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Niechaj bałwanki,
niechaj aniołki

skaczą radośnie,
bo czas świąteczny nadszedł już właśnie,

prezenty na bok, cieszmy się chwilą,
naszą rodziną,

karpia też trzeba zjeść,
w Sylwestra wybawić się aż do łez,

wrócić szczęśliwszym, gwiazdkę lecącą
złapać na czas,

i w Nowym Roku użyć mózgu choć raz!

Redakcja "Husky Szesnastki" życzy
wesołych świąt i szczęśliwego nowego

roku!
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Kolejne badanie gustów, pomysłów i upodobań Szesnastkowiczów. 

Aby poznać świąteczne i noworoczne plany uczniów Szesnastki przeprowadziliśmy ankietę
dotyczącą pomysłów na tegorocznego Sylwestra oraz marzeń o gwiazdkowych prezentach.
  
W naszej ankiecie wzięło udział 50 wylosowanych osób, obu płci. Na pytanie „Jakie masz
plany na Sylwestra?” nasi uczniowie, w zdecydowanej większości postawili na imprezę w
domu wśród znajomych, ale nie zabrakło zwolenników zabawy w klubie, czy wyjazdu w góry.
Pojawił się nawet pomysł spędzenia ostatniego dnia roku 2017 w domowym zaciszu wraz z
Polsatem. Mamy też jednego niedźwiedzia, który planuje zapaść w sen :)

. .



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 3 12/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Husky Szesnastki

Na drugie pytanie dotyczące tego, co nasi uczniowie pragnęliby dostać
na gwiazdkę najczęstszą odpowiedzią były „pieniądze. Być może

wynika to z faktu, że wolimy sami kupić coś co nam się podoba, czego
potrzebujemy, niż dostać nietrafiony prezent, który nie będzie nam

potrzebny lub nie przypadnie do gustu. Następne miejsce zajął nieco
droższy prezent, bo telefon czy komputer. Wśród odpowiedzi nie

zabrakło też ubrań, książki ex aequo z prezentem zrobionym
własnoręcznie. Pokazuje to, że nasi uczniowie zwracają uwagę na

rzeczy, w które ktoś włożył nie tylko swój czas, ale i serce.
                                     

Opracowała K. Adamska
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Inwazja Mikołajów w Szesnastce!
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   Na Ukrainie obchodzi się wiele różnych świąt, a z każdym wiążą się
liczne zwyczaje i tradycje. Wszystko zaczyna się 1 stycznia wraz z
Nowym Rokiem, przez cały tydzień trwają przygotowania do obchodów
prawosławnych świat Bożego Narodzenia 7 stycznia. To czas
ozdabiania choinek i tańców wokół nich. Warto nadmienić, że święta
religijne na Ukrainie obchodzone są według kalendarza juliańskiego,
większość społeczności jest wyznania prawosławnego i
greckokatolickiego.
   Jednym z istotnych świąt jest Rizdwo Chrystowe (Boże Narodzenie)
obchodzone 7-9 stycznia. 7 stycznia, podobnie jak w katolicką Wigilię,
czeka się na pierwszą gwiazdkę, a potem zasiada do stołu, na którym
powinno znajdować się dwanaście postnych potraw: kapuśniak, kutia,
potrawy rybne, pierogi...Po rodzinnej kolacji rozdawane są prezenty.
Następnego wieczora domostwa były odwiedzone przez kolędników,
którzy zbierali prezenty.
   Innym popularnym zwyczajem ukraińskim jest Jordan. Okres
świąteczny kończy się 10 stycznia świętem Chrztu Pańskiego ( tzw.
Jordan), czyli dniem poświęcenia wody. 13 stycznia Ukraińcy obchodzą
Małankę, podczas której organizuje się liczne zabawy taneczne
nazywane "małankami". Nazwa pochodzi od św. Melanii- patronki tego
dnia.
   Na 14 stycznia przypada Staryj Nowyj Rik, czyli powitanie
prawosławnego Nowego Roku.
   19 Grudnia jest Święty Mikołaj. W ten dzień rano, pod poduszką dzieci
otrzymują prezenty, każdemu kto zachowywał się źle w tym roku,
Mikołaj przynosi nie prezenty, a rózgę.
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   Na Ukrainie obchodzi się także Nowy Rok 1 stycznia, tak jak w Polsce,
o północy wita się go lampkę szampana i fajerwerkami. W tym dniu w
każdym domu przygotowany jest duży stół z potrawami. Nowy Rok
obchodzimy w domu, a o północy niektórzy wybierają się na miejski
plac. W domu, kiedy przychodzi 12:00 wszyscy dają sobie nawzajem
prezenty, które leżą pod choinką.

   Co warte podkreślenia, w Polsce w związku ze świętami Bożego
Narodzenia i Nowym Rokiem są wolne trzy dni, a na Ukrainie aż dwa
tygodnie. Dni wolne od pracy zaczynają się 31 grudnia i kończą się 15
stycznia.

Всіх з наступаючими святами!

Artykuł przygotowany przez  Yelyzaveta Zvienova i Mariia Levada

. .

https://mobireg.pl/zs19-kra/index.php?e58e9c8261200b775d6afcc0ff2afc67
https://mobireg.pl/zs19-kra/index.php?2a9f120c240886d5b671f9ca20a8e2ef
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Trendy choinkowe 2017

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, w tym artykule
przedstawimy Wam najczęstsze kolorystyki choinek na rok 2017.
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SYLWESTROWE HITY

1. The Neighbourhood - Scary Love
2. Panic! At The Disco - Victorious
3. The Weeknd - Can't Feel My Face
4. Dua Lipa - Blow Your Mind
5. Katy Perry, Nicki Minaj - Swish Swish
6. Shakira - Chantaje
7. Miley Cyrus - Thinkin'
8. Camila Cabello- Havana
9. Flo Rida- Hola
10. Taylor Swift- Ready for it

 Impreza kończąca rok zbliża się wielkimi
krokami. Oto playlista na Sylwester 2017,
czyli zbiór najbardziej tanecznych i
wystrzałowych kawałków.
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