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Щорічно 7 квітня світ відзначає World Health Day або Всесвітній
день здоров’я. Це одна з важливих соціальних дат, значення якої
переоцінити неможливо. Головна мета свята – звернути увагу
суспільства на важливість здорового способу життя та вчасної
профілактики захворювань.
Офіційний свій відлік відзначення Всесвітнього дня здоров’я веде з
1948 року, а 7 квітня – дата створення Всесвітньої організації
охорони здоров’я.
Створення Дня здоров’я – одна з перших ініціатив, з якою виступила
Асамблея охорони здоров’я при ООН практично відразу ж після
створення організації. Аж до 1995 року міжнародні дні проводилися
виключно силами ВООЗ, проте в кінці XX століття до проблем
здорового способу життя підключився Генеральний секретар ООН.
Його щорічні Послання сприяють залученню уваги державних і
комерційних організацій, волонтерів, простих громадян до питань
захисту здоров’я і профілактики різних соціально-небезпечних
захворювань.
Саме з 1995 року ВООЗ присвячує кожен рік тематиці, що
стосується профільних питань охорони здоров’я. Першою стала тема
поліомієліту – вкрай небезпечного захворювання, з яким, проте,
вдається справлятися шляхом своєчасної вакцинації. Тож глобальне
викорінення поліомієліту і стало головною ідеєю 1995 року.
Незалежно від того, чи ви ведете дитину на вакцинацію, здаєте кров
у донорському пункті вашого міста, розповсюджуєте інформацію
про шкоду тютюнокуріння – ви додаєте свій посильний внесок до
створення здорового світу і здорового суспільства.
Чому ж ВООЗ настільки активно прагне залучити якомога більше
людей до питання пропаганди правильного способу життя і захисту і
збереження здоров’я? За статистикою половина людей на планеті не
має можливості отримувати медичні послуги. Ще близько 100 млн.
людей опинилися за межею бідності через те, що витрати на
лікування були завеликі. Близько 800 млн. людей змушені витрачати
більше 1/10 сімейного бюджету на послуги охорони здоров’я – такі
витрати ВООЗ називає «катастрофічними». Проблеми високих
витрат та обмеженого доступу до послуг охорони здоров’я
вважаються однією з найважчих у світі. Саме їх викорінення і є
основною метою ВООЗ, а один із засобів боротьби – Всесвітній день
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День дитячої книги

2 квітня в світі відзначається День дитячої книги.
Відзначається щорічно в день народження датського
письменника-казкаря Ганса Християна Андерсена.
Витоки дитячої книги входять до епохи, коли в
Англії з'явився верстат і У. Кекстон випустив у 1477
р. першу книгу англійською мовою.
Серед його численних видань були байки Езопа і
забавний "Роман про лиса".
У 1658 році чеський священик і педагог Ян
Коменський опублікував першу книгу для дітей
"Світ чуттєвих речей в картинках" - підручник на
латині з гравюрами.
Протягом XVII століття дітей навчали і виховували в
основному по Біблії і книгам релігійного змісту.
XVIII століття подарувало дітям два великих романи: "Робінзон Крузо" Д. Дефо і
"Подорожі Гуллівера" Дж. Свіфта.
У той же час і дітей, і дорослих однаково захопили дешеві видання народних
казок, балад і переказів. Початок золотого століття дитячої літератури відноситься
до середини XIX століття.
До цього часу нарешті визнали, що дітям, крім підручників і релігійних творів,
потрібні власні книжки.
Дивно, але література для дітей часто приводила у захват і дорослих. Сама
королева Великобританії зачитувалася твором "Пригоди Аліси в Країні чудес" Л.
Керрола, насолоджуючись вільною грою фантазії і гумору.
Але й казки ніхто не відміняв. І самим великим казкарем на всі часи, напевно,
залишиться Ганс Християн Андерсен.
Двадцяте століття подарувало юним читачам Пітера Пена, Мері Поппінс,
Старика Хоттабича, Гаррі Поттера і багатьох інших чудових героїв.
Ось уже понад півстоліття діти і дорослі зачитуються трилогією "Володар
кілець" Дж. Р.Р. Толкієна.
Дитячі книги вбирають у себе цілий світ; все цікаве, що буває на світі.
10 українських дитячих книжок, про які знає весь світ:
Василь Голобородько – "Віршів повна рукавичка", 2010;
«Рукавичка», народна казка, 2011;
Мар’яна Савка –«Казка про Старого Лева», 2011;
Іван Андрусяк – «Вісім днів із життя Бурундука», 2012;
«Ріпка. Стара казка, по-новому розповів Іван Франко», 2012;
Романа Романишин, Андрій Лесів –«Зірки і макові зернята», 2014;
Леся Українка –«Лісова пісня», 2014;
Роман Скиба – «Із життя хитрих слів», 2013;
Тарас Прохасько, Мар’яна Прохасько– «Хто зробить сніг», 2013
Романа Романишин, Андрій Лесів– «Війна, що змінила Рондо», 2015.

Підготувала: бібліотекар Козловська А.М.
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Жити ЗдорОво –
ЗдОрово
Здорове харчування: 10 корисних порад

1. «Тарілка здорового харчування»
Намагайтеся щодня споживати корисні продукти з усіх груп: овочі, фрукти та ягоди,
бобові, яйця, рибу, м’ясо, корисні жири та олії, горіхи та насіння, цільнозернові,
молочні та кисломолочні продукти.
2. Пийте достатньо води
Візьміть за правило протягом дня випивати не менше 1,5-2 л води: некип’яченої
(очищеної за допомогою фільтра) чи мінеральної столової. Але слід пам’ятати, що
чай, кава та соки не замінюють воду. У спеку, під час фізичного навантаження, після
вживання багатої на білки їжі води треба пити більше.
3. Готуйте їжу правильно
Надайте перевагу таким способам приготування: варіння, запікання, тушкування,
приготування на парі. Правильна теплова обробка — запорука збереження цілісної
структури продуктів. А от від смажених продуктів варто взагалі відмовитися.
4. Їжте повільно
Їжу слід ретельно пережовувати. Процес перетравлення починається вже в ротовій
порожнині: ферменти, які виробляють слинні залози, сприяють розщепленню та
початковому знезараженню їжі. Заковтування їжі без пережовування веде до
надмірного вживання їжі, оскільки почуття насичення пов’язано з рецепторами
ротової порожнини.
5. Зменшіть кількість солі
Потрібно вживати якомога менше солі. Її надлишок сприяє затримці рідини в
організмі, призводить до набряків і підвищеного тиску. Звичайну кухонну сіль краще
замінити на морську. Для порівняння: у кухонній солі лише два мікроелементи:
натрій і хлор, тоді як в морській — їх близько 90.
6. Менше солодкого
Цукор — це джерело пустих калорій, що не містить поживних речовин.
Рекомендується відмовитися від споживання цукру та солодощів взагалі. Краще
надати перевагу фруктам, ягодам і меду.
7. Дотримуйтеся режиму
Нерегулярний прийом їжі може призводити до порушення травлення. Раціональним є
п’ятиразове харчування, приблизно в один і той самий час. Краще їсти кілька разів на
день потроху, ніж наїстися досхочу один раз.
8. Обирайте здорові перекуси
Як перекус чудово смакуватимуть фрукти та сухофрукти, горіхи, натуральний йогурт
без наповнювачів, а також власноруч приготовлений сандвіч із корисних інгредієнтів.
9. Не забувайте рухатися
Важливе доповнення до здорового раціону — фізична активність. Якщо на спорт часу
зовсім немає, то прогулянки пішки на свіжому повітрі, ранкову пробіжку, зарядки
вранці ніхто не відміняв. Ходіть більше, позбавтеся від звички проїжджати одну-дві
зупинки транспортом, будьте рухливими.
10. Плануйте меню й економте час
Плануйте меню заздалегідь на тиждень. Робіть запаси їжі. Достатньо виділити один
день на тиждень і підготувати необхідні складові для будь-яких страв. Після цього
можна розкласти інгредієнти в різних комбінаціях по ланч-боксах на кожен день.
Підготував: учень групи 15/17 Костенко Д.
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Людська історія включає в себе незліченну масу
найрізноманітніших подій, які так чи інакше
впливали на її хід і напрямок її течії. Частина з
цих подій з тієї чи іншої причини було зафіксовано
нами і передається з покоління в покоління,
періодично підштовхуючи нас до тих чи інших
процесів переосмислення та переусвідомлення
нашої історії, культури і нашого поточного життя.
Зайве нагадувати про те, що в полі нашого
зору потрапляють тільки ключові моменти цих
подій, значення яких ми намагаємося оцінити
кожен по-своєму. Значення події, яка сталася
близько пари тисячоліть тому - Воскресіння Ісуса Христа, Єдинородного
Сина Божого, досі залишається не зовсім усвідомленим серед багатьох з нас.
Ми сміливо можемо стверджувати, що в нашої людської мові не вистачить
ніяких слів, щоб до самого кінця пояснити цей Безцінний Дар. Не
придумано ще людьми таких виразів і словосполучень, почувши які
недосвідчена особа раптом би усвідомила масштаби і всю міць того
таїнства, яке вчинив для всіх нас наш Небесний Отець. Акт
життєствердного порятунку всього людства, буквальне і точне виконання
Своїх Божих обітниць, дарування нам перемоги над смертю і гріхом .
«Христос Воскрес! Воістину Воскрес! »- Чуємо ми в цей день. Якби
люди до кінця усвідомили суть цих слів, їх радості б не було меж. А
умиротворення, яке вони б отримали для своєї душі, вистачило б, щоб
більше не переживати ні про що, що могло б відібрати у них спокій і
впевненість в житті й житті вічному! Для брехні більше б не залишилося
місця. Але - всьому свій час.
У висновку можна лише підкреслити, що свято Пасхи Христової центральне свято в багатьох національних календарях більшості
шанованих країн світу. Приємно, що і в нашій країні цей День закріплений
на законодавчому рівні, відзначається згідно наших традицій і нашої
національної культури. Зі святом Вас і Ваші родини!

Підготувала: бібліотекар Козловська А.М.
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Всесвітній день охорони праці

Вже традиційно 28 квітня в Україні
відзначається
Всесвітній
день
охорони праці.
Ідея проведення Всесвітнього Дня
охорони праці бере початок від Дня
вшанування
пам’яті працівників, які загинули на
роботі. Він вперше був організований
американськими та канадськими
робітниками в 1989 році.
За ініціативи Міжнародної організації праці (МОП), починаючи з 2002
року, 28 квітня відзначають Всесвітній день охорони праці. У цей день
більш ніж в ста країнах
світу проводяться заходи, спрямовані на привернення уваги
громадськості до
невирішених проблем охорони праці.
Метою проведення є привернення уваги світової громадськості до
масштабів
проблеми, а саме травматизму та смертності працівників на робочому
місці.
Девіз Дня охорони праці - 2021: «Передбачати, готуватися та реагувати
на кризи –
інвестуймо зараз у стійкі системи БЗР».
Бажаємо усім Вам та Вашим близьким міцного здоров’я, розуміння та
безпечних
умов праці.

викладач охорони праці ДНЗ «Запорізьке ВПУМ»
Терещенко Я.Ю,
матеріали до статті надано
Запорізьким відділенням УВД ФСС України в Запорізькій області.
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День Чорнобильської трагедії
Кожного року 26 квітня Україна й увесь
світ згадує Чорнобильську катастрофу.
Цього фатального дня рівно 35 років тому,
у 1986 році, на Чорнобильській атомній
електростанції вибухнув четвертий
енергоблок. З різницею у дві секунди
сталися два вибухи на четвертому реакторі
Чорнобильської АЕС.

Декілька сотень працівників та пожежників намагалися загасити пожежу,
що не припинялася багато днів. Унаслідок вибуху реактор був повністю
зруйнований, а в атмосферу Землі вирвалася хмара радіоактивного пилу.
Щоб запобігти подальшим викидам радіоактивних матеріалів, наприкінці
1986 року четвертий реактор накрили спеціальним "саркофагом" і
Чорнобильську АЕС знову ввели в експлуатацію. Однак великі пожежі у
наступні декілька років спричинили зупинення спочатку другого, а потім і
першого реактора. У 2000 році припинив працювати останній, 3-й реактор, і
Чорнобильська АЕС повністю зупинилася.
У листопаді 2016 року над четвертим енергоблоком ЧАЕС почали
встановлювати новий саркофаг, а у 2019 році його було введено в
експлуатацію.
26 квітня – є днем пам’яті про найбільшу техногенну катастрофу та
вшанування героїзму персоналу ЧАЕС, пожежників, військовослужбовців,
будівельників, учених, медиків, які брали участь у ліквідації наслідків
аварії.
У грудні 2016 року Генеральна асамблея ООН проголосила 26 квітня
Міжнародним днем пам’яті про Чорнобильську катастрофу.
У день Чорнобильської трагедії в нашій країні зазвичай відбуваються
пам’ятні заходи: покладання квітів, мітинги-реквієми й тематичні виставки.
Також проходять зустрічі з учасниками ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, громадянами, які постраждали внаслідок катастрофи.

Підготував: учень групи 15/17 Кашин К.
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Вітаємо з днем народження у травні
07.05 - Валюх Тетяну Іванівну
10.05 - Лопухова Вадима Рудольфовича
21.05 - Усачову Вікторію Володимирівну
22.05 - Назаренко Олену Вікторівну
24.05 - Савенко Сергія Анатолійовича
24.05 - Бабенко Олену Дмитрівну
31.05 - Михайленко Вікторію Михайлівну
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Гороскоп на травень 2021
У 2021 році Білий Металевий Бик пом’якшить своє ставлення до всіх
представників зодіакального кола. В цей час вже починає зігрівати Сонце, відчувається
повноцінний подих весни. Все навколо розквітає, вселяючи в людей надію. Покровитель
року дозволить розслабитися і трохи полінуватися.
Однак навіть такий перепочинок рекомендується раціонально використовувати. Кращим
заняттям стануть самопізнання і самовдосконалення.
Багатьом представникам зодіакального кола потрібен справжній перепочинок. Як в
робочій сфері, так і у всіх інших аспектах життєдіяльності. Люди, відпочивши, зможуть
знайти нові шляхи і позначити для себе найбільш пріоритетні напрямки. Травень надає
можливість позбутися того, що засмічує вашу долю: викинути непотрібний мотлох,
зробити ремонт не тільки в будинку, але і в своїй душі.
Деяким представникам зодіаку належить позбутися від давно віджилих себе відносин.
Тому в останній весняний місяць очікується багато розставань. Але не треба
засмучуватися, цим ви звільняєте місця для нових знайомств і звершень. За прогнозом
гороскопу, якщо це станеться саме з вами, то справжня любов ще не прийшла. Тому не
потрібно опускати руки, а йти назустріч новому життю.
Перша декада травня принесе всім трудівникам хорошу нагороду і увагу начальства. У ці
дні не завадить інтенсивний відпочинок. Можна перевірити здоров’я або зайнятися
самовдосконаленням.
Друга декада принесе деякі перешкоди на роботі, які допоможуть перевірити на міцність
ваш характер. Це необхідно, щоб почати і вдало закінчити нові справи. В цілому ж не
треба боятися рішучих вчинків і проявляти свою ініціативу, висуваючи цікаві ідеї.
Третя декада підходить для того, щоб реалізувати свої творчі здібності. У багатьох людей,
які займаються в інтелектуальній і культурній сферах, з’явиться можливість виставити
плоди своїх праць на загальний огляд. Не потрібно нічого боятися, в травні успіх вам
забезпечений.
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