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Сьогодні у номері:
1.
2.
3.
4.

Календар подій січня.
Міроприємства в ліцеї.
Цікаві новини.
Історичні факти.

Січень вирує подіями:
1 січня 2014 року

Всесвітній день миру
7 січня 2014 року

Різдво Христово
11 січня 2014 року

Всесвітній день «спасибі»
13
* січня 2014 року

Старий Новий рік
19 січня 2014 року

Хрещення Господнє
21 січня 2014 року

Міжнародний день обіймів
22 січня 2014 року

День Соборності і Свободи України
25 січня 2014 року

День студентів (Тетянин день)
27 січня 2014 року

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту
29 січня 2014 року

День пам’яті Героїв Крут
31 січня 2014 року

Китайський Новий рік

Анекдоти
- Так, Сидоров. Объ
ясни педсовету,
почему ты украл
скелет из кабинета
биологии и бросил
его в кастрюлю в
столовой?
- Я хотел, чтобы суп
наваристый был!
- Суп-то вкусный
получился, я не
спорю, но у нас же
повара теперь
седые!
Велична і свята, моя ти Україно,
Лише тобі карать нас і судить
Нам берегти тебе, Соборну і єдину
І нам твою історію творить!

Під Крутами сніг і пронизливий вітер
У січні ридає, голосить, гуде;
Шукає могили, де воїни-діти
На вічнім спочинку…
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ТЕТЯНИН ДЕНЬ - СВЯТО СТУДЕНТІВ
Той факт, що 25 січня - Тетянин день і одночасно День студентів, відомий, напевно, усім. Але от що дивно:
служителі церкви й представники світського суспільства в особі студентів зовсім по-різному сприймають це
свято.
В "Житії святих" так описана доля Мучениці Тетяни. Дочка римського аристократа, вихована в християнській
вірі й ісповідуюча милосердне служіння близьким, навіть піддавшись страшним катуванням, не відмовилася
від своїх переконань. Прийнявши мученицьку смерть, Тетяна була прилічена до лику святих.
У перекладі із грецького, ім'я Тетяна означає засновниця. Але відомостей про заступництво цієї святої
студентам або учням немає ні в яких джерелах.
Цей прикрий факт однаково не заважає студентам уважати святу Тетяну своєю покровителькою. І справа от
у чому.
12 (а по новому стилю – 25) січня 1755 року імператриця Єлизавета Петрівна підписала указ про заснування
першого в Росії університету.

ЧОМУ ЛЮДИНА НЕ МОЖЕ РОЗРІЗНЯТИ КОЛЬОРИ В ТЕМРЯВІ?
Сонячне світло, як і світло від будь-якого розпеченого тіла, називають білим світлом.
Але, як уперше це показав Ньютон, біле світло в дійсності є з'єднанням світла різних кольорів. Якщо промінь
світла пропустити через скляну призму, можна побачити всі кольори веселки: червоний, жовтогарячий,
жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Кожний колір плавно переходить у наступний. Такий
розподіл кольорів називають світловим спектром.
Ці кольори є й у сонячнім світлі, але їх можна побачити при розкладанні пропущеного через призму світла.
Кожний колір переломлюється трохи по-різному: червоний — менше всіх, фіолетовий — більше всіх. Це
розкладання називається дисперсією. Без дисперсії з'єднання цих кольорів в оці видасться білим.
Колір визначається довжиною світлової хвилі (як відстань від гребеня однієї хвилі до гребеня іншої на воді).
Сама коротка видима світлова хвиля — фіолетова, а сама довга — червона. Більша частина кольорів, які ми
бачимо в навколишньому нас світі, полягає не із хвиль однієї, а із з'єднання хвиль різної довжини.
Коли біле світло попадає на якийсь предмет, частина світлових хвиль відбивається, а частина поглинається
матеріалом, з якого він зроблений. Наприклад, червона тканина поглинає майже всі світлові хвилі, крім
певних хвиль червоної частини спектра.

ЄГИПЕТСЬКІ ПІРАМІДИ
Одне з Семи Чудес Світу Єгипетські піраміди знаходяться у місті
Гіза,
некрополісі
древнього
Мемфісу
в Єгипті.
Всупереч загальному переконанню, тільки Піраміда Хеопса, а не всі
три Великих Піраміди, знаходяться у "переліку" Чудес Світу. Але
всесвітньо відомі й інші піраміди фараонів (Хеопса, Хефрена та
Мікеріна). Це їхні грецькі імена, справжні ж єгипетські відповідно Хуфу, Хафра і Менкаура. Час спорудження цих пірамід відноситься
до початку Древнього царства (2800-2250 роки до н. е.).
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Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту — пам'ятна
дата, запроваджена рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 1
листопада 2005року. Відзначається щорічно — 27 січня. Саме
цього дня 1945 року Радянська Армія визволила в'язнів
найбільшого нацистського табору смерті АушвіцБіркенау в Освенцімі.
За час існування цього концтабору в ньому загинуло, за різними
оцінками, від 1,5 до 2,2 млн людей. За загальними оцінками,
жертвами масового знищення євреїв під час Другої світової
війни, разом з 4,5 млн дорослих, стали 1,5 млн дітей.
"Голокост, що призвів до винищування однієї третини євреїв і
незліченних жертв з числа представників інших меншин, буде
завжди служити всім народам застереженням про небезпеки,
що таять у собі ненависть, фанатизм, расизм і
упередженість", - йдеться в резолюції ГА ООН. Ініціаторами
ухвалення документа виступили Ізраїль, Канада, Австралія, Рос
ія і США, а їх співавторами - ще понад 90держав.
Оголосивши 27 січня Міжнародним днем пам'яті жертв
Голокосту, Генеральна Асамблея ООН закликала державичлени розробити просвітницькі програми, щоби наступні
покоління зберегли пам'ять про цю трагедію з метою
запобігання в майбутньому актам геноциду і охороняти,
як пам'ятки історії, місця, де відбувалися масові вбивства
євреїв.
Уперше Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту відзначили
в усьому світі у 2006 р. Проте деякі країни відзначали цей день і
раніше.
Відповідно до постанови Верховної Ради України від 5
липня 2011 р. № 3560-VI "Про 70-річчя трагедії Бабиного
[1]
Яру" на державному рівні Україна вперше відзначила
Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту у 2012 році.

Святкування Нового року у Китаї.
Новий рік - одне з найважливіших свят у Китаї, тому багато прадавніх звичаїв, пов'язаних із ним,
свято шанують і донині. Причому існують традиції не лише зустрічі Нового року, а й підготовки
до цього дня. Наприклад, «закриваючи» старий рік, треба неодмінно впорядкувати свої
фінансові справи. Особливо важливо роздати та повернути всі борги. Здавна Бог Багатства,
якому приписували управління заощадженнями та заробітками, був в особливій пошані в
переддень Нового року. Раніше обов'язковим було також і попереднє завершення всіх справ у
прибиранні будинку - вважалося, що якщо підмітати або викидати сміття в Новий рік, можна
вимести з дому все багатство. Те саме стосувалося й приготувань їжі: в Новий рік не можна
було користуватися ножами або іншими гострими предметами, тому чищення та нарізка
овочів і м'яса відбувалися завчасно.
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