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22.03-04.04. 2019р. 

 

Добрий день, колеги! Весняна мозкова розминка розпочалась!  

 Організували для участі ще групу шестикласників, поширили інформацію на сторінці 

методичного об'єднання вчителів- словесників. 

 

Надсилаю власні відповіді І туру  
 

1. 171 мм 
 

2. S – всі ці слова в різних мовах означають «сонце»  
 

3. Канада 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Канада 
 

4. Перехід дороги на червоний світлофор 
 

5. Чипси, які виробляють із картоплі https://facti.info/nezvychajni-fakty-pro-
harchovi-produkt/ 

Їх придумав індіанець за походженням Джордж Крам 24 серпня 1853 року 
на курорті Саратога-Спрінгс (США), працюючи шеф-кухарем феше-

небельного ресторану готелю Moon's Lake House. Їх технологію виготовлення та культуру 
споживання поширював в Україні сумський біолог-селекціонер Анатолій Коломацький  

 

6. 0  
 

7. сигаретні недопалки. Щорічно їх викидається 4.500.000.000 штук. 
https://everything.kz/article/10418630-nayposhirenishe-smittya-sigaretni-nedopalki-shchorichno-ikh-

vikidaetsya-4500000000 
 

       8. Зозуля  
Шанували й нині поважають ворожку-зозулю, яка віщує добре, чи й недобре та передрікає, 

скільки то чоловік чи жінка, юнак чи дівчина будуть жити років… «Зозульо, зозульо, закуй мені, 
скільки років буду жити!» Кажуть: «То тобі зозуля накувала». Чи не звідси Шевченкове: «Зозуля 

кувала, правдоньку казала, – буду сто літ жити». Леся Українка: «Зозулька масличко сколотить, 
в червоні черевички убереться і людям одмірятиме літа». А традиційно кує зозуля починаючи від 
Благовіщення (7 квітня) аж до Йвана (7 липня). 
Маємо і сумні спогади про зозулю. У «Слові о полку Ігоревім» читаємо: «Чути голос Ярославни. Зозулею 
незнаємо (непомічена ніким – уточнення М. Грушевського) кукує вона рано. Полечу, – рече, – зозулею 
по Дунаю! Обмочу бобровий рукав в Калці ріці. Утру князеві його рани на міцнім його тілі!». За однією з 
легенд зозуля тому не має свого кубельця й підкидає яйця в інші, що «колись на Благовіщення вила 
гніздо, – Бог за це відібрав їй пам’ять» (М. Номис).     Деякі кажуть, що зозуля вбила свого чоловіка – 
зозула, як перелітали море, а тому Бог покарав її: відтоді вона не має пари й не в’є власного гнізда, а 
підкидає свої яйця до чужих. Інша легенда стверджує, що зозул сам залишив зозулю. І вона стала 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Канада
https://facti.info/nezvychajni-fakty-pro-harchovi-produkt/
https://facti.info/nezvychajni-fakty-pro-harchovi-produkt/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1853
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%A1%D0%BF%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%81_(%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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символом вічної вдовиці та вельми засмученої жінки (І. Огієнко). Деякі вважають зозулю «ключницею 
того раю, де живуть взимку змії та птиці» (О. Воропай). 

https://vgolos.com.ua/articles/pro-ptahiv-ndash-visnykiv-vesny-urozhayu-i-

zdorovya_108824.html 

9. жирові відкладення (зайва вага). Продовжити почату фразу можна так: 

а жадібність під час апетиту (а наслідки – після).   
 

Деяким людям під час їжі стає настільки добре, що стоп-сигнали із центру задоволення мозку  

перестають надходити, і людина не відмовляє собі в добавці. І справа зовсім не в слабкій волі. 

Зацікавленість організму в споживанні поживних речовин знижується вже після того, коли 

з`їдено більше, ніж було потрібно. Тобто сигнали про зупинку спрацьовують з запізненням. Це 

означає, що організму хочеться продовжити стадію задоволення від їжі. Апетит у таких людей 

вище, ніж у тих, які мають налагоджений зв`язок зі своїм центром гальмування. Доведено, до 

речі, що і задоволення від їжі вони отримують більше за інших.  

Лукавий гормон голоду дарує радість від їжі, але байдужий до появи жирових відкладень і 

целюліту. Шкіра втрачає пружність, а людина - настрій і впевненість. 

 https://aboutginka.ru/novini-2/88511-apetit-prihodit-pid-chas-izhi-a-naslidki-pislja.html 

 

10. вугілля (буре, кам'яне та антрацит) 
 

11. Вермішель.   
 

12. Пілат 
 

13. думають  
 

        14. хабанеру https://ukr.media/science/344411/ 
 

15. дорівнюЄ  
 

16. Оратор (лектор) 
 

17.«Мисливство… та рибальство»  

 

Є газета «Полювання та риболовля» – видається 

з 2001 року. Індекс/Артикул: 11674. Але після того, як 
її редакція отримала диплом «Гнилого пера» за 

публікацію безграмотних і антиекологічних 
матеріалів про лосів, не думаю, що вона варта уваги.   

https://podpiska.kiev.ua/page/polyuvannya-ta- 

 
18. Трамвай 
 

19. Крокодил нільський виконує «фігуру 

пілотажу» під назвою «смертельна спіраль». 

http://moyaosvita.com.ua/geografija/zmiї/ або «смертельне 
обертання» https://existed.ru/uk/habitat-map-of-crocodiles-

who-are-crocodiles/ 

https://vgolos.com.ua/articles/pro-ptahiv-ndash-visnykiv-vesny-urozhayu-i-zdorovya_108824.html
https://vgolos.com.ua/articles/pro-ptahiv-ndash-visnykiv-vesny-urozhayu-i-zdorovya_108824.html
https://aboutginka.ru/novini-2/69328-giperandrogenija-u-zhinok-likuvannja-simptomi.html
https://aboutginka.ru/novini-2/88511-apetit-prihodit-pid-chas-izhi-a-naslidki-pislja.html
https://ukr.media/science/344411/
https://podpiska.kiev.ua/page/polyuvannya-ta-
http://moyaosvita.com.ua/geografija/zmiї/
https://existed.ru/uk/habitat-map-of-crocodiles-who-are-crocodiles/
https://existed.ru/uk/habitat-map-of-crocodiles-who-are-crocodiles/
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  Зуби нільських крокодилів дозволяють утримувати тіло жертви в пащі і пронизувати 
його, але при цьому вони не вміють жувати. Однак, це не є недоліком - величезна сила укусу і 
міць тіла дозволяють нільським крокодилам з легкістю зламати кістки і прорубати тіло великої 

тварини, відкусити кінцівки і втопити. Від великої туші вони відривають шматки і ковтають 
цілими. Їх шлунок пристосований для переварювання великої їжі, в якому розчиняється все що 

завгодно, завдяки високій концентрації соляної кислоти.  Коли група нільських крокодилів 
ділить велику здобич, одні з них утримують тушу, а інші обертаються навколо своєї осі, 
вириваючи з неї великі шматки м'яса.  

20. Звуконаслідування 
 

21. 1 
 

22. Натуральна віспа 

Монумент присвячений ерадикації віспи. Встановлений на 
території штаб-квартири ВООЗ у Женеві. 

 

23. Турчин Ігор Євдокимович разом із командою жіночого 

гандболу увійшов в його історію, здобувши більше 13 перемог у таких 

турнірах як чемпіонат світу з гандболу, Олмпійських іграх, відкритих чемпіонатах. 

Створив команду «Спартак» (Київ) — 20-разового чемпіона СРСР, 13-разового 
переможця Кубку Європейських чемпіонів.  

Починав роботу в ДЮСШ-2 Києва в 1959 році з групою новачків, з яких створив 
команду Спартак (Київ) — 20-разового чемпіона СРСР (1969—1988), 13-разового 

переможця Кубку Європейських чемпіонів. 

Жіноча збірна СРСР, очолювана ним, займала перші місця на Олімпійських іграх в 
Монреалі (1976) і Москві (1980), була бронзовим 

призером олімпіади в Сеулі (1988), двічі перемагала на 
чемпіонатах світу (1982, 1986), в 1975 і 1978 була срібним 

призером світових першостей, в 1973 році — бронзовим призером. 
У пам'ять про видатного тренера, який помер у 1993р. під час гри за 

Кубок європейських чемпіонів у Бухаресті, з 1995 року щорічно у Києві 

проводиться міжнародний гандбольний турнір «Кубок Турчина» 

У 1976 році був визнаний найкращим тренером світу. Заслужений 

тренер СРСР (1971). Кандидат педагогічних наук. 

                                                                                                    Могила Турчина І. Є. на Берковецькому кладовищі 

 

24. ґ   У «Граматиці» М. Смотрицького 1619 р, де. було унормовано правопис 

церковнослов'янської мови в українській редакції, введено цю літеру. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Українська_абетка 

 
 

25. Богомол 

Існує у світі більш як 2400 видів 
богомолів. З давньогрецьких часів і до XVII 
сторіччя в Європі побутувало повір'я, що 

богомоли здатні показати мандрівнику, який 
заблукав, шлях додому.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA_(%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D0%B7_%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%B7_%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%AE%D0%A1%D0%A8
https://uk.wikipedia.org/wiki/1959
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA_(%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D0%B7_%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D0%B7_%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D0%B7_%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_1976
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_1976
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_1980
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8_1988
https://uk.wikipedia.org/wiki/1982
https://uk.wikipedia.org/wiki/1986
https://uk.wikipedia.org/wiki/1975
https://uk.wikipedia.org/wiki/1978
https://uk.wikipedia.org/wiki/1973
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/1995
https://uk.wikipedia.org/wiki/1976
https://uk.wikipedia.org/wiki/1619
https://uk.wikipedia.org/wiki/Українська_абетка
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2.jpg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Small_Mantis_(Hapalopeza_sp.)_(15585748606).jpg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Small_Mantis_(Hapalopeza_sp.)_(15585748606).jpg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stamp_of_Moldova_109.gif
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stamp_of_Moldova_109.gif
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 Зображення богомолів 

Перша монета з зображенням богомола відома з Сицилії, близько 420 року до н.  е На 
пам'ятних монетах у 50 та 500 казахстанських теньге 2012 року зображено місцевий 

вид Hierodula tenuidentata. Цікаво, що богомоли зображені з обох боків монет. 

Богомола звичайного зображено на марках Молдови. Інші богомоли є на марках Камбоджі, 

Гани, Ботсвани, Австралії, Чилі, Малайзії, Індонезії. 

 

Єсіпова Валентина 

05.04. -19.04.2019р. 

 

17. ЗАЄЦЬ.  Це білоруський рубль часів перебудови, коли СРСР розвалився.  
На банкнотах номіналом 50 коп.- 100рублів  були змальовані вказані у запитанні 

тварини.  
Раз два три чотири п'ять, 
Вийшов зайчик погулять, 

Але в Європу не пустили, 
Індексувати забули! 

На банкнотах зразка 2000 року, і після деномінації з 01.07. 2016 р. на 

купюрах  намальовано  архітектурні споруди 
http://belarussiancollection.com/bons/allbons.html 

 
26. Х 
 

27. макітра     Слово «макітра» походить, очевидно, із сполучення слів «мак» і «терти». 

Менш ймовірне тлумачення його як грецизма: від грец. μάκτρα («діжа», «балія»). Інші 

назви — макітерка, макортет, макартет, макотерть. 
 

28. Марафонець, спринтер. А скоріше, ледар, який не вчився семестр, а в 

останню ніч намагається все надолужити. 
 

29. Кіналь – червовий валет у грі шпанка 

http://slovopedia.org.ua/101/53402/1063478.html 
  

30. Малін з наголосом на і (фр.Malines)- місто Мехелен, собор Св. Румболда у якому 

славився своїми дзвонарями, звідси  вираз «малиновий дзвін» 
 

31.трюк, у якому  до передньої ноги трохи вище копита 
прив'язується тонкий шнур, натягується наїзником в потрібний 

момент і кінь падає. Зрозуміло, що коня заздалегідь потрібно привчити 

до таких падінь. Це робиться зазвичай на пляжі на розпушеному піску, 

щоб кінь не отримував травм при падіннях. Поступово кінь інстинктивно 
вчиться "правильно" падати, і навіть падіння на твердій поверхні не 
приносить йому ушкоджень. 

 

32. Земмельвейс Ігнац ( Історія І.Ф.Земмельвейса вразила 

мене своєю трагічністю…і ще раз підтвердила, якими жорстокими 

може бути людство: лікар, що впровадив антисептичні заходи 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Hierodula_tenuidentata&action=edit&redlink=1
http://belarussiancollection.com/bons/allbons.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
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заради самого людства, яке заплатило величезними смертями, повальними епідеміями, 
витримував насмішки колег, невизнання вчених- медиків і врешті, відречений і 

неприйнятий колегами, потрапив у богодільню…Його відкриття визнано лише через 

37 років!!!На пожертви лікарів всього світу у 1906р. , через 15 років після його смерті, 
було споруджено на батьківщині у Будапешті ось цей пам'ятник  «Спаситель Матерей» 

https://www.proza.ru/2012/04/20/1781 

 

         33.  

 

34.Сушать, висущують 
 

35. Хмельницька  (у своїх сучасних межах область існує з 22 вересня 1937 року, коли 

постановою ВЦВК СРСР було створено Кам'янець-Подільську область. У травні 1941 року 

обласний центр було перенесено в м. Проскурів, але в січні 1954 року область перейменували, 

назвавши Хмельницькою, а у м. Проскурів змінено назву на Хмельницький ). 

36. Мен, створені з ним слова Кармен і ментол  
 

37.Примірник 
http://litmisto.org.ua/?p=21240 

 

38. 15 
 

39. Астрід Ліндгрен 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Астрід_Ліндгрен 

 

 Се́льма Оттілія Ловиіза Ла́герлеф[  
Портрет Лагерлеф зображено на банкноті 20 шведських крон зразка 1991 року. На іншій стороні 

банкноти  зображений Нільс верхом на гусю. https://ru.wikipedia.org/wiki/Лагерлёф,_Сельма 
 

40.Прип'ять 
 

41. цунамі http://verano.rv.ua/navkolishnij-svit/page/47/ 
 

42. в)  
 

          43.  Жермінал́ь  (фр. germinal, від лат. germen — «проростання», 

«поява паростків») — сьомий місяць (21/22 березня — 19/20 
квітня) французького республіканського календаря, що діяв з 
жовтня 1793 по 1 січня 1806р. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Французский_республиканский_календарьНевідомий  художник. 

Алегорія, що зображає місяць жерміналь 

 

http://uk.wikipedia.nom.si/wiki/Жерміналь  

 

44. Місяць (рос. луна) 
 

45. 0101 
 

        46. йодль  ( на екскурсії в Альпах почула розповідь про те, що саме так перегукуються 

жителі гір, перебуваючи на різних віддалених вершинах. Це специфічний звуконаслідувальний 

спів - жанр народних пісень у альпійських горців (Австрія, Швейцарія, Південна Баварія), з 

 

https://www.proza.ru/2012/04/20/1781
http://litmisto.org.ua/?p=21240
https://uk.wikipedia.org/wiki/Астрід_Ліндгрен
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%91%D1%84,_%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лагерлёф,_Сельма
http://verano.rv.ua/navkolishnij-svit/page/47/
http://uk.wikipedia.nom.si/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.nom.si/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.nom.si/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://uk.wikipedia.nom.si/wiki/1793
http://uk.wikipedia.nom.si/wiki/1_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.nom.si/wiki/1806
https://ru.wikipedia.org/wiki/Французский_республиканский_календарь#Невідомий
http://uk.wikipedia.nom.si/wiki/Жерміналь
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рефреном у формі вокаліза. Британці, жартуючи, називають йодль «криком альпійського 

козячого пастуха, який прищемив руку амбарними дверима».) 

http://image.google.ci/search?biw=1270&bih=654&ei=1IK3XJqTEJL5qwG87KfYBg&q 

 

     47. НРР (Національний реєстр рекордів) 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Національний_реєстр_рекордів_України  

 

     48. Гленн  Джон 
Президент США Барак Обама, який у 2012 році нагородив Гленна Президентською 

медаллю свободи, сказав: "З кончиною Джона, наша країна втратила ікону 20  лютого 
1962 він став першим громадянином США, який вчинив орбітальний космічний політ. Після 
цього астронавта оголосили національним героєм Америки. У 1998 році він здійснив політ 

на шатлі "Діскавері", ставши найстарішою людиною, що побувала в космосі. На той момент 
йому було 77 років. З 1974 по 1999 рік Гленн був сенатором від штату Огайо, обирався до Сенату 

від Демократичної партії.  
Джерело: https://novyny.online.ua/761559/u-ssha-pomer-astronavt-yakiy-pershim-obletiv-zemlyu/ 

 

     49. 4 
 

     50. «Місце зу́стрічі зміни́ти не мо́жна» (рос. «Место встречи изменить нельзя») — 

радянський п'ятисерійний телевізійний  фільм 1979 року, знятий в режисером Станіславом 
Говорухіним за романом братів Вайнерів «Ера милосердя». 

 

Відомі статистичні дані: у той час, коли в черговий раз по телевізору йшов фільм «Місце 

зустрічі…», практично припинялися злочини і знижувалися витрати води в квартирах. Також 

було підраховано, що кожна нова серія фільму підвищувала навантаження на електромережі 

лише у Москві на 400 тисяч кіловат. Але найцікавішою статистикою були дані, зафіксовані у 

звіті МВС за 1979 рік, у ті 5 вечорів, коли показували «Місце зустрічі…», не було 

зареєстровано жодного злочину. 

 

http://image.google.ci/search?biw=1270&bih=654&ei=1IK3XJqTEJL5qwG87KfYBg&q
https://uk.wikipedia.org/wiki/Національний_реєстр_рекордів_України
https://novyny.online.ua/761559/u-ssha-pomer-astronavt-yakiy-pershim-obletiv-zemlyu/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/1979
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%85%D1%96%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%85%D1%96%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

