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1. 2. Ми –агітбригада НВК №12 

3.4. Ходімо з нами мудрого навчатись 

5.6.Наш девіз: «Простягни руку здоров’ю» 

7.Наша назва : PROTECTION 

(шахматка) 

1. Ми хочемо звернутися до Вашої совісті. 

2. Відкрийте очі! 

3. Відкрийте вуха! 

4. Відкрийте вікна! 

5. Відкрийте серце! 

6. Відкрийте душу! 

7. Не будьте байдужими! 

Всі : Оберіть здоров’я та життя! 

(клин) 

1. З біблійних переказів ми знаємо, що людина жила до 700 

років.Вчені розрахували, що життєвий потенціал людини 

розрахований на 400 років. 

2. Вчені довели конкретними науковими дослідженнями, що 

нормальна тривалість життя людини 150 років.Тривалість 

людей у високогір’ях Кавказу сягає 120 років. 



3. Багато видатних людей минулого творили і працювали в 

поважному віці 90 років.Зараз середня тривалість життя 

європейців 82 роки. 

4. А середня тривалість життя українців 57 років.Подивіться на ці 

цифри і задумайтесь! 

5. Чому наше життя таке коротке?Тому що багато хто сам собі його 

вкорочує. 

6. А саме вживанням алкоголю, нікотину, наркотиків.Ведучи 

малорухомий спосіб життя. 

7. Маючи нераціональне харчування.Забруднюючи навколишнє 

середовище. 

1.Офіційно по лінії МВС в Україні зареєстровано 107 тис. наркоманів. 

2.Реально в 10-15 разів більше, понад 1 млн. 

3.Наркоманія – це порожні очі! 

4.Наркоманія – це розірвані душі! 

5.Наркоманія – це тіла, що корчаться в ломках! 

6.Наркоманія – це інфекційні і венеричні хвороби! 

1.Наркоманія – це СНІД! 

(дівчина читає вірш сповідь) 

7. Я померла недавно – лиш тиждень назад 

Коли поставили мені діагноз «СНІД» 

В моїх венах отрути, уповільнений яд 

Серце болісно стогне від розлуки і бід 

Починалось все просто – з травки легкої,  



Далі – пігулки, потім голка шприца. 

Не чекала для себе я долі такої  

Та життя вже невпинно іде до кінця 

За миттєві блаженства плачу я ціною, 

Визиваючи жах і пустоту за вікном. 

А скільки чудес за скляною стіною 

Я лишилась пішовши цим хибним шляхом  

Там лишилось кохання, друзі мама рідня  

Там залишилась мрія, що згоріла до тла. 

Якщо хтось ще на мене в цьому світі чека  

Я йому відповім, що мене вже нема  

Відпусти мене біль, відпусти в небуття! 

Відпусти мене страх і на чатах не стій  

Просто знай наперед – вже нема вороття, 

Якщо підеш і ти по дорозі такій 

Відео «СНІД – це повинен знати кожний»!!! 

2.Здоров’я – це ранок зі свіжим повітрям! 

3.Це сонце, що гріє ласкаво й привітно! 

4.Здоров’я – це смак свіжих ягід дозрілих! 

5.Це спорт, що дає нам наснагу і силу! 

6.Це танець швидкий, енергійний, сучасний! 

      7.Здоров’я – це пісня, що лине землею. 

Всі: Обери життя і здоров’я! 

 



мінус «Бережи любов» 

Сьогодні разом зібралися ми 

Щоб стало краще нам у світі жить 

Здоров’я щоб могли ми зберегти 

Щоб могли цінить 

Кожен час і кожну мить 

Щоб розцвітали квіти кожен рік 

І дарували нам свою красу 

Повинні людям пояснить 

І оберегти душу їх від пустоти 

Приспів 

Збережем наш світ 

Збережем наш дім 

Збережем серця 

І станемо щасливі ми у всіх краях 

В душах і серцях 

Хай живе любов 

І доброта нас не залишить тут і знов.  

 

 

 

 

 

 

 


