
Людське життя – 

найбільша цінність. 
Життя – великий дар. Бережи його. 

Життя – це багатство, кожна людина отримує його при народженні, навіть не 

розуміючи, наскільки великий це скарб. По різному люди користаються цим 

багатством. Як же жити так, щоб не марнувати час? Варто подумати про тих, хто 

поряд і зробити кращим їхнє життя. Можливо, вони зроблять це ж саме для вас. Не 

слід забувати про найрідніших людей – свою родину: вона потребує уваги та 

піклування. Кожен само реалізовується по- своєму. Хтось не уявляє себе без 

улюбленої роботи, інший віддає всього себе цікавому хобі, інший жити не може без 

родини. Здавалося б, нічого нездійсненого, але не всі розуміють, що ми самі можемо 

зробити своє життя скарбом. Життя – це, дійсно, найбільше і найцінніше багатство, 

яке у нас є. і зробити його кращим може кожен з нас – варто лише захотіти!   

Основним правом людини є право на життя. Це одне з найважливіших і 

найвагоміших прав, яке сприяє здійсненню всіх інших прав і свобод. Це право, яке 

не може відбиратися. Тому захист прав на життя належить до найцінніших 

пріоритетів людського життя. 

Варто цінувати кожну дорогоцінну секунду, радіти кожній хвилині. І навіть 

коли здається, що в житті трапляються лише біди та нещастя, потрібно вірити в 

краще, йти стежиною життя, щиро посміхаючись. Тільки тоді ця стежина зможе 

стати яскравою, квітучою, омріяною. Життя — це справді найвища цінність, 

найкращий подарунок долі. Саме тому ми маємо цінувати кожну секунду, завжди 

вірити в краще та, найголовніше, — боротися за щасливе життя. 

Важливо для кожної людини жити в гармонії з природою. Бо хто любить природу, 

той перебуває завжди у гарному настрої, горить бажанням допомагати братам 

нашим меншим, плекає у своєму серці доброту, любов, ласку, щедрість і щирість, 

турбується про інших. І з людьми також треба жити у мирі та злагоді, тоді завжди у 

світі буде мир і спокій. 
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