
МОЛОДЬ.
ПОГЛЯД У
МАЙБУТНЄ.
(СТОРІНКАМИ
КОДЕКСУ ЕТИКИ)



ЗМІСТ
Будь чесним.
Зберігай гідність.
Поважай.
Будь вихованим.
Готуй себе до натхненної праці.
Будь здоровим!!!
Шкідливим звичкам-ні!
Дружи!
Будь милосердний.
Зберігай оптимізм.
Поважай батьків (старших).
Піклуйся про чистоту свого міста.
Розвивайся всебічно.
Спробуй вивчити декілька мов.



Сторінка 1



Ничто не может так вдохновлять людей и помогать
им, как дружба.

Ба Цзинь.



Неразумен тот, кто больше стремится иметь богатство и
силу, чем добрых друзей.

Еврипид



Дружба - самое необходимое для жизни, так как никто не
пожелает себе жизни без друзей, даже если б он имел все

остальные блага.
Аристотель.







Друг - это человек, с которым я могу быть искренним. В его
присутствии я могу думать вслух.

Ральф Уолдо Эмерсон.



Истинной дружбой могут быть связаны только те люди,
которые умеют прощать друг другу мелкие недостатки.

Жан де Лабрюйер.



Смысл истинной дружбы в том, что радость она удваивает, а
страдание делит пополам.

Джозеф Аддисон.



Если человек на своем жизненном пути не приобретает себе
новых знакомых, он скоро оказывается одиноким.

Самюэл Джонсон



Сторінка 2



МИ ЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ!



Сторінка 3























Сторінка 4



1) Чи палите Ви постійно?
2) Чи пробували Ви палити?
3) Чи вживаєте Ви постійно слабоалкогольні напої?
4) Чи вживали Ви слабоалкогольні напої?
5) Чи вживали Ви алкогольні напої?



ПІДСУМКИ
Ким би ти не став, куди б тебе не занесла доля, пам'ятай: ти
виріс в м. Славутичі, навчався в Славутицькому ліцеї. Не сором
його честі!
Постійно займайся спортом, загартовуйся, що дасть змогу
пропускати менше уроків.
Проводь вільний час на свіжому повітрі, а не за комп’ютером.
Не поповнюй ряди курців, наркоманів і алкоголіків.
Піклуйся про здоров'я (в т.ч.репродуктивне).
Дбай про своє здоров'я,якщо хочеш досягти успіху. Пізнавай
глибоко закони природи, живи у злагоді з ними.
Не забувай шкільних друзів (зустрічайся щонайменше раз на
рік разом з куратором).
Не відштовхуй тих, хто прагне дружити, спілкуватися.
Підтримуй м.Славутич в чистоті.
Не смітити в лісі, на річці, в інших містах.
Любов виникає з любові; коли хочеш, щоб тебе полюбили,
полюби першим.




