
!$ý*tH*" ТIrymсоквт* учнiв у жiжххцw*тi курiнлtя, викIн}&rи нжж}rжн* sTfrýJr*ýE I

,ц* иlеТ gr5Фн*Тзежжý,

J. ,{кшýr*f**l4iя у*жи з*нi*" с,frs#рg#н* хрсl#л***яв9 снrrrу*gý
Уцшsи*gtи* rТ*сrqfi*r*rgп ýiж., ý*вffJIýýкё оIIФвiýftIiýя.

У *аry, ж дФрru}Ф fr{ýtвýýýФю Фr*рФ}ж}*, фл* rýрн*х gK у кtr}цi. З*я*лtiла },tffý*да

ryеýЕче, ýПf;нхt:trИ ýftIIакФИ rryжi рiзнок*rrь*р*в*f\} ýзrхlry, жерн паJIflлý{ ка кrцrь*бgх

тý*Jrьýtжý, д д**ь у ттrи,ýинi *&,frfir} ъ эхsзщ р*зк*iжкоцsре*, зм&Iýfiи*я в иl**теr{ТВi

*rriay ýташýн. У гgжýожсжу крiелi*ЖlЧ*лцi н к*псд*цlсуп H*niвrlýxta",1& ж}irкý хЕýрп

дЬq?ftе{е prgKis } ьl з, Л*r*иьrшй вiт*р*r.ъ ryýт*ryJ!!{sё к$руж!{в ff зg_ýсrrиtrк tsýJэФ*tf;,

KiбH жýмж-ЁlýGf; р,*э&*g*ýъхrн. hлу*т*iщп, же€тьсяt t{* psýyýaJls iT: Hi рзкiuжий ФýЩ,

Hi р*зкрltж ý* h{адеýьiý*fidу ryr"ry юiK}}{Iq r*i на*rкrýrжнý tsаса-, иi ч},ж*ж Ъ{уз}*к&

жJIиý&н :i*ee ь{Фýsржs}Ёу кха:зtiт*ф*нt,

Р*ят*,м **iдкн н* ýsявЁЕ rурry,дiтлах[в, fr*скх, зам}rFз*ý{жý, у trкOму*ъ яшtа*itтi

закi*t-ь *дýrу, А тут, ях }r& ýжжф1 *fiуrfi B*+Hi* ýе ý*рýri& т*цi з&rзеryкУ Kefty

*i *оя*д*ж{е}fiи й нсlжрямувев Ёт*}кк*}Ф gб дiпчцýки_ Фчi дiт* тgl* i нрл*ккнiлн д*
rtilдж**а, же "s-rýhdy ýуял* н*fr**яý{нi дтlх ннý "ilеýФrqi. 

***т щ&týжýý'}' * iз щироrо
*аэжрirrя,* rп*думffý *х мiжi, н*яккжаi tрiхнкь* fiоrуJя&*и fJ*gK, яiяiýlз:лк вiд э*rар*жi
* крцали *шýi r"раrи*ж"

Sжfrн tsФýж др{ý}ýtrэяffъ у ё&& 
"р*кк 

д*ншg- т* фяи fi Ketvt*дp зJ{и*Oваýi: дiачшжка

аа*iж ж* }орк}{уJI&сь Jf&ýýщiBo а ýr*д*и, Kи&KiftM IýJIФýи, вiдigл*вжж *ýуry *т*JIё

кfiде_тк жIже},кн иечжffiа **ýattri, шl,* *ежg fr*I"*дfiёýý,

Н*н*д*дriк ;ршлл**а лi.ти ýiджжЬ, Мыж*iм r*.жа*ужrrж, *мiruш**я} ýад*"ýи 8'I}ffiжкy

й шgе бi_г:ьжt з*ýружнtов&JIЕ *giý ýдýý д*кT Ф * наýиж*в gк}tякfi, &JTФ ý*ин, Фч*вIин*s

r*iтр*ж цý}f }r* }fiQф}tr{и*ь,

'uIЦ*sfятапi.-- Бож*, жi в*ltи жесfi}týil}То;"-пп***чдiпчкжка, i аГjýлал*rп*r{к *q*к

е!д$иrж*fi i{**жжsýжа Tyi"a * Si:rb".-

SЪgjd*ь ýжglry ý}* рая{ýs0 elfiyx*srи, ?* *к*жiтъ:
* IЛ* nsýý{*"fxк дiт-лt жр яiвчинку? {Щ**лэtкаI)

- -& дiв'x*кrtа нр* яiте*? {Ща*кишiI}
* Чи жожн& вв&жfrти щасJlиýýии ýiTeй, якi ро*ryть у зfiидп{ях, уrrрФr*лOдь,

}t8 ht&}Фтъ крк*т**жgrо *джу?
* Кgrв в*ж ýiяьшё }к*ýь: цлtэ* дiтgfr чи яiвчяgry? Ч
Уч1.лttвgt;*, ý*ýrrмФýи*, rýg ж*жн& ýý&кати цесfiквижrt дiтеfi, *Ki вкр*ýтýють

у #iдхх*rri й gь-rтвжах.

Дrе У дежfrму BýrTeýKy ýФкЖ текН щ**лн*iшi вiд цigi дiвчиt{нýt, ЩФ куп Етъffý

у рýзкошах. Тх Fаду* в*скяЕ* тетlJхЁ* I}i* д*зв*ý}r.ж* жер*tштi п*киtтуr}* Фшri ш*елi

ft весел$ rратж*ь не B,3вIHцi, в*ни м&IФть к*йýiльчlд* ý*гат*твш-здOрФý'Jt, яквr0 ý*

мас паннФчка.
Д ,*я*р*в'g .* кg g**яiлх*тлижfr *r*ap$, цg ще#rý} ýкФIý ии кфд**цiнт*емr Т*Дi,

к*ýх{ жа€h{0. I баrжr* ях*д*fi, як ý& ýаредsк*альнФ, *вмл { причжl*ю gв*iх хв*ра6,



ca*i ВКОДЮЦГlЩЪ СОбi *Р Черffi джi шкiдlшi звпцtсл. вп, шilпевно, нGраз тдкпро Нкх i можете *iцповiсти, Й r;;; с шкiдшrвиrдrr дIIff здоIюв'f,.(Сцшашrя мiрt<jмапъ лкlЬ. }
ЗУпшни*тос* ***й й *'р*'*рltстнцi наслiдкiв. rqypiHHя. fule пGрgд тимпро8едемо непеlтишшtfi Ер Й**rЬо** 

- працдrвiстъ i щтiсть вцповiдей.г #;;' з-х1.ц6r.^о.r**, шпбшрйrrе
l. Чк пробувалти ви к5цгтrи?

a)Hi; ФТак-
2. Чи спqдобалосъ пal*l цс?

а) Hi; Ф Tar; в} ftшrа вiдrlовiщ.
3. Як це вIIJIкIцЕIо на &lшесаrrошотJггш?

а) НiЯfl; ф ЗаКаШЛЯВСя; в) Сhало IuдФ; г} вi.дт5l.в rryдоц/, гпrловкшт бiJb.4. Що сшоЕукiцо вас зак5rркшr?
а) Щftивiсть; б} Не хйъась фгп слабаком у юшlапii;В) ХОТСТЬсп шsIцще стати доросJIfrш_

5. TIK цродоцхусте вш цезаrrятля?
a)Ifi;
б) Впрiшив, що меrri ще рено ;
в} Тац цродовшrую;
г) trкодi, в кOil{паffrТк;ryцiв

6. Чи зIrдOrъ вацri ПатьЙ про це?
а) Вшtи не запицдоть, я не кфIqF;
бl { признався i дав слово бiдьЙ ше чrрпт}r;в) Я пршtовав це вiд батькiв;
г) Батьки не забороняють.

Ш Роfuшалiцtшьrзо|'Ф,fiсti Чпеrш iТпiщаховукrгь кЬкiстъ вiдшrовiдей юOкцог0ffiу пrтiм огояOшуют", Г*,у*,ЫпередаюТЬ 
}лпIтедю дIя детальнiшоru

rИ Вuсmуп запрОшеilЧлiкtрЯ про зzубнi HaatilKu кltрiпttл.Уразi, якщо кtlасннй керiвннкЪ* й *o*rroocTi запросr.rти фахiвця, подаемодJLI нъоп} iнформацirо з KIrюKKE Bi,M. Яruдтнсьrсй. У.шлrл Ь,фд*"iстъ Hilmmrrryl iuшФmлю. *К.: Радшrська шкоJIа, 1986. * с. 2ь34.
За даними Bcec*iTпboi органiзацii охорони здоров'я, зflгаJIьна c'epTlricTbкlрцiд перевпщу€ c*epT'icTb HeKyplliB на зЬ8OУо, найбiльшu рiзннця припцдаена BiK 45_54 рокн, тобто найцiннiший щодо професiйного лосвiду fi творчоiaKTt{BIIogTi, ЩОРОrqУ ВЦ ХВОроб, пов'язшtlос iз oypi";r, .rornpue fiлизьrш мiлъйонаосiб.

Якi ;к uе хвороби?
1, Iфрi;rтrя сприЧиIfi{с обвqп}гУваЕтця (скдероg) с}шлн i стае одшш.r з наfiвшкгrrmiшдтх



-

факторiЦ лсi внктПпвlотЬ iкфрш Мiоlврда, iнсlпьц зхrворюв{IЕпн аргерifi сqрцевоп0
м'яза i мозку"

2, У ,,Jфц," рiзrсо пilшrццена частuта зФворюванкя дDfftJш{ж шrшжЬ: хронiшоrо
бршхiтУ й смфiземи - хвороблшвого розширеш{я ткаЕвни леrЕIIь. Щi хшороби
щорху вбиваrgrь десяткц тися.I i каlriчшъ ще бirьшу кiлъкiстъ ллодеfi.

З. Найстрашнiшою розIшЕтою за кlrрilткя е рж лег€нь. 90% ycix вltпцдкiв рдIfу
леr€нъ припцдае на щrрцiв.

тюrгюновтй дьогgгъ, яtrссlго найбiльше назбкрустъся в кiкцi виц{реноi цкгаршr
(ло рчi, деякi пiддit'kн збирають i док]фюrоr" нiдопагки) - страшIIfl отр}рfа! {къ
ЕОГЦДаrcЕlИВДПtаЛlЬНi ЦЦIЯШШqЦДilЩ сцррl}Iи[иезтlошtiсtшйрiсттlнrшr. Засrлrпотlашц
l00 викУрsних tцгарок вIlлцкiкjfrь так на людинуl як piK роботн з токсичнкми
pgIoBIrHaMи- ГIрOтtrом polqy в легенi запекпоm ЩщЕ пOIрffIrLrе бшзьlсо кiлограпrа {l)
ТЮТЮfiОВОГО ДЪОrТО, В ЯКОМУ МiСТИТЬСя одЁн з найатсггtвнiшrж радiоелемснтiв _
полонiй.

Американоъкий жtrрналiст Марк Ушерс у стаrтi 'ТIюдкна, яка cKJIaJIa BTtacHtTй
IIеIФолог" переДtlв врФкаючУ сповiдь чоловiк*, знищеЕого тIOтlюном. Автор цiсi
cTaTTi IqFI}HB, не звертаючи увап{ на заборони лiкарiв i погiршення самопочугтя.
ЛiКР, ДО fiСОГý BiK ЗМУШеНий був нарештi зверчrтнся, trоставив дiаrпоз _ рак
легенi, Недопомогла i негаftrа хiрlrргiшlа опе,рацiя. За кiгьrадriвдо cMepi ьк5рналiст
написав свою останню статтю, що викривас злiсноrо ворога людства, * ттстюн.
Страшно чlпатн тuй запiзнirшй зойк цро допомOry.

насцiдком курiнпя може бу1н i рак чкрок, шлунка, печiнкн, стравоходу,
пiдщл}rrпоюТзалози. БЬшiоть хiрургiв ýlзерДЖyr{rгь що HilmTlпr е цршчиною i такогu
захворюванIIrl} як гакцрена нiп

ПерслiК смергеJБнtfl( хворб, викltлtканих курiнням} можна цродов}Iqrваш.
.що речi, тютюновий дим, який мiстиlъ у своему ýкпqд полонiй, Рцдiоаr<тrrвннй

свинець i BicMyT, небезпечниft не тiльки дIя TIo(, хто к}тить, а й ддrя тtп(, хто джае
Iцft,rдш{омl насамперед для дiтей. Розладн сЕу fi апетиту, порушення дiяльностi
шлунка й кишсqникъ пiдэнщена лратiкшrвiоть i, кпвiтъ, вiдставашrrя у фiзшшому
розЕIrп(у - ось перлiк явIlщ, пршrIина якrr( - у гlачцi цнгарк. Масове щrрiнн*
вюрчу€ середfiо тривапiьтъ лцпського )ютття,

Отже, колц BilM запропоýrуIотъ цигарку, запнтайте себс: *'Що я роблю? fuя
чогО MeHi отруювати свiЙ органiзМ?-." Не бifiтесЬ тогоt що, вiд1лоВнВшись вiд
lgрitulя, ви Етраппе повату своiх ровесшrкiв або й старшж, на якID( так праrrrеmе бутft
схожпми. Навпакл, аrrортrrету Bapt додасть ýила волi, пrулсriстъ цршЕставlтги себЁ
п{м, fго в попЬнi погешD( звкltок. II*-{ вн доIйжGтеr щови особистiстъ, а нg ганчiрхffi,
У ВЁЮ €СЕОЯ ПШrЩiЯ, сВОiпОгПядн, i вн незбирстесь нirогu нас.пiд/вtrи.

ffалсачлхё змlанлtя,
обmворi* цg шт.ffiIя Едома з батъками, з дiдусем i бабусею- Зiставте iхнi t

мiркуванЕrr з пачушrм на ypoui,


