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11 ВЕРЕСНЯ 2020 року

ЛІРИЧНЕ

11 ВЕРЕСНЯ - Тиждень освіти дорослих.
12 ВЕРЕСНЯ - Всесвітній день надання першої медичної допомоги.
- День комп’ютерника і програміста.
- День міст Вінниця, Житомир, Луганськ та Миколаїв.
- День українського кіно.
- День фізичної культури і спорту
України.
13 ВЕРЕСНЯ - День міста Дніпро.
- День пам’яті жертв фашизму.
- День працівників нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості України.
- День танкіста.
15 ВЕРЕСНЯ - Всесвітній день боротьби з лімфомами.
- День Незалежності Нікарагуа, Республік Гватемала, Гондурас, Ель-Сальвадор та Коста-Ріка.
- День народження Google.
- Міжнародний день демократії.
16 ВЕРЕСНЯ - День Незалежності Папуа-Нової Гвінеї.
- День проголошення Незалежності Мексиканських Сполучених Штатів.
- Міжнародний день охорони озонового шару.
17 ВЕРЕСНЯ - День працівників цивільного захисту України
(День рятівника).
ІМЕНИННИКИ ТИЖНЯ
11 ВЕРЕСНЯ - Анастасій, Іван.
12 - Олександр, Арсеній, Опанас, Вікторія,
Гаврило, Григорій, Данило, Денис, Євлалія,
Євстафій, Єфрем, Іван, Ігнатій, Корнилій, Леонід, Макар, Никодим, Павло, Сава, Спиридон,
Федір, Яків.
13 - Василіск, Геннадій, Кипріан.
14 - Маргарита, Марфа, Мелетій, Семен.
15 - Альфред, Антон, Демид, Євтихій, Леонід, Іван, Федір, Федот, Феодосій, Пилип, Юліан.
16 - Оникій, Василина, Домна, Дорофій, Юхим, Іван, Костянтин, Петро, Харитон.
17 - Опанас, Мойсей, Федір, Феодул, Юліан.

КУРС ВАЛЮТ НА 10 ВЕРЕСНЯ
Купівля

Продаж

НБУ

USD

27,68

27,94

27,8296

EUR

32,47

32,98

32,7680

10 RUB

3,32

3,79

3,6718

СХІД І ЗАХІД СОНЦЯ

11 ВЕРЕСНЯ – схід о 6:51 год., захід о 19:45 год., тривалість
дня 12 годин 54 хвилини.
17 ВЕРЕСНЯ – схід о 7:00 год, захід о 19:31 год., тривалість
дня 12 годин 31 хвилина.
ПРОГНОЗ

КЛІМАТ ЗЕМЛІ ЗМІНЮЄТЬСЯ
ЗА НАЙГІРШИМ СЦЕНАРІЄМ

Науковці з Лідського університету й Данського метеорологічного інституту дійшли висновку, що клімат на Землі змінюється
за найгіршим сценарієм.
Згідно з даними науковців, льодові щити в Гренландії й на
Антарктиці, танення яких стрімко прискорюється, вже призвели
до підняття рівня моря на 1,8 сантиметра з 1990-х років. Зокрема, танення Антарктичного льодового щита призвело до підняття рівня моря на 7,2 міліметра, а Гренландського - на 10,6
міліметра.
Дослідники переконані, що в разі збереження темпів танення
льодових щитів рівень моря підніметься ще на 17 сантиметрів.
Це, своєю чергою, може призвести до того, що до кінця сторіччя
16 мільйонів осіб будуть страждати від щорічних паводків.
За останніми даними, глобальний рівень океану піднімається на чотири міліметри щороку.

***

Іще не сніг і навіть ще не іній,
ще чути в полі голос череди.
Здригнувся заєць — ліс такий осінній,
куди не ступиш, все щось шарудить!
Чи, може, це спинається грибочок?
Чи, може, це скрадається хижак?
То пролетить березовий листочок,
То пробіжить невидимий їжак…

ВЖЕ БРАМИ ЛІТА
ЗАМИКАЄ ОСІНЬ…

Оце так грибів тато назбирав.
Давид та Максим Нінічуки з Мельник-Річицьких

Задощило. Захлюпало. Серпень випустив серп.
Цвіркуни й перепілочки припинили концерт.
Чорногуз поклонився лугам і садам.
Відлітаючи в Африку, пакував чемодан.
Де ж ти, літо, поділось, куди подалось?
Осінь, ось вона, осінь!
Осінь, ось вона, ось.
Осінь брами твої замикала вночі,
погубила у небі журавлині ключі.

Ліна КОСТЕНКО

ЗНАХІДКИ

МОНЕТИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ, ЗНАЙДЕНІ
ВИПАДКОВО, ВИЯВИЛИСЯ ДУЖЕ
УНІКАЛЬНИМИ

Історія про рибалку із Житомирщини, який натрапив на
справжній скарб, облетіла всю країну. Тоді історики заявили - артефакти надзвичайно рідкісні. Втім, тепер з’ясувалося - ніхто навіть не підозрював, на скільки.
Олександр Алфьоров, співробітник Інституту історії НАН
України, зазначає - ці срібники часів Володимира Святославовича і Святополка Володимировича, викарбувані близько 10151019 рр. Їм, вочевидь, більше, аніж тисяча років. 32 монети одразу передали на очистку та детальне дослідження, але нові
результати остаточно всіх шокували. Серед цих монет є такі, що
невідомі науці, представлені будуть вперше, - каже Алфьоров.

На Гаваях виявили вулканічне озеро на вулкані Кілауеа, в якому температура води досягає 80-85 градусів Цельсія, що робить
цю водойму однією з найгарячіших у світі. Озеро минулого року
помітили в кратері вулкану пілоти вертольотів, що пролітали над
ним. Відтоді фахівці почали уважно стежити за об’єктом, використовуючи супутники NASA. Виявилося, що рівень води в озері постійно зростає. Хоча вулкан Кілауеа не виказує ознак швидкого
виверження, експерти відзначають, що зміни температури озера
«можуть бути провісниками майбутніх небезпек».
Раніше повідомлялося, що у цьому вулкані із 2011 по 2018 рік
кипіла лава, а потім утворилося озеро площею в п’ять футбольних
полів і глибиною до 30 метрів.
ДУМКА ЕКСПЕРТІВ

ТЕХНОЛОГІЇ

ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ GOOGLE

Ларі Пейдж (Larry Page) і Сергій Брін
(Sergey Brin), тоді ще 24-річні студенти
Стенфордського університету, зареєстрували доменне ім’я «google.com» 15 вересня 1997 року. Саме слово «google» виникло, за словами їх творців, коли один з
друзів неправильно записав математичний
термін «googol» (гугол).
Завдяки своїм технологічним інноваціям, Google отримала безліч нагород:
приз «Голос Народу» за кращі технічні досягнення, нагорода «Краща пошукова система в Інтернет» від Yаhoo! Internet Life; приз за
«Технічну Досконалість» журнала PC; «Краща пошукова машина»
журнала The Net.
19 серпня 2004 Google Inc почала продаж своїх акцій на фондовому ринку (IPO). З тих пір вона стала публічною компанією
NASDAQ: GOOG. Тоді розійшлося майже 20 мільйонів акцій на загальну суму в 1,67 млрд доларів США. До речі, самій Google дістались тільки 1,2 мільярда. Але компанія продала не всі належні їй
цінні папери. Google залишила собі ще більше 250 мільйонів акцій,
якими вона може розпоряджатися на свій розсуд.

судоку
Судоку – заснована на логіці японська
головоломка з числами.
Мета головоломки
судоку — заповнити пусті клітинки так,
щоб в кожному рядку,
стовпчику і квадраті
3×3 були цифри від 1
до 9 по одному разу.

НА ГАВАЯХ – ОЗЕРО
З ТЕМПЕРАТУРОЮ ВОДИ ПОНАД 80 °C
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Чим більше дерев - тим краще розвивається мозок
На розумові здібності підростаючого покоління впливає зелене середовище. Експертам
довелося витратити на це дослідження достатню кількість часу,
перш ніж їм вдалося встановити
взаємний зв’язок. В експерименті
взяли участь понад 600 дітей
віком від 10 до 15 років.
Наукові співробітники прийшли до висновку, що між рівнем
когнітивного розвитку і доступом до живої природи існує нерозривна закономірність. Вони дізналися, що дерева, кущі, різні
квіти та всі зелені насадження здатні на 3 відсотки підвищити
рівень IQ дитини. І не має значення регіон проживання, стать або
вік. Таку перевагу виявили у всіх дітей, в незалежності від їх соціального чи економічного становища.
Неспішні прогулянки по лісу, перебування на свіжому повітрі
або просто зелений сад біля будинку - все це позитивно впливає
на людський організм. Оскільки він насичується киснем, що значно знижує рівень стресу. Завдяки зелені навколо нас, ми можемо
мати чисте повітря, знижений рівень спеки та шуму.
є “дятли”. Вони совам вранці заважають спати, а жайворонкам заважають лягти
вчасно!
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ЯК ДЕРЕВА ВПЛИВАЮТЬ
НА НАШЕ IQ

1

ДОСЛІДЖЕННЯ

ДЛЯ ОЖИРІННЯ ДОСИТЬ КУХЛЯ ПИВА НА ДЕНЬ

Останні дослідження припускають, що навіть невелика кількість алкоголю може призводити до
безлічі серйозних проблем, серед яких ожиріння, підвищений артеріальний тиск і діабет.
Люди, які випивають всього один півлітровий кухоль пива на
келиха вина або великого кухля пива,
день, або невеликий келих вина, на 25% частіше мають ожирінймовірність появи ожиріння, наприня. Про це засвідчили результати дослідження за участю 26 млн
клад, у чоловіків зростає на 42%. Алосіб, яке провели вчені з Південної Кореї.
коголь призводить до набирання ваги,
Помірне вживання алкоголю часто називається безпечним
оскільки його часто вживають з різноі навіть у чомусь корисним для здоров’я. Експерти дозволяго роду закусками, що містять багато
ють розподілити протягом 7 днів тижня 14 порцій алкоголю, що
калорій.
становить як раз по кухлю пива або келиху вина в день. Однак
Спиртне - складова частина неостанні дослідження припускають, що навіть цей рівень спиртправильного харчування, воно поруного може призводити до безлічі серйозних проблем. Серед цих
шує якість сну. Автори дослідження
проблем ожиріння, підвищений артеріальний тиск і діабет. Такі
з Національного медичного центру в
розлади формують метаболічний синдром, і ймовірність його
Сеулі говорять, що навіть легке вживання спиртного на регулярній
розвитку зростає разом зі збільшенням обсягу алкоголю, покаоснові пов’язане з підвищеним ризиком метаболічного синдрому.
зало дослідження. Якщо людина щодня випиває більше одного

***

– Чому пасічник, коли збирає мед, одягає на голову сітку?
– Якщо його бджоли потім
впізнають, йому кінець.

***

– Дівчино, ми раніше не зустрічалися?
– А то! Ви навіть обіцяли
одружитися.
– Вибачте, помилився.

***

Чоловік дружині:
– Ти ж зарікалася не їсти
після шести, що робиш в холодильнику?
– Перестановку.

***

Є “жайворонки”. Вони люблять рано вставати. Є “сови”.
Вони люблять пізно лягати. А

– Куди ти вирішила їхати
відпочивати?
– Оцінивши свій бюджет,
вирішила, що не втомилася.

***

Зустрічаються два директори:
- Ти своїм зарплату платиш?
- Ні.
- І я ні. А вони все одно на
роботу ходять?
- Ходять.
- І мої ходять. Може, вхід
платний зробимо?

***

Бармен звертається до
мужика в барі:
- Здрастуйте, чого бажаєте: пиво чи горілку?
Мужик:
- Часу на розкачку немає
— горілку!

Сторінку підготувала Валентина БОРЗОВЕЦЬ

