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1. Вступ
1 грудня у всьому світі відзначається Всесвітній День боротьби зі СНІДом.
Девіз всесвітніх кампаній проти СНІДу: «Досягнення нульової позначки: нуль
нових випадків ВІЛ-інфекції, нуль випадків дискримінації, нуль смертей
внаслідок СНІДу». Цей день є нагадуванням про необхідність зупинити
глобальне поширення епідемії ВІЛ / СНІДу.
Дана тема соціального проекту виникла в зв'язку з необхідністю зниження
зростання ВІЛ-інфікованості серед людей, зокрема серед молоді. Бо саме
підлітку необхідно допомогти захистити своє здоров'я, виховати відповідальну
поведінку, виробити стратегію поведінки в складних життєвих ситуаціях, щоб не
заразитися ВІЛ-інфекціей. Сьогодні дуже важко зустріти людину, яка б не чула
про ВІЛ і СНІД. Більшість, правда, впевнені в тому, що ця проблема їх не
стосується. Щоб така впевненість була виправданою, щоб мати можливість
надійно захистити себе і своїх близьких, необхідно знати, що являє собою ВІЛінфекція сьогодні, в XXI столітті. Адже вона охопила, подібно до вибуху, майже
всі країни світу.
Я вважаю, що проблема ВІЛ / СНІДу - це не тільки проблема охорони
здоров'я, це не особиста проблема ВІЛ-позитивних людей, це проблема всього
суспільства. Байдужість соціуму, небажання замислюватися і відторгнення ВІЛпозитивних людей призводить до нерозуміння масштабів питання і поширенню
міфів про особливості захворювання.
Проект почав своє існування ще в 2009 році на підмостках міської сцени
кінотеатру "Космос". Через рік було вирішено перенести його проведення в
стіни нашого навчального закладу.
І тепер,1 грудня в нашому коледжі щорічно проведиться акція «Скажи
життю - ТАК», яку організовує практичний психолог Панасенко А.Е. та студенти
студ.ради, волонтери. Але так само як і раніше ми запрошуємо представників
ЗМІ, працівників поліклініки, міської влади та даємо інформацію в різних
цікавих формах для наших студентів, працівників та всіх бажаючих.

Подібні акції є особливо актуальними в нашому місті, так як на даний
момент епідеміологічна ситуація з ВІЛ-захворювань в Дружківці залишається
складною. За всі роки обстежень в місті виявлено 551 ВІЛ-інфікований, за цей
же час від хвороби померло 114 осіб. На сьогоднішній день на обліку перебуває
267 хворих, в тому числі 20 дітей, з них 12 - з підтвердженим ВІЛ-статусом.
Психологом готуються плакати (Додаток 1), стенди (Додаток 2),
розроблені брошури (Додаток 3), на яких відображена проблема ВІЛ-інфекції.
Всі студенти і працівники коледжу отримують червону атласну стрічку - символ
боротьби зі СНІДом (Додаток 4).
Ця стрічка, як символ розуміння СНІДу. була задумана навесні 1991 року.
Все почалося дуже просто. Ось уривок з ранньої рекламної листівки "Visual
AIDS": "Відріжте червону стрічку 6 сантиметрів завдовжки, потім скрутіть у
верхній частині у формі переверненої" V ". Використовуйте англійську шпильку,
щоб прикріпити її до одягу".
Також волонтери за час проведення акції роздають по місту та
довколишнім школам кілька сотень листівок (Додаток 5), що містять інформацію
про шляхи зараження ВІЛ, методи захисту та лікування.
Зазвичай у актовому залі нашого коледжу проводяться відкриті заняття та
запрошуються спеціалісти (Додаток 6), або готуються виступи, показуються
фільми, роліки, презентації, реклама, які присвячені саме проблемі XXI століття
– ВІЛ/СНІДу (Додаток 7).
Профілактичні заходи спрямовані на масову участь студентів усіх
академічних груп на чолі з класними керівниками, викладачів.
В процесі реалізації проекту проводиться анкетування (Додаток 8),
соціальне опитування з проблеми.
Проводяться соціальні акції, тренінги, рольові ігри, переглядаються
науково-популярні фільми з проблеми ВІЛ / СНІД. Проводяться вікторини
(Додаток 9), класні тематичні години, батьківські збори, бесіди. Організовуються
і проводяться конкурси плакатів, малюнків. Показуються та розповідаються
цікаві факти (Додаток 10).

Також проводяться відкриті заходи, присвячені Всесвітньому Дню
боротьби зі СНІДом (Додаток 11, як оди із прикладів).
Метою Всесвітнього дня боротьби проти СНІДу є підвищення глобальної
поінформованості про ВІЛ/ СНІД і демонстрація міжнародної солідарності перед
обличчям епідемії.
Мета нашого заходу - Зниження поширення епідемії ВІЛ / СНІДу, пропаганда
здорового способу життя серед населення, підвищення інформованості,
привернення уваги молоді до проблем ВІЛ / СНІДу. Також дуже хочеться
поглибити

знання

студентів
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виникнення

і

природі

вірусу

ВІЛ,

пропагандувати знання серед підлітків про можливі шляхи зараження ВІЛ та
профілактики СНІДу.
Даний захід формує свідоме і відповідальне ставлення людини до
особистої безпеки та безпеки оточуючих.
Завдання:
• познайомити підлітків з проблемами СНІДу, обґрунтувати глобальності і
актуальності проблеми в сучасності;
• дати найбільш повне уявлення про імунну системи людини;
• дати елементарні уявлення про передачу ВІЛ-інфекції;
• ознайомити зі шляхами профілактики цього захворювання;
• формувати відповідальність за сексуальну поведінку;
• проводити профілактику згубних звичок і пристрастей;
• залучати населення до добровільного анонімного обстеження на ВІЛ;
• формувати толерантність до інфікованих.
Бенефиціари проекта: допомога міської лікарні з роздатковим матеріалом,
міських СМІ з освітлення проблеми, міської громадськості з підтримки.
Внутрішні ресурси:
Всю діяльність здійснюють підлітки: активісти - волонтери, які збирають
інформацію та досліджують громадську думку.
Зовнішні ресурси:
Підтримка адміністрацією коледжу наших ініціатив і всіляка допомога.

Етапи упровадження:
Студенти-активісти на чолі з керівником знаходять бажаючих стати
волонтерами. Залучення студентства та просто небайдужих людей до
некомерційних соціальних акцій набуває величезного значення для досягнення
основної мети соціального проекту. Потім готуються статистичні данні про
захворювання, цікаві факти, триває пошук фото та відео матеріалу, проводяться
деякі соціальні опитування.
Далі створюються сценки, театральні постанови. Збирається команда з
небайдужих студентів, які приєднуються до волонтерської акції. Вони ж
придумують невеличкі подарунки та ігри.
На пошуки матеріалу та самої роботи йде не багато часу. Зазвичай, усі
завзято захоплюються цією ідеєю, яка невдовзі приносить бажані результати.
Далі запрошуються представники з лікарень, або реабілітаційних центрів,
або міських активістів. Зустріч та спілкування з професіоналами у цій галузі
залишає студентам багато емоцій, досвіду та додає натхнення на подальшу
волонтерську діяльність.
Апогеєм соціального проекту студентів стає інформаційна акція «Знання в
обмін на стрічку» та роздача інформаційних листівок 1 грудня усім перехожим.
1 етап - Щорічна просвітницька робота, яка направлена на більш глибше
ознайомлення оточуючих із проблемою ВІЛ та СНІДу.
2 етап - Профілактичні лекції та можливість анонімного обстеження на ВІЛ.
3 етап - Формування толерантного відношення до ВІЛ-інфікованих.
4 етап - Корекція поведінки та стимуляція до правильного та здорового способу
життя.
Очікуванні результати: поліпшення більш толерантного відношення молоді до свого
здоров’я та здоров’я інших. Бо на дворі XXI століття та не треба цього боятися, але слід
про це знати.
2. Методи і технології проекту
При вивченні даної теми впроваджуються наступні методи та технології:
-

технологія навчально-досліджувальної діяльності;

-

комунікативні технології (дискусія, круглий стіл);

-

інформаційні технології в формі презентацій.
➢ Теоретичні методи. Аналіз документів.
➢ Емпіричні методи. Опитування (анкетування); обробка результатів.
➢ Графічні методи. Дали можливість представити наочні результати
досліджуваної роботи.
➢ Психологічні методи. Терапія, психологічні тренінги.
➢ Прикладні методики. Виготовлення листівок, малювання плакатів.

Вивчаючи матеріали, зібрані в ході роботи, ми дійшли до висновків, що
проблема ВІЛ та СПИДу не торкнулася нашого коледжу, але в місті все-таки
існує. А це означає, що вона актуальна та дуже важлива для нас.
Як

показали

результати,

даний

соціальний

проект

може

використовуватися в будь-якому місті або навчальному закладі нашої країни.
Для постійної успішної реалізації завдань соціального проекту необхідна
активна участь студентського активу у волонтерській діяльності та інших
небайдужих людей (організація та проведення благодійних акцій, спеціальна
допомога, аніматорські акції).
Будемо раді, якщо до реалізації нашого проекту приєднаються соціально
активні дорослі і діти України.
Дякую за увагу!

Список використаних джерел:
http://www.aids.ua - Інтернет-портал України
http://www.antiaids.org – Фонд Олени Пінчук
0 800 500 451 - Національна лінія телефону довіри з проблем ВІЛ/СНІДу
http://www.helpme.com.ua/ua/main/ - Веб-сайт телефону довіри

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7
Рекомендовані відеороліки для занять:
«Лічильник інфікування ВІЧ.Всемірний день боротьби зі СНІДом на М1 (2004)»
Хронометраж: 00:31
https://www.youtube.com/watch?v=WkjAJeO8VWg
Він вона. Всесвітній день боротьби зі СНІДом на М1 (2004), Хронометраж: 00:27
https://www.youtube.com/watch?v=TPq7oQUJK0&list=PLDfjCVSBgEyWZzslh41OQsBUcjDKxMDI2
Ні! - відео ролик про безпечний секс (2), Хронометраж: 00:30
https://www.youtube.com/watch?v=gsGfokyXLzU
Матриця. Всесвітній день боротьби зі СНІДом на М1 (2004), Хронометраж: 00:30
https://www.youtube.com/watch?v=XsGgsO3WaSw&index=2&list=PLDfjCVSBgEy
WZzslh41OQsBUcjDKxMDI2
Відео на конкурс присвячений дню боротьби зі СНІДом
Хронометраж: 01:59
«Children_plus_film» АнтіСНІД, Фонд Олени Франчук
Хронометраж: 13:25
На замовлення «Всеукраїнської Мережі ЛЖВ» «Тест»
Хронометраж: 07:15
Пісня «Захист життя» від артистів проти СНІДу
Хронометраж: 04:36
Документальний фільм "СНІД", Хронометраж: 30:32
https://www.youtube.com/watch?v=MbBNl6HxYMU
СНІД (соціальний ролик), Хронометраж: 01:38
https://www.youtube.com/watch?v=u_ibaf6Bszw

Додаток 8

Додаток 9
Вікторина «Міфи і факти»
1. ВІЛ - це вірус, що викликає СНІД. (Факт)
2. ВІЛ вражає імунну систему організму. (Факт)
3. Можна заразитися ВІЛ, випивши зі склянки, Яким користувався ВІЛінфіковані. (Міф)
4. ВІЛ передається при дружньому поцілунку. (Міф)
5. Можна заразитися ВІЛ при переливанні неперевіреної крові. (Факт)
6. Людина - носій ВІЛ може заразити свого статевого партнера. (Факт)
7. Вживання алкоголю може підвищити ризик зараження ВІЛ. (Факт)
8. Комарі можуть бути переносниками ВІЛ. (Міф)
9. Використання одноразових шприців може захистити від ВІЛ / СНІДу. (Факт)
10.Використання презервативів під час статевого контакту може зменшити ризик
зараження ВІЛ. (Факт)
11. Можна заразитися ВІЛ через сидіння унітазу. (Міф)
12. ВІЛ - це кінцева стадія захворювання на СНІД. (Міф)
13. СНІД - це респіраторна хвороба (застуда). (Міф)
14. Вірус можна виявити відразу після інфікування. (Міф)
15. Медицина знайшла ліки від СНІДу. (Міф)
16. Можна вберегтися від СНІДу. (Факт)

Додаток 10
Айзек Азімов (квітень 1992) - американський письменник-фантаст радянського
походження.
Фредді Меркурі (1946-1991) Соліст групи "Queen".
Джіа Марія Куранджі (1960-1986) Перша американська супермодель.
Ентоні Перкінс (4 квітня 1932 - 12 вересня 1992) - американський актор.
Рок Хадсон (1925-1985) Голлівудська зірка першої величини.
Рудольф Нурієв (1938-1993) Чудовий танцівник зі світовим ім'ям.
Хорхе Донн (1947-1992) Соліст балету.
Артур Еш (1943-1993) Олімпійський чемпіон з тенісу.
Офра Хаза (1958-2000) Співачка.
Майлс Девіс. джазовий музикант
Джон Керрі. Фігурист.
Ще в 1983 році СНІД обірвав життя Клауса Номі, талановитого музиканта.
У 1985 році помер Рікі Вілсон, засновник популярної групи В-52.
У 1987 році в США помер відомий піаніст Либераче.
У 1990 році хвороба забрала життя відомого кубинського письменникадисидента Рейнальдо Аренаса.
У 1991 році від СНІДу помер Девід Манкаба, лідер групи Вhundu Воуs.
У 1993 році ходили так само чутки, що помер Холлі Джонсон, лідер групи
Frankie goes to holliwood.
У 1997 рік - Fela Кuti, відомий нігерійський музикант.

Додаток 11
Всесвітній день боротьби зі СНІДом.
Мета заходу - поглиблення знань учнів про виникнення і природі вірусу ВІЛ, пропаганда
знань серед підлітків про можливі шляхи зараження ВІЛ і профілактиці СНІДу.
Даний захід формує свідоме і відповідальне ставлення учнів до особистої безпеки І безпеки
оточуючих.
Завдання:
- познайомити учнів з проблемами СНІДу;
- дати найбільш повне уявлення про імунну систему людини;
- дати елементарні уявлення про передачу ВІЛ-інфекції;
- познайомити з профілактикою цього захворювання.
Обладнання: проектор з інформацією; плакати про профілактику СНІДу; брошури.
Додаток: Презентації, відеоролики.
Підготовка заходу: заздалегідь роздати учням питання і попросити їх відписати.
Хід заходу:
(Сигнал «Увага», і в залі, і на сцені вимикається світло. Звучить органна музика. Звучать
слова на фоні музики)
Коли туман протягне свої руки,
Щоб забрати когось в царство смерті...
Коли лише вітер стогне в провулках,
А по Будинкам уві сні плачуть діти...
Гряде черга божевільному вбивці
Взяти в руки владу над всім живим на світлі...
0, люди! Сховайте свої обличчя,
Щоб вас він не помітив...не помітив.
Ошупивая ніч холодної долонею,
ВІН залишає свій зловісний дах
І викидаючи смердюче лиханье,
Безшумно рухається... він чує ... КРОВ!
(Музика посилюється)
(Включається мультимедійне відео. Ролик музичний)
(По окончанню роліку вимикається, на фоні музики виходят артисти. Світло на сцені
включається)
1 Танок. _______
(У кінці постанови виходить ведучий)
Життя - це боротьба, витримайте її,
Життя - це щастя, створите його,
Життя - прекрасне, не губіть її,
Життя - це життя, боріться за неї!
Доброго дня любі друзі! Вітаю всіх, хто прийшов у цей зал! У 1988 році ВООЗ (Всесвітня
організація охорони здоров'я) прийняла рішення - Всесвітній день боротьби зі СНІДом буде
відзначатися щорічно 1 грудня.
І сьогодні ми готові підняти проблему знову, адже про здоров'я треба говорити завжди.
І всім гранично ясно, що тут ми недаремно,
Адже жарти зі здоров'ям зовсім не гра!
І про це потрібно задуматися!
2 РОЛИК «Тест»
Так непросто в світі цьому,
І не злічити людських проблем Щоб здорові були люди,
Нам вирішувати їх усім.
В - вірус (мікроорганізм);

І - імунодефіциту;
Ч - людини;
С - синдром (картина хвороби);
Н - набутого (отриманого при зараженні);
І - імуно (несприйнятливість);
Д - дефіциту (недолік).
Вікторина
Отже, ВІЛ - це вірус, який передається від людини до людини певними шляхами і викликає
порушення функцій або руйнування імунної системи організму людини.
СНІД - це остання (термінальна) стадія ВІЛ-інфекції.
Нехай будуть заходи й будуть нехай світанки,
І зірки сяють, і крутиться земля,
Від бід захистити ми повинні планету цю,
Адже життя людині дається лише одна!
А на сцені представник центру соціальних служб для сімей, дітей та молоді ЦССДМ.
Далеко в минуле пішли страшні епідемії віспи, чуми ...
Але в 21 столітті «біла смерть» - наркоманія і її не менш страшний супутник СНІД
забирають життя мільйонів людей. Масштаби поширення ВІЛ-інфекції давно набули
глобального характеру і становлять реальну загрозу соціально економічному розвитку
більшості країн світу. У світі понад 60 мільйонів людей живуть з діагнозом «ВІЛ / СНІД»
Число ВІЛ-інфікованих в Україні (за даними на 01.09.2015г., без обліку АР Крим
та Севастополя, також відсутні данні за деякими місяцями із Донецької та
Луганскої областей) - 9 988 нових випадки ВІЛ-інфекції (з них 1 960 дітей до 14
років). Всього з 1987 року в Україні офіційно зареєстровано 274 477 нових випадків
ВІЛ-інфекції, від СНІДу в Україні померло 37 31 1 людей, з них 409 випадків - це
дитяча смертність.
Ми зібралися на підтримку тих, хто протистоїть страшному захворюванню, хто цінує і
любить життя. Хто не нарікає на життя, а намагається жити, сподіватися і вірити.
СНІД - чума 21 століття! Вірогідність зараження СНІДом залежить від нашої поведінки.
Сьогодні кожен вибирає долю собі сам!
Але були ті, хто вже зробив свій вибір і він виявився не на стороні ЖИТТЯ.
(Мультимедійне відео. Фотографії знаменитих виконавців)
Айзек Азімов (квітень 1992) - американський письменник-фантаст радянського походження.
Фредді Меркурі (1946-1991) Соліст групи "Queen".
Джіа Марія Куранджі (1960-1986) Перша американська супермодель.
Ентоні Перкінс (4 квітня 1932 - 12 вересня 1992) - американський актор.
Рок Хадсон (1925-1985) Голлівудська зірка першої величини.
Рудольф Нурієв (1938-1993) Чудовий танцівник зі світовим ім'ям.
Хорхе Донн (1947-1992) Соліст балету.
Артур Еш (1943-1993) Олімпійський чемпіон з тенісу.
Офра Хаза (1958-2000) Співачка.
Майлс Девіс. джазовий музикант
Джон Керрі. Фігурист.
Ще в 1983 році СНІД обірвав життя Клауса Номі, талановитого музиканта.
У 1985 році помер Рікі Вілсон, засновник популярної групи В-52.
У 1987 році в США помер відомий піаніст Либераче.
У 1990 році хвороба забрала життя відомого кубинського письменника-дисидента Рейнальдо
Аренаса.
У 1991 році від СНІДу помер Девід Манкаба, лідер групи Вhundu Воуs.

У 1993 році ходили так само чутки, що помер Холлі Джонсон, лідер групи Frankie goes to
holliwood.
У 1997 рік - Fela Кuti, відомий нігерійський музикант.
Смерть цих видатних людей нагадує нам про те, що ВІЛ-вірус, який може привести до
СНІДу, - є похмурим фактором життя, який не можна нехтувати. Ми повинні сказати всьому
світу, що вони, як і інші люди, померлі від СНІДу та наркотиків, пішли з цього життя раніше
терміну.
Яскраве світло їх таланту дивує навіть тепер, коли їх життя так жорстоко обірвалася.
Як шкода, що це сталося. Цього не повинно було статися. Будь ласка, не дайте
цьому статися ще раз!
Повідомлення про вплив наркотиків на організм людини.
Мета: дати можливість учням подумати над питанням небезпеки зараження ВІЛ.
Пропоную вам ситуацію для всієї групи, попрошу всіх встати. Вас запросили на вечірку за
місто. Ви дали згоду. І проводите час на дачі в цікавій компанії. З випадкової розмови, ви
дізнаєтеся, що серед цих людей є ВІЛ- інфікований, хто саме Ви не знаєте. Вечір в самому
розпалі, Ви багато спілкуєтеся. Ваше завдання, переміщаючись по цьому приміщенню,
вступати у взаємини з оточуючими вас людьми, простягаючи руки для контакту. Якщо ви
відчуєте рух пальця на Вашій долоні - ви маєте справу з ВІЛ інфікованим. Виконуючого цю
роль я попрошу нічим себе не видавати і також спілкуватися, як і всі.
- Хто з вас виявився ВІЛ-інфікованим?
- Які почуття Ви відчували?
Важливо, щоб кожен зрозумів, що в століття СНІДу, будь близький контакт з ким-небудь
необхідно розглядати, як контакт з усіма тими людьми, з якими ваш партнер мав зв'язок за
останні 10 років.
Вправа "Легенда про Чингісхана".
Мета: нагадати учням про те, як важливо прислухатися до застережень людей, які здатні більш
правильно, ніж вони, оцінювати ті чи інші ситуації, особливо в сфері міжособистісних
відносин.
Учням зачитує текст легенди про Чингісхана і Соколі, яка в образній формі дає учням
уявлення про трагедію, до якої можуть призвести дії людини, що йде на поводу у власних
бажань.
Легенда
«..Жив колись могутній повелитель Чингісхан. Він багато воював і підкорив
багато країн, так що його імперія простяглася від Східної Європи до Японського
моря.
Одного разу Хан поїхав на полювання і взяв з собою свого улюбленого Сокола. птах кружляла
високо в небі і, ледь помітивши здобич, каменем кидалася вниз, щоб наздогнати її.
День був жаркий, і до полудня Хана зморила спрага. Він почав шукати джерело, на
який якось раніше наткнувся в цьому лісі. Нарешті, він зауважив тонку цівку
води, що стікала з кручі, і зрозумів: джерело десь нагорі.
Вода сочилася повільно, крапля за краплею. Її було зовсім мало, але це була вода, а
великий Хан відчував сильну спрагу. Він дістав невеличку срібну чашу і підставив її під
падали краплі. Чаша стала повільно наповнюватися.
Хану не терпілося примкнути до води, відчути її прохолоду, змочити пересохлі губи,
мова і горло. Він не став чекати, поки чаша наповниться по вінця, і вже підніс її до
губам, як раптом щось стрімке пронеслося в повітрі і вибило чашу з рук
Хана. Дорогоцінна волога пролилася на землю.
Вражений, Хан підняв голову і побачив Сокола, свого улюбленця, який перелітав
з дерева на дерево з гордим виглядом. Блиснувши на нього очима, Хан підняв чашу і знову
почав збирати воду. На цей раз він дав чаші наповнитися лише до половини. його

губи вже торкнулися краю чаші, він майже відчув смак води, але тут Сокіл знову
кинувся з висоти вниз і вибив чашу з водою.
Хан дуже розсердився на Сокола. Втретє він наповнив чашу - і в третій раз Сокіл завадив йому
напитися. Особа Хана налилося кров'ю.
Спрямувавши гнівний погляд на птицю, яка сиділа поблизу на гілці дерева, він в сказі
закричав: «Як ти посмів розлити мою воду!» Він нагнувся, щоб підняти з землі чашу, і
промовив тихим, повним злості голосом: "Тільки попадись мені, і я зверну тобі шию! "
Великий Хан знову взявся набирати воду в чашу, але на цей раз він тримав напоготові вийняту
з піхов шаблю. "Якщо ти знову насмілишся перекинути мою чашу, - сказав
він соколу, - поплатишся життям! "
Неважко здогадатися, що було далі. Ледве Хан підніс чашу до губ, сокіл кинувся вниз "і вибив
її з рук Хана. Але Хан змахнув шаблею і точним ударом вразив птицю в польоті. Сокіл впав до
ніг господаря і, не зводячи з нього повних любові очей, закінчився кров'ю.
"Ти отримав те, що заслужив", - сказав "Хан і переступив через тіло птаха, щоб
знайти серед каменів свою чашу. Але чаша завалилася в расшеліну між камінням, і
Хан, як не старався, не зміг її дістати.
"Нічого, - подумав Хан. - Я все одно вгамую спрагу. Ця цівка води призведе мене
наверх, до самого джерела ".
І хан поліз на кручу. Чим вище він піднімався, тим сильніше йому хотілося пити. на
самому верху він, нарешті, побачив невелике озерце і в нетерпінні кинувся до нього, але,
досягнувши кромки води, раптом з жахом відсахнувся: в воді лежала величезна мертва
змія, нікчемною краплі отрути якої було достатньо, щоб вбити людину.
Хан знову закам'янів. Він вже не відчував спраги. Всі його думки кинулися тепер до
бездиханного соколу, який лежить на землі далеко внизу, "Цією птиці я зобов'язаний життям,
-Подумав Хан. - Сокіл був мені вірним другом, а я вбив його ".
Хан побіг з гори, раз у раз ковзаючи по крутому схилу. Внизу він дбайливо підняв з землі і
уклав в мисливську сумку тіло птиці, сів у сідло і повільно, в гіркому роздумі поїхав додому ".
Питання до учнів для обговорення:
- Яке відношення вони мають до нас?
- Які уроки можна витягти з цієї легенди?
- А як ви ставитеся до тих, хто оберігає вас від небезпек?
- Чи прислухаєтеся ви до порад цих людей?
Висновок: Для того щоб уникнути ризикованих життєвих ситуацій, необхідно прислухатися
до застережень людей, яким ми довіряємо.
Наша молодь обирає здоровий спосіб життя! Їх початкуюче творчість свідчить про здоровий
захопленні, про енергію, спрямованої на творення. І не дай їм Бог, зіткнутися зі страшною
хворобою!
3 Фінальна пісня.

