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В кінці XVIII століття шведський ко-
роль Густав ІІІ наказав провести
експеримент, аби  встановити, що
все-таки шкідливіше — чай чи ка-
ва.
Двом бра-
там-
близню-
кам, засу-
дженим до
страти, ви-
рок замі-
нили дові-
чним ув’язненням. Щоправда,
один із них повинен був випивати
кожного дня величезну дозу чаю,
інший – кави. За здоров’ям братів
було доручено спостерігати двом
професорам медицини.
Задум був простий: хто з братів
першим вмре, напій того і був шкі-
дливішим.
Першим помер... один професор
медицини, згодом друге світило,
потім король Густав ІІІ, і, врешті, з
життя пішов один із братів. Той,
що пив чай. Він відійшов у інший
світ, коли йому виповнилося 84-и
роки.
Експеримент шведського короля
остаточно знищив страхи та сумні-
ви світу, кава назавжди увійшла в
число найулюбленіших напоїв

людської спільноти.
Сьогодні третина населення зем-
ної кулі регулярно споживає каву.

Мешканці
Скандинавії
та Італії, за
даними ста-
тистики,
впивають за
рік немисли-
му кількість
кави.

В Німеччині, як відомо, п’ють над-
звичайно багато пива. Але секрет
полягає в тому, що кави німці
п’ють ще більше.

За результатами опитування, про-
веденого Київським міжнародним
інститутом соціології, 63% україн-
ських громадян починають свій
день чашкою кави.
Кава – це не напій, це – явище. За-
гадкова кава всотала у себе цілий
безмежний світ людських емоцій,
почуттів, вражень. Цей напій – сві-
док багатьох людських перемог і
поразок, мрій, таємниць та при-
год.

Як чай і кава силами мірялись.
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ЩЩЩ ОООПасивне куріння

Поширеною є думка, що куріння – приватна сфера,
вибір кожної конкретної людини. Але ж, право прива-
тного життя не повинне зачіпати прав інших людей.
Повага до ближнього – це перший і необхідний крок
до того, щоб поважали вас і ваші права. Перш ніж за-
палити сигарету, кожен курець повинен подумати про
оточуючих його людей, які будуть вдихати тютюновий
дим - так званих пасивних курців. Сьогодні ніхто з нас
не застрахований від ролі пасивного курця, а це, на
думку лікарів і науковців, набагато гірше, ніж активне
куріння. Тютюновий дим є сильнодіючою сумішшю
газів, рідин і мікрочастин. Він складається з основного
диму, який вдихає і видихає курець, і побічного диму,
що виходить з палаючого кінця сигарети, і містить
удвоє більше нікотину. Найгіршим є те, що ці елементи невидимі і не зникають при провіт-
рювання приміщення. У прокуреному приміщенні ще протягом тривалого часу люди вдиха-
ють залишки побічного диму, засвоєного поверхнями стін, підлоги, килимів тощо. Кілька
підтверджень шкідливості пасивного куріння: пасивне куріння викликає у дітей небезпеку
розвитку астми, хрипів і зниження функції легені. Проблема захисту пасивних курців є гост-
рішою, ніж активних, оскільки на законодавчому рівні права курця є більш захищеними, ніж
некурця.
У Великобританії поширюється тенденція очищення барів від тютюнового диму. Вважаєть-
ся, що логічно, коли поряд із пропонованим вибором їжі і напоїв пропонується вибір зон
для курящих і некурящих. Конституція України гарантує кожному право на охорону здоро-
в’я , безпечне для життя і здоров’я довкілля. З метою запобігання тютюновій залежності се-
ред дітей та молоді, захисту здоров’я та права людей жити у середовищі, вільному від тю-
тюнового диму, запобігання наркоманії та зміцнення здоров’я через пропаганду здорового
способу життя Міністерством освіти і науки України був виданий наказ "Про заборону тютю-
нопаління в навчальних закладах та установах Міністерства освіти і науки України”, яким бу-
ло заборонено тютюнопаління на території і у приміщеннях навчальних закладів та установ
Міністерства освіти і  науки України. В Україні сьогодні проводиться державна політика об-
меження куріння. Нормативно-правові акти, які врегульовують і встановлюють певні прави-
ла поводження на робочих місцях курцям , покладають обов’язок на керівників підпри-
ємств, установ та організацій вживати заходи щодо забезпечення пожежної безпеки. Таки-
ми заходами є утворення спеціальних місць для паління, встановлення спеціального режи-
му куріння, передбачають певні санітарно-гігієнічні норми утримання місць куріння на ро-
бочих місцях.
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1 грудня — Всесвітній день боротьби зі СНІ-
Дом. Тому ми б хотіли ознайомити вас із
цим захворюванням...

Яка різниця між ВІЛ та СНІД?

ВІЛ означає Вірус Імунодефіциту людини.
Цей вірус є причиною СНІДу. СНІД означає
Синдром Набутого Імунодефіциту, вірус
проникає в організм людини і руйнує його
імунну систему. Людина, заражена ВІЛ, мо-
же прожити довгі роки, перш ніж цей вірус
призведе до СНІДу. Ця схема ілюструє різ-
ницю між ВІЛ і СНІД. Після того, як вірус по-
трапляє в організм людини, проходить бли-
зько трьох місяців, і в організмі з'являються
антитіла до ВІЛ, які можна знайти за допо-
могою тестів. ВІЛ поступово послабляє імун-
ну систему, опір організму інфекції стає на-
стільки слабким, що в організм легко про-
никає цілий ряд інших інфекцій, що викли-
кають різні захворювання і погіршують стан
здоров'я людини.ВІЛ відносять до сімейства
ретровірусів або "повільних" вірусів. Ослаб-
лення імунної системи може тривати рока-
ми, і людина, заражена ВІЛ, може жити но-
рмальним життям, перш ніж відбудеться
погіршення її здоров'я. Виявити ВІЛ в орга-
нізмі можна за допомогою спеціального
аналізу крові приблизно через 3 місяці піс-
ля зараження.

ВІЛ передається від однієї людини до ін-
шої такими способами:

При використанні нестерильних голок чи
шприців (тих, котрі вже були у вживанні і
заражені ВІЛ) для ін'єкцій;

При переливанні інфі-
кованої крові неінфіко-
ваній людині;

При занятті незахищеним сексом;

Від інфікованої матері до новонародженої
дитини під час виношування плоду, при по-
логах чи годуючи дитину грудьми (слід за-
значити, що зараз існують ефективні препа-
рати, що дозволяють запобігти передачі ВІЛ
від матері до дитини. Ці препарати доступні
в Україні).

ВІЛ не передається:

Через чхання, кашель, при перебуванні в
одному приміщенні з інфікованою люди-
ною (вірус дуже нестійкий і гине поза орга-
нізмом людини);

Через укуси комах;

Через домашніх тварин;

При використанні загального посуду
(чашок, вилок, ложок), рушників, постільної
білизни, телефону, унітазу, ванни, басейну, і
т.д.;

При обіймах, рукостисканні, поцілунку.

В даний час не існує можливості лікування
від СНІДу. При відсутності належного ліку-
вання в більшості ВІЛ-інфікованих людей
ВІЛ переходить у стадію СНІДу через 5-10
років з моменту зараження. Тому СНІД вва-
жається смертельним захворюванням. Не-
зважаючи на це, багато людей з Віл-
інфекцією живуть повноцінним життям про-
тягом багатьох років.

ВІЛ , СНІДВІЛ , СНІД
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День мови і писемностіДень мови і писемностіДень мови і писемності
Писемність... По-науковому, це - сукупність графічних знаків і орфограм, які застосову-
ються у мові. З писемності почався період  документальної  історії людства, закріплення
її в часі.
Не всі знають, що перші спроби письма відносяться до 35-50 віків до нашої ери: спершу
це була гілочка пальми - знак миру, пізніше - так зване вузликове письмо (вузлики -
різних кольорів, які древні люди вміли розуміти), дещо пізніше схематично зображува-
лись предмети й навіть явища, потім були ієрогліфи, відтак - через не одне століття -
створювалися літери... Вчені вважають, що найперше письмо почало своє існування в
Єгипті, потрапило на Близький Схід, де одержало свій розвиток. Дещо пізніше виникло
фінікійське й грецьке письмо, на його основі творилися етруське, латинський алфавіт,
кирилиця, глаголиця, інші. Перше ж слов'янське письмо з'явилося у IX столітті нашого лі-
точислення, а алфавіт створили брати Кирило та Мефодій у 862 році...
Брати не лише поширювали грамоту, а й були перекладачами, просвітителями (джерела
засвідчують, що знали грецьку, слов'янську, латинську, арабську, єврейську, древньору-
ські мови).
Одне із  свідченнь вчених та істориків з світовими іменами: слов'янські племена ще в IX
столітті мали своє письмо! Завдячимо творцям писемності й мови. Бо ким би були ми,
коли б не мали такого багатства?!
Не випадковим був Указ Президента України від 6 листопада 1997 року „Про День украї-
нської писемності та мови", за яким українській мові надано статус державної ,на жаль,
набагато запізнілий документ, але вже тим значимий, що „підкреслив" - вона, українсь-
ка, вистраждана, упродовж багатьох років, має бути єдино, має жити, розквітати, при-
множувати українську славу в світі.
За твердженням вчених, а відтак - і людей-українців, які люблять свою мову, знов-таки
примножують багатство її смислу, кольорів, мова має бути священною, сприяти нагро-
мадженню здобутків культури, духовної скарбниці народу.
Але ми є свідками й каліцтва нашої мови, засмічення її, ігнорування, перекривляння на
власний лад, із суржиками. І часто-густо така мова звучить з високих трибун, з уст політи-
ків, міністрів, чиновників усіляких ґатунків. Вони виказують, що культура в них залиши-
лась на нулі.
Ми ж, звичайні люди, - робімо усе, щоб біблійне „ Спочатку було слово " пам'яталося всі-
ма і завжди, щоб мова наша була материнською, тобто - рідною, щоб кожен із нас пам'я-
тав, що вона безсмертна, щоб ми завжди казали, що наша мова солов'їна, барвінкова,
калинова, співуча, чарівна...
Рідна мова має бути єдиною, як і мати, а вивчати й знати інші мови - це ще й свідчення
високої культури людини.
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АФІША
Lviv Lumines

11-19 листопада 2011
Бізнес-центр Емеральд (пл. Петрушевича, 3)
Під час фестивалю проходитиме виставка
флюоресцентних картин “Lumines
Visio” (площа понад 1000 кв.м.), майстер-
класи зі створення флюроживопису та флю-
родекору, а також Psy trance вечірки за учас-
тю музичних проектів та діджеїв.

Наталя Бартків
25 жовтня – 13 листопада 2011
Мистецька галерея «Зелена Канапа» (вул. Вір-
менська,7)
Художниця Наталя Бартків раніше здобула дві
освіти: музичну та англійську філологічну. Але
вирішила, що мусить бути художником. В
день свого наро-
дження, 25 жовт-
ня, вона відкри-
ває вже четверту
персональну ви-
ставку живопису.

Свято Святого Миколая
17-19 грудня 2010
Вже склалося традиційно, що Святим Мико-
лаєм у Львові розпочинається цикл новоріч-
них та Різдвяних святкувань, оскільки в цей
день відбувається урочисте відкриття новорі-
чної ялинки. Найбільш очікуваним та значи-
мим це свято є для дітей, адже вони вірять у
чудотворну силу Святого Миколая, чекають
від нього подарунків і здійснення своїх мрій.
В цей день відбуваються різноманітні вистави
для дітей та молоді, благодійні акції та конце-
рти. А Музей народної архітектури і побуту
(вул. Чернеча Гора, 1) запрошує львів’ян та
гостей міста на святково-казкову подорож
«Святий Миколай у гаю».
пр. Свободи, вул. Чернеча Гора, 1 (музей)

        Виставка Петра Сипняка
13 жовтня – 11 листопада 2011
Галерея «Леміш»
Твори Петра Сипняка випромінюють світло
душі людської, наповнені теплом і добром.
Понад 50 робіт автора, представлені в експо-
зиції виставки, формують три основні сюжет-
ні лінії: місто, природа, село.
Свою любов до рідного Львова, захоплення
багатими і унікальними
архітектурними ансам-
блями художник вклав
в численні полотна з
зображенням міського
пейзажу, плинного
життя львівських вули-
чок та скверів.

2 -12 грудня 2011
 Міжнародний фестиваль „Jazz Bez“
Десятиденний транскордонний ювілейний
джазовий марафон об’єднає меломанів і ти-
тулованих виконавців з цілого світу. Родзинка
«Jazz Bez» – поєднання в рамках одного фес-
тивалю максимальної кількості джазових сти-
лів та імпровізаційної музики.
МО «Дзиґа», «Jazz Club. Lviv»
клуб «Picasso», Львівська обласна філармонія

12 грудня 2010
Етнозабава «Андріївські вечорниці»
Запрошуємо неодружених дівчат і парубків
під покровом таємничої зимової ночі на
«андріївські вечорниці» – різноманітні воро-
жіння для дівчат, парубоцькі забави , обзива-
лки ; обряд «кусання Калити»; цікаві ігри, за-
бави й українські обрядові страви.
Львівський палац мистецтв, Центр творчості
для дітей та юнацтва Галичини
вул. Вахнянина, 27
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Наша творчість
Вона жила...

Вона жила так наче то був сон,
Там всі од неї чогось ждали,
Ніхто її нерозумів, й ніхто
Не чув тих слів сумних,
Що линули із уст її блідих ,
І сонце там не сяяло для неї,
І не шуміли там вітри,
В тім місті наче вимерло усе
Й ніхто не помічав її.
Здавалося закінчилось життя
Й умре вона на самоті,
Бо не кохав її уже ніхто.
Й ніхто не грів її теплом своїм
……………………………………………
І є вона одна, така
Сумна й забута усіма…

На землі багато квітів,
Кожна має аромат.
Кожна квітка, мов лебідка,
Ти не смій її зірвать!

Вона жива, коли росте,
Вона співає і радіє.
Вона не хоче вмить вмирати
Не смій її зривати!

Ти хочеш квіти подарити -
Візьми ти їх сфотографуй.
Вони залишаться живими,
А знімок той ти подаруй.

Коли тебе не зрозуміють,
Чому зі знімком ти стоїш?
А ти всім скажеш
Гордо й сміло:
Вони…
“Теж мають право жити!”

Красу ти можеш оцінити,
Не тримавши її в руках.
На красу ти можеш подивитись
Коли вона жива!
Пастернак Юлія  учениця 6– А класу

Встану я посеред саду,
Бачу безліч я стежок.
Злів мальви розцвітають,
Справа півники гуляють.
Прямо бачу кущ троянд,
Йду і чую аромат.
Стати тут і лиш вдихати
Чарівні ці запахи.
Так би тут і засинати
Серид квітів цих чудних.

Голодівська Т. учениця 8-Б класу
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Оголошення!
Дорогі читачі! Якщо у вас є власні тво-
ри , побажання або привітання,  які б ви
хотіли  помістити у шкільній газеті,
звертайтеся до редакції! (кабінет 23).
За бажанням твори можуть публікува-
тися анонімно!
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Оголошення!
Дорогі читачі! Якщо у вас є власні твори , побажання або
привітання,  які б ви хотіли  помістити у шкільній газеті, зве-
ртайтеся до редакції! (кабінет 23). За бажанням твори мо-
жуть публікуватися анонімно!
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