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Ольга Чераньова:
«Здобуття якісної освіти неможливе 
без створення належних умов для 
комфортного та безпечного 
перебування дітей 
у навчальних 
закладах».

Гриби: користь 
і небезпека для організму

[с.З]

Дітям про безпеку Екологія житла:
чим ми дихаємо?

[с.29]
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