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Хід уроку.
І. Організаційний момент.
Доброго дня. Сідайте, будь-ласка.
ІІ. Повідомлення теми, мети і завдань заходу.
Сьогодні ми проведемо відкритий захід на тему: «Щасливе життя» із
застосуванням методу проектів.
Ми спробуємо з’ясувати що означає слово «щастя», від чого залежить щастя
людини та як виглядає щаслива людина.
Чому ми обрали саме таку тему?
Кожна людина прагне бути щасливою. Щастя кожен з нас розуміє по-своєму.
Хтось хоче принести в своє життя радість, здоров'я, багатство, успіх в справах,
прекрасні стосунки з людьми і багато чого іншого. Але чи всі знають як його
досягти? Нам хочеться, щоб життя нагадувало відео кліп, кінофільм, улюблену
книгу, де на долю героїв випадає удача, кохання, багатство
ІІІ. Вступне слово вчителя.
(Виступ проходить з використанням презентації).
Зараз до вашої уваги буде представлено проект, в якому розкрито розуміння
щасливої людини.
Ключовим питанням нашого проекту є «Щаслива життя – як ми його
розуміємо?».
Для створення цього проекту було створено три групи учнів: Дослідники,
Винахідники, Творці, склад кожної із них становить - 4 учні. Кожна група має свого
капітана: Дослідники - Терлецька Наталія, Винахідники – Коханевич Тетяна,
Творці – Михайленко Анастасія. Капітани керували роботою своєї команди та
розділяли обов’язки. Групи відповідно працювали над такими тематичними
питаннями:
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Що означає слово «Щастя»
Від чого залежить щастя людини?
Щаслива людина – яка вона?
Для створення проекту учні застосували свої набуті практичні знання по
створенню презентації, публікації, сайту. Звичайно не обішлось без використання
творчого потенціалу та мережі Internet для збору необхідної інформації. Учні
збирали інформацію, розбирались в ній, ділили на частини для відповіді на
тематичні запитання. Досліджували, доводили, аналізували та робили висновки.
Перед тим, як перейти до перегляду, нам потрібно вибрати із наших гостей дві
групи експертів: Негатив та Позитив, які будуть оцінювати роботу кожної групи.
В кожну із груп експертів буде входити по дві людини.
Негатив має висловити думку про те, що хотілось би змінити, додати,
видалити.
Позитив – навпаки, що сподобалось, що справило враження.
(вибір експертів)
Що ж експерти вибрані перейдемо до проекту.
Як ви думаєте, як виникло слово «щастя» і що воно означає? Розібратися у
цьому питанні нам допоможе команда «Дослідників», які повідомлять про
результат своїх досліджень у вигляді презентації..
(Завантажується презентація.)
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Учень 1.
В склад моєї команди входять: Я Наташа - капітан команди, Віта – відповідала
за збір текстової інформації, Оксана – відшукувала картинки, Руслана – відповідала
за оформлення.
Для створення цієї презентації ми використали програму з пакету MS Offisse
2007 – Power Point.
Ми застосували та закріпили свої набутті знання:
- по створенню та оформленні слайдів;
- по використанню Internet для пошуку текстової та графічної інформації.
Всі разом ми дослідили «Що означає слово «Щастя»?

Перед тим як дати остаточну та змістовну відповідь на це запитання ми
накопичували інформацію, використовуючи ресурси мережі Internet, шукали
визначення в різних словниках та вислови відомих людей..
Наступним кроком було зрозуміти накопичений матеріал. Ми порівнювали
матеріал, пов’язували між собою, висловлювались і залишали тільки те, що
вважали потрібним для використання.
Ми зясували:
- визначення слова «щастя» за різними термінологіями,
- як впливають гормони щастя на людину,
- представили вислови видатних людей про щастя
- зробили висновок
Зробивши аналіз та склавши все докупи, ми прийшли до такого результату:
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Напевно кожний з нас хоча б раз у житті задавав собі питання: „Що таке щастя?”, „Чи
справді я щасливий?” і „Чи буду я щасливим завжди?”. Однозначної відповіді на це
немає через те, що щастя для кожної людини – річ дуже особиста, унікальна..
Учень 2.
Слово «щастя» праслов’янське. Наука свідчить, що спочатку у слова щастя
був префікс сь, який колись мав значення « хороший, гарний», і корінь част, - що
означає частина, частка, частувати. Отже, щастя – це « хороша частина».
Частина від чого? Від спільного добра – майна, їжі, відносин тобто того, що
забезпечує саме існування людини.
А як же пояснюють слово «щастя» словники?…
Щастя – це стан цілковитого задоволення життям; вияв радості від спілкування з
рідними, близькими; успіх, удача. (Тлумачний словник української мови).
Щастя – поняття моральної свідомості, що позначає стан людини, який найбільше
відповідає внутрішній задоволеності повнотою й осмисленістю життя, здійсненням
свого людського призначення. (Український педагогічний словник).
Щастя – благополуччя, земна благодать, бажання жити без горя, смутку, тривоги,
спокій і задоволення взагалі, усе бажане, усе те, що заспокоює і задовольняє людину, за
переконаннями, смаками і звичками її. (Словник Даля).
Ви, мабуть, чули про «гормони щастя». Що ж це таке?
Допитливі учені, що займалися дослідженням «гормонів щастя» в 70-их роках,
покладали величезні надії на їх штучні аналоги. Але всі досліди виявилися невдалими:
річ у тому, що звикання до цих речовин виникало набагато швидше, ніж, наприклад, до
героїну. Тому небезпечні дослідження були припинені. Проте наука визнає набагато
більш нешкідливі способи «ощасливлення» людства. Найпростішим способом
підвищення концентрації ендорфінів є поїдання шоколаду.
За даними істориків, видана заміж за Людовика ХІІІ, дочка іспанського короля
Ганна Австрійська використовувала привезений з батьківщини шоколад як рятівний
засіб від самотності і ностальгії.
Тож давайте почнемо наш захід із збільшення «гормонів щастя» в нашому
організмі – з’їмо шоколадну цукерочку.
Учень 3.
А що говорять про щастя повір'я?
Щастя без розуму - торбина дірява.
Не родись багатий та вродливий, а родись при долі та щасливий.
В щасті не без ворога.
На чуже щастя не впасти.
А ще кажуть, хто знайде підкову, той буде щасливим.
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Звідки ж походить цей вислів?
Чому знайдена підкова приносить щастя?
Підковувати коней почали ще до нової ери і робили це спочатку заради краси:
були підкови із золота або срібла. Під час бігу коні легко губили «взуванку», і підкова
дійсно була дорогою знахідкою.
А тепер послухаємо, що сказали про щастя видатні люди:
Щастя – це трикутник, а в нім три сторони: віра, надія, любов. Богдан-Ігор
Антонич
В житті існує тільки одне щастя – кохати і бути коханою. Жорж Санд
Не ганяйся за щастям: воно завжди в тобі самому. Піфагор
В погоні за щастям іноді потрібно просто зупинитися і бути щасливим. Дейл
Карнегі
Щастя дається тому, хто багато працює. Леонардо да Вінчі
Людина, яка думає тільки про себе і шукає в усьому свою вигоду, не може бути
щасливою. Сенека
Щастя – не слово, не гроші – все це минає, Щастя – це друзі хороші, шана
людська. О.Підсуха
Щастя – як здоров’я: якщо його не помічаєш, значить воно є. Іван Тургенєв
Джерело щастя – сім’я. А. Макаренко
Учень 1.
Із цього всього можна зробити висновок, що кожен уявляє щастя по-різному.
Для одних – це почесті, хвала,
А для інших щастя – у багатстві,
Бідність для таких людей – біда.
Хворим щастя бачиться в здоров’ї.
Кожен, хто згубив його, жалкує.
Мати за одужанням дитини
Власного життя не пошкодує.
В’язень мріє про жадану волю.
Одинокого гнітить біль самоти.
Важко, мабуть, на усій планеті
Повністю щасливого знайти.
Під загальний заголовок «щастя»
Безліч можна віднести речей.
І, можливо, стільки його видів,
Скільки на Землі живе людей.
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Подумайте як розумієте щастя ви?
Вчитель. Вислухаємо оцінку наших експертів: негатив, позитив.
(вислуховування оцінок)
Вчитель. Тепер перейдемо до наступного тематичного питання, яке група
«Винахідників» розмістила в публікації проекту. В статтях учні дали відповідь на
запитання: Від чого залежить щастя людини?
Вони зясували, які фактори впливають на те, щоб людина відчувала себе
щасливою.
(Завантажується публікація.)

Учень 4.
Для створення публікації ми використали програму MS Offisse 2007 –
Publisher. За основу ми використали шаблон буклету. Під час виконання роботи
нами були закріпленні та набуті практичні навички по створенні та оформленні
публікації. Ця корисна практика допоможе нам в оформленні дипломного проекту.
В нашій команді кожен мав свої окремі обов’язки, але разом з тим ми допомогали
один –одному, доповнювали, вказували на недоліки, радились.
Наприклад: Я і Валя відповідали за накопичення всієї текстової інформації,
далі ми всі разом іі аналізували, розбивали на такі змістові запитання:
- Чи може кохання принести щастя?
- Чи є щастя в грошах?
- Здоровя – наскільки воно важливе?
Ліана та Ірина накопичували графіку, картинки. Для пошуку необхідної
інформації ми скористались Internet-ом. Далі ми всі разом оформлювали сторінки,
розміщували статті. В оформленні тексту скористались буквицею та текстом Word
Art.
Зараз ми Вам покажемо результат своєї роботи:
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Перша сторінка відображає назву тематичного запитання «Від чого залежить
щастя людини?» та авторів публікації.
Стаття наступної сторінки говорить, що поняття щастя стосується духовного
світу людини. Для когось – це задоволення, втіха; для когось – добробут. Хтось
щастя розуміє як удачу, талан. Для інших щастя – це радість.
Більшість виділяють три складові щастя: багатство, здоров’я своє та рідних і
кохання.
Ми провели анкетування «Для мене щастя це…». Нам потрібно було визначитися,
що для нашого щастя є на першому місці, що – на другому і третьому.
На І місці – кохання,
на ІІ місці – здоров’я,
на ІІІ місці – багатство.
Також розміщений графік результатів.
В наступних статтях ми розкрили значення в житті людини кожної з головних
складових щастя..
Учень 5.
Чи може кохання принести щастя?
Бути щасливим – значить кохати!
Часто після того, як ми досягли мети, розуміємо, що вона не принесла бажаного
щастя. Мабуть в такий момент всі задумуються над, що дійсно може нас зробити
щасливим. І майже завжди люди приходять до висновку, що немає нічого
прекраснішого, щирішого, ніж відносини між людьми, особливо таке почуття, як
кохання.
Жорж Санд висловився: « У житті існує тільки одне щастя – кохати і бути
коханою»
Чи можна розуміти цей вислів так: поки не зустрів кохання – ти нещасна
людина?
А якщо людина кохає без взаємності, її теж можна вважати щасливою?
Кохання - слово, яке змушує наше серце битися прискорено. І навіть
розчарування від нерозділеного кохання, біль у серці не можуть зруйнувати той
стереотип, що сформувався в нас із цим звуком, тих почуттів, які відчуваємо у серці.
Багато людей можуть заперечити і сказати що кохання несе в собі тільки
розчарування і біль. Така думка теж має право на життя тому, що такі слова люди
говорять переживши невдале кохання. Часто стається так, що ми через свої почуття
страждаємо, хочемо втекти від усього світу, однак ми ж не замислюємося чи дійсно все
так погано, чи розуміємо ми, що такі почуття, як «кохання», даються нам Богом і є
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найпрекраснішим подарунком в нашому житті, а тому вони не можуть мати негативні
наслідки для нас.
Багато поетів (такі як П. Симоненко, О. Пушкін, Есенин) присвячували свої твори
коханим і говорили, що саме ці прекрасні почуття надихали їх на творчість. Кохання це
сила, яка здатна нас підняти на будь-які вершини, зробити нас щасливими і показати
красу життя.
Найкраще про силу кохання висловився німецький соціолог Еріх Фром : «Той, хто
кохає по-справжньому хоч одну людину, кохає весь світ.».
Максим Горький сказав : «Любов - це бажання жити.» , а хіба це не щастя бажати
жити, кожен день насолоджуватися сонцем, дихати повітрям
Учень 6.
Чи є щастя в грошах?
Аргументи «ЗА»:
Наявність грошей один із способів самовираження, самоствердження перед
сім’єю, суспільством – а чи не це є найбільшим щастям? Іноді нам буває важко і, щоб
відволіктись, ми витрачаємо божевільні суми на задоволення. Для жінок, шопінг –
найкращі ліки від стресу.
Бідні рідко бувають щасливими. Як можна відчувати себе щасливим, коли нічого
їсти твоїй дитині. Грошей повинно бути стільки, щоб про них можна було не думати.
Наприклад, захотілось нам поїсти, ми йдемо і скуповуємо все саме смачне,
захотілось машину – йдемо і купуємо, а не задаємо запитання «Чому ми не можемо
цього купити?»
Саме наявність грошей дає нам змогу займись тим, чим хочеться, мати душевний
спокій і бути щасливим.
Для деяких гроші і є щастя. Адже, що таке щастя? Це наші мрії. Якщо вони
збуваються – ми щасливі, а більшість наших мрій купуються за гроші.
Аргументи «ПРОТИ»
Не в грошах щастя, тому що гроші не зможуть змінити долю, воскресити
близьких, за гроші не можна купити талант, почуття.
Опинившись з валізою грошей в пустелі, де немає жодної людини, ви перестанете
їм радіти, вини здадуться непотрібною ношею.
І все ж ….
Самі по собі гроші щастя не приносять. Його приносить спосіб життя, який ми
можемо собі дозволити за ці гроші, ті блага, які за них можна купити.
У Сомерсета Моєма є вислів: «Гроші – це шосте відчуття, без якого людина не
може в достатній мірі скористатись рештою п’ятьма».
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Навряд чи хтось погодиться, що гроші – це мета його або її життя. Проте чи не
обдурюємо ми себе – адже «жити добре», а «добре жити – ще краще»?
Питання «Скільки грошей треба для щастя», мабуть, вже стало «вічним». Відповіді на
ці запитання перетворилися на приказки «не в грошах щастя» і «щастя не в грошах, а в
їх кількості».
Так, гроші у житті дуже важливі, але зробити людину щасливою вони не можуть.
Учень7.
Здоров’я - наскільки воно важливе?
Перераховуючите, що потрібно для щастя, ми нерідко забуваємо додати
здоровя. І не дай Бог, нам серйозно захворіти. Як тоді змінюються пріоритети щастя.
Відчуття щастя зникне негайно, як тільки людину спіткає хвороба. І якою
щасливою вона себе відчуває, коли хвороба відступає.
Згадайте просту життєву

істину: краще бути бідним, але здоровим, ніж

багатим і хворим.
Здоров'я - це те, що не купиш за гроші, без чого немає щастя. З давніх- давен
воно цінувалося як найдорожчий скарб, тому й шанувалося.
Геніальний лікар і філософ Авіценна стверджував: "Головним скарбом життя є
не землі, що ти завоював, не багатства, що у тебе в скринях... Головним скарбом
життя є здоров'я, і щоб його зберегти, потрібно багато знати".
З давніх-давен український народ найголовнішою цінністю у житті вважав
здоров'я. Навіть вітаючись і прощаючись, люди бажали один одному здоров'я:
"Здоровенькі були!"
"Дай, Боже, здоров'я."
"Доброго Вам здоров'я!"
"Бувайте здорові!"
"Йдіть здорові!" і інше.
Давайте послухаємо вислови видатних людей про здоров'я:
Аристотель: Здоров'я людини - щастя.
І.П.Павлов: Здоров'я - це безцінний дар природи, воно дається, на жаль, не
навіки, його треба берегти.
Але бувають і випадки, коли людина невиліковно хвора, прикута до ліжка, в
неї відсутні ноги чи руки, і все ж продовжує насолоджуватись життям, відчувати
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себе щасливою. Вона не зациклюється на своїй хворобі, не думає про неї. Вона
просто живе, просто бачить всі ці речі, які не може побачити людина за своїми
життєвими проблемами. Прикладом такої людини є Нік Вуджисік, про його життя ви
дізнаєтесь на одній із сторінок сайту.
Тож давайте будемо цінувати і берегти те, що ми маємо зараз
Вчитель. Вислухаємо оцінку експертів.
(Оцінка експертів)
Вчитель. Наступним етапом нашої роботи є веб-сайт. На його сторінках група
«Творці» розкрила тематичне запитання «Щаслива людина – яка вона?» та
показала як виглядає щаслива людина та довела, що кожна людина може
створити для себе щастя.
(Звантажуєтьсяь сайт, проглядають його сторінки.)

Учень 8.
Представлений сайт створений за допомогою web-редактора NVU. Звичайно
не обішлось без редагування в блокноті.
Оформлення здійснювалось, за допомою кольорового тексту, картинок, та
фігурних написів. Фігурні написи заголовків створювались з допогою тексту
програми для роботи з растровою графікою Photoshop 7.0.
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Для зручного розміщення текстової та графічної інформації на сторінках, була
використана таблиця.
Кожен з нас виконував певну роботу, але всі йшли до одного результату. Це
дало змогу ефективно розподіляти завдання, вислуховувати думку один одного,
приходити до чогось одного спільного. В результаті виконаної роботи, ми
побачили, де та як можна застосовувати свої знання. Побачили наочно свою
роботу, яку можуть використовувати інші люди.
Своє тематичне запитання «Щаслива людина – яка вона?» ми розділили на
такі пункти:
-Хто щасливий в Україні?
- Приклади щасливих людей?
- Чи відповідаємо ми за власне щастя?;
Із результатами дослідження першого та другого пунктів вас познайомить
Леонід..
Учень 9.
Я думаю вам цікаво було б почути дані Київського міжнародного інституту
соціології, який досліджував питання «Хто щасливий в Україні?»
Щастя по-українськи: родина, дім, кохання…
Половина жителів України вважають себе щасливими. А найщасливіші в країні –
молоді одружені чоловіки з середньою освітою.
Якщо вірити даним Київського міжнародного інституту соціології, який
досліджував питання: «Хто щасливий в Україні», то портрет українського щасливця має
бути таким:
« Молодий ( до 30 років) міський житель, у якого за плечима середня освіта. Він
працює, має середній рівень матеріальних статків. Зазвичай це одружена людина».
Дослідження засвідчило, що 23% наших співгромадян упевнено назвали себе
щасливими людьми. А ще 29% - радше щасливими, ніж ні.
Однак навіть у найближчих сусідів України щастя більше. У Польщі та Туреччині
цей показник перевищує 80%. Вищий, ніж в Україні, він і в Угорщині, і навіть у Грузії.
Щоправда. Більш нещасливі люди в Молдові.
Соціологи стверджують, що найважливіші складові щастя по-українськи це:
– родина й особисте житя.
– здоров’я
- рівень матеріальної забезпеченості.
Проте, в Україні, на відміну від інших країн, робота немає великого впливу на
рівень щастя – це всього - на - всього дев’яте місце за пріоритетністю. Можливо,
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припускають дослідники, винагорода за роботу в нашій країні не відповідає вкладеним
в неї зусиллям та рівню соціальних потреб.
Британський учений Адріан Уайт з університету Лестера спробував визначити
найбільш щасливі і нещасливі країни у світі. Проаналізувавши відповіді 80 тисяч осіб з
178 країн і сотні досліджень міжнародних організацій, зокрема ООН та Всесвітньої
організації охорони здоров’я, Уайт створив Всесвітню карту щастя. Отож:
Найщасливішими країнами є Данія, Швейцарія, Австрія, Ісландія та Багамські
острови.
Найбільш нещасливими – Бурунді, Зімбабве та Конго.
А в останній п’ятірці серед найменш щасливих, крім країн Африки, виявилися
Молдова ( 175 місце) та … Україна (174-те).
На цій сторінці також розміщенні графіки досліджень, які ви можете розглянути.
Учень 9.
Приклади щасливих людей
На наступній сторінці ми розмістили відомості про людей, які вважають, що
прижили і живуть своє життя щасливо. Давайте познайомимось з ними.
Нік Вуджисік - це унікальний проповідник слова Божого, безрукий і
безногий 26-річний австралієць.
Всі вважали дитину приреченою на вічні страждання каліки. Однак Нік
навчився не тільки собі давати раду в усьому, а й допомагати жити й знаходити
дорогу до Бога мільйонам людей. Він знайшов у цьому своє щастя.
«Я просив у Бога руки-ноги, - продовжує він. - Поки що він не дав їх мені,
зате він дав мені краще. Для мільйонів людей я став справжнім чудом - реальним
підтвердженням того, що в кожному з нас закладена величезна сила, яка може
змінювати нас на краще».

Дейл Карнегі - американский письменник, педагог-психолог, викладач.
Дейл Карнегі жив по принципу, що поганих людей не буває.
Є тільки неприємні обставини з якими потрібно боротись і зовсім не
потрібно руйнувати життя і настрій оточуючих. Він прожив щасливе життя.

Мати Тереза
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Чи можна сказати, що Мати Тереза прожила щасливе життя? Напевно, так.
Мати Тереза стала символом милосердя. Нею захоплювалися, перед нею схиляли
свої голови, її обожнювали. Мати Тереза присвятила все своє життя турботі про
бідняків, особливо про дітей.
Давайте послухаємо її заповіді:
1.Життя – це можливість, скористайся нею.
2.Життя – це краса, милуйся нею.
3.Життя – це мрія, здійсни її.
4.Життя – це виклик, прийми його.
5.Життя – це повинність твоя насущна, виконай її.
6.Життя – це гра, стань гравцем.
7.Життя – це багатство, не розтрать його.
8.Життя – це кохання, насолоджуйся ним.
9.Життя – це таємниця, пізнай її.
10.Життя – це король лиха, побори його.
11 Життя – це пісня, доспівай її до кінця.
12.Життя – це боротьба. Стань борцем.
13.Життя – це прірва невідомого, ступи в неї.
14.Життя – це фортуна, шукай цю мить.
15.Життя таке чудове, не загуби його.

Ронда Берн
Ронда Берн хотіла допомогти всім почати життя, наповнене щастям і
радістю.
Вона створила фільм «Тайна», з допомогою якого розкриває як створити
саме щасливе, радісне, благополучне життя, яке вона створила для себе. Вона
показала силу думок і довела, що наше життя залежить від наших думок.
Як змінити своє життя? Що робити для того, щоб жити, а не виживати?
Отримати від життя все, чого хочемо? Ви це зрозумієте після того, як проглянете
фільм «Тайна».
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Учень 8.
Чи відповідаємо ми за власне щастя?
Ця сторінка відображає висновок, який відповідає на запитання «Чи
відповідаємо ми за власне щастя»
«Щастя і нещастя приходять з нашої вини», - вважав китайський філософ Мен
Цзи.
Чи правдиве це твердження?
Воно у більшості випадків справедливе. Хоча ми називаємо щастям приємні, а
горем – неприємні події людського життя, та в дійсності людина сама є творцем свого
щастя. Каліцтво, викликане необережною їздою на мотоциклі чи автомобілі, - це
нещастя, в якому винна сама людина.
Чи можете ви стати творцями свого щастя?
Австралійськв вчені склали список «інгредієнтів» простого людського щастя.
Людина незалежно від свого минулого, зовнішності, соціального положення
сама може зробити себе щасливою.
А для цього потрібно:
- Вести здоровий спосіб життя
- Мріяти
- ставити перед собою цілі
- вірити в їх здійснення
- Мати улюблену справу, роботу
- Брати участь у суспільному житті
- Сприймати життя оптимістично
- А найголовніше – вдалий вибір своєї другої половинки, бо за словами Брюса
Хеді, «Знервована обстановка в сім’ї згубна для подальших відносин».
Гроші також можуть стати інгредієнтом щасливого життя, але не основним і не
головним.
Це лише шлях до щастя, вірніше засіб розплати за життєві потреби.
Кожен з вас має право на своє уявлення про щастя.
Мабуть, варто щодня хоча б кілька хвилин думати про те, що все добре, ви і
ваша сім’я здорові, що сьогодні вам вдалося зробити якісь справи і ви одержали якусь
насолоду. Психологи стверджують: якщо ви відчуваєте щось приємне або думаєте про
нього, то думки про неприємне відійдуть на другий план. Найнещасніший з усіх людей
той, хто постійно думає про свої кривди, нещастя.
Я бажаю вам досягти справжнього людського щастя. Хай кожному з вас воно
усміхнеться.
Вчитель.Оцінка експертів
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Висновок.
Ми прослухали виступи учнів по даній темі і тепер можна зробити висновок
про те, що щастя кожен розуміє по своєму і щасливе життя для себе ми створюємо
самі. Все залежить від наших бажань, думок, емоцій, відчуттів. Ми маємо радіти
кожному дню, дякувати за дану можливість жити і бачити прекрасні речі, які
існують навколо нас. Адже щастя поруч, його потрібно тільки впустити до нашї
душі.
Посилання на використані джерела:
http://forum.x-city.com.ua
http://center.lviv.ua
http://olegrogylskyy.blox.ua
http://novomirgorod.com
http://autoknigka.ru
http://arhiv-statey.pp.ua
http://cikave.org.ua
http://www.polpravozhit.inf.ua
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