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багата країна 
Емоційна сфера життя – над-

звичайно важлива у процесі станов-

лення усіх життєвих аспектів життя 

людини. Саме емоції керують нашим 

бажанням вижити, розвиватися, роз-

множуватися, спілкуватися та люби-

ти. Всього вчені виділяють шість ви-

дів емоцій – негативна, позитивна, 

нейтральна, нетрадиційна, статична 

та динамічна. Існує сім базових емо-

цій – щастя, злість, здивування, від-

раза, смуток, страх і захоплення. 

Досягнення емоційного благополуч-

чя можливо при виконанні таких ос-

новних умов: вираженої індивідуа-

льності, комунікабельності, вміння 

знаходити спільну мову з іншими 

людьми, активної поведінки.  роботу виконав  

учень 7-А классу 
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Загартування - основний за-

сіб профілактики простудних за-

хворювань, який підвищує фізич-

ну працездатність людини, зни-

жує рівень захворюваності, зміц-

нює здоров'я. Це система заходів, 

спрямованих на підвищення стій-

кості організму до несприятливих 

впливів зовнішнього середовища. 

Завдяки загартуванню людина 

може без шкоди для здоров'я пе-

реносити холод, спеку, різні зміни 

атмосферного тиску та вологості 

повітря.  

 

Здорове та збалансоване хар-

чування — це запорука здоров’я 

та довголіття. Воно забезпечує висо-

кий рівень працездатності, покращує 

розумову діяльність, підвищує імуні-

тет, допомагає уникати різних за-

хворювань, підтримувати нормальну 

вагу. І це зовсім не означає, що пот-

рібно сідати на жорстку дієту, обме-

жуючи себе майже в усьому. Зовсім 

ні, слід лише навчитися вміло поєд-

нувати продукти та їхні складові 

(білки, жири, вуглеводи), дотриму-

ватися правильних харчових звичок.  

Повноцінний відпочинок – 

запорука гарного настрою, само-

почуття і душевної рівноваги. Він 

обов'язково потрібен для здоро-

в'я, для відновлення ресурсів ор-

ганізму, для поліпшення працез-

датності і продуктивності. 

Але відпочивати теж треба вмі-

ти. Особливо це важливо зараз, 

коли всі навколо стурбовані успі-

шністю, ефективністю та масою 

проектів. 

Єдиної правильної схеми відпо-

чинку на всі випадки життя не іс-

нує, але є кілька простих правил, 

якими не можна нехтувати в будь-

якому випадку. 


