
 

Які недуги чекають на-

ших дітей за дверима 

храмів знань, і як їм за-

побігти? 

Відхилення здоров'я у 

дітей 7-17 років з вини 

освітніх перевантажень, 

порушень умов навчан-

ня, режиму харчування 

і стресу носять узагаль-

нююче визначення 

"шкільні хвороби".  

Медична статистика 

вказує, що перший во-

рог учнів середніх шкіл 

- зниження зору.  

Найчастіше дитячі очі 

страждають від корот-

козорості (міопія), коли 

дитина погано бачить 

вдалину. 

Рідше у дітей розвива-

ється далекозорість 

(коли очі погано бачать 

поблизу), а також астиг-

матизм, - специфічне 

зниження зору. Благо-

датний грунт для роз-

ладів зору - тривала 

зорова робота на бли-

зькій відстані: читання, 

письмо, креслення, ро-

бота за монітором. 

В учнів середніх шкіл 

поширені хвороби шлу-

нково-кишкового трак-

ту, особливо гастрит, - 

запалення слизової 

оболонки шлунку з ха-

рактерними болями. 

Причини - порушення 

режиму харчування, 

зниження імунітету і 

стреси. 

В наших школах графік 

прийому їжі часто буває 

незручний. Наприклад, 

молодшому школяру, 

якому необхідно їсти 4-

5 разів на день, пропо-

нується обід, коли він 

ще ситий після снідан-

ку. При цьому до кінця 

навчального дня малюк 

встигає зголодніти зно-

ву, але терпить до при-

ходу додому. 

Порушення постави - 

наслідок тривалого си-

діння за партою у 8 з 10 

школярів. Щоб переко-

натися в цьому, достат-

ньо поглянути на дітей 

у шкільному коридорі: 

майже всі сутуляться, 

стирчать лопатки, опу-

щені плечі. 

Причини сутулості зро-

зумілі: учні не стежать 

за правильною посад-

кою за партою. Це ще 

закріплюється важким 

ранцем за плечима і 

втомою ніжних м'язів 

дитячої спини. Резуль-

тат сумний: при сильно-

му відхиленні грудного 

відділу хребта лікарі 

можуть діагностувати 

кіфоз ("горб"), а при ви-

кривленні убік - сколіоз. 

Тому вам слід бути так-

товними з дитиною, 

прислухатися до її про-

блем, не перевантажу-

вати, не перебільшува-

ти значимість шкільних 

оцінок.  
За матеріалами: Осві-

та.ua  

Шкільні хвороби 

• Не просімо хліба у Бо-

га, а просімо здоров'я.  

• У здоровому тілі - здо-

ровий дух.  

• Здоровий жебрак щас-

ливіший від хворого 

короля.  

• Здоров'я, розум і ко-

хання не купити ні за які 

гроші,  

• Здоров'я виходить 

пудами, а входить злот-
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В цьому випуску: 

Чи знаєте Ви, 

що в Україні: 

 

 кожен третій пер-

шокласник страждає 

від хронічного за-

хворювання 

 більше 50% сучас-

них школярів страж-

дає на різні хвороби 

очей  

 кожен другий шко-

ляр страждає на 

остеохондроз 

 від гастриту страж-

дає кожен десятий 

школяр  

никами. 

 

Л.Д. Іваненко,  

Я. В. Ступницька, 

http://osvita.ua/
http://osvita.ua/


Наші хвороби з'являються 

як відступні. Не можу 

щось зробити - я хворію. 

Якщо ви зараз подумаєте, 

обов'язково пригадаєте, 

що перед серйозним ви-

пробуванням на роботі 

чи навчанні бували і у 

вас випадки раптового 

захворювання. Організм 

бере тайм-аут. Особли-

во якщо проект не до-

опрацьований або ви не 

підготовлені належним 

чином до іспиту. Вигід-

но захворіти? Звичайно! 

Який попит з хворої лю-

дини? Всі ми смертні, у 

всіх бувають зупинки. 

Вигідно хворіти і малю-

кові - його залишають в 

будинку і проявляють 

любов і турботу, і літ-

ньому родичу - на нього 

звертають увагу, і кож-

ному з нас - в період 

випробувань. Отпусти 

проблему, вона вирі-

шиться сама. Адже і 

знаходиться вихід з 

глухого кута серйозно-

го, варто нам тільки 

захворіти. 
Який же вихід? Шукати 
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Американські дослідни-

ки видали сенсаційне 

відкриття:  

Карокі люди зазвичай 

привабливі, вміють при-

чарувати співрозмовни-

ка і до-

чекатись 

потріб-

ного мо-

менту. 

Ті, хто 

володіє карими очима, 

від природи наділені 

привабливістю, чут-

тєвістю, дотепністю. Це 

дуже темпераментні лю-

ди. Про них можна ска-

зати, що вони надзви-

чайно запальні, але лег-

ко забувають образи.  

Блкитні очі – не лише 

ознака 

краси в 

сучасно-

му світі, 

але ще й 

показник інтелектуаль-

них здібностей людини. 

Блакитні очі нерідко 

приховують обман. Во-

лодарі блакитних очей – 

цілеспрямовані, не 

надто сентиментальні 

люди. Людей з блакит-

ними очима не розчу-

лиш сльозами. Іноді во-

ни переживають напади 

сильного гніву або без-

причинної депресії. Але 

такі перепади настрою 

зустрічаються вкрай рід-

ко.  

Зеленоокі, як правило, 

Очі ─ дзеркало душіОчі ─ дзеркало душі  

Як відомо, очі людини –

це дзеркало її душі. В 

очах відображаються 

особливості характеру, 

минулий досвід і навіть 

інтелектуальні здібності 

людини. По очах завжди 

можна визначити внутрі-

шні переживання, відтін-

ки емоційних станів і 

настрій, судити про по-

чуття людини і душевні 

якості.  
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причину. Як тільки ви 

самі собі признаєтеся, 

що вболіваєте не про-

сто так, а через те, 

знайдете першодже-

рело. Коли знаєш во-

рога в обличчя, боро-

тися з ним вже прості-

ше. 

Головне - показати, 

що набагато вигідніше 

бути здоровим, ніж 

хворим.  

 

 

Жанна Магіня  

дуже 

ніжні. 

Люди з 

таким 

рідкісним 

кольором очей не зали-

шаться байдужими до 

вашого кохання. Коха-

ють вони завжди палко і 

щиро. Люди з таким ко-

льором очей – люди 

дій. Друзі цінують їх за 

надійність і доброту, 

вороги ненавидять за 

принциповість і рішу-

чість. Вони не прагнуть 

бути лідерами. Зелено-

окі люди – це сама 

ніжність.  
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