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Журнал Қазақстан Республикасы Ақпарат және 
коммуникациялар министрлігінде 28.01. 2019  жылы 
тіркеліп, №17481-Ж куәлігі берілді.

                          ***
Жарнама мен хабарландырулар жарнама 

берушінің қалаған тілінде жарияланады.
                          ***
Журнал материалдарын көшіріп басу үшін 

міндетті түрде редакцияның рұқсаты керек.
                         ***
Журнал бетінде жарияланған 

оқырмандарымыздың көзқарасы мен олардың 
шығармаларының нақтылығы үшін редакция жауап 
бермейді. 

Журнал “Educon“ баспаханасында  басылды.

ЗЕРЕК 

ЖАСӨПІРІМДЕРГЕ 

АРНАЛҒАН БАСЫЛЫМ
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Ол АҚШ-тың Анахайм  қаласында мәнерлеп сырғанаудан өтіп жатқан 
«Төрт құрлық чемпионатында» күміс жүлдегер атанды.    

Тұрсынбаева еркін бағдарламада 139.37 ұпай жинап, маусымдағы үздік 
нәтижесін  көрсетті. Қос бағдарлама қорытындысы  бойынша Элизабет 
Тұрсынбаева 207.46 ұпай жинады. Бұл – турнирдің күміс  жүлдегері 
атануға лайық  нәтиже. «Төрт құрлық чемпионатындағы» әйелдер арасын-
дағы сында жапониялық  Рика  Кихира  жеңімпаз  атанды. Ол жалпы  есебі  
221.99 ұпайға қол  жеткізді. Үшінші  орында  207.12 ұпай жинаған Жапония-
ның тағы бір өкілі — МаиМиахара.

«АҚШ  төрінде сәтті өнер көрсеткеніме қуаныштымын. Бүгін өз ман-
сабымда  тұңғыш  рет  төрт  айналымды сальховты  орындауға тырыстым. 
Элементті  орындау кезінде құлап қалсам да, соңына дейін айналдыра  алға-
ным үшін  қуаныштымын. Екі аптадан  бері осы элементті еркін  бағдар-
ламада орындап, жаттыққан  едім. Бір  рет  құлаған  соң, қалған секіру  
элементтерін  сәтті  орындағаныма  қуаныштымын», – дейді Olympic.kz 
сайтына пікір білдірген  Тұрсынбаева.

ЭЛИЗАБЕТ ТҰРСЫНБАЕВА 
«ТӨРТ ҚҰРЛЫҚ ЧЕМПИОНАТЫНДА» КҮМІС МЕДАЛЬ АЛДЫ

АҚ БАТА

БІЗДІҢ МҰҚАБАДА

№1 (1) Наурыз 2019

Қазіргі таңда бізде ғылымға бағытталған арнаулы журнал күрт азайып кет-
ті. Ұлттық Ғылым  Академиясының  журналдары,  негізінен,  жоғары білікті ға-
лымдарға арналған. Ал университеттердің  журналдарында  көбінесе  білім  мәселе-
сіне  қатысты материалдар мен PhD диссертациясының мақалалары жарияланады.

Жаңадан ашылып жатқан мына журнал – ғылыммен шұғылданатын жастарға 
үлкен көмекші болады деп ойлаймын. Бұл журнал – талантты балаларымыз өз 
ой-пікірлерін, ғылыми бағыттағы жаңа идеяларын еркін айтып, ортаға салып, 
нақты ұсыныстар беретін трибунаға айналады деп сенемін. Ұлы бабамыз Фараби 
де осы ұлы далада туып, жас кезінен білім мен ғылым іздеп, шетел асып, оқып-із-
деніп, ғылымның әр саласынан өте маңызды жаңалықтар ашып, «Әлемдегі Екінші 
Ұстаз» атанған болатын. «Фараби шәкірті» журналының жас авторларына осы ұлы 
бабамыздың жолын берсін, қазақ даңқын әлемге таратсын деп тілеймін! Журнал-
дың ғұмыры ұзақ болсын!

Сейіт Қасқабасов,  ҚР ҰҒА академигі,
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты



Ғылыммен айналыссам деген адамның ақыл-ойы  
айқын, ерік-жігері  зор, тілек-мақсаты  ақиқат пен 
адалдыққа қызмет етуге талап жолында болуы 
шарт. Жай ләззат іздеу, кәсіпқұмарлыққа ұқсас 
әрекет ондай болмасқа керек.

әл-Фараби 
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Атқа міну мәдениеті

Марат Қырғызбайұлы Әдінов, мектеп директоры:
— Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласын 

оқушылармен бірге талқылап, білген-түйгендеріміз-
бен бөлісіп отырмыз. Ауылда тұрғандықтан, мал атаулы, соның 
ішінде Қамбар ата тұқымы–жылқы таңсық емес. Ауылымыздың 
әр үйі дерлік жылқы ұстайды. Қымызын пайдаланады. Ата-баба-
ларымыз «Ер-қанаты ат» деп жылқы малын ерекше бағалаған. 
Жылқы — сонау ерте заманнан бері қарай тұқымы жойылмай 
келе жатқан жануар. Ат — бұрынғы жаугершілік заманда батыр 
бабаларымыздың пырағы болды. Сахарамыздың төсінде сәйгүлік-
тер аламанға түссе, арғымақтарымыз шетелдіктердің арманына 
айналды, — деп  мектеп директоры, Жалаңаш оқу-өндірістік  ком-
бинаты жанында арнайы үйірме барын айтып, таныстырды. 

Атадан қалған мұра

Сейіт Бәтжанұлы Утегенов: 
— Ат әбзелдерін жасау уақыт пен шыдамдылықты, 

шеберлікті талап ететін өнердің көне түрінің бірі. Ше-
берлеріміздің кәсібі. Мен де бала кезімнен аталарымнан үйрен-
гендерімді бүгінгі балаларға қалдырайын деген мақсатпен үйірме 
аштым. Ат жабдықтарын жасауға ауылдық жер болғандықтан, 

«Ұлы даланың жеті

Шәкірттер арасында да 
Тәуелсіз еліміздің Тұңғыш 

Президенті Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың «Ұлы 
даланың жеті қыры» мақала-
сы қазақ даласында ғана емес, 
бүкіл әлем халықтары арасын-
да талқыға түсуде. Мақалада 
айтылған кереметтер ғасыр-
лардан бері қазақ халқымен 
бірге жасап келе жатқанымен, 
оның мән-мағынасына сон-
шалықты рең берілмеген еді.  
Мақала жарыққа шыққан 
сәттен бастап, онда айтылған 
қағидатты қария да, бала да 
қызығып оқи бастады. Саха-
раның төсінде орын алған ұлы 
дала кереметтері туралы ұстаз 
қауымы да шәкірттері ара-
сында  әр тақырып барысында  
сабаққа кіріспе ретінде баян-
дауға көшкен.

Кеген    ауданындағы              
С.Бейсембетұлы атындағы мек-
тепте өткен   оқушылар    ара-
сындағы Елбасы    мақаласына  
байланысты өткізіле бастаған 
шараның куәсі болдық. 
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материал тапшы емес. Бүгінде атты мал бағатын шо-
пандар, бие байлайтын адамдар болмаса, ауылдық 
жердің өзінде мінуге пайдаланбайды. Әр үйде көлік 
бар. Соған қарамастан біздің ұрпағымыз жылқы ма-
лына ерекше мән беру керектігін Елбасы дер кезін-
де қолға алып отыр. Аталарымыздан алып қалған 
мұраны жеткіншектерге жеткізу–бұл кәсіптің сы-
рын білетін адамдардың міндеті, – деп шәкірттері-
не сөз берді.

Рахым Мұхамедәлі:
— Мен болашақ мамандығымды мал ша-

руашылығына байланысты таңдап отыр-
мын. Кішкентайымнан атпен бірге өсіп келемін. 
Өзімнің жүйрігім бар. Соны баптаймын. Ауыл мен 

ауданда өткен аламан бәйгелерге қатысамын. Ат әб-
зелдерін жасап, үйрену үшін Сейіт ағаның үйірмесіне 
қатысамын. Ең алдымен, ер-тоқым жасайтын ағашты 
таңдаймыз. Ауылымызда ағаш көп, діңі ең мықты қай-
ың ағашынан жасалады. Ер-тұрман жасайтын адамдар-
ды «Ерші» деп атайды. 

Рахат Сембаев: 
— Өз қолыммен атыма әбзелдерін жасаумен 

айналысудамын. Тізгін, ауыздық, қамшының 
өрімі, қуысқан-сиыр және жылқы терісінен иленіп, 
жасалады. Өйткені олар ыстық пен суыққа да төзімді. 
Ұзақ пайдалануға болады. Алдымен, теріні иін қан-
дырып, илейміз. Кепкен соң, қажетімізге қарай тіліп, 
яғни кесіп, жабдықтарға лайықтап өреміз. Біткен соң, 
оларды ерге жалғаймыз. 

Санжар Мыса: 
— Мен ат баптаймын.  Бәйгелерге де қаты-

самын. Сәйгүлік баптау оңай емес. Аттың сәні 
– оның ер-тұрманы. Оны әдемілеп жасауға өте ше-
берлік керек. Үйірмеге қатысып, ат жабдықтарын әсем 
етіп жасасам деп армандаймын. 

Ер-тоқым жасауды үйреніп келе жатқан ұлдардың 
өнерімен таныстық. Атқа мінуде оның жабдықтары өте 
шеберлікпен жасалатынынан оқушылар мен ұстаздар 
көп мағлұмат алды. Кейбірі өздері білмейтін сұрақта-
рын да қойып, оған нақты жауаптарын алды. Айталық:

— Ердің алдыңғы қасы неге ортасынан бөлінген?
— Балалар, міне, мұнда үлкен мән бар. Ердің ал-

дыңғы және артқы қасы болады. Алдыңғы қас өздерің 
көріп отырғандай сәл биіктеу. Ерлер ыңғайлы болуы 
үшін қамшыны іліп, жерге түсіп кетпес үшін ортасына 
қамшыны қыстырып қойған.

— Ағай, батырларымыз соғыста найза, шоқпар, 
қалқан пайдаланды. Фильмдерді көргенде, батырлар 
найзасын ер-тоқымға сүйеп қояды. 

— Өте байқампаз екенсіңдер! Ердің елшігіне найза-
ны сүйеп қойғанда, құламайды. Жаугершілік заманда 
елшіктен  жұлып алып, жауға қарсы аттанған.

қыры»

қанат жаюда

Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» 
мақаласына   байланысты ұстаздың 
айтқандарын балалар ұйып тыңдады. 
Үйірмеге қатысатын ер балалар да біл-
гендерін айтып берді. Сонымен қатар  
жылқының түрлеріне шолу жасалды.

Сейіт Бәтжанұлы оқу-өндірістік ком-
бинатында 33 жылдан бері ұстаздық 
етуде. Жоғары санатты мұғалім. Шебер-
лігімен есімі аудан ғана емес, облысқа та-
нымал жан. Еңбегі еленіп, облыстық білім 
басқармасы тарапынан Алғыс хатпен 
марапатталған. Ұстаздан тәлім алған 
шәкірттері де ауданнан оза шауып, об-
лыстық бәйгелерде жүлделі орындардан 
есімі аталуда.

                  Ж.Кучукова
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ҚАЗАҚТЫҢ САЛТ-ДӘСТҮРЛЕРІ
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Күй тыңдау және ән айту барысында жас 
ұрпақтың музыка тілін сезіне білуге, 

есте сақтау және  орындаушылық  қабілеттерін  
жетілдіруге үйрету. Құрманғазы күйлерінің 
тәрбиелік мәні  жайлы  әңгімелей отырып, 
ұлтжандылыққа, отансүйгіштікке тәрбиелеу. 
Құрманғазы Сағырбайұлының рухты шығар-
маларымен таныстырып, ұлтымыздың асыл 
мұраларын жас ұрпақтың санасына сіңіру, 
дәстүрлі күй өнерін дәріптеу болып табылады. 
Құрманғазының қазақ музыкасына қосқан 
үлесін кейінгі ұрпаққа аманаттау.              

Кездесудің   қадірлі  қонағы  атадан мирас 
болып  келе  жатқан  күй   өнерінің    атасы  
Құрманғазы  оркестірінің беделді күйшісі, 
домбырашы Батыржан Мықтыбаев өзінің 
өнер жолы жайлы әңгімеледі. Мың бұралып 
билеген биші қыздарымыз   бен   өнерпаз ұл-
дарымыз өз өнерлерімен тәнті етті. Оқушы-
лардың  қатысуымен  Құрманғазының  «Адай» 
күйінің желісі негізінде  көрініс  көрсетілді. 
Көріністе  күй  атасы  Құрманғазының  рөлін 
9 «Ә»  сынып  оқушысы   Сатулла  Фараби  
әже  рөлін  мектебіміздің  білікті  де, тәжіри-
бесі  мол  зейнеткер  ұстаз, биология  пәнінің  

мұғалімі  Жумадилова  Ұлзада  апай алып 
шықты, ал  Ақмаңдай  қыздың  рөлінде    10 
«А»  сынып  оқушысы  Акимгалиева  Аружан  
ойнады.  Кешті  Мейлибеков  Нұрислам  мен   
Бақтиярқызы  Аружан  жүргізді. Күй  атасы 
–  Құрманғазының   «Арал  мұңы»  күйін  8 
«Ә»  сынып  оқушысы   Нұрмат  Толқын  қобы-
зда   тартса, 7 «А»  сынып  оқушысы  Накипба-
ева  Диана     «Домбыра  сазы» әнін  шырқады . 
Бастауыш  пәні  мұғалімі  Молдахулова  Марха-
бат  пен  Ауелова  Камила    «Қасиетті  домбы-
ра»  әнін орындады.

Кездесу  кешін «Кәусар»  би  тобы  одан әрі 
әрлендіре түсті. Республикалық және   қалалық  
жарыстарға  дайындаған  оқушылары    жары-
стардан  үнемі  жүлдемен  оралатын   жоғары  
деңгейдегі   әншілерден  білім  алған    музы-
ка  пәні  мұғалімі, білікті ұстаз  Сулейменова  
Данара  Жансейітқызы  өнер  саласындағы  
жетістіктерімен  бөлісіп, «Домбырасыз  сән  
қайда?»  деп  асқақтата  ән  шырқады.

«Күйшінің көңіл күмбірі» атты кезде-
су кешіміздің   қадірлі   қонағы   Батыржан   
Мықтыбаев оқушыларға қазақтың киелі 
аспаптарының бірі –домбыра аспабында   
құлақтың құрышын қандырар Құрманғазы 
Сағырбайұлының атақты күйлерін нақышы-
на келтіре отырып орындады. Кездесу кеші 
оқушыларымыз рухани  азық  алардай  өте 
әсерлі әрі мазмұнды есте  қаларлықтай  өте  
жоғары  деңгейде  өтті.

Сандуғаш  ЕРМЕКБАЕВА,
Алматы қаласы, Алатау ауданы, 

Теректі ықшам ауданы.

«Күйшінің 
көңіл
күмбірі»

САРЫАРҚАНЫҢ САМАЛЫНА ҮН ҚОСАДЫ

«№184 жалпы білім 
беретін мектебімізде 
12 ақпан күні күй 
атасы Құрманғазы 
Сағырбайұлының 
туылғанына  200 жыл 
толуына орай  «Күйшінің 
көңіл күмбірі» атты кездесу кеші 
өтті. Кездесу кешінің басты мақсаты, 
оқушыларымыз Құрманғазы 
Сағырбайұлының өмірі мен 
шығармашылығы жайлы деректерді 
кеңінен біліп, күй өнеріне деген 
қызығушылығын арттыру.
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Абырой
Аңыз
Ауыз сырнай
Ахуал
Аманат
Атқосшы
Алтын
Атажұрт
1.Аманат өскенде 
абыройлы 
азамат болуды 
армандайды.
2.Сәлім ата 
немерелеріне аңыз 
айтқанды ұнатады.
3.Айша  ауыз 
сырнай аспабында 
жақсы ойнайды.
Әуежай
Әшекей
Әзіл
Әсемпаз
Әулет
Әмбебап
Әлеует
Әкімшілік

1.Қанат пен Талғат 
әуежайда жаңа 
бейнебаян түсірді.
2.Ұлттық 
мұражайда 
Халықаралық 
деңгейде әшекей-
лер көрмесі өтті.
3.Асанның барлық 
достары әзілге әуес.

Балауса
Бәтима
Баяндама
Басқарма
Баспана
Бойжеткен
Бүлдірген
Бағбан
1.Балауса бала тілі бал 
екенін тағы бір дәлелдеді.
2.Шетелдік қонақтар 
Бәтима әжейдің 
бауырсағынан дәм татты.
3.Болат бүгінгі 
конференцияда қызықты 
баяндама оқыды.
Данагөй
Думан
Дыбыс
Дауылпаз
Дүние
Дәулет
Даңқ
Деңгей
1.Құдиярбек ата данагөй-
лігі мен де дара тұрады.
2. Даяна думан-сауықты 
мүлде ұнатпайды.
3.Саз сырнай дыбысын 
естіген Сәуле елең ете 
қалды.

Á

D
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ЧЕРНЫЙ. Его обычно выбирают люди, уверенные 
в себе. Это означает, что выбравший его человек 
всегда стремится к успеху, потому этот цвет неред-
ко называют «цветом достижений . Одновременно 
с не меньшим основанием он означает готовность 
действовать, не задумываясь о последствиях и не 
считаясь с авторитетным мнением.

СИНИЙ. Считается, что синий цвет привлекает 
консервативных людей с практическим складом ума. 
Это цвет спокойствия, он нравится тем, кто жаждет 
мира и комфорта. Уверяют, что людям, предпочита-
ющим синий цвет, можно доверять, а сами они стре-
мятся к организованному и упорядоченному образу 
жизни. Иногда выбор этого цвета может служить 
признаком того, что человек чем-то обеспокоен.

КОРИЧНЕВЫЙ. Подобно черному, выбор это-
го цвета является одним  из признаков стремления 
личности к  успеху, а  также ее надежности. «Корич-
невые   люди  чувствуют  себя  комфортно  наедине  
с  собой,  любят  обустраивать  свой  дом.  Иногда 
выбор этого цвета может указывать на недостаточ-
ную самореализацию личности и на ее стремление 
максимально использовать свои потенциальные воз-
можности.

ЗЕЛЕНЫЙ. Выбор данного цвета не дает возмож-
ности однозначно охарактеризовать личность, по-
скольку такой человек одновременно может быть 
интровертом и явно заинтересован впечатлением, 
производимым им на окружающих. «Зеленые  люди 
любят, чтобы их поступки одобряли и ценили. Ино-
гда они отличаются властным характером или дают 
советы другим людям, как следует жить.

СЕРЫЙ. Те, кто выбирает серый цвет, обычно от-
личаются надежностью и в то же время предпочита-
ют сохранять свое «Я  в неприкосновенности. Одна-
ко иногда выбор этого цвета указывает на скрытое 
желание индивидуума производить благоприятное 
впечатление на окружающих и стремление быть за-
метным. Поэтому «серые  люди с целью некой мо-
ральной компенсации порой рьяно занимаются об-
щественной деятельностью.

ОРАНЖЕВЫЙ. Выбор оранжевого цвета является 
признаком личности импульсивной и дружелюбной. 
Его часто предпочитают люди, которые принимают 
жизнь такой, как она есть. «Оранжевые  люди не 
волнуются из-за мелочей и склонны видеть во всем 

волю судьбы. Это цвет, полный жизни, и люди, кото-
рым он нравится, обладают общительным, коммуни-
кабельным характером.

РОЗОВЫЙ. Розовый цвет выбирают обычно люди 
заботливые и в то же время чувствительные, можно 
даже сказать, обладающие страстным темперамен-
том. Любители розового хотят быть в центре вни-
мания, порой в ущерб окружающим. Таким людям 
нередко кажется, что они лучше всех знают, как 
должны поступать другие, и они склонны навязы-
вать свое мнение.

ПУРПУРНЫЙ. Пурпурный - мощный цвет, и его 
обычно выбирают личности творческие, интеллек-
туальные, предпочитают этот цвет и люди неуго-
монного, беспокойного склада. Он выбирается теми 
людьми, которые ищут смысл жизни. Неудивитель-
но, что праздничные одежды священников нередко 
имеют пурпурный цвет.

КРАСНЫЙ. Красный цвет - как выплеск энергии. 
Этот цвет чаще всего выбирают чрезвычайно уве-
ренные в себе люди и те, кто остро чувствует жизнь. 
«Красные  люди стремятся быть победителями, их 
поведение пронизано духом соперничества. Выбор 
данного цвета может также указывать на вспыльчи-
вый, а иногда и ненадежный характер.

БИРЮЗОВЫЙ. Загадочный цвет, который сим-
волизирует спиритическую энергию и обновление. 
Это признак выдержанной и уравновешенной лич-
ности, обладающей достоинством и осознанием соб-
ственной значимости. Иногда «бирюзовые  люди 
могут выглядеть излишне расслабленными.

Белый. Белый цвет выбирают люди, стремящиеся 
максимально выразить себя. Это характерный при-
знак тех, кому необходимо собственное простран-
ство для размышлений или экспериментов. «Белые  
люди обычно великолепные генераторы идей, но им 
порой недостает практичности.

ЖЕЛТЫЙ. Этот цвет предпочитают оптимисты. 
Однако нередко его выбирают люди, стремящиеся к 
бегству от действительности. «Желтые  могут быть 
очень энергичными, но это всего лишь кратковре-
менные вспышки активности. «Желтые  люди обо-
жают перемены и порой меняют окружение и вещи 
без всякой цели, просто ради процесса.

По материалам исследователей 
Российского института цвета

?
Ваш любимый цвет отражает вашу индивидуальность. Он может также рассказать о вашем 

самочувствии, настроении и даже благосостоянии. Исследования показали, что человек, правильно 
выбирая для себя цветовую гамму, может увеличить работоспособность, создать комфортную 
обстановку.

Нижеперечисленные характеристики личности соответствуют 12 цветам. Определите для себя два 
наиболее предпочтительных цвета и выберите соответствующие им описания.

Если у вас есть наименее предпочтительный цвет, то здесь ситуация будет обратной: этот цвет в 
наименьшей степени будет соответствовать вашему типу личности.
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IT SOMETIMES SNOWS WHERE YOU 
LEAST EXPECT IT.

You wouldn’t be shocked to see snow on the 
ground of Siberia or Minnesota when travel-
ing to those places during the winter months. 
But northern areas don’t have a monopoly on 
snowfall—the white stuff has been known to 
touch down everywhere from the Sahara Des-
ert to Hawaii. Even the driest place on Earth 
isn’t immune. 

SNOWFLAKES COME IN ALL SIZES.
   The average snowflake ranges from a size 

slightly smaller than a penny to the width of a 
human hair. But according to some unverified 
sources they can grow much larger. Witness-
es of a snowstorm in Fort Keogh, Montana in 
1887 claimed to see milk-pan sized crystals fall 
from the sky.

A LITTLE WATER CAN ADD UP TO A 
LOT OF SNOW.

   The air doesn’t need to be super moist to 
produce impressive amounts of snow. Unlike 
plain rainfall, a bank of fluffy snow contains 
lots of air that adds to its bulk. 

YOU CAN HEAR THUNDERSNOW 
WHEN THE CONDITIONS ARE RIGHT.

   If you’ve ever heard the unmistakable rum-
ble of thunder in the middle of a snowstorm, 
that’s not your ears playing tricks on you. It’s 
likely thundersnow, a rare winter weather phe-
nomenon that’s most common near lakes. 

SNOW  FALLS AT  1  TO 6 FEET  PER  
SECOND.

   At least in the case of snowflakes with 
broad structures, which act as parachutes. 

Snow that falls in the form of pellet-like grau-
pel travels to Earth at a much faster rate.

IT DOESN’T TAKE LONG FOR THE 
TEMPERATURE TO DROP.

    Don’t take mild conditions in the middle 
of January as an excuse to leave home without 
a jacket. Rapid City, South Dakota’s weather 
records from January 10, 1911, show just how 
fast temperatures can plummet. The day start-
ed out at a pleasant 55°F, then over the course 
of 15 minutes a wicked cold front brought the 
temperature down to 8 degrees.

THE EARTH IS CLOSEST TO THE SUN 
DURING THE WINTER.

    Every January (the start of the winter 
season in the northern hemisphere) the Earth 
reaches the point in its orbit that’s nearest to 
the Sun. 

THE SNOWIEST CITY ON EARTH IS IN 
JAPAN.

     Aomori City in northern Japan receives 
more snowfall than any major city on the plan-
et. Each year citizens are pummeled with 312 
inches, or about 26 feet, of snow on average.

WIND CHILL IS CALCULATED USING 
A PRECISE FORMULA.

    When the weatherman reports a «real 
feel  temperature of -10 degrees outside, it may 
sound like he’s coming up with that number 
on the spot. But wind chill is actually calcu-
lated using a complicated equation devised 
by meteorologists. The formula reads: Wind 
Chill = 35.74 + 0.6215T – 35.75(V^0.16) + 
0.4275T(V^0.16).

http://mentalfloss.com
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