16 СІЧНЯ

СВЯТА

Всесвітній день релігії

Всесвітній день снігу
Всесвітній день гурту The Beatles

16 СІЧНЯ

Міжнародний день гострої та гарячої їжі

День льодовара

День великих сумкових розкопок

День «Без скальпеля» (США)

16 СІЧНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Письменник Кальман Міксат
(Угорщина , 1847 – 1910)

Етолог, приматолог і популяризатор охорони
довкілля Даян Фоссі (США, 1932- 1985)

Музикант, продюсер,чоловік Селін
Діон Рене Анжелін (США, 1942-2016)

Композиторка Людмила Юріна (1962)
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ІМЕНИНИ

Гордій – швидкий (гр.)

Мелетій – турбота (гр.)

Жанна – сад благодаті (араб.)

Орина – спокій (гр.)

Малахій – мій посланець (лат.)

Павло – іде своїм шляхом (схід.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо у цей день зайці підходять близько до поселень людей – це до холоду, а якщо

у полі багато зайців – це до завірюхи та хуртовини.
• 16 січня на деревах пухнастий іній - найближчі дні будуть ясними та сонячними.
• Якщо на небі 16 січня з'являється велика біла хмара, то дуже скоро почнеться

хуртовина.
• Ранній світанок сьогодні означає, що незабаром випаде сніг.
• Побачити біля будинку зайця – до похолодання.
• Іній на деревах – до ясної і сухої погоди.
• Хмари, що пливуть по небу – до хуртовини.
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• Місяць в хресті або колі – до сильного морозу.

• Якщо зірки на небі яскраві, то погода буде ясною.
• Тріск дерев в лісі – до морозу
• Якщо заметіль за вікном, то бджоли будуть добре роїтися.
• Якщо з’явилися круги біля під час його заходу – до снігу і морозу.
• Щоб в будинку завжди було щастя, в цей день обов’язково ставили на стіл страви з

сиру.
• Люди, що народилися 16 січня, вміють розпізнавати добро і зло, слухати природу.

В якості талісмана їм підходить аметист

Що не можна робити сьогодні
• Цього дня заборонено розповідати про свої досягнення та успіхи, пишатися та

хвалитися чимось, щоб люди не наврочили.
• Сьогодні не рекомендується вживати в їжу незнайомі продукти та

експериментувати на кухні з приготуванням нових страв, оскільки можуть
виникнути проблеми зі шлунком.
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• У вечері 16 січня не можна робити важку роботу, інакше біду на себе накличете.

А чи знаєте ви, що…
Найбільша поверхня мозку в слонів. Площа однієї півкулі
– близько 302 тис.кв.мм. У людини поверхня мозку в
середньому складає 112 тис. кв.мм, у мавпи – 15
тис.кв.мм.
Однак у слона маса мозку в порівнянні з масою тіла – це всього лише 8,08 %. Тоді як у
людини -2-2,5%. Але у тваринному світі є власник і могутнішого “мозкового центру”.
У коатів із родини широконосих чіпких мавп відношення маси
головного мозку до ваги тіла складає 6,6 %. Це найвищий
показник , що в 2200 разів вище рекордно низького,
зафіксованого в тунців із родини скумбрієвих.
У натуральному вигляді найбільший
головний мозок у фінвала – оселедцевого
кита. Він важить від 6 до 7 кг. Серед
наземних тварин поза конкуренцією той самий слон - у
середньому близько 5 кг, що більше ніж утроє важче маси
людського мозку(у середньому 1590г).

