
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa im.
Szymona Szymonowicza w
Czernięcinie
Czernięcin Główny 159
23-465, Turobin

Numer 17 12/20

                                  DO SIEGO ROKU!

Noworoczne życzenia

W NUMERZE:
Noworoczne życzenia .......................................... str. 1
Nowy Rok na świecie ........................................... str. 2
Z wizytą w salonie fryzjerskim .............................. str. 3
A to ciekawe! ........................................................ str. 4

M.D



www.kurierlubelski.plKurier Lubelski | Numer 17 12/2020 | Strona 2  
www.juniormedia.plSzkolne Newsy

Tak witają Nowy Rok na świecie

     Jak wiadomo w każdym kraju są inne tradycje, języki, sposób bycia. Mieszkańcy różnych części świata w
różny sposób witają Nowy Rok.
Chiński Nowy Rok – Bardzo ciekawe jest to, że w Chinach świętuje się Nowy Rok dwa razy. Pierwszy stycznia
jest początkiem nowego roku zgodnie z kalendarzem gregoriańskim – jest to święto narodowe w Chinach.
Natomiast chiński sylwester w tym roku rozpoczyna się dopiero 11 lutego 2021 roku, a to ze względu na to, że
terminy świąt w Chinach ustalane są według kalendarza księżycowego i co roku wypadają one w innym czasie.
Przywitanie Nowego Roku (nazywane również Świętem Wiosny �� Chunjie) nastąpi 12 lutego 2021 roku i wtedy
to rozpocznie się Rok Wołu. Okres noworoczny trwa w Chinach od dwóch do czterech tygodni i kończy się wraz
ze Świętem Latarni (w 2021 roku wypadającym na 26 lutego). Chińczycy bardzo hucznie obchodzą Nowy Rok,
pierwsze dni spędzają w gronie rodziny, ale później na ulicach pojawiają się kolorowe parady, a niebo
rozświetlają fajerwerki. Święto Latarni pokrywa się z pierwszą w Nowym Roku pełnią Księżyca. Przygotowanie
lampionów wymaga kreatywności i cierpliwości. Lampiony wykonuje się z rozmaitych materiałów, m.in. drewna,
kości, papieru, jedwabiu czy szkła. Przybierają one najróżniejsze kształty. Według źródeł tradycja Święta
Latarni liczy już ponoć dwa tysiące lat. Towarzyszą mu oczywiście liczne parady, widowiska artystyczne oraz
tańce papierowych lwów i smoków.
Nowy Rok w Wietnamie – W Wietnamie Nowy Rok wita się 3 dni. Na południu domy dekorowane są
ozdabiane gałązkami moreli z kwiatami o pięciu płatkach.  Na północy drzewami mandarynkowymi z owocami
lub gałązki kwitnącej brzoskwini. Ulice ustrajane są kwiatami, a ołtarze arbuzami, co ma zapewnić powodzenie
w Nowym Roku.
Nowy Rok w Korei – Jest to Nowy Rok dość spokojny. Dlatego że spędza się go w gronie najbliższych. Z tej
okazji przygotowuję się mnóstwo potraw oraz liczne prezenty. W tym gronie odprawia się rytuały dla
zmarłych,zwykle mają one związek z ofiarami w postaci jedzenia i modlitwami. Ludzie w ten sposób chcą 
upamiętnić swoich przodków.
Nowy Rok w Mongolii – Tam Rowy Rok wita się hucznymi tańcami i piosenkami. Data Nowego Roku jest
zmienna i tam wylicza się go biorąc pod uwagę ,,Kalendarz księżycowy”. To ważne dla mieszkańców Mongolii
święto w którym mogą podkreślić swoją tożsamość, dlatego obchodzi się go w tradycyjnych strojach.
Jak możemy zauważyć w każdym kraju są inne tradycje noworoczne, co jest wspaniałe. Warto poznać kultury
innych, bo moim zdaniem są one niesamowicie ciekawe!
Materiały wykorzystane do napisania tekstu pochodzą ze stron internetowych: www.podroze.se.pl.

Maja Derkacz

LatarnieChińskie dekoracje fot. Shutterstock.comfot.: www.shutterstock.com
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Z wizytą w salonie fryzjerskim

Rozmowa z Panią Magdaleną Maciąg –
fryzjerką, prowadzącą salon fryzjerski w
Turobinie.

Adam Buszowski: -Dzień dobry. Chciałbym
przeprowadzić z Panią wywiad do gazetki szkolnej.
Czy mogę zadać kilka pytań?
Magdalena Maciąg: -Oczywiście, że możesz.
A.B. -Jak można zostać fryzjerką lub fryzjerem? Czy
długo trzeba się uczyć?
M.M. -Ja uczyłam się 5 lat. Należy również odbyć
staż, który trwa ok.1,5 roku. W sumie uczyłam się 6,5
roku.
A.B. -Czy jako dziecko marzyła Pani by zostać
fryzjerką?
M.M. -Powiem szczerze, że tak! Od małego dziecka
ciągnęło mnie do fryzjerstwa. Już jako mała
dziewczynka goliłam lalki (śmiech).

A.B. -Czy lubi Pani swój zawód, a jeśli tak, to
dlaczego?
M.M. -Lubię swój zawód, kontakt z ludźmi. Lubię
spełniać oczekiwania klientów. W tym zawodzie
trzeba się ciągle uczyć, bo wchodzą nowe trendy i
trzeba być na bieżąco, ale a ja lubię to robić.
A.B. -Ile lat pracuje Pani jako fryzjerka?
M.M. -Jako fryzjerka pracuję już około 8 lat.
A.B. -Jakie usługi Pani wykonuje?
M.M. -Strzyżenie, farbowanie, baleyage, trwałe,
zabiegi regenerujące na włosy, modelowanie.
A.B. -Co Pani woli robić –zaplatać włosy czy je
obcinać?
M.M. -Powiem szczerze, że lubię to i to.
A.B. -Co robi Pani w wolnym czasie – wtedy, gdy nie
ma klientów?
M.M. -Sprzątam lub ćwiczę nowe fryzury na główkach
treningowych.
A.B. -Ile trwa najkrótsza wizyta, a ile najdłuższa?
M.M. -Najkrótsza wizyta to strzyżenie męskie i trwa
około 10-15 minut, najdłużej trwa wykonanie pasemek
–nawet do trzech godzin. 
A.B. -Ile płaci się za wizytę?
M.M. -Wszystko zależy od wykonanej usługi.
Strzyżenie męskie jest najtańsze, a damskie droższe.
A.B. -Kiedy otwarty jest Pani salon fryzjerski?
M.M. -Od 9 do 16, od poniedziałku do soboty. 
A.B. -Ile lat Pani prowadzi ten salon?
M.M. -Ten salon prowadzę już 6 lat.
A.B. -Dziękuję za rozmowę.
M.M. -Ja również dziękuję i zapraszam ponownie.

Wizytówka M.M.
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    Do siego roku czyli...

Przyrodniczy Kalendarz
Adwentowy

                                    A to ciekawe!

     W tym wyjątkowym czasie adwentu 2020 r.
uczniowie starszych klas mieli możliwość korzystania
z kalendarza który uczy i motywuje do zdobywania
wiedzy. 
     To było wspaniałe doświadczenie. Zadania nie
były zbyt trudne, co jeszcze bardziej pociągało, do ich
wykonywania. Znajdowały się tam takie pytania i
zadania jak np.: Podaj 4 rodzaje drzew iglastych… Jak
dbasz o Naszą Planetę? Duża część pytań odnosiła
się do tego jak my indywidualnie dbamy o środowisko.
Takie zadania pomagają nam uświadomić sobie w
jaki sposób my niszczymy nasz DOM. 
     Dbajmy o Ziemię i szanujmy otaczające nas cuda
przyrodnicze. Uważajmy na każde małe drzewko, bo
nie wiadomo czy za kilkadziesiąt lat z tego drzewka
nie wyrośnie las który da dom zwierzętom!
      Dziękuję Pani Marzenie za zrobienie tak
wspaniałego kalendarza!

  Maja Derkacz

Kartaka z kalendarza

     W internetowych poradniach języka polskiego
wielu językoznawców omawia i wyjaśnia znaczenie
zwrotu: „Do siego roku!”. Jak można przeczytać
tajemnicze słowo „siego” to dopełniacz staropolskiego
zaimka wskazującego „si” oznaczającego „ten, ów”.
Do siego roku znaczy więc - do tego (nadchodzącego)
roku.
     Początkowo Do siego roku! Miało związek z
życzeniami wigilijnymi. Prof. Maciej Malinowski z
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
przypomina zapis z kalendarza polskiego z 1714 roku
w którym można przeczytać następujące wyjaśnienie:
- Życzenia „Do siego roku” są powszechne w całej
Polsce. To zwyczaj zachowany od ojców naszych w
uroczystości wigilii Bożego Narodzenia, gdy
gospodarz, łamiąc opłatek z rodziną swoją i czeladką,
życzył każdemu: „Ażeby Bóg dozwolił doczekać do
siego roku”.
     Dopiero później Do siego roku! zaczęło mieć
związek z rozpoczynającym się nowym rokiem i w tej
tradycji przetrwało do dziś. 

A.B.
Witamy Nowy Rok

M.A.

A.B.


