїла, 12 група
Батьків:
Рамуля Дмитра Юрійовича
Белунуну-Герасько Ларису Север’янівну
Гончар Олену Анатоліївну
Алених Олексанра Валерійовича
Тренера команди:
Приходька Олега Володимировича

Бажаємо «Патріотам» нових злетів і перемог!
Подяка учениці 41 групи Корчак Тетяні за створення емблеми команди.

Ліцей
Проект “ Я—творча особистість”
Я - творческая личность. Я сейчас могла бы написать о своих хобби и увлечениях, но считаю это банальным. Творчество - понятие безгранное и для
каждого может означать свое. Я творческая личность потому, что как что-то натворю, так натворю…
Еще у меня очень хорошее чувство юмора, а если в
этом кто-то сомневается у меня есть прекрасный талант не обращать внимание на завистников. Еще я
умею появляться в самый напряженный момент и
развеять обстановку своей очень милой, искренней
и широкой улыбкой, что тоже не просто. А если
серьезно, по-моему, очень важное искусство жить.
Я не люблю плыть по течению, я иду или против,
или создаю своё. И то, что я попыталась (не знаю,
получилось ли) отойти от серости и банальности –
это тоже творчество, мое творчество.
Александра Шумейко
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