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БУТИ ЧИ НЕ БУТИ «БІЛОЮ ВОРОНОЮ»? 
 
 

«Головне не те, як ти живеш, 
а те, в якому напрямку рухається твоє життя». 

 
 
 
 
Перед кожною молодою людиною постають важливі питання: 
- Як знайти «свій шлях»? 
-  Визначити «свою долю»? 
- До чого рухатись і куди прийти? 
- Можливо не треба нічого шукати? 
- Може, обрати шлях «бути як всі»? 
 

     
В наш сучасний вік все частіше можна зустріти на вулиці 

безтурботного підлітка з цигаркою або пляшкою пива в руках. 
Що ж змушує молодь вести такий спосіб життя? 
- Підліткам здається, більш за інші прошарки суспільства, що до них 

дорослі занадто прискіпуються, недостатньо їх люблять і поважають, зовсім 
не розуміють; 



- Прагнення «подорослішати»; 
- Відзначати свята  «як всі»; 
- Бути сміливим «як всі»; 
- Самостверджуватися «як всі»; 
- Позбавлятися нудьги «як всі»; 
- Наслідувати дорослих  «як всі»; 
- Відчути щось нове «як всі». 
 
 

- Їм нудно. Нема що робити. Бажання бути «крутішим». Невміння 
«зняти» стрес і розслабитись. Роблять «це» за компанію.  

          
 

Це далеко не всі причини, з яких підлітки починають свої експерименти 
з психотропними речовинами. На перший погляд здається, що одна чарка 
пива чи одна викурена цигарка не відіграють важливу роль в житті. 

Але вони дуже помиляються!  
Нічого не минає безслідно. 

       
 

Насправді ж є на Україні молодь, яка вважає інакше і каже про те, що 
здоровий спосіб життя знову в моді! 

Сьогодні навіть на урядовому рівні схвалена пропаганда і спорту, і 
здоровому способу життя (переконатися в цьому можна по великій кількості 
спортивних, танцювальних, співучих, талановитих шоу, які допомагають 
людям зорієнтувати своє життя, знайти себе, відшукати свій шлях). 



Школа теж підтримує цей дух, допомагає молоді визначитись і 
зрозуміти пріоритети. Завдяки багатьом профілактичним заходам, акціям, 
змаганням, тренінгам та виступам агітбригад. 

Агітбригада “Позитив” 
Приазовської РСШ №1  

“Азимут”  
знає багато способів, 

 як радіти життю 
з користю для здоров’я! 

 
 
 
 

Займись своєю справою з користю для  життя! 
Як ми! Разом з нами! Краще нас! 

 
Нам зовсім не нудно! 
Не самотньо! 
Дуже цікаво і дуже круто! 
Руш з нами! 
Не бійся бути  «не таким». 
Радій життю! 

 


