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Dzień Nauczyciela
Obchody tego święta w naszej szkole rozpoczęliśmy 13 października tuż po zajęciach
lekcyjnych. Samorząd Uczniowski pod kierunkiem pani Kamili Konrad przygotował pełną humoru
część artystyczną, w której brali udział przedstawiciele wszystkich klas. Zgromadzonym na
uroczystości: nauczycielom, pracownikom obsługi, zaproszonym gościom i przedstawicielom Rady
Rodziców, a także uczniom najbardziej podobał się image współczesnego nauczyciela, który powinien
nosić różowe okulary, a w dłoni trzymać gumowy młotek- skuteczną pomoc do „wbijania” wiedzy
do młodych umysłów. Trema towarzysząca małym aktorom świadczyła o dużych emocjach
i dodawała niezapomnianego uroku. W części oficjalnej głos zabrał dyrektor szkoły pan Mariusz
Baran, który przypomniał historię święta pracowników oświaty i wręczył doroczne Nagrody
Dyrektora paniom: Marii Piątek, Barbarze Kowal, Karolinie Brzuchacz, Dorocie Mazur, Dorocie
Zygmunt i Marii Hali. W tym roku Nagrodę Wójta Gminy Roźwienica otrzymał dyrektor szkoły pan
Mariusz Baran. Święto Edukacji Narodowej dopełnił dzień 14 października, który został ogłoszony
wolnym od zajęć dydaktycznych.

Foto: Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rudołowicach podczas części artystycznej.
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Spotkanie z pszczelarzami
18 października w naszej szkole odwiedzili nas panowie: Kazimierz Perenc i Tomasz Petry,
którzy zajmują się pszczelarstwem.
Na

początku

rozmawiali

z

naszymi

najmłodszymi

koleżankami

i

kolegami

z klas 0 – III, a dopiero później spotkali się z klasami IV-VI. Od panów pszczelarzy dowiedzieliśmy
się wiele ważnych rzeczy o pszczołach,
o tym jakie są pożyteczne w naszym
środowisku, czym się dokarmiają, a przede
wszystkim jak wygląda praca pszczelarza.
Pod koniec spotkania panie kucharki
poczęstowały nas miodem z własnej
pasieki pana Kazimierza Perenca, a Pani
Anna Korneluk zrobiła nam pamiątkowe
zdjęcie. Myślę, że wszystkim uczniom
naszej szkoły podobało się spotkanie
z pszczelarzami.
(Karolina Wajda)
Pan Tomasz Petry opowiada jak powstaje miód.

Pamiątkowe zdjęcie uczniów klas młodszych z pszczelarzami.
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Pasowanie pierwszoklasistów
W dniu 26 października odbyło się w naszej szkole pasowanie na ucznia.
Wychowawczyni klasy I, pani Anna Korneluk przygotowała część artystyczną, w której
udział brali uczniowie klasy pierwszej i szóstej. Po zakończeniu recytowania wierszy Pan
Dyrektor słowami:
„.... Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej w Rudołowicach....”
pasował jedenastu pierwszoklasistów. Po zakończeniu pasowania pani Elżbieta Czak i pani
Joanna Goch złożyły podziękowania Panu Dyrektorowi i pani Annie Korneluk. Klasy od
II-VI złożyły pierwszakom drobne upominki, następnie klasa I zrobiła sobie pamiątkowe
zdjęcie i udała się do swojej klasy na małą ucztę.
(Barbara Biegus)
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Październik – miesiącem dobroci dla zwierząt
Już po raz drugi w naszej szkole zorganizowaliśmy akcję „Pomóż zwierzętom
ze schroniska w Orzechowcach przetrwać zimę”. W tym roku ogłosiliśmy zbiórkę pieniędzy
na zakup karmy dla zwierząt. Uczniowie
wpłacali

dowolną

kwotę

na

ten

cel,

by dopomóc czworonogom przetrwać zimę
w godziwych warunkach. Zebraliśmy 153 zł.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim
uczniom

o

dobrych

sercach,

którzy

bezinteresownie chcieli pomóc bezdomnym
zwierzętom dając im w ten sposób szansę na
lepsze życie.
Pamiętajmy również o swoich pupilach: psach i kotach, aby zimą mogły schronić się
w budzie, zjeść gorącą strawę i o życzliwej dłoni, która ich pogłaszcze, pogładzi po głowie.

Uwaga!
Zwierzęta w schronisku czekają na adopcję! O szczegółach możesz przeczytać na
stronie internetowej schroniska: http://www.schroniskoorzechowce.pl/
Zwierzęta skrzywdzone przez ludzi czekają na adopcję!
(Maria Sęk)
Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do
odczuwania i cierpienia nie jest rzeczą.
Człowiek jest mu winien poszanowanie,
ochronę i opiekę.
fragment Ustawy o ochronie zwierząt

5

1 listopada
Święto Zmarłych

Ciszą cmentarną ukołysani,
z dala od życia i znoju,
dobiwszy wreszcie cichej przystani,
odpoczywają w pokoju.
Elżbieta Daniszewska "Zaduszki”

Są dni pełne radości, szczęścia i uniesień. Ale są też inne - pełne zadumy
i smutku. I taki jest listopadowy dzień, kiedy to przychodzimy na cmentarze,
zapalamy znicze, wzdychamy, tęsknimy i... odchodzimy. Niestety, życie
ma swój początek i swój koniec. Tylko od nas zależy, co ocalimy i o czym
będziemy pamiętać...
Dnia 28 października byliśmy z klasą szóstą i z Panem Dyrektorem Mariuszem
Baranem na naszym parafialnym cmentarzu. Uporządkowaliśmy zapomniane groby,
zmówiliśmy

modlitwę

i

zaświeciliśmy

znicze

na

grobach

poległych

żołnierzy.

Po zakończeniu prac na cmentarzu wróciliśmy do szkoły na lekcje.
(Karolina Wajda)
Dla tych
Którzy odeszli
W nieznany świat,
Płomień na wietrze
Kołysze wiatr.

Na cmentarzu płomyki złote
i groby w chryzantemach.
Ludzie przyszli tu z myślą o tych,
których już nie ma.

Dla nich tyle kwiatów
Pod cmentarnym murem
I niebo jesienne
U góry. Harcerskie warty
Dla nich

Wspominają drogie imiona,
zasłaniają lampki przed wiatrem,
dla tych bliskich wieńce zielone
i bukiety jesienne pełne kwiatów.
Bechler H. „Święto zmarłych”

I chorągiewek gromada,
I dla nich ten dzień Pierwszy dzień
Listopada.

6

93 Rocznica Odzyskania
Niepodległości przez Polskę
„My mamy Krzyża i Orła znak – jesteśmy Polakami!
My mamy Polskę, jak gniazdo ptak – dzisiaj jak przed wiekami”.
10 XI 2011r. w Szkole Podstawowej w Rudołowicach odbyła się uroczysta
akademia z okazji Święta Niepodległości przygotowana przez panią Alinę Jandułę.
W

akademii

udział

wzięli

uczniowie

kl. IV i kl. II. Scenariusz obejmował treści
historyczne, pieśni i wiersze. W sposób
obrazowy

przedstawiono

losy

Naszej

Ojczyzny po 123 latach niewoli. Młodzież
szkolna z zainteresowaniem i w skupieniu
oglądała i wysłuchała tej szczególnej lekcji
historii.

Uczniowie klasy IV od lewej Norbert Pinda,
Kamil Łanda, Dawid Biegus, Kamil Kowalik

Część artystyczna w wykonaniu uczniów kl. II i kl. IV
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Teatr Kukiełkowy
W dniu 9 listopada o godzinie 12.10 do naszej szkoły przyjechał teatr kukiełkowy
„Tomcio” z Nowego Sącza. Dzieci z klas 0-3 obejrzały „Bajkę o szczęściu”. Tematem bajki
była niezwykła przyjaźń i przywiązanie staruszka do zwierząt, które utracił dla
małoznaczących przedmiotów. Aby je później odzyskać postanowił oddać nawet własne
życie. Kukiełki bardzo podobały się dzieciom. Aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi
brawami.
(Anna Warzocha)

Andrzejkowy zawrót głowy
Dnia 24 listopada w naszej szkole
odbyła

się

zabawa

andrzejkowa.

Uczniowie klas młodszych bawili się od
godziny
i

10.00-13.00

zabawach

przy

wróżbach

przygotowanych

przez

uczniów klasy III oraz wychowawców.
Natomiast o godzinie 15.30 rozpoczęła się
zabawa, w której uczestniczyli uczniowie
klas IV, V i VI oraz nauczyciele: pani
Kamila Konrad, pani Alina Janduła, pani
Maria Sęk i pani Marzena Pela. Na początku

Uczniowie klas 0-III podczas wróżb andrzejkowych

zabawy głos zabrał Pan Dyrektor, który życzył nam udanej zabawy. Następnie
Adam Grzeszczak odczytał informacje dotyczące tego skąd się wzięły Andrzejki, co one
znaczą, od kiedy są organizowane i zaprosił nas na andrzejkowe wróżby zorganizowane przez
klasę VI. Wszyscy uczniowie chętnie brali w nich udział, by móc poznać swoją przyszłość.
Po wróżbach andrzejkowych rozpoczęła się zabawa taneczna. Wszyscy uczestnicy zabawy
dobrze się bawili. Niestety o godzinie 19.00 nasze szaleństwa dobiegły końca.
To była najbardziej udana zabawa andrzejkowa i na pewno będziemy ją miło
wspominać.
(Monika Kozdrój)
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Uczniowie klas starszych podczas wieczoru wróżb i zabaw

Sportowe wieści…
12 października 2011 w Wólce Pełkińskiej odbyły się zawody w indywidualnych
biegach przełajowych powiatu jarosławskiego rozgrywanych w ramach Igrzysk Młodzieży
Szkolnej. W zawodach tych świetnie zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły, którzy w
swoich kategoriach wiekowych wyróżniali się i kończyli biegi na czele stawki biegaczy.
W kategorii chłopców NORBERT PINDA zajął II miejsce, a KAMIL WOTA uplasował
się na wysokim 12 miejscu. Bardzo dobre V miejsce
zajęła

w

kategorii

ZYGMUNT,

a

dziewcząt

swoją

GABRIELA

wspaniałą

dyspozycję

potwierdził ADAM GRZESZCZAK, który w biegu na
1000 m zajął II miejsce. Wspaniały występ dał naszym
zawodnikom kwalifikację do Finału Wojewódzkiego
w Indywidualnych Biegach Przełajowych, który odbył
się

22.X.2011

r.

w

Przemyślu.

Naszą

szkołę

reprezentowali: Adam Grzeszczak i Norbert Pinda.
Poziom zawodów był bardzo wysoki, pogoda nam nie
dopisywała, ponieważ była mgła i było bardzo zimno.
Mimo że nie zdobyliśmy medalu to zdobyliśmy wielkie
doświadczenie.
(Adam Grzeszczak)

Nasi zwycięzcy stoją od lewej: Kamil Wota,
Gabriela Zygmunt, Adam Grzeszczak,
Norbert Pinda
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Konkursy
W naszej szkole odbyły się konkursy z przyrody i matematyki. W konkursie
z przyrody pt. „Las” najlepsze wyniki osiągnęli: Piotr Guziak Barbara Biegus z kl. VI, oraz
Paulina Kisiel i Karolina Wajda z kl. VI. Natomiast w konkursie matematycznym najlepszy
wynik osiągnął: Adam Grzeszczak. Serdecznie gratulujemy!!!

Góra Grosza
W tym roku po raz dwunasty organizowana jest przez TOWARZYSTWO
„NASZ DOM” akcja Góra Grosza . Nasza szkoła już od kilku lat przystępuje do tej akcji,
w tym roku również. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym
się poza rodziną.
Akcja ta pokazuje, że jesteśmy wrażliwi i nieobojętni na los innych, że potrafimy zjednoczyć
się dla dobrego celu. Patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.
(Alina Janduła)
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KRZYŻ NA ZARUDZIU
Zarudzie to jeden z przysiółków Rudołowic nosi nazwę nawiązującą do zamierzchłej
historii naszej miejscowości – wydobywania na tym terenie rudy bagiennej.
Na polach, między wsią a Zarudziem, zupełnie niewidoczny z drogi wiejskiej, stoi drewniany
krzyż. Jedna z mieszkanek Rudołowic pani Maria Gilarska opowiedziała jego historię.
Nawiązuje ona do okresu I wojny światowej.
Pewnej

mroźnej,

zimowej

nocy

młody

mieszkaniec Rudołowic wracał na skróty,
przez pola do domu. Prawdopodobnie zbyt
długo
w

zabawił

u

swojej

miejscowości.

sąsiedniej

narzeczonej
W

drodze

powrotnej, na polach zaatakowały go wilki,
aby ratować życie wdrapał się na drzewo.
Tam

nazajutrz

zamarznięte

jego

ciało

odnaleźli mieszkańcy pobliskich domów.
Na pamiątkę tego tragicznego wypadku
postawiono drewniany krzyż. Wokół niego
rosły okazałe drzewa, prawdopodobnie dęby.
Dzisiaj

po

nich

pozostały

tylko

pnie,

a drewniany krzyż otaczają zarośla. Na krzyżu
wyrzeźbiono rok 1948 – jest to data
odnowienia krzyża. W 2004 r. mieszkańcy
Rudołowic Grzegorz i Wojciech Świtalscy
dokonali kolejnej renowacji.

Krzyż na ZARUDZIU,
fotografia wykonana w lutym 2010 r.
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Kto nie zna ortografii do reklamy nie trafi...
Du_o

się m_wi o o_ronie nietope_y. To naprawdę bardzo

po_yteczne zwie_aki. I jednocześnie bardzo wra_liwe. T_eba uwa_ac,
_eby nie_cący nie sk_ywdzic nietope_a. W_wczas nietope_ m_głby
być dł_gie miesi_ce nieszcz_śliwy. A _yba nie _cecie, _eby p_ez was
jakiś zwie_ak się zamartwiał? B_dźcie dob_y nie tylko dla nietope_y,
ale dla wszystkich stwo_eń. Zwie_ęta te_ p_ecie_ mają odcz_cia,
z_pełnie jak człowiek. Potrafią ko_ac, ale r_wnie_ potrafią
nienawidzic. R__nie te _czucia się _zewnęt_niają. Bywa, _e sierśc
naszy_ czworono_nych przyjaci_ł niezwykle się je_y. To znak,
_e nie_ybnie zbli_a się niep_yjaciel i nale_y być ostro_nym. Zwie_ęta
wycz_wają takie sygnały. Mo_e tylko – mam nadzieję, _e nikogo nie
obra_ę

–

k_ry

mają

nieco

st_piony

zmysł

o_orony

p_ed

niebezpieczeństwem. Wyobraźcie sobie, _e k_rnika zbli_a się lis. C_ż,
lis jak lis _ywi się k_rami, nic nie poradzisz, taka jego nat_ra. A te
gł_pie k_ry, zamiast zaszyc się w ciemne k_ty, to spacer_ją sobie po
podw_rz_, z_pełnie nie zdając sobie sprawy z tego, _e za _wilę mogą
p_ecie_ zostac zjedzone. Po_ytek z takiej k_ry jest jedynie taki,
_e mo_na z ni_ p_ygotowac na niedzielę smaczny ros_ł. Byleby nie
był za tł_sty. Chocia_, jak m_wią niekt_rzy leka_e, tł_sty ros_ł
wpływa ko_ystnie na _ore pł_ca. I takie to są po_ytki z _odowli k_r i
kog_t_w.
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