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З радістю в серці 

   Кожен з нас, вчителів – творчі люди, наділені чудовими здібностями. Більшу 

частину свого життя ми проводимо у гімназії, тому проживати цей відрізок часу 

потрібно найкращим чином, з великим задоволенням від своєї роботи. Години 

нашого життя, також і ті, що проведені у гімназії, ніколи не повернуться до нас. 

Ніколи! Тому потрібно зупинитися і подумати, як я проживаю цей час, для чого 

я саме тут, в гімназії, яке моє призвання? І виконувати свою роботу найкращим 

чином, з радістю в серці. 

До успіху, гімназія! 

   Гімназія, чи інше підприємство, це завжди кипа якихось установчих ділових 

паперів і печатка. Але головна цінність – це люди, працівники, їхні вміння, 

навички, таланти. Всі ми разом і є сьогодення гімназії, колектив, і ми відчуваємо 

свою цінність, ми перестаємо рахуватися зі своїм часом і живемо життям 

гімназії, віддаючи їй часинку себе. Гімназія - це сплетені воєдино ланцюжки. 

Вічний закон природи, згідно якому, чим більше ми віддаємо, тим більше 

отримаємо радості та задоволення від нашої роботи – працює і в нашій гімназії. 

Колектив гімназії, створений директором, це міцна сила. Проблеми на роботі 

зникають назавжди, якщо ми всіма частками душі  любимо те місце, де ми 

працюємо, ту роботу, що ми виконуємо з навчання та виховання людей, 

маленьких людей, наших учнів. Ми тут не попутчики. За законами природи ми 

знаходимося саме там, де і повинні бути. А щоб нічого не заважало працювати 

з повною віддачею, потрібно захотіти брати відповідальність на себе, робити 

справу таким чином, як того вимагають обставини, наполегливо і від щирого 

серця. 

   Успішність кожного вчителя залежить від того, на яких справах 

зосереджується вчитель, якими людьми оточує себе, які можливості 

використовує, які знання отримує, які новітні технології застосовує. 

   Компетентність вчителя - є блискуче володіння своєю справою. Станьте не 

замінимими на своєму місці і розквітне наша гімназія новими талановитими 

учителями і учнями, кращими в Україні. А треба зробити тільки крок і довести 

професійні навички до рівня світових стандартів. 

   Перед тим, як переступити поріг нашого навчального закладу, витратьте п’ять 

хвилин, для того, щоб підняти настрій. Станьте тим вчителем, якому зрадіють 
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учні і співробітники. Залишіть свої проблеми і негаразди, поганий настрій за 

порогом. Пам’ятайте про те, що ви сюди ідете добровільно! Любіть свою 

роботу, перетворюйте її в задоволення. Успіх повинен крокувати за вами. 

Живіть творчо, прагніть того, щоб кожен день був кращим днем у вашому житті. 

Будьте задоволені гімназією, своїм місцем роботи, своєю посадою. Успіх 

гімназії – це успішні вчителі. Визначте свої пріоритети, цінності. Кожен новий 

день повинен бути сходинкою на шляху до тієї мети, яку ми бажаємо досягти. 

Необхідно відчувати відповідальність і за себе, і за дітей, і за колектив гімназії. 

Працювати потрібно не більше, а краще, чітко визначивши головне. Кожен 

вчитель повинен нести відповідальність за успіх гімназії, який визначається 

талантами вчителів, якістю ідей. Одна ідея однієї людини здатна підняти рівень 

гімназії на недосяжні висоти. Головне не сумніватися в позитивному результаті. 

Коли постійно думати про якість праці, втоми не буде. Кожен вчитель має взяти 

на себе повну відповідальність за благополуччя гімназії, її зростання, переміни 

на краще. Щоб змінити життя гімназії, нам необхідно мати перед собою ясну 

картину кінцевого результату. Ясність у всьому, вона передує майстерності. На 

перше місце завжди потрібно ставити дух творчості і натхнення. Коли виникає 

взаємний контакт в колективі, виникає стрімке зростання ініціатив, новаторства 

та ефективності праці. Древній філософ сказав: «Можна сидіти і проклинати 

темряву, а можна встати і запалити світло!» 

   Ніколи не відкладайте серйозні питання на потім і не вирішуйте їх відразу 

сотнями. Займіться якісно однією справою, а не розпилюйте час на багато справ 

одразу. Сама безглузда робота та, коли витрачаєш час на те, що робити взагалі 

не потрібно. Суворий розпорядок береже здоров’я, час, поставлену мету. Там 

де немає плану, час і вдома, і на роботі іде на волю випадку, там створюється 

хаос.   Головною причиною незадоволення та роздратування своїм життям, 

своєю роботою є недостатня дисципліна. Не треба обвинувачувати у труднощах 

і проблемах інших, за успіх гімназії несіть відповідальність самі. В вік 

інформаційних технологій всім відомо, що основою успіху у любій галузі і в 

гімназії теж, є плодотворні ідеї, коли на ринку цінується інтелектуальний 

капітал. Станьте успішними! 

   Поки ми молоді, ми приносимо у жертву своє здоров’я, не слідкуючи за ним. 

Але коли стаємо старші та розумніші, ми готові все віддати за те саме здоров’я. 

Роки пролетять, мов блискавка, вони минають швидше, ніж ми встигаємо 

осмислити прожите. Так будьмо ж розумні, творчо активні, фізично здорові! 
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Здоров’я учителя – капітал гімназії 

 

   Для того, щоб бути здоровим, подовжити своє життя, підтримати 

працездатність, виконувати ті завдання, які на нас покладені у гімназії, потрібно 

підвищувати рівень життєвої енергії, укріплювати здоров’я. Підтримати своє 

здоров’я, набути почуття радості, натхнення допоможуть щоденні вправи, 

прогулянки на свіжому повітрі, плавання у басейні, розумні дієти, очищення 

організму. Яку цінність ми можемо представляти для гімназії, перебуваючи на 

лікарняному? Підтримка здоров’я це не марна трата часу, це капітал нашої 

гімназії. Для того, щоб відчути приплив енергії, треба навести порядок у 

фізичному стані та в емоціях. 

   Ми можемо змінити своє життя на краще лише за одну мить, прийнявши 

рішення ніколи не повертатися до попереднього стану. Треба тільки сказати 

собі: «Мені це потрібно. Я це можу! Я хочу бути здоровим!». І не десятки років 

буде визрівати це рішення, а треба вибрати шлях до здоров’я зараз! Кожен 

день ми робимо вибір, чи встати раніше і зробити зарядку на користь здоров’ю, 

чи відтягувати це рішення до пенсії і тягати за собою на роботу десятки зайвих 

кілограмів ваги, повільно руйнуючи весь організм. Час плине, як пісок крізь 

пальці, його не повернути, дуже важко повернути здоров’я, якщо за ним не 

слідкувати. Так проходять роки і стає зрозумілим, що людина не бажає нічого 

змінювати в своєму житті, не хоче звільнити себе від шкідливих звичок. Чомусь 

відмовляється цінувати своє життя і здоров’я. 

   Ми народжені бути здоровими, потрібно тільки повернутися до природи, до 

землі, до чистого повітря, до чистої води. І поступово стане ясно, що людям 

потрібні знання про те, як бути здоровими, але ж виконувати такі програми 

оздоровлення людина повинна сама, тоді з часом з’явиться приплив великої 

енергії. Тіло відгукнеться , оживе, очиститься, буде радіти кожному дню, 

з’явиться натхнення. І це буде просто, як все геніальне - просто! Потрібно тільки 

перемогти свої лінощі, займатися всім своїм організмом, а не окремими його 

болячками. Повернеться і здоров’я, і енергія! А все це не купиш ні в аптеці, ні в 

магазині. Здоров’я в наших руках і весь час повинно бути на першому місці. 

Хвора людина неугодна ні сім’ї, ні роботі, ні собі. 

   При народженні тіло та гени дають батьки, Бог – душу. Це наш старт життя. А 

що збереш за своє життя – добро чи зло, хвороби чи здоров’я, зрозумієш тільки 

відходячи з цього світу.   Якщо ми не даємо своєму організму того, що корисно 
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– їжу, воду, тренування, загартування, ми привчаємо до того, що для нього 

шкідливо, і тому втрачаємо багато енергії, яка була б направлена на працю. Не 

існує ніяких обмежень для людини, яка не визнає цих обмежень. Розум людини 

і його сила волі можуть творити чудеса, якщо ними правильно користуватися і 

вдосконалювати.  

   Древній східний вислів наголошує: «Немає нічого благородного у тім, щоб 

бути вище за іншого. Справжнє благородство у тому, щоб бути вище за себе 

попереднього». І якщо якась людина спромоглася досягти тих результатів, про 

які ви тільки мрієте, значить та людина щось робить по іншому, ніж ви. 

Набувайте досвіду у цьому. Ми всі різні, всі особливі, зі своїми , тільки нашими 

здібностями і недоліками. Конфуцій багато віків назад сказав: «Хороші люди 

безперервно покращують себе». Для досягнення особистого здоров’я знайдіть 

час. Щоденні вправи є найбільш ефективним способом покращення не тільки 

здоров’я, а і особистого життя. Ходьба, біг, плавання, інші види фізичного 

навантаження позбавлять вас від шкідливої звички сидіти перед телевізором і 

нададуть величі життя. 

   Щоб принести користь гімназії, треба бути у гарній фізичній формі і доброму 

здоров’ї. Поставте перед собою мету відновлення здоров’я і знайте – дорога до 

неї проста: вивчить всі досвіди з цього питання, розробіть план відновлення, 

шукайте необхідні знання, читайте літературу з основ здорового способу життя, 

знаходьте і розмовляйте з людьми, які спромоглися досягти успіху у цьому. 

Змогли вони, значить зможете і ви. Складайте реальні плани, а знання 

застосовуйте з розумом. Якщо мета завідома недосяжна, вона ніколи не буде 

виконана. Працюють тільки реальні плани і кроки. Відкиньте всі передумови 

про те, що ви не здатні щось зробити. У цю саму мить прийміть тверде рішення 

відносно свого здоров’я. Приготуйтеся тренувати свій розум і тіло, і будьте 

здорові! 

Дисципліна і здоров’я 

   Для досягнення особистого успіху та успішної роботи гімназії нам треба 

виховати силу волі і дисципліну. Без дисципліни неможливо реалізувати жодної 

мрії. Без сили волі всі ми станемо жертвами таких пороків, як нерішучість, лінь, 

бездіяльність. Коли ці дві сили тренуються щоденно, сила волі і дисципліна, 

вони перетворюються у звичку, тоді з’являються відмінні результати. Всі 

знають, що одна з самих визначних «хвороб» людей є втома. Кудись зникає 

енергія, а досягнення мрій стає нереальним. Причина досить проста, не 
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розвинена зосередженість на самодисципліні та силі волі. Звідси прокладає 

собі дорогу лінь. І у встановленні здоров’я, і у роботі багато шкоди нам завдає 

наша лінь. Якщо ми пропускаємо тренування, чи порушуємо дієту, чи не 

виконаємо заплановану роботу, тим сильніше заволодіває нами лінь. І ось тут 

ми втрачаємо багато з того, що напрацювали. Бережіться, не здавайте свої 

позиції, ви ж сильні! У цьому завжди нам допоможе сила волі і дисципліна. 

   Першим кроком у боротьбі з розумовою втомою є контроль кожної думки, 

зокрема відносно свого здоров’я. Потрібно завжди мислити позитивно. 

Зламайте звичку почувати себе втомленими, казати самі собі, що немає сил, 

немає здоров’я, немає грошей, інше. Якщо приходять думки про втому, різко 

відкиньте їх та зосередьтеся на тій справі, що виконуєте. Робіть це бадьоро та 

енергійно. Навіть ті справи, які ви виконувати не хотіли будуть легкими. Життя 

оцінюється по досягненням у нім. Ставте мету і досягайте її. 

   Успіх гімназії, успіх програми здоров’я не прийде завтра вранці, але він 

обов’язково прийде, якщо всі зусилля будуть на це спрямовані. Один раз і 

назавжди потрібно викинути з голови думки про те, що ви старі, хворі, 

втомлені. Ви спроможні добитися всього, про що мрієте. Знайдіть час подумати 

над тим, що заважає нам і не дає жити тим життям, яким хотілося б жити, стати 

такою людиною, якою себе уявляєте – розумною, бадьорою, здоровою. Наш 

розум це самий сильний комп’ютер, запустіть в нього свою особисту програму. 

   Для того, щоб ви були здорові, а програма здоров’я почала діяти, навчиться 

чітко ставити мету, визначить те, чого ви особисто хочете досягти, виробіть 

чіткий план і строки його виконання. Кожен день робіть якісь конкретні кроки з 

цього плану. Почніть з малого, зарядка з ранку, виключення з раціону не 

потрібних харчів, інше. Поступово! І  такі маленькі кроки не лякатимуть вас, а 

приведуть до великих перемог над собою і над своїми проблемами із 

здоров’ям. Наполегливість та регулярність виховують у вас добру звичку, 

дисципліну та силу волі. Завжди намагайтеся отримати задоволення від роботи 

над собою. Просто любіть себе, і все. 

   Один з законів природи наголошує на тому, якщо зосередити свою увагу на 

своїй меті, вона стане реальною і досяжною. Якщо думати про хвороби, то вони 

і наздоженуть. А можна застосувавши силу волі та дисципліну чітко спланувати 

свої дії і кожен день виконувати намічене. Чим хворобливіша людина, чим 

старша вона, тим більше потрібно займатися оздоровленням. Самий надійний 

спосіб виглядати молодим та мати добре самопочуття – це проводити щоденно 
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деякий час фізично активними. Тільки ті, хто поважає і любить себе не може 

обійтися без фізичних вправ. 

   Людина, бажаюча досягти найкращих успіхів у роботі, повинна знаходитися у 

найкращий фізичній формі. Фізичні вправи сприяють покращенню не тільки 

зовнішнього вигляду, а і надають сили, знімають втому, заряджають 

невичерпною енергією. Не буде необхідності у кар’єрному рості, коли людина 

постійно відвідує лікарню, коли немає здоров’я. А відновити його можливо з 

любого стану. Для цього потрібні сила волі, дисципліна, бажання і розум. 

Що ж нам дають щоденні заняття? 

1. Підвищують рівень здоров’я та підтримують ідеальну вагу. 

2.Фізично загартовують організм та попереджують м’язову  дряблість. 

3. Підвищують енергетику людини, її розумові здібності. 

4. Покращують імунітет та опір стресам. 

5.Загартовують нервову систему, людина стає більш психічно врівноважена. 

6. Розвивають впевненість у собі, дисциплінованість. 

7. Підвищують працездатність та результативність роботи. 

8. Оздоровлюють весь організм. 

   Найкращим способом оздоровлення людини є циклічні вправи, це ходьба у 

швидкому темпі, біг підтюпцем, плавання, їзда на велосипеді. Виберіть собі для 

тренування те, що любите. А до вправ ранкової гімнастики обов’язково 

включіть силові вправи, такі як згинання рук в упорі лежачі, вправи для пресу, 

присідання. Пам’ятайте, все починається з першого кроку. Людина від 

природи повинна бути енергійна і здорова. І те, що вона їсть, як вона піклується 

про свою їжу, таке здоров’я і має. Думати про здоров’я треба зараз. Яка наша 

їжа, такі і ми, таке наше здоров’я. Тіло, це храм нашої душі і туди ми повинні 

доставляти тільки якісну їжу. Ненатуральна, оброблена хімією, пережарена, 

неякісна їжа - це найгірша шкода нашому тілу і душі. Харчування повинно бути 

легким, переважно овочі, фрукти, риба, крупи. Розвивайте в собі любов до 

гарних фруктів та овочів. Їсти треба в міру та суворо дотримуватися природної 

дієти. Не змішуйте вуглеводи та білки, вони відкладаються шлаками та 

камінням, роблять завали в організмі. Основною цінністю м’яса є протеїн. 

М’ясний протеїн це білок і він містить у собі багато сечової кислоти, яка не 
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може бути достатньо розщеплена печінкою, відкладається у кістках, суглобах, 

хребті. Це впливає на наш організм. Звідси виникають такі захворювання, як 

артрози, артрити, остеохондрози, інше. М’яса людині багато не потрібно. 

Сімдесят відсотків харчів повинна складати жива їжа, яка створена завдяки 

сонцю, воді, повітрю та землі. Почніть оздоровлення свого організму зі зміни 

харчування, адже ніяка програма тренування не допоможе, якщо ви не будете 

правильно харчуватися і очищувати свій організм. Ми живемо за біоритмами, 

тому зранку іде процес очищення організму, треба їсти салати, овочі, фрукти, 

каші. З дванадцятої години іде процес засвоєння та накопичування. Риба, 

краще з овочами, м’ясо (якщо без нього не можете) – теж. Ні в якому разі не з 

вуглеводами, картоплею щоб не утворювалися шлаки та каміння.  

   «Мудра людина зразу робить те, що немудра в кінці свого життя», сказав 

філософ. Станьте мудрими!  

Що ж відбувається завдяки зміні харчування?: 

1. Підвищується енергетика та імунітет. 
2. Зменшується вага, жирові відкладення. 
3. Організм очищується від шлаків.  
4. Покращується самопочуття та колір обличчя. 
5. Виникає легкість у всьому організмі. 
6. Пропадає втома і сонливість. 
7. Людина стає більш енергійною та рухомою. 
8. Пропадає лінь і неохота щось робить. 
9. Розкриваються творчі здібності. 

 
   Наше тіло не топка паровоза, куди ми скидаємо все, що на очі попадається. 

Викресліть з свого життя і з життя своєї родини харчі – отрути. Їжте мало, але 

якісно! Ви розумні і досвідчені вчителі, складіть список харчів, що скорочують 

вам вік і ніколи їх не вживайте. Ви одразу помолодшаєте і будете себе краще 

почувати. Вживайте просту їжу і тільки до 18 години. Ферменти організму її не 

перетравлюють, а залишають про запас. Звідси ростуть животи, все що їмо після 

18 години іде в жир. Після 18 години розкривати рота можна тільки для 

спілкування. Доведено, що харчі впливають на те, як ми мислимо, неправильні 

харчі знижують нашу працездатність, наш творчій потенціал. Організм людини 

накопичує шлаки, вона спить на ходу, не може прийняти чіткі рішення. Коли ми 

приведемо своє тіло, свій розум і свою душу до гармонії, то і робота буде 

виконуватися якісно і на високому рівні. За темною ковдрою ночі завжди 

розквітає ранок! Найкраще що можна зробити для себе, це випити вранці 
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склянку свіжого віджатого соку. Якщо без м’яса не зможете обходитися, то його 

краще доповнити великою кількістю салату. Ніколи не переїдайте. Поступово 

зменшиться об’єм шлунку, він проситиме менше їжі. Все що з’їли після 18 

години іде про запас, відкладається у жирових депо, так ми створені. Процес 

травлення у цей час не запланований природою Для того, щоб нічний 

відпочинок був спокійним, не їжте нічого за три години до сну. Спокійно 

проводьте день. Леонардо да Вінчі сказав: «Добре проведений день приносить 

гарний сон». 

   Є ще один дуже добрий природний спосіб укріплення здоров’я – це піст. 

Завдяки посту очищається тіло і душа, укріплюється сила волі. Якщо ви часто 

втомлюєтеся, немає сил і це вам набридло, спробуйте ще один метод 

очищення – піст. Багато віків піст є не тільки унікальною можливістю укріплення 

здоров’я, це найпрекрасніша можливість укріплення духу і сили волі. 

Найбільшою проблемою нашого здоров’я є відсутність енергії. Змініть свою 

дієту і відразу підвищиться ваша енергетика. Їжу приймайте спокійно, добре 

пережовуючи. Щоб життя було довшим, треба вкоротити обіди. 

   Жан Жак Руссо писав: «Немічне тіло одряхліє мозок!». Не допускайте старість 

у своє тіло. Не переймайте звички старих людей, будьте завжди молоді та 

бадьорі. Людина настільки стара, наскільки вона себе такою вважає. Жити 

потрібно так, щоб ставати молодше, живучі з задоволенням та з ентузіазмом. 

Не дозволяйте собі сутулитися. Сутулість знижує енергетику. Така постать веде 

до напруження у нижній частині спини, порушує кровообіг та дихання. Держіть 

голову вище, а спину рівно. Підтягніть живіт Для здоров’я та особистого 

довголіття ходіть завжди з розгорнутими плечима і рівним хребтом. Ще не було 

такої людини, якій захворювання були б у радість. І кожен мріє в один 

прекрасний момент стати здоровим. Але такого не буває. Тільки розумна праця 

над собою, повне зосередження уваги над своєю метою створюють диво. 

Людина починає думати і діяти. Енергія не марнується на інше піклування чи на 

хворобу, які віднімають життєві сили. 

   Удосконалення розуму, турбота про тіло, виховання душі – ось три кити на 

яких базується здоров’я. І це потребує дисципліни, наполегливої кропіткої 

праці. Важливим кроком у досягненні поставленої мети є геніальне і дуже 

просте рішення – перестати виправдовуватися і просто зробити. Завтрашній 

день буде кращим, якщо розібратися, що для свого здоров’я зроблено не так 

сьогодні. Більше вимогливості до себе! 



10 
 

   Для того, щоб програма здоров’я спрацювала, щоб розпочати будівництво 

особистого здоров’я, потрібно взяти на себе всю відповідальність і не 

перекладати на плечі інших свої проблеми. Шлях подолає той, хто іде, а не той 

хто стоїть і чекає. Людині допомогти не можна, якщо вона сама не хоче 

турбуватися про себе. Ми повинні розібратися в тому, що ми маємо отримати у 

кінці нашої програми здоров’я, визначити кінцевий результат, як будемо себе 

почувати, коли станемо здорові і активні, як ми хочемо прожити своє життя, в 

здоров’ї чи хворобі, таскаючи на собі зайві кілограми ваги і старіючи до часу. Це 

перший крок програми. 

   Наступним другим кроком є набуття знань. Формує нас те, що нас оточує, ті 

книги, які ми читаємо, ті думки, які ми думаємо. Чим ширші наші знання про 

здоров’я, чи про проблеми з ним, тим кращих результатів можна досягти. 

Знайдіть інформацію про здоров’я і про свою хворобу, і про шляхи її подолання. 

Потрібно навчитися володіти методиками здорового життя. 

   Третім кроком є початок тренування. Результати обов’язково з’являться. 

Тренування через дві – три неділі стануть легкими, загальне самопочуття 

покращиться, ви будете отримувати задоволення від вправ. 

   Четвертий крок - це наполегливість у заняттях не зважаючи ні на що. Настане 

той момент, коли абсолютно все буде у вас виходити легко. 

   Нікого не треба обвинувачувати у тому, що щось не склалося в житті, чи 

здоров’я погане. Потрібно прийняти на себе всю відповідальність за такі 

обставини. І це буде початок покращення життя і здоров’я. Не треба бути 

невдахою, і не складати собі перетинів. Перестаньте жалітися і починайте 

виконувати програму оздоровлення. Час збігає від нас, як пісок крізь пальці. – 

дні, тижні, роки. Так спішіть жити, зробіть крок до здоров’я, до вправ, до 

басейну. 

   До програми здорового життя обов’язково повинна входити прогулянка на 

свіжому повітрі після вечері. Ходьба є самою ідеальною вправою для здоров’я. 

Щоденна активна прогулянка для отримання задоволення. Під час цього не 

думайте ні про роботу, ні про гроші, ні про проблеми. Гуляйте для здоров’я у 

любу погоду. Звертайте увагу на щось красиве. Цим ви збережете молодість. В 

домашні тренування обов’язково включайте силові вправи, такі як присідання, 

згинання рук в упорі лежачи, піднімання тулуба, інші. Ніколи не обіцяйте собі 

зробити щось, якщо не впевнені, що дійсно це зробите. Йдеться про пробіжки, 

чи вправи, чи дієти, чи вживання деяких харчів. Не втрачайте віри і поваги до 
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себе. Навчиться дотримуватися слова. Здоров’я, і взагалі життя, зміняться 

швидко. 

   Старий латинський вислів наголошує: «В здоровому тілі здоровий дух!». Адже 

фізичний стан вашого організму тісно пов’язаний з мозком. Існує тісний зв’язок 

між розумом та тілом. Коли тіло здорове, тоді розум ясний, спокійний. Харчуйте 

тіло найкращим паливом, навантажуйте щоденними вправами, турбуйтеся про 

своє здоров’я, про саме головне своє багатство. 

   Для здоров’я велику користь приносить аналіз своїх недоліків. Складіть 

програму методичної ліквідації їх та навчиться чітко організовувати свій час. Не 

витрачайте його на зайві клопоти (незначущі телефонні розмови, інше). На 

протязі дня концентруйтеся на головному. Візьміть з собою у здорове життя 

правило не витрачати жодної хвилини на хвилювання по дрібницях, чи з 

приводу того, що вже не повернути. Маленькі невдачі не сприймайте серйозно. 

Завжди собі нагадуйте: «Все пройде, пройде і це». 

   В гімназії є прекрасний басейн. Виробіть у себе звичку плавати. Ваше здоров’я 

принесе учням більше користі, ніж ваші лікарняні та заміни уроків. А вода 

розслабляє, знімає втому, концентрує увагу, знижує вагу, надає добре 

навантаження легеням, очищує шкіру, активізує мозок для якісної роботи і 

головне, при витраті малого часу на заняття , величезна користь. Ніщо не дасть 

стільки користі, ніж плавання. Плануйте свої заняття. Успіх у всіх справах буде 

гарантований тоді, коли ви будете виконувати те, що запланували, і тоді, коли 

запланували. 

   Для збереження здоров’я та якісної працездатності потрібно навчитися 

врівноважити виниклу стресову ситуацію, психічне чи фізичне перевантаження 

з періодами повного розслаблення і відпочинку. Це дуже важливо. Знайдіть час 

для цього. І тут теж басейн прийде на допомогу. Не допускайте хаосу в житті, 

чітко сплануйте своє активне життя і ставте перед собою реальні цілі. І якщо 

мислення ваше буде позитивним, здоров’я буде прибувати з великою 

швидкістю. Живіть справжнім моментом, не відкладаючи здоров’я на завтра. 

   Як тільки ми вирішили зайнятися собою, склали план тренувань, побачили у 

перспективі себе стрункими, без зайвих складок жиру, молодими, здоровими 

людьми, ми в захваті від цього. Але приходять обставини, проходять дні, 

ентузіазм починає падати. Переноситься на завтра те, що потрібно зробити 

сьогодні. І все! Чим більше часу проходить від прийнятого з ентузіазмом 

рішення, чим більше відволікаємося на інші невідкладні справи, тим менше 
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шансів зробити себе здоровою людиною. Робіть конкретні кроки за складеною 

програмою. Не піддавайтеся ніяким відмовам. Здоров’я потрібно саме вам, 

найбільше тільки вам. 

   Любим способом намагайтеся позбавити себе «задоволення» сидіти весь 

вечір біля телевізора, чи тупцювати на кухні. Вийдіть подихати свіжим повітрям 

і розслабитися. 

Молодість – це стан розуму і душі! 

   Підвищуйте вимоги до себе. Ніщо не може зупинити людину, якщо вона не 

хоче зупинятися, працюйте над своїм здоров’ям. Молодість, це стан розуму, а 

не пора життя. Людина стара настільки, наскільки в неї є страху і відчаю. 

Здоров’я до вас прийде тоді, коли забудете думати про свої слабкості, а будете 

думати про те, як краще розвивати свої сильні риси характеру, вдосконалювати 

те, що є позитивного, доброго, фізично здорового. Почнемо замислюватися про 

харчі, які їмо, про воду, яку п’ємо, про повітря, яким дихаємо. Ніколи не 

здавайтеся, все що робите, робіть якісно, це принесе великій успіх у ваше 

життя. Досягнувши одну мету – ставте іншу, прикладайте зусилля в її 

досягненні. 

   Все, що від нас виходить, повертається. Якщо ми починаємо думати про 

нестачу чогось, нам саме цього і не вистачає. Подумали, що можемо захворіти – 

хворіємо. Теж саме і про гроші, і про все інше. Думки – це вид енергії і подібне 

притягує подібне. Якщо ми чогось боїмось, саме це і виникає. Якщо нам чогось 

не вистачає, саме цього нам і не буде вистачати. Зосереджуйтеся тільки на 

позитивному, на молодості, на красі, на здоров’ї. 

Пам’ятка вчителям! 

   Ще Конфуцій сказав: «Дай людині рибу, вона буде ситою один день. Навчи 

ловити, вона буде ситою все життя». Кожна людина велику частину свого життя 

вчиться. Правильна організація розумової діяльності учнів та вчителів нашої 

гімназії попередить виникнення перевтоми та її негативних впливів. Втома 

характеризується тимчасовим зниженням працездатності. Вона розвивається 

під впливом розумового і фізичного навантажень. Після достатнього відпочинку 

втома проходить. Це нормальний фізіологічний стан, досягаючи якій, організм 

тренується і в подальшому втома наступає лише при великих нервово-психічних 

навантаженнях. Звідси висновок: легке навчання приносить більше шкоди, ніж 

користі тому, що воно не розвиває волю, посидючість, не дозволяє розкритися 
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повністю генетично обумовленим здібностям людини. Недовантаження кори 

головного мозку розумовою працею негативно впливає на розвиток дитини, як 

і перевантаження. Теж саме трапляється і з вчителями. 

    Правильно організований з психофізіологічних позицій урок також впливає на 

стан розумової працездатності учнів. Якщо при вході до класу вчитель 

посміхається, оптимістично настроєний, у нього чіткий і достатньо гучний голос, 

він емоційний при викладанні нового матеріалу, чергує види діяльності учнів, 

враховує їх індивідуальні особистості, тоді учні зберігають під час уроку високу 

працездатність. Одноманітні численні зауваження, призиваючи до тиші, 

роздратованість вчителя, оклики втомлюють учнів і викликають небажання 

вчитися. Деякі батьки та й викладачі теж не вміють створити у школярів 

позитивний емоційний настрій. Добрий настрій активізує розумову діяльність, 

особливо у роботі з підлітками, які потребують поваги до себе в любих 

ситуаціях. Окрики, вольові дії і рішення дорослих викликають у них, як правило, 

негативні реакції. Створення у нашій гімназії атмосфери взаємоповаги у 

відносинах між гімназистом і вчителем повинно стати провідним у весь період 

навчання. 

Бережіть себе, бережіть здоров’я своє і учнів, будьте здорові! 

 

Рекомендації вчителям гімназії «Діалог» 

що до основ здорового способу життя. 

Ті хто вважає, що у них немає часу на виконання 

                                                   фізичних вправ, рано чи пізно знайдуть час на  

                                                             лікування захворювань!                 (Едвард Стенлі) 

       Різке погіршення стану здоров’я людей пов’язане з негативними 

тенденціями, такими як зниженням рухової активності, нераціональним, 

неповноцінним харчуванням, шкідливими звичками, стресами, депресіями, 

забрудненням навколишнього середовища, іншим. Тому виникає питання про 

кардинальну зміну відношення до свого здоров’я, до здоров’я дітей, рідних та 

близьких. Малорухомий спосіб життя тягне за собою велику кількість 

захворювань, які пов’язані з великими витратами на лікування. Пропущені 

робочі дні, уроки, відставання від програми, погана якість знань учнів. 

Простудні захворювання, хвороби серця та внутрішніх органів, хребта, 
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ожиріння, депресії, інше. У зв’язку з цим необхідно, щоб кожен вчитель гімназії 

«Діалог» взяв на себе відповідальність не тільки за своє здоров’я, але і за 

здоров’я учнів гімназії. Регулярне виконання програми здорового способу 

життя принесе велику користь для покращення стану здоров’я, життєдіяльності, 

зовнішньому вигляду, інтелекту, покращить життя наступних поколінь. Ми 

здатні зменшити ризик розвитку хронічних захворювань, збільшити 

подовженість життя, підвищити життєздатність, залишаючись енергійними, 

активними, незалежними в любому віці. А для цього потрібно визначити, яка 

буде користь від здорового і активного способу життя, та як здолати перешкоди 

на своєму шляху. Перехід від малорухомого способу життя до активного - одне 

з найбільш корисних досягнень цивілізованої людини. Деякі люди 

відмовляються від занять тому, що незвичні навантаження викликають 

дискомфорт, больові відчуття м’язів і тому кидають тренування, подаючи 

негативний приклад своїм дітям, не враховуючи, що з часом всі негативні 

почуття зміняться покращенням здоров’я, підвищенням енергетичного 

потенціалу. 

      Давно відомо, що день потрібно починати з ранкової гімнастики, вона 

допомагає прокинутися від сну, врівноважує збудливо-гальмівні процеси в корі 

великих півкуль і підвищує життєдіяльність організму. Під впливом ранкової 

гімнастики посилюється кровообіг, поглиблюється дихання, підвищується обмін 

речовин, а це в свою чергу поліпшує живлення всіх органів.     Найдоступнішим 

видом тренувань звичайно є біг. Більшість людей переконана у тому, що біг має 

великий оздоровчий ефект, але скаржаться на брак часу або лінощі. Зверніть 

увагу на те, що біг показаний відносно здоровим людям, тому потрібна 

консультація лікаря. Біг належить до факторів значної дії і його безконтрольне 

використання, незважаючи на стан здоров’я, може завдати шкоди, особливо 

через невідповідність рівня навантаження і можливостей людини. 

     Якщо ви все-таки вирішили займатися пробіжками, то почніть із щоденної 

ходьби на 2-3 кілометри і залежно від вашого самопочуття збільшуйте 

дистанцію і темп. Не раніше, ніж за 2-3 тижні переходьте на повільний біг на 

неповну дистанцію, подовжену далі ходьбою. Довжину маршруту й швидкість 

збільшуйте теж поступово і в залежності від вашого самопочуття. 

    Не треновані чоловіки віком 35-45 років перший місяць бігають 8-10 хв. за 

одне тренування.   Не тренованим жінкам 30-40 років починати доведеться із 4-

5 хвилинного бігу перший місяць. Найкраще бігати вранці після фізичних вправ, 

через 15-20 хв. після сну і за півгодини до сніданку. Після пробіжки бажані водні 
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процедури. В перші два місяці 2 - 3 тренування на тиждень, далі 4-5. Якщо 

навантаження надмірне, знижуйте темп, або скорочуйте тривалість занять. Не 

захоплюйтеся швидкістю або тривалістю, це не припустимо для нетренованих 

людей. Протипоказання бігу можливі людям з варикозним розширенням вен, 

проблемами опорно-рухливого апарату, серцевими захворюваннями. 

Найкращим способом оздоровлення людини є плавання!  

Принципи активного життя 

*Один з кращих шляхів залучення до активного життя при мінімальному ризику 

одержання травм - заняття видами рухливої активності, які найбільш 

відповідають вашим фізичним можливостям і темпераменту. 

*Перешкодою на шляху до активного життя можуть стати думки про брак часу, 

відсутність спортивних споруд - відкидайте їх! 

*Найкращий спосіб розпочати активний спосіб життя - є використання підходу, 

притаманному дитині, це отримання задоволення від любого виду активності - 

ходьби у швидкому темпі, повільному бігу, плаванню, катанню на велосипеді, 

грі у теніс, футбол і таке інше. 

*Найкраще зберегти гарні відношення до активного способу життя - це заняття 

фізичними вправами, які найбільш відповідають вашим можливостям та 

зводять до мінімуму можливість отримання травм. 

*Визначить результати, які бажаєте досягти і коли. 

*Ставте чіткі цілі. Це надасть можливість підтримати себе, коли виникнуть 

думки про втому після роботи, чи про холодну погоду, інше. 

*Використовуйте для зниження маси тіла ефективний метод, він полягає у 

поєднанні раціонального режиму харчування з виконанням фізичних вправ. 

Корекція маси тіла тільки дієтою малоефективна,  бо вага дуже швидко зростає 

знову. На цьому етапі потрібно застосовувати заняття силової спрямованості, 

забезпечуючи суттєве зниження ваги. 

*Багато людей довгі роки хворіють не від того, що лікарі і медицина 

некомпетентні, а від того, що менше всього в світі цінують життя та здоров’я, 

особливо коли вони є. 

 

З любов’ю до гімназії, Білоус Н.Є., 2012р. 
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