(на жаль, численні супровідні фото, схеми Ольги тощо ми не змогли вставити. При
копіюванні з надісланого формату в наш формат все те кудись зникало. Оргкомітет).
Доброго вечора, шановні організатори конкурсу. З вами знову Домашенко Ольга, вчителька з
Новоекономічної ЗОШ Покровського району Донецької області. Побачила своє прізвище в
«еліті» і вирішила цього разу не писати, а друкувати. Над завданнями працювала 3 20.06 по
20.07.
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1,7

Славутич

Сірко

Місто обласного підпорядкування в Київській області, розташоване
на лівому березі Дніпра, з населенням близько 25 тис. осіб.
Славутич було закладено 1986 року для евакуйованих після
Чорнобильської катастрофи з теперішньої зони відчуження
працівників Чорнобильської атомної електростанції. Назву було
взято від давньоукраїнської назви Дніпра Переважно населення
Славутича складають колишні жителі Прип&apos;яті, з них вісім
тисяч у 1986 році були ще дітьми. Багато жителів Славутича є
ліквідаторами, тому страждають від захворювань, що їх спричинили
наслідки аварії на ЧАЕС. Багато жителів дотепер працюють у межах
зони відчуження, займаючись там зняттям з експлуатації,
моніторингом, науковою діяльністю й обслуговуванням зупиненої
станції. Вони дістаються в зону відчуження потягом, що ходить зі
Славутича до ДСП ЧАЕС.
Для Славутича характерний незвичайно високий рівень
народжуваності й низький рівень смертності. Як результат,
Славутич — місто з найнижчим середнім віком населення в Україні.
Більше третини жителів міста — діти. У місті активно розвивається
молодіжний рух.
Кошови́й отама́н (кошовий) — виборна службова особа в
Запорозькій Січі (XVI—XVIII ст.), яка зосереджувала у своїх руках
найвищу військову, адміністративну і судову владу, очолював Кіш
Запорізької Січі Кожен кошовий щороку 1 січня звітувався перед
побратимами на раді. Якщо козаки висловлювали невдоволення
його діями, отаман негайно кидав на землю шапку, клав палицю,
вклонявся товариству, дякуючи за виявлену протягом року честь, і
йшов у свій курінь. Після цього починалися вибори нового
кошового отамана. Кожен курінь пропонував свого кандидата, тому
вибори часто тривали дуже довго, а іноді закінчувалися сварками.
Коли ж нарешті зупинялися на найдостойнішому січовику, його
запрошували на площу. Обраний, за давнім звичаєм, повинен був
двічі відмовлятися від такої честі, а втретє — дати згоду. На раді
кошовий отаман мав кланятися на 4 боки, дякувати під вигуки
запорожців: «Будь, пане, здоровий та гладкий. Дай тобі, Боже,
лебединий вік і журавлиний крик». Кожного кошового обирали
лише на рік. Найславетніших, найшанованіших — переобирали
протягом 5 і більше років. Наприклад, Іван Сірко, отаманував
протягом 15, а Петро Калнишевський — протягом 10 років
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Площа.

Соловий.

«Малыш и Карлсон»
У статусі, планети він перебував 76 років. 10 років тому цей статус
все ж анулювали. Може, це рішення й тимчасове. Адже міжнародні
дискусії по цьому питанню тривають.
Природна газована вода відома з найдавніших часів і
використовувалася в лікувальних цілях (Гіппократ присвятив цій
воді цілу главу своєї праці і велів хворим не тільки пити, але й
купатися в ній). УХVIII столітті мінеральну воду з джерел почали
розливати в пляшки і розвозити по світу. Однак вона коштувала
дуже дорого і до того ж швидко видихувалась. Тому пізніше були
зроблені спроби штучно загазувати воду.Содова вода ( штучна
газована вода з добавлянням мінеральних
компонентів) запатентована 24 квітня 1833 року в США.
Сельдерська (зельтерська) вода (штучна газована без добавок)
почала
продаватися з початку 19 ст. В основі її лежало відкриття в 1767
році
англійським хіміком Прістлі штучної газованої води. (Британський
хімік Прістлі задався питанням: з чого складаються бульбашки, які
виділяються при бродінні? Він припустив, що газ цей повинен
добре розчинятися у воді і встановив ємності з цієї самої водою над
пивним солодом. Вода "зарядилася", і вчений встановив, що в
бульбашках знаходиться вуглекислий газ. Джозеф, спробувавши на
смак розчин, знайшов його приємним, і в 1767 році він виготовив
першу в світі газовану воду) Але натуральна природна газована
мінеральна вода, насичена вуглекислим газом, відома була з 1536
року. Бульбашки газу на стінках там мали природнє , а не штучне
походження.
В рукавиці буде меншою загальна площа поверхні кисті руки,
тобто менша загальна площа поверхні притиснутих один до
одного пальців. Тому в ній івтрати тепла організму будуть
меншими.
В давнину кольори мали більш широке дроблення, ніж зараз
На основе его творчества появились следующие направления:
1. В науке — научный метод материалистической
диалектики.
2. В философии — материалистическое понимание
философии Гегеля
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Карл Ге́нрих
Маркс

3. В социально-гуманитарных науках —
материалистическое понимание истории культуры.
4. В социальной практике и современных социальногуманитарных науках — научный социализм, первая
научная теория классовой борьбы [10].
5. В экономической теории — научная критика
политической экономии, первая научная теория
прибавочной стоимости.
Все эти направления совокупно имеют название «марксизм» и
являются основой коммунистического движения.
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11 Індіана

Порізала
шкіру бика на
тонюсінькі
12
пасочки та
зв&apos;язала
їх кінцями
13 Тяв

«Нова Пошта» — це заснована у 2001 році українська компанія, що
забезпечує сервіс експрес-доставки документів, вантажів і посилок
для фізичних осіб та бізнесу.
штат у США, на півночі сягає озера Мічиґан; 92,9 тис. км², 5,7 млн
мешканців; адміністративний центр Індіанаполіс; видобуток
кам&apos;яного вугілля; промисловість (важка металургія,
авіабудування та автомобілебудування) зосереджена переважно на
півночі; інтенсивне свинарство, вирощування кукурудзи, сорґо;
садівництво, овочівництво; 150 тис. кілометрів автострад.
Це Дідона втекла з Тіру й зі жменькою земляків оселилася на пів
нічному узбережжі Африки, біля фінікійської колонії Утіки.
Місцевий володар Ярбас пообіцяв віддати Дідоні стільки землі,
скільки обійме шкіра з вола. Дідона порізала шкіру на вузькі
пасочки й охопила ними територію, на якій заснувала могутнє місто
Карфаген, який займав близько 1 га землі.
На питання, скільки зубів у дорослої людини, однозначної відповіді
немає. Повний комплект становить 32 зуба, серед яких:
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8 різців;



4 ікла;



12 молярів;



8 премолярів.

Однак у приблизно половини населення планети налічується лише
28 штук. Це пояснюється тим, що не у кожного прорізаються зуби
мудрості. У далекому минулому у середньостатистичної людини
було на 12 зубів більше – 44 штуки, але з часом зникли два
премоляра і один різець з кожної сторони щелепи. Стоматологи
пояснюють цей факт переходом на м’яку їжу, яка не вимагає такої
кількості зубів для її пережовування.
За змістом він майже повністю збігається зі Старим Заповітом
християнської Біблії. Цей акронім, вказує на розділи/книги, з яких
складається: Тора (П’ятикнижжя Мойсея), Невіім (Пророки) та
Ктувім (Писання).
Выражение «собаку съесть» означает быть знатоком чего-либо,
иметь богатый опыт в чем-либо. Выражение появилось в результате
сокращения поговорки «Собаку съел, а хвостом подавился»,
имевшей несколько иное значение: она употреблялась по
отношению к человеку, который сделал что-то очень трудное и
споткнулся на сущем пустяке, безделице.

або
Чернівці
Було 9=4+4, стало 8-4=4
«Як тебе не любити, Києве мій!» — пісня композитора Ігоря Шамо
на слова поета Дмитра Луценка, написана в 1962 році. Перше
Мій
публічне виконання відбулося 27 травня 1962 року (Юрій Гуляєв).
З листопада 2014 року офіційний гімн Києва
Доповідь
14
Продавець з нашого магазину підказала
вид парнокопитних із родини жирафових, єдиний вид у своєму роді.
Будовою тіла окапі більше нагадує коня, ніж жирафу. Також вони
мають смужки, як у зебри. Але від зебр окапі знаходяться досить
далеко, бо належать до іншого ряду. Родове ім&apos;я Okapia
походить від місцевого слова o&apos;api, тоді як видовий епітет
Окапі
(johnstoni) додано на честь сера Гаррі Джонстона, який організував
експедицію, що першою відкрила існування окапі для світової науки
у ітурійських лісах Конго. Окапі — це сполучення двох слів мови
лесе: «ока» — це дієслово, яке означає «відрубати», «відрізати», а
«кпі» означає «смужки», «стріли». Легенди народу лесе говорять,
що окапі сам прикрашає себе смужками, які ми бачимо на його тілі.
Велика Китайська стіна.максимальна ширина стіни 9,1 метра, і вона
приблизно такого ж кольору, як і земля, на якій вона розташована.
Виходячи зі здатності оптики лише такий об&apos;єкт може бути
видним неозброєним оком з Місяця, відстань від якого до Землі
майже 400000 кілометрів, який контрастний по відношенню до
навколишнього фону і має в діаметрі розмір від 10 кілометрів і
9,1
більше. Орієнтовна ширина Великої Китайської стіни, якщо
дивитися на неї з Місяця,
буде такою ж, як у людської волосини, якщо дивитися на нього з
відстані в 3,2 кілометра. Для того, щоб побачити цю стіну з Місяця,
треба мати зір в 17000 разів кращим за звичайний. Тож і не дивно,
що жоден з астронавтів, котрий був на Місяці, ніколи не повідомляв,
що бачив цю стіну. Нещодавно було підраховано, що на будівництво
Муру використали 180 млн. куб. м. ґрунту і 60 млн.
Кубометрів каміння і цегли.
Ізраїль
Там пишуть і читають з праворуч до ліворуч.
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30 Ворон

Емблематичне зображення ворона розроблено в німецькій геральдиці,
де ця фігура застосовується у декількох видах. Ворон зображується завжди
чорним, включаючи озброєння, тобто дзьоб, язик, кігті,
як птах із сильним, великим і лише злегка зігнутим дзьобом і з непро
порційно великими лапами і кігтями.
Як гербова фігура ворон може бути зображений стоячим,
готовим до бою,суперечащим, готовим до зльоту, а також тримаючим
у дзьобі кільце, що блазонується як "ручний ворон" або
"злодійкуватий ворон", оскільки відображає схильність цього птаха в
прирученому вигляді ковтати або ховати блискучі металеві предмети.
Стоячий ворон зображується в профіль із закритим дзьобом, з трьома
пір&apos;їнами у крилі і хвості. Стоячий, готовий до бою ворон —з
розкритим дзьобом,
язиком і піднятою правою ногою. Ворон, готовий до зльоту, зображує
ться на геральдичній горі в три чверті, з піднятими крилами і розкритим

дзьобом. В українській геральдиці ворон зображується вкрай рідко, в
повороті корпусу вліво і з головою, повернутою в протилежний бік

31 Невідомо хто
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33 Едем

34 Латиніна

35 Антонов
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Лариса Семенівна Латиніна - З 1964 по 2012 роки була володаркою
найбільшого числа олімпійських нагород за всю історію
Олімпійських ігор — 18 (9 золотих, 5 срібних, 4 бронзових). В 196677 роках Л. Латиніна (Дирій) була старшим тренером жіночої
збірної команди СРСР.
Олег Костянтинович.

Язик.
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Українською –райський сад в Біблії (в книзі Буття). Російською –
їдемо.

Хропіння

39 Чорний

40 Комахи

41 12

«Чо́рний пе́нні» (англ. Penny Black) — перша в історії поштова
марка. Виконана в чорному кольорі, містить зображення королеви
Вікторії і має номінал в 1 пенні (звідси і назва). Перші наклади
марки були випущені 1 травня 1840 року, для офіційного
використання з 6 травня того ж року. Поява перших поштових
марок, а також штемпельних конвертів була обумовлена
запровадженням однакового дешевого тарифу на листи і
пов&apos;язана з ім&apos;ям Роуленда Хілла (англ. Rowland Hill;
1795–1879). Усі лондонські поштові відділення отримали офіційні
випуски нових марок у травні, але інші відділення пошти
Сполученого Королівства ще деякий час приймали оплату поштових
послуг готівкою.
(науково -ронхопатія. Російською -храп).
тому що чорний ‒ національний колір Нової Зеландії.
клас членистоногих тварин з підтипу трахейнодихаючих.
Найчисельніший і найрізноманітніший клас в усьому тваринному
царстві: станом на серпень 2013 року було відомо 1 070 781 вид
комах, включно з 17 203 викопними видами; однак науковці
припускають, що загальна кількість існуючих видів комах складає
від близько 2 мільйонів до 5—6 і навіть 8 мільйонів видів
Вольво, язик, акрон, тритикале,ні, козак, Біблія, Бориспіль, Навруз,
танок, кажан, ноги

42 Вузол

43

44 Solanum

Це ‒ сукупність творчих творів, майнові авторські права на
які минули або ніколи не існували.Також "суспільним надбанням"
іноді називають винаходи, термін патенту на які закінчився. У
більшості європейських країн перехід до суспільного надбання
передбачений по завершенню 70 років після смерті автора або через
70 років після оприлюднення твору
Карто́пля (лат. Solanum tuberosum) — вид рослин
родини пасльонових, поширена сільськогосподарська культура, яку
в народі називають «другим хлібом»; одна з найважливіших
продовольчих, технічних і кормових культур.

Закриваємо
очі
46 Сотні тисяч
47 45

48 Баскетбол

Легендарный тренер Фил Джексон, обладатель 11 перстней, как
наставник Лос-Анджелес Лейкерс и Чикаго Буллз, рассказал о
значимости дальних бросков в современном баскетболе.
«Трехочковые броски имеют огромное влияние на игру. Их
значимость растет с каждым годом. Сейчас одним из главных
аспектов игры является не только атака из-за дуги, но и её защита.
Ваши игроки должны быть постоянно готовы к такому броску от
соперника».
Кроме того, Джексон поделился способами для улучшения
баскетбола НБА в целом.
«Почему бы нам не сделать четырехочковую линию на расстоянии
около 35 футов от кольца? Не думаю, что игрокам нужно будет
много времени для того, чтобы быстро приспособиться к броскам с
новой дистанции.
Четырехочковая линия помогла бы командам сокращать огромное
отставание, а из-за более высокой защиты, мы бы увидели более
веселый баскетбол, с еще большим количеством передач и проходов
под кольцо»

49 Сірка вушна
50 Пелюстки
До зустрічей у наступних конкурсах.
З повагою,
Ольга

