
 

05.11. – 10 клас 

Виховна година на тему : 

 

Людське життя... Неповторне і звичне, радісне і сумне, сповнене 

глибоких переживань, солодке, як мед, і гірке, як полин, переплетене черво-

ними і чорними тонами, як у цій пісні «червоне — то любов, а чорне — то 

журба»...  

Людина — найбільша цінність на Землі, творець усіх земних благ. 

Найцінніше, що є у людини, - це її життя. Воно дається їй тільки раз і 

кожній своє. Довге чи коротке, воно триває лише від народження до смерті, і 

його не можна прожити двічі, бо воно одне-єдине. Життя людське 

найдорожчий скарб. Воно - як безхмарний простір, як чарівна скриня, що 

наповнена скарбами долі, як бездонна криниця, повна кришталевої цілющої 

води, яку хочеться безперестанно пити і пити. Таємниця життя... Вона 

хвилювала людей завжди з того часу, як вони усвідомили себе живими 

істотами. 

Кожна людина живе на землі тільки одне життя, а тому варто задуматись 

над тим, як його прожити. Адже, як говорив В.Симоненко «більше тебе не буде 

завтра на цій землі, інші ходитимуть люди – добрі, ласкаві і злі». А яка згадка 

залишиться про тебе, що корисного зробиш ти, щоб люди не забули про тебе? 

У кожного з нас від народження з’являються свої принципи: один любить 

спокій, буденність, простоту,  інший – навпаки: неспокій, святковість, 

вишуканість. Одні ростуть і виховуються в сім’ях, де панує любов, злагода, 

людяність, достаток, а інші – в сім’ях, де можна почути сварки, образи, немає 

повного достатку. Але кожен з нас зі своїм народженням одержав право на 

життя і повинен думати зараз над кожним своїм кроком, вчинком. Перед 

кожним з нас повинна бути  якась мета, мрія, яку хочеться здобути, досягти.   

    Юність – це пік вашого життя. Зараз ви робите найвеличніше своє 

відкриття – відкриваєте самих себе, свої можливості, щоб потім використати їх. 

Вдумаймося у слова Леонардо да Вінчі: 

Пам’ятай! Життя є дар, великий дар. 

 І той, хто його не цінує,  

 Цього дарунку не заслуговує.  

А щоб цінувати життя – треба знати і розуміти своє місце у ньому. 

Звичайно, ніхто не може абсолютно точно визначити своє майбутнє. Але 

кожному слід знати, на що він здатний. 



Життя – це ваша таємниця, проте ви повинні реалізувати себе, свої 

можливості. Людина повинна пройти молодість, зрілість, залишити спадщину. 

Пропоную кожному письмово висловити свою думку  на поставлені 

питання. 

1. Що таке життя? 

Життя – це можливість. Скористайся нею!
Життя – це краса. Захопися нею! 

Життя – це мрія. Здійсни її! 
Життя – це виклик. Прийми його! 

Життя – це обов’язок твій насущний. 
Виконай його! 

Життя – це багатство. Не розтринькай його!
Життя – це надбання. Борони його! 

Життя – це любов. Насолодися нею сповна! 
Життя – це таємниця. Пізнай її! 

Життя – це вмістилище лиха. Здолай усе! 
Життя – це пісня. Доспівай її до кінця! 
Життя – це боротьба. Стань борцем! 
Життя – це удача. Шукай цю мить! 

Життя таке чудове – не змарнуй його! 
Це твоє життя. Виборюй його!

 

2. Чи може кожна людина жити так, як вона хоче, і що для цього 

потрібно? 

3. Чи справедливе твердження: «Моє життя, як хочу, так і живу?» 

4.  А що складніше і важливіше – будувати життя чи пристосовуватись 

до нього? 

5. Що потрібно для щасливого життя? 

Кожна людина, живучи на Землі, прагне бути щасливою. ЇЇ щастя по 

великому рахунку залежить від способу її життя. 

 

Перегляньте відео за посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vl69YH6nMFI 

https://www.youtube.com/watch?v=DHe59hWmMEU 

Висновок: Жити щасливо -  мати повагу людей, здоров’я, любов, 

друзів, роботу і т. д. Але необхідно розуміти:  

  Для чого живу?   Чого хочу?Як іншим поруч  зі мною?  

Підготувала Хмельовська Л.В. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vl69YH6nMFI
https://www.youtube.com/watch?v=DHe59hWmMEU

