
Husky Szesnastki

WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

XVI LO im. K.K. Baczyńskiego
os. Willowe 1
31-901, Kraków

Numer 7 12/18

AUTOR ŻYCZEŃ: Kacper Jezierski
ZDJĘCIA: grafika google

.

  Mikołaj już leci,
cieszą się dzieci,
aniołek już blisko,
gwiazdkę zapala nisko.
  Gdy przy wspólnym stole,
spotka się rodzina,
gwiazdka wzleci wysoko,
i zaświeci się.
  Podzielimy się opłatkiem,
życzenia złożymy,
rozdamy prezenty,
każdy będzie uśmiechnięty.
  Zaśpiewamy jednym głosem,
chór anieli nas wspomoże,
Witaj, witaj mały Boże.
  Pamiętajmy o tym,
nie materia tworzy święta,
LECZ RODZINA
gdy szczęśliwa,
uśmiechnięta.
  Przygotujcie proszę
jeden talerz więcej,
bo gdy przyjdzie nieznajomy,
trzeba mieć dla niego miejsce.

                                                             
 Wesołych Świąt,
 Szczęśliwego Nowego Roku
                               Życzy
                               Redakcja
                               Husky Szesnastki.
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ŚWIĘTA W ŚWIECIE ZWIERZĄT
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Święta to bardzo magiczny okres, zarówno dla nas jak i dla
naszych czworonożnych przyjaciół. Generalne porządki
zaczynają się już w grudniu, jesteśmy zabiegani, rzadko kiedy
znajdujemy czas na zabawę z naszymi pupilami przez co one
też są zdezorientowane.

Dlatego proszę Was, kochani czytelnicy aby w tym
zwariowanym okresie nie zapomnieć o naszych
czworonogach. Pamiętajmy, że zwierzę to nie zabawka i też
potrzebuje naszego czasu.

AUTOR: Kamila Bazan
ZDJĘCIA: zszywka.pl; instagram.com; taperciarnia.pl
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MOŻNA INACZEJ - FIT ŚWIĘTA
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Może teraz inaczej? Zmieńmy tradycję, niech Święta przestaną kojarzyć Nam się z kaloriami.

Święta Bożego Narodzenia kojarzą nam się nie tylko z prezentami, spotkaniem rodzinnym, ale także ze
stołem pełnym jedzenia.  Nie każdy chce zacząć rok z dodatkowymi kilogramami, bądź złym
samopoczuciem przez przejedzenie, przecież trudno odmówić tak pysznego jedzenia, w które nasi
rodzice włożyli dużo serca.

Makowiec z masą budyniową

Z mąki, oleju, żółtka, ksylitolu i proszku do pieczenia ugnieć ciasto – dodaj
trochę wody, jeśli nie będzie chciało się wyrobić. Owiń folią i włóż do lodówki
na godzinę. W tym czasie przygotuj masę budyniowo makową. Przygotuj
budyń z dodatkiem ksylitolu tak, jak to opisano na opakowaniu budyniu.
Pamiętaj, że musisz dodać mniejszą ilość mleka – 400 ml. Do ciepłej masy
budyniowej dodaj mak i kilka kropel ekstraktu migdałowego. Dokładnie
wymieszaj. Wyjmij ciasto z lodówki i wyłóż na spodzie formy keksówki.
Piecz w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez 10-15 minut. Wyjmij
ciasto z piekarnika wyłóż na nie masę budyniową i piecz kolejne 30-40 minut

Świąteczny piernik pomarańczowy z mąki jaglanej:

Nastaw piekarnik na 180 stopni. Umyj pomarańczę i zetrzyj skórkę na tarce
z małymi oczkami. Następnie wyciśnij z niej sok do kubka. Jajka wbij do
miski  i zmiksuj na wysokich obrotach na puszystą masę. Dodaj ksylitol i
dalej miksuj. Dodaj do masy olej koksowy, mleko i sok pomarańczowy,
kontynuuj miksowanie. Następnie wsyp powoli mąkę, ciągle miksując oraz
proszek do pieczenia i przyprawę do piernika. Dodaj skórkę z pomarańczy
oraz aromat śmietankowy i wymieszaj łyżką. Przelej masę do formy do
pieczenia posmarowanej odrobiną oleju koksowego.

Fit barszcz:

Umyj grzyby, zalej szklanką wody, gotuj około godziny w tej samej
wodzie.Obierz i pokrój w dosyć cienkie plasterki buraki, dodaj pokrojone w
ósemki jabłko, przekrojone wzdłuż na 4 części marchewkę i pietruszkę,
pokrojoną na ćwiartki cebulę, seler i ząbki czosnku. Zalej 2 litrami wody,
wsyp 1 łyżkę soli i gotuj (bez przykrycia) ok. 1/2 godz. na wolnym ogniu.
Dodaj sok z cytryny (lub ocet) i wstaw do lodówki do następnego dnia. Przed
podaniem na stół barszcz zlej z jarzyn, podgrzej, dodaj około szklanki
wywaru z grzybków (grzyby możesz wykorzystać na farsz do uszek), dodaj
szczyptę cukru, soli przypraw tymiankiem i estragonem, ewentualnie dodaj
sok z cytryny, trochę kostki rosołowej i pieprz.

Karp pieczony ze szpinakiem:

Ziemniaki gotuj w mundurkach w osolonej wodzie
przez pół godziny. Natrzyj kawałki karpia
łyżeczką oliwy i przeciśniętym przez praskę
czosnkiem. Każdy kawałek  z gałązką rozmarynu
zawiń w folię aluminiową i piecz w pierniku
nagrzanym do 180 stopni przez 30 minut. Przełóż
szpinak na patelnię z łyżeczką oliwy, Dodaj
czosnek i duś chwilę, dopraw solą, pieprzem i
gałką muszkatołową.

. .
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Bez czego nie wyobrażamy sobie świąt?

Sondaże to specjalność naszej gazety. 
Oto wyniki najnowszego z nich.
„Bez czego nie wyobrażamy sobie świąt ?"odpowiedziało 72 uczniów z
klas pierwszych oraz drugich liceum.Uczestnicy mogli wybrać dwie
spośród sześciu propozycji.
Jesteśmy zdecydowanymi tradycjonalistami, nie ma dla nas świat bez
Wigilii i choinki. Czekamy na prezenty i rozmowy przy stole.

...

AUTOR: Adrian Dorajczyk
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SYLWESTER OKIEM GEOGRAFA
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Każdy z nas czeka na ten moment, kiedy wybija godzina 00:00 i witamy
kolejny rok! 
Jednak większość z nas nie zastanawia się nad tym gdzie ludzie jako
pierwsi lub jako ostatni mogą się cieszyć z mijającego roku i zacząć imprezę
sylwestrową. 
Miejscem, które jako pierwsze wita Nowy Rok, jest Republika Kiribati,
położona w centralnej części Oceanu Spokojnego, o 11:00 naszego czasu,
my dopiero się budzimy i rozpoczynamy przygotowania do wieczornego
balu, a mieszkańcy Kiribati już piją szampana.
Kolejnym jest Australia- o14:00 naszego czasu- to moment, gdy niejedna z
nas zaczyna dopiero myśleć „ Co ja włożę dzisiaj wieczorem”. W Japonii i
Chinach korki strzelają o 16.00 i 17.00.My kończymy właśnie kąpiel i
zaczynamy etap makijażu. 
Plac Czerwony w Moskwie rozbłyska fajerwerkami o 22.00 naszego czasu.
W tym momencie i w Polsce trwają już zabawy sylwestrowe, a Nowy Rok
podąża do nas niespiesznym krokiem. Zajmie mu to raptem dwie godziny.

Po naszych sylwestrowych szleństwach, kiedy zmęczeni zabawą
odpoczywamy i leczymy się domowymi sposobami Brazylia i USA dopiero
zaczynają świętować. Nowy Rok lubi ciepło i taniec hula więc na koniec
zagląda na Hawaje. Punktualnie o 11:00 naszego czasu, ale w 1 stycznia:)
wtedy Hawaje rozbłyskują fajerwerkami i strzelają korki od szampana.
Każde z tych miejsc ma inne zwyczaje związane z tym wydarzeniem,
jednak nieuniknione jest huczne świętowanie i imprezowanie. Nowy Rok
świat wita przez całą dobę! A 1 stycznia, niezależnie od strefy czasowej
budzimy się o rok starsi...

..
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ŚWIĄTECZNA LISTA PRZEBOJÓW
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Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas, na który czeka każdy z nas.
Podczas wigilijnej nocy spełniać mogą się marzenia, zdarzać cuda, a
rodzinne ciepło i miłość ogrzewają nawet najchłodniejszą noc.
Każdego roku chętnie powracamy do przebojów świątecznych i poznajemy
te zupełnie nowe.

Oto zestawienie świątecznych piosenek, które powstały w 2018 roku!

1. John Legend – Bring Me Love

2. Sia – My Old Santa Claus

3. Andrea i Matteo Bocelli – Fall On Me , piosenka z filmu Dziadek do
Orzechów

4. Jessie J – This Christmas Day

5. Gwen Stefani i Blake Shelton – You Make It Feel Like Christmas

.

.

.
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BO FAJNIE JEST POMAGAĆ

AUTOR: Eryk Szczupacki, Szymon Wyczesany
ZDJĘCIA: WOSP.pl

Na świecie istnieje wiele różnych organizacji charytatywnych , w samej Polsce na początku 2018 roku było ich około 22 tysięcy. Największą z nich jest
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Mało kto wie, że Ukraina ma swój odpowiednik Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy- Serce do Serca . Organizacja została założona w 2006 przez
Oksanę Wasyłenko i wzorowana jest na polskiej WOŚP, która jest honorowym partnerem fundacji Serce do Serca .
Wasyłenko przed powołaniem fundacji odbyła staż w WOŚP, gdzie zapoznała się z zasadami funkcjonowania tego typu fundacji i stroną techniczną
organizacji pracy sztabu WOŚP. 

W czasie finałów prowadzone są zbiórki pieniędzy do puszek, koncerty i happeningi oraz rozdawane są czerwone serduszka.W drugim finale (2007) wzięło
udział 10 tysięcy wolontariuszy, którzy zebrali 35 tysięcy dolarów. W 2008 zebrano około 220 tysięcy, w 2009 350, a w 2010 420 tysięcy dolarów. Wśród
sponsorów fundacji liczne są firmy prowadzone przez polskich przedsiębiorców. Fundacja organizuje także festiwal muzyczny „Woodstock Україна”
wzorowany na Przystanku Woodstock.

Oto 5 najbogatszych fundacji z całego świata :
1. Stichting INGKA Foundation: 36 miliardów dolarów. Jest to Holenderska
fundacja założona w 1982 roku, przez Ingvara Kamprada Szwedzkiego
miliardera ,założyciela firmy IKEA.
2.Bill & Melinda Gates Foundation: 34,6 miliarda dolarów. Aktualnie jest to
największa fundacja charytatywna prowadzona przez Billa i Melinde Gates
,fundacja przeznacza pieniądze między innymi na stypendia dla studentów
oraz zapobieganie AIDS.
3. Wellcome Trust: 28,3 miliarda dolarów. Wellcome Trust została założona
w 1936 roku jako niezależna fundacja charytatywna wspierająca badania na
rzecz poprawy zdrowia ludzi i zwierząt. 
4. Howard Hughes Medical Institute: 16,1 miliarda dolarów. Założona w 1953
roku przez Howarda Hugesa  jest to jedna z największych organizacji
zajmujących się finansowaniem badań biologicznych i medycznych na
świecie.
5. Ford Foundation: 11 miliardów dolarów. Ford Foundation to prywatna
fundacja amerykańska z siedzibą w Nowym Jorku, działająca dla
promowania demokracji, zmniejszania biedy i tworzenia porozumienia
światowego.
A już 10 stycznia 2019 roku Samorząd organizujeSzkolny Finał WOŚP, już
dzisiaj Was na niego zapraszamy! Przyłączcie się do pomocy i wspólnej
zabawy!
Źródła:
Onet,rankingi24.pl,

AUTOR: Eryk Szczupacki, Szymon Wyczesany 
ZDJĘCIA: wosp.pl
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HISTORIA CUDOWNYCH BĄBELKÓW 

AUTOR: Gabriela Śmietana, Magdalena Pyrczak
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Szampan, trunek kojarzony z luksusem, którego nazwa pochodzi od jednej z
prowincji Francji - Szampanii, gdzie juz w epoce gallo-romańskiej Rzymianie
posadzili pierwsze krzewy winne. Przetrwały one aż do dnia dzisiejszego,
zawdzięczać to możemy duchowieństwu, które zajęło się hodowlą winorośli.
Rośliny te rozwijały się głównie w okolicy prowincji Remis oraz Chalons-en
Champagne. Różnica pomiędzy winem, a szampanem zaczęła być
widoczna dopiero w XVI wieku, podczas rządów Henryka IV.
Pierwsze wino musujące zostało wyprodukowane w opactwie św. Hilarego
pod Carcassonne w 1530 roku, jednak nie spotkało się tam z uznaniem i nie
zostało lokalnym trunkiem. Z czasem jakość szampana wzrastała, dlatego
też w 1660 zostały podjęte pierwsze próby butelkowania wina, jednak
zakończyły sie one fiaskiem. W butelkach wytwarzał sie gaz, co po pewnym
czasie powodowało wystrzelenie korka z butelki, z tego względu zostało
nazwane „diabelskim winem”. Anglicy doszli do wniosku, że wino powinno
zostać przelewane do butelek z grubszego szkła, które wytrzyma napór
powietrza na ich wnętrze.  Wymyślili oni również podwójna metodę
fermentacji stosowana po dzisiejszy dzień. Polega ona na dodaniu cukru do
wina w trakcie powtórnej przemiany związków odbywającej się już w
butelkach, co skutkuje wytworzeniem się charakterystycznych dla
szampana bąbelków.   

Ciekawostki o szampanie:

1. Szampan używany jest podczas "chrztu"
statków oraz do oblewania nowego mieszkania.

2. Prawo do korzystania z nazwy "szampan" mają
tylko wina musujące powstaje w regionie
Szampanii z odmian chardonnay, pinot meunier i
pinot noir.

3. Przy otwieraniu szampana korek może
wylecieć z prędkością nawet 50 km/h.

4. Obecnie najdroższym szampanem jest
Heidsieck, który podawany jest w moskiewskim
hotelu. Jego butelka kosztuje $275 000.

5. W jednej butelce wina musującego znajduje sie
około 49 mln bąbelków.

6. Większość, bo aż 80% szampanów
sprzedawanych jest bez określonego rocznika.
Dzieje sie tak, ponieważ konkretny napój
tworzony jest na przestrzeni kilku lat.

.,
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W SANIACH CIĄGNIĘTYCH PRZEZ RENIFERY- ZAPROSZENIE DO
LAPONII

Czy jest miejsce, gdzie słońce świeci przez cały rok? To Laponia, ale latem
między 20 maja a 23 lipca słoneczna tarcza nie chowa się za horyzontem.
Gdzie najlepiej podziwiać zorzę polarną? W Laponii, jeśli niebo jest
bezchmurne i nie ma w pobliżu świateł miast.
Kto za swoją siedzibę obrał Rovaniemi? Oczywiście Święty Mikołaj.
Ulubiona postać wszystkich dzieci i dorosłych mieszka tam przez cały rok.
Wieść niesie, że przygotowuje prezenty na grudzień już wiosną. Elfy
obsługują mikołajową pocztę, a listy docierają z całego świata. Gdzie
zobaczymy stada reniferów latem?
W Laponii- skutej lodem i zasypanej śniegiem przez większość roku. Kraina
ta uważana jest za stolicę Świętego Mikołaja. Cieszy się niesłabnącym
zainteresowaniem.- turyści przybywają tutaj z najróżniejszych zakątków
świata. Szczególnym zaciekawieniem mogą się poszczycić hodowane
renifery, nie tylko te z zaprzęgu Mikołaja z czerwononosym Rudolfem na
czele.

Lapończycy podtrzymują tradycję, polegającą na wypuszczeniu swoich
kopytnych na wybiegi i uczeniu turystów łapania tych majestatycznych
zwierząt na lasso. Kiedy tęsknimy za śniegiem z czasów dzieciństwa,
możemy tam zwiedzić okolicę i odbyć lodowe safari, ciesząc oko widokami
prawdziwej zimy.

.
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DAWNO, DAWNO TEMU, CZYLI HISTORIA CHOINKI
BOŻONARODZENIOWEJ

AUTOR: Daria Korba
ZDJĘCIA: grafika google
ŹRÓDŁO: www.ekologia.pl

Wielkie i całkiem malutkie, jodły, świerki, i sosny – nikt z nas nie wyobraża
sobie Bożego Narodzenia bez choinki. W okresie przedświątecznym iglaste
drzewka otaczają nas na każdym kroku. Skąd u nas zwyczaj ubierania
choinki? Jaka jest historia tej najpopularniejszej bożonarodzeniowej
dekoracji?

Dawno, dawno temu…
Niektórzy uważają , że historia choinki bożonarodzeniowej sięga jeszcze
czasów antycznych. W starożytnym Rzymie mieszkańcy podczas
obrzędów , by udobruchać boga urodzaju , ozdabiali drzewa liściaste
bluszczem i laurem. U Celtów taką rolę pełniła jemioła. Egipcjanie świętując
najkrótszy dzień w roku – przesilenie zimowe , znosili zielone liście palm
daktylowych do swoich domów jako symbol ,, triumfu życia nad śmiercią,,.
Choinki , głównie świerki i jodły , pojawiły się znacznie później. Uznaje się ,
że to niemieccy protestanci jako pierwsi zaadaptowali zwyczaj strojenia
drzewka , później ich śladem podążali inni.

Misja św. Bonifacego 
Jednak prawdziwą popularność choinka zyskała dzięki świętemu
Bonifacemu , mnichowi , który w VIII wieku nawracał pogan. Według legendy
św. Bonifacy nawracając pogańskie ludy ściął potężny dąb , który dla
Germanów był drzewem świętym. Upadający dąb zniszczył wszystkie
rosnące wokół niego drzewa za wyjątkiem małej jodełki. 

Historia choinki z niedźwiedziem w tle 
Jest też góralska legenda , która głosi , że pomysłodawcą świątecznej
choinki był …. niedźwiedź . W dniu narodzin Chrystusa  zwierzęta
postanowiły obdarować Dzieciątko Jezus. Niedźwiedź niestety nie miał
żadnego prezentu , więc wymyślił , że podaruje małą jodełkę. W trakcie
wędrówki do miejsca narodzin Chrystusa drzewko namokło i utworzyły się
na nim sople , które w blasku księżyca przypominały piękne ozdoby i ta
według góralskiej legendy pięknie przystrojona choinka stała się symbolem
narodzin Pana. 
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BREAKING NEWS!

AUTOR: Krystyna Król 
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 6 grudnia reprezentacje klas pierwszych i drugich rywalizowały w grze
miejskiej samodzielnie zwiedzając miejsca związane z odzyskaniem
niepodległości i wykonując zadania.
Pierwsze miejsce ex aequo zajęły reprezentacje klasy 1D i 2C. Gratuluję!
Nagrodę- niespodziankę otrzymują zatem obydwie klasy. Można ją odebrać
w piątek, 21 grudnia.
PS. Najtrudniejsze było dla wszystkich zespołów usprawiedliwienie
wagarów Karola Estreichera... Cóż, nie przyjść do szkoły jest łatwiej niż
znaleźć wiarygodne uzasadnienie nieobecności.


	Mikołaj już leci, cieszą się dzieci, aniołek już blisko, gwiazdkę zapala nisko.   Gdy przy wspólnym stole, spotka się rodzina, gwiazdka wzleci wysoko, i zaświeci się.
	Podzielimy się opłatkiem, życzenia złożymy, rozdamy prezenty, każdy będzie uśmiechnięty.
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