SUPERNOWA

Szkoła Podstawowa nr 12
ul.Gomółki 43
67-200, Głogów

Numer 3 11/20
ORGANIZATOR
PROJEKTU

www.juniormedia.pl

Od tego numeru koło
dziennikarskie łączy siły
z Samorządem
Uczniowskim, by
wspólnie wydawać
gazetkę
i dotrzeć do całej
społeczności szkolnej.
Trzymajcie za nas kciuki!
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Wywiad z Panią Dyrektor Joanną Powiłan - Wachowiak
1.Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole podstawowej?
Moim ulubionym przedmiotem w szkole była oczywiście
matematyka, do tej pory mam do niej słabość
2. Który nauczyciel, który Panią uczył, najbardziej zapadł Pani
w pamięć?
Gdy myślę o nauczycielach ze szkoły podstawowej,
to najbardziej utkwiła mi w pamięci Pani, która uczyła mnie biologii
i chemii. To była wspaniała nauczycielka, bardzo lubiłam jej lekcję.
3. Z jakiego przedmiotu miała Pani najlepsze oceny, a
z jakiego najgorsze?
Nauka w szkole nie przysparzała mi kłopotów, stąd
oceny, które otrzymywałam były wysokie.
4. Czy ma Pani jakieś zwierzątko domowe? Jeśli tak, to jakie?
Lubię zwierzęta, kiedyś miałam kota, którego zabrałam ze
schroniska, ale obecnie nie mam w domu żadnych zwierząt.
5. Woli Pani kawę czy herbatę?
Lubię i kawę i herbatę. Nie umiem zdecydować co wolę bardziej.
6. Jaki jest Pani ulubiony kolor?
Nie mam jednego ulubionego koloru.
7.Jaki uczeń w trakcie Pani pracy zapadł Pani najbardziej w pamięć
i dlaczego?
Bardzo trudne pytanie. Wybrałam zawód nauczyciela,
bo lubię pracę z dziećmi. Każdy uczeń jest inny i każdy ma coś, co
go odróżnia od innych.
8. Czy woli Pani nauczanie zdalne, czy stacjonarne?
Oczywiście nauczanie stacjonarne. Mam nadzieję, że po feriach
zimowych spotkamy się z uczniami w szkole.
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SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
w SP nr 12 z uwagi na sytuację epidemiologiczną
odbywały się na godzinach wychowawczych w dniach
od 05.10.2020r.do 09.10.2020r.
Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwali
wychowawcy klas, opiekunowie SU
oraz Komisja Wyborcza.
Przewodniczącą została Agata Wandycz z klasy 6f.
GRATULUJEMY!

WYWIAD Z PRZEWODNICZĄCĄ SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO

.

Źródło: Printoteka

SUPERNOWA: Który raz brałaś udział w wyborach do
Samorządu Uczniowskiego?
AGATA: Drugi raz z rzędu.
SUPERNOWA: Jakie to uczucie zdobyć zaufanie
społeczności szkolnej i zostać Przewodniczącą SU?
AGATA: Gdy dowiedziałam się, że zostałam wybrana z
jednej strony czułam wielkie szczęście. Z drugiej strony
wiedziałam, że zostałam obdarzona wielkim zaufaniem i
nie mogę zaprzepaścić takiej szansy, aby kolejny raz
reprezentować uczniów naszej szkoły.
SUPPERNOWA: Czym się interesujesz?
AGATA: Bardzo lubię podróżować, ale jak wiadomo nie
można codziennie jeździć po świecie, więc w wolnym
czasie lubię grać w gry planszowe oraz w koszykówkę.
Źródło:

SUPERNOWA: Jakie są Twoje plany? Czy chciałabyś
coś zmienić w szkole?
AGATA: Na pewno chciałabym wprowadzić upragnione
przez nas wszystkich ciasto na stołówce. Mam również
pomysł na obchodzenie różnych śmiesznych i
ciekawych dni w naszej szkole. Niestety, aktualnie nie
mogę tego zrealizować, ale gdy wrócimy do szkoły,
postaram od razu wziąć się do pracy!
SUPERNOWA: Jakie cechy powinna posiadać osoba,
która – tak jak Ty – pragnęłaby pracować w
Samorządzie Uczniowskim?
AGATA: To chyba nie mi oceniać (śmiech). Ale jeśli
miałabym coś o tym powiedzieć, to wydaje mi się, że
taka osoba powinna umieć zrozumieć problemy innych,
umieć wcielić się w rolę lidera oraz być osobą dobrą,
kulturalną i koleżeńską.
SUPERNOWA: Dziękujemy i życzymy powodzenia!
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Polskie tradycje bożonarodzeniowe
Boże Narodzenie w Polsce jest najważniejszym i najuroczyściej obchodzonym świętem. Ma
charakter święta rodzinnego i najczęściej jest obchodzone w gronie najbliższych. W tym roku
ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną święta Bożego Narodzenia będą inne niż w
poprzednich latach.
Jedną z tradycji bożonarodzeniowych jest pieczenie pierników, wykonywanie ozdób na
choinkę oraz wysyłanie kartek świątecznych z życzeniami do krewnych i znajomych.
W okresie adwentowym 6 grudnia przypada dzień świętego Mikołaja, kiedy to dzieci
obdarowywane są drobnymi prezentami, wkładanymi do butów lub pod poduszki.
Przez cały adwent aż do Trzech Króli (6 stycznia) w niektórych regionach Polski po wsiach
chodzą „gwiazdorzy”, którzy śpiewają kolędy, recytują wiersze albo wystawiają
herody inspirowane jasełkami.
Wieczerzę wigilijną, jak każe obyczaj postną, rozpoczyna się modlitwą i czytaniem fragmentu
ewangelii w części dotyczącej narodzin Jezusa. Potem uczestnicy wieczerzy wzajemnie
przełamują się opłatkiem, jednocześnie składając sobie życzenia.
Na stole przykrytym białym obrusem z wiązką sianka pod spodem, ustawia się o jedno
nakrycie więcej niż wynosi liczba zgromadzonych osób. Dodatkowe miejsce przy stole
wigilijnym przeznaczone jest dla niezapowiedzianego gościa lub nieobecnej, bliskiej osoby.
Najważniejszym momentem wieczerzy wigilijnej jest wspólne dzielenie się opłatkiem i
składanie sobie życzeń.
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Na wigilijnym stole powinny znaleźć się wszystkie płody ziemi, a potraw powinno być
dwanaście. Każdej należy spróbować, co ma zapewnić szczęście przez cały rok. Do najbardziej
typowych należą: barszcz z uszkami, ryby przyrządzane na różne sposoby z najbardziej
tradycyjnym karpiem, kapusta z grochem, kapusta z grzybami, pierogi z kapustą, kluski z
makiem, cukrem i miodem oraz kutia.
Ważnym elementem wigilii, ale i całych Świąt Bożego Narodzenia jest śpiewanie kolęd.
Wigilijny wieczór kończy uroczysta msza odprawiana o północy w kościołach. Według tradycji
jest ona upamiętnieniem przybycia do Betlejem pasterzy, którzy jako pierwsi oddali hołd
nowonarodzonemu Chrystusowi.

Zwyczaje świąteczne:
wieszanie jemioły pod sufitem i całowanie się pod nią. Mówi się, że
pocałunek pod jemiołą przynosi szczęście na kolejny rok,
otrzymywanie prezentów. Okazuje się, że prezenty może przynieść
Gwiazdor, Mikołaj, Gwiazdka, Aniołek lub Jezusek. W niektórych regionach
prezenty otrzymuje się po kolacji wigilijnej albo w poranek Bożego
Narodzenia,
zwyczaj związany z przynoszeniem prezentów został powiązany z
biskupem z Miry, który rozdawał swój majątek osobom ubogim i
pokrzywdzonym przez los. To on jest pierwowzorem świętego Mikołaja,
pierwsza gwiazda na niebie to znak rozpoczęcia wieczerzy wigilijnej.
Odnosi się to gwiazdy betlejemskiej, którą ujrzało 3 mędrców-Kacper,
Melchior i Baltazar,
strojenie choinki jest jedną z najmłodszych tradycji. Światełka są
symbolem przyjścia Jezusa na świat, a kolor zielony symbolizuje nadzieję.
/Dominik/
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ZWYCZAJE ŚWIĄTECZNE W RÓŻNYCH PAŃSTWACH
PRZYGOTOWAŁA AGATA W.
CZY WIECIE, ŻE...
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Wigilia w różnych zakątkach świata
W Wielkiej Brytanii 24 grudnia w nogach swoich łóżek lub na kominkach wywieszają specjalne
skarpety, gdyż liczą na to, że w nocy pojawi się Święty Mikołaj (Santa Claus) i włoży w nie
prezenty. W ramach podziękowania za podarki, dzieci zostawiają mu ciastka, a jego reniferom
marchewki. Zwyczaj ten został zapoczątkowany w 1870 roku.
W wigilię mieszkańcy Holandii przeżywają uroczyste “święte godziny” wypoczynku i wyciszenia.
Świece są zapalane na choinkach, członkowie rodziny czytają stare historie, śpiewa się stare
pieśni, a religijne osoby udają się do kościołów, by śpiewać tam psalmy i pieśni świąteczne.
W Belgii organizowane są przedświąteczne jarmarki, na których można kupić ozdoby choinkowe,
różne rodzaje ciasta i ciasteczek. Rozbrzmiewa świąteczna muzyka. Na bożonarodzeniowym
stole mogą się znaleźć zarówno ostrygi, homary, jak i indyk oraz babka z kremem mokka.
Głównym daniem jest dziczyzna w sosie śliwkowym i sorbet. Świątecznym deserem
jest Buche de Noël, rodzaj ciasta w kształcie pnia polanego czekoladą.
W Hiszpanii odpowiednikiem opłatka jest chałwa. Przed Bożym Narodzeniem każda rodzina
hiszpańska zaopatruje się w nową szopkę. Wigilijna wieczerza rozpoczyna się po pasterce.
Następnie wszyscy wychodzą na ulice oświetlone tysiącami barwnych żarówek, śpiewają kolędy,
tańczą i bawią się do rana. Głównym daniem jest pieczona ryba oraz "ciasto Trzech Króli", w
którym zapieka się drobne upominki.
W Szwecji święta Bożego Narodzenia rozpoczynają się w pierwszą niedzielę adwentu.
Tradycyjna szwedzka uczta składa się z iutfisk, czyli rozmoczonej suszonej ryby. Potem podaje
się galaretkę wieprzową, głowiznę i chleb, a na deser pierniczki. Nie stawia się wolnego nakrycia
na stole, ale za to odwiedza się samotnych. Szwedzi nie śpiewają kolęd, lecz tańczą wokół
choinki.
We Francji, w przeciwieństwie do innych krajów, nie ma wigilii. Francuzi biorą jedynie udział we
mszy, a 25 grudnia siadają do wspólnego obiadu. W ten dzień jedzą indyka nadziewanego
kasztanami.
/Martyna/
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MIKOŁAJ A GWIAZDOR
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6 grudnia obchodzimy mikołajki, czyli dzień świętego
Mikołaja. Został on ustanowiony na cześć biskupa Miry. Mikołajki
obchodzimy w rocznicę jego śmierci. Biskup nie miał czerwonego
stroju i czapki. Nie latał saniami, ale był dobrym człowiekiem i
pomagał biednym. Pochodził z bogatej rodziny i po śmierci
rodziców dzielił się majątkiem z biednymi.
Legenda głosi, że kiedyś dowiedział się o biednym człowieku i żeby
jemu pomóc, rzucił przez komin sakiewki z pieniędzmi. Stąd wziął
się zwyczaj wystawiania przy kominkach bucików i skarpet na
prezenty. Tam, gdzie nie ma kominków, Mikołaj zostawia w nocy
6 grudnia upominki pod poduszką, koło łóżka lub choinki.
W niektórych rejonach Polski Mikołaj przychodzi również w
Wigilię Bożego Narodzenia. Na terenie naszego kraju istnieją
jednak regiony, w których prezentami w ten dzień obdarowuje
Gwiazdor. Nazwa Gwiazdor pochodzi od gwiazdy noszonej
przez kolędników. Była to postać ubrana w baraninę i futrzaną
czapę, Gwiazdor nosił wór z prezentami i rózgę. Odpytywał dzieci
z pacierza czy kolęd. Grzeczne dzieci obdarowywał prezentami, a
łobuzy bił rózgą. Nazwy Gwiazdor używa się głównie
na Kaszubach, w Wielkopolsce i na Kujawach.
W naszym kraju prezenty może przynieść też Gwiazdka (na Dolnym
Śląsku) lub Aniołek (na Śląsku Cieszyńskim).
/Alan/
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Ruszaj się, bo zardzewiejesz!
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Ciekawostki sportowe. Czy wiesz, że...
1. Najdłuższa gra w szachy może zająć nawet 5949 ruchów podczas jednego meczu?
2. Na pierwszych nowożytnych igrzyskach olimpijskich zwycięzcy dostawali srebrne medale.
3. W 1984 roku, podczas meczu
tenisowego kobiet, trwała najdłuższa wymiana w historii tenisa. Czas jednej wymiany jakim mogły się poszczycić
tenisistki to 29 minut.
4. Igrzyska Olimpijskie trzy razy odbyły się w państwach, które dziś już nie istnieją.
5. Jim Thorpe
- amerykański sportowiec pochodzenia indiańskiego, zdobył aż dwa medale olimpijskie ,występując w znalezionych
butach. W dodatku nie do pary i różnych rozmiarów.
6.31 października 2002r.mecz w piłkę nożną w Madagaskarze wpisał się w księgę rekordów Guinessa. Wynik meczu to:
149:0
7.Najszybszego gola w historii Ligi Mistrzów zdobył Roy Makaay. Zawodnik Bayernu Monachium pokonał bramkarza
Realu Madryt po 10,12 sekundach.
8. Usain Bolt to najszybszy człowiek świata. W czasie zwykłego biegu pokonujemy trasę w tempie 6–8
km/h. Nasza długość kroku oscyluje zaś w granicach
90 cm. Odnieśmy teraz te dane do biegu najszybszego człowieka świata: tempo - 44 km/h, długość kroku - 290 cm.
/Patryk/
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DLA SPRAWNIEJSZEJ I PRZYJEMNIEJSZEJ PRACY
PRZYPOMINAMY WSZYSTKIM UCZNIOM ZASADY OBOWIĄZUJĄCE
PODCZAS LEKCJI ZDALNYCH W APLIKACJI TEAMS
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ŚWIĄTECZNY RELAKS
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