Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rudołowicach celebrują Dzień
Babci i Dziadka.
22 stycznia 2013 r. w Wiejskim Domu Kultury w Rudołowicach uroczyście
i niezwykle radośnie obchodzono Dzień Babci i Dziadka zorganizowany przez
uczniów klas I-III oraz dzieci z Oddziału Przedszkolnego nr 3 i 4.Sala
wypełniła się po brzegi. Dostojnych gości powitał bardzo gorąco pan
dyrektor szkoły Mariusz Baran. Kochani Seniorzy obejrzeli barwny program
artystyczny, w którego przygotowanie i wykonanie zaangażowali się wsz yscy
uczniowie – od najmłodszych, przedszkolaków, do uczniów klas I -III.
Zgromadzeni goście wsłuchiwali się w sercem mówione wiersze, dźwięcznie
intonowane piosenki, podziwiali barwne tańce i ciekawie zaaranżowane
scenki. Panowała niezwykle ciepła, sympatyczna, rodzinna atmosfera.
Rodzice, na których zawsze możemy liczyć, także aktywnie włączyli się w
organizację owej uroczystości - przygotowali dla Babć i Dziadków słodki
poczęstunek. Był czas na rozmowy, wspomnienia i nietrudno zauważyć było,
jak naszych gości ogarniały na przemian duma i wzruszenie. Wnukowie i
wnuczki spisali się świetnie. To był niezwykły dzień. A wszystkim Babciom i
Dziadkom życzymy tego, aby każdy kolejny był dla nich tak wspaniały i
radosny. / Przedruk szkolna strona internetowa /

Mali aktorzy: Kamila Adamczuk, Natalia
Jędrych, Karolina Kud, Natalia Dąbek,
Gabriela Kowalik, Julia Kopeć

Pomimo niesprzyjających warunków
atmosferycznych sala wypełniona miłymi
gośćmi

Wiwat Babcia! Wiwat Dziadziu!
We wtorkowe przedpołudnie 22 stycznia w WDK, odbyło się uroczyste spotkanie z
okazji Dnia Babci i Dziadzia. Zimowa pogoda spłatała wszystkim w tym dniu psikusa.
Intensywne opady marznącego deszczu wywołały w tym dniu awarię sieci energetycznej.
Dzięki zabiegom Pana Dyrektora udało się sprowadzić agregator prądotwórczy i sala
WDK, w której zebrali się babcie, dziadziowie i rodzice była pięknie oświetlona.
Zebranych serdecznie powitał Pan Dyrektor Mariusz Baran, który nawiązując do
zaistniałej sytuacji, stwierdził, że jest to jedyne miejsce w Rudołowicach, „…gdzie tak
jasno dzisiaj świeci słońce.” Składając życzenia zaprosił wszystkich do obejrzenia części
artystycznej. Rozpoczęły ją maluchy z przedszkola Nr 3 i 4, które wzruszając do łez
deklamowały wiersze i śpiewały wzruszające piosenki. Druga grupa przedszkolaków
brawurowo zagrała w przedstawieniu jasełkowym przeplatanym wesołymi
pastorałkami. Następnie inscenizację „ Familiada” przedstawili uczniowie klasy
pierwszej i jak to tradycyjnie w tym programie bywa , widzów rozśmieszały dowcipy ,
których głównym tematem były relacje pomiędzy wnukami i dziadkami . Główna
nagroda Piernikowe Serduszka zostały przekazane wszystkim zebranym dziadziom i
babciom. Gromkimi brawami publiczność nagradzała solowe popisy małych artystów z
klasy drugiej, którzy nie tylko wspaniale odgrywali przygotowane scenki, ale
zaprezentowali się w bajkowych strojach trzymając w rękach pluszowe misie. Z
zapartym tchem podziwiano popisy taneczne z elementami akrobacji dziewczynek z
klasy trzeciej. Na zakończenie części artystycznej trzecioklasiści złożyli kochanym
babciom i dziadziom życzenia nawiązujące do pór roku. Po zaśpiewaniu radosnej
piosenki „ Niech nam żyją wszystkie babcie i dziadziowie też..” Dostojni goście zostali
obdarowani własnoręcznie wykonanymi przez wnuki prezentami. Spotkanie zakończyło
się słodkim poczęstunkiem, o który zatroszczyli się rodzice. Programy artystyczne
przygotowały Panie : Joanna Osmyk, Barbara Babij- Kornatko, Anna Korneluk, Anna
Warzocha, Maria Piątek.
.
/Red.PaniMariaPiątek/
Mali artyści z oddziału
przedszkolnego w przedstawieniu
jasełkowym przygotowanym
przez Panią Joannę Osmyk.

Trochę statystyki, czyli semestralne podsumowanie uczniowskiej pracy.
Szybko minęło pierwsze półrocze nauki szkolnej. Przyszła pora na podsumowania
semestralnej pracy uczniów. Przypatrzmy się szkolnej klasyfikacji. Zacznijmy od klasy z
najwyższą średnią ocen. Okazuje się, że na pierwsze miejsce w II etapie nauczania
wysuwają się czwartoklasiści, którzy osiągnęli średnią 4,05. Wyprzedzili uczniów klasy
piątej ze średnią 3,73 i szóstoklasistów, którzy otrzymali średnią ocen 3,55. Jak łatwo
wyliczyć średnia ocen uczniów klas IV- VI wynosiła 3,55. Warto jest również
przypomnieć nazwiska uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w szkole. Na
pierwszych dwóch miejscach uplasowały się czwartoklasistki: Dominika Brodacka ze
średnią 5,15 oraz Aleksandra Górska , która otrzymała średnią ocen 4,95. Trzecie
miejsce ze średnim wynikiem 4,55 zajął uczeń klasy piątej Kamil Kowalik. Serdecznie
gratulujemy osiągnięć i przypominamy, żeby otrzymać świadectwo z wyróżnieniem,
uczeń powinien osiągnąć średnią 4,75 oraz zachowanie przynajmniej bardzo dobre.
Warto też przypomnieć, że trwa konkurs na najlepszego ucznia w szkole. Na zwycięzcę
czeka atrakcyjna nagroda. W naszej szkole nie było zachowań nagannych, ani
nieodpowiednich, ale też tylko dwie uczennice : Dominika Brodacka i Aleksandra
Górska otrzymały wzorowe zachowania. Były to jedyne wzory w II etapie nauczania.
Czynnikiem motywującym do nauki jest frekwencja. Klasą , która opuściła najmniej
godzin lekcyjnych byli drugoklasiści. Ich frekwencja wynosiła 96%. Mniej chętnie
uczęszczali na zajęcia uczniowie klasy czwartej, których frekwencja wynosiła 93, 65 %.
Natomiast na trzecim miejscu uplasowali się pierwszoklasiści ze śrenią 92,8 %.
Pamiętamy, że klasa z najwyższą frekwencją otrzymuje nagrodę na koniec roku.
Wyróżniani są też uczniowie, którzy w roku szkolnym nie opuścili ani jednej godziny.

Najlepsi uczniowie w szkole:
Dominika Brodacka i Ola Górska

Najlepsi uczniowie w szkoleKamil Kowalik

Ferie w szkole – to żart?
To brzmi jak żart. Dni wolne od nauki uczniowie naszej szkoły nie spędzili w domu przy
komputerze, ani też przed telewizorem, lecz wybrali szkolne zimowisko. Bogata oferta
wypoczynku sprawiła, że z ferii w szkole skorzystało ponad siedemdziesięcioro uczniów.
Zorganizowane zajęcia trwały od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9.00 do 12.30.

11 lutego – pierwszy dzień ferii.
Uczniowie podzielili się na dwie grupy. Pierwsza z nich- uczniowie klas 0-III oraz
uczennice klas starszych pozostali w szkole pod opieką pań Anny Warzochy i Barbary
Kowal, natomiast starsi chłopcy razem z Panem dyrektorem wyjechali do Pruchnika na
gminne zawody piłki halowej. Grupa, która pozostała w szkole świetnie bawiła się
przygotowując układy taneczne na wtorkową zabawę choinkową, jak również brali
udział w konkursie plastycznym „Zima w pracach plastycznych”. Efekty konkursu
możemy oglądać na wystawie prac na dolnym korytarzu. Zupełnie inaczej dzień ten
spędzili chłopcy. Wyjechali spod szkoły już o 8.30 na zawody piłki halowej do
Pruchnika. Do domów wrócili o 13.30. W sportowych zmaganiach brały udział zespoły
piłkarskie z Tyniowic, Wólki Pełkińskiej, Pruchnik 1 i Pruchnik 2, Rozborza oraz
Rudołowic. Reprezentanci naszej szkoły zajęli piąte miejsce. Nie jednak lokata była
najważniejsza w tych zmaganiach. Po prostu mieliśmy okazję pooglądać grę innych
drużyn, zawrzeć nowe znajomości, nauczyć się zdrowej rywalizacji, jak również
aktywnie spędzić wolny czas. Z naszego grona wyłoniliśmy najlepszego zawodnikaAdriana Mikłasza. Nie był to wcale król strzelców- ale zawodnik, który okazał
wszechstronne zdolności piłkarskie. Potrafił grać w obronie, ale też sprawdził się na
pozycji
stopera./
Adrian
Mikłasz i Patryk Gilarski/

Drużyna z Rudołowic przed
meczem: Przemysław Fiałek,
Patryk Krzyżanowski,
Patryk Gilarski, Kamil
Kucab, Patryk Kozdrój

Pirackie Kinder Party- zabawa choinkowa dla najmłodszych
12 lutego ostatni dzień karnawału uczestnicy zimowiska uczcili zabawą
choinkową. W tym roku , ze względu na sporą grupę uczestników,
została zorganizowana w WDK z podziałem na dwie grupy. Od 10.00 do
14 bawiły się dzieci, od 15.00 do 19.00 starsi.
Rada Rodziców dla obu grup przygotowała niespodziankę. Dla
młodszych uczestników zaproszono animatorów, którzy urządzili
imprezę w stylu Pirackiego Kinder Party. Inspiracją organizowanych
zabaw były wyprawy pirackie przedstawione w filmie Piraci z
Karaibów. Uczestnicy zabawy zjawili się w pirackich przebraniachwyglądali imponująco jak sam Johny Depp lub Penélope Cruz. Na
parkiecie pojawiły się księżniczki, książęta. Przyfrunęły też pszczółki i biedronki.
Zabawa była udana. Każda
chwila wypełniona była
niespodziankami i
niezwykłymi zabawami. O
pyszny poczęstunek zadbała
Rada Rodziców.

Na scenie od lewej :Natalia Kędzior, Hubert Kędzior,
Anna Baran, Gabriela Kowalik, Wiktoria Sas,
Natalia Dąbek, Oliwia Jabłońska, Julia Jędrych ,
Kamil Czyż oraz animatorzy.

Księżniczki Małgorzata Kiełt i
Klaudia Potoczna z ulubioną
cukrową watą.

Dyskoteka z DJ Maćkiem
Popołudnie i wieczór choinkowej zabawy należał do starszych
uczniów. Impreza rozpoczęła się przebojem „ Słodko, słodko”. Pomimo, że
muzyka porywała do tańca, a DJ Maciek zachęcał do wspólnej zabawy,
parkiet świecił pustkami. Zamiast tańczyć młodzież większość czasu spędzała przy
stołach delektując się przygotowanymi przez Radę Rodziców łakociami. Dużą
popularnością cieszyły się telefony komórkowe, które zastąpiły bezpośredni kontakt i
towarzyską rozmowę. Dopiero pod koniec imprezy uczniowie wyszli na parkiet i
rozpoczęła się wspaniała zabawa. Bawili się wspólnie : młodzież, rodzice i nauczyciele
tworząc kółeczka i korowody. Jednak nie udało się nadrobić czasu, który od początku
imprezy można było przeznaczyć na wspólną zabawę. Na usilną prośbę uczniów Pan
Dyrektor przedłużył nieco imprezę, jednak niedosyt pozostał. Straconych chwil nie
udało się nadrobić! Duże słowa uznania należą się Radzie Rodziców, która czuwała od
rana do późnych godzin wieczornych nad przygotowaniami do zabawy, zadbała o
rozkosz uczniowskiego podniebienia, jak również o czystość na sali. Pomimo zmęczenia
rodzice bawili się także z uczniami na parkiecie. Za tak wspaniale przygotowaną
imprezę dziękujemy Wam Rodzice. Jesteście jak zwykle niezawodni./ Red. Gabriela
Zygmunt, Monika Kozdrój/

Ostatnie chwile wspólnej zabawy. Pani
Alina Janduła, Monika Kozdrój,
Dominika Kurpiel, Agnieszka Winiarska,
Patryk Gilarski, Adrian Mikłasz, Dawid
Biegus, Kamil Wota, Gabrysia Zygmunt,
Basia Biegus, Gabrysia Winiarska.

Toast wznoszony kubeczkiem soku przez : Olę
Gilarską, Gabrysię Winiarską, Natalię Potoczną,
Olę Górską, Dominikę Brodacką.

Spotkanie z Chopinem – trzeci dzień zimowiska.
W trzecim dniu ferii uczestnicy zimowego wypoczynku zostali podzieleni na kilka grup.
W zależności od zainteresowań mogli czas spędzić biorąc udział w konkursie wiedzy o
Fryderyku Chopinie i plastycznych konkretyzacjach jego biografii przygotowanych
przez Panie Katarzynę Sochę i Karolinę Brzuchacz. Miłośnicy sportu skupili się wokół
ks. Wikariusza Jana Batora, który zorganizował rozgrywki w tenisie stołowym.
Młodsze dzieci razem z Panią Piątek zebrały się w sali rekreacyjnej, gdzie przygotowane
zostały dla nich zabawy ruchowe i zawody sprawnościowe. Czas mijał szybko . Po
kolejnym pełnym atrakcji dniu uczniowie niechętnie wracali do domów.

Opowieści Pani Katarzyny Sochy o Fryderyku Chopinie
cieszyły się dużym zainteresowanie, o czym świadczą buzie
małych słuchaczy.

W przerwie zajęć rozmowa: Przemek Fiałek, Patryk
Gilarski, Patryk Krzyżanowski, Remik Zygmunt

W sali rekreacyjnej gry i zabawy pod
bacznym okiem Pani Marii Piątek

Debel: uczniowie contra Ksiądz Wikariusz i Pan
Dyrektor.

Walentynki niekonwencjonalnie…

Co roku w naszej szkole obchodzimy Święto Zakochanych zwane popularnie
Walentynkami organizując Pocztę Zakochanych – wysyłając życzenia, tworząc
żartobliwe wierszyki. Zawsze sprawiało nam to ogromną radość, chociaż były też minki
niezadowolone, szczególnie u tych osób, które nie otrzymały żadnego dowodu sympatii.
W tym roku 14 lutego świętowaliśmy podczas zimowisk. Opiekujący się nami
nauczyciele: Panie Alina Janduła, Maria Sęk, Anna Korneluk zadbały o nietypową
oprawę tego dnia. Zaprosiły uczestników zimowiska do kina „Helios” w Rzeszowie na
film Ralph Demolka w wersji 3D. Pomysł na takie sposób spędzenia wolnego czasu
wszystkim podobał się, więc chętnych było sporo. Z zainteresowaniem obejrzeliśmy film
animowany , a czas seansu umililiśmy sobie dużą porcją popcornu i jeszcze większą
pepsi coli. Dzieląc się wrażeniami z tegorocznego zimowiska orzekliśmy jednogłośnie, że
ten dzień zimowiska był najbardziej udany. / Red.Agnieszka Winiarska, Monika
Kozdrój/

Małe co nieco – zakupy przed
seansem. Zadowolona minka Julii
Kopeć

Od lewej: Dominika Kurpiel, Agnieszka Winiarska,
Patryk Gilarski, Kamil Kowalik.

Pasowanie pierwszoklasistów na czytelników.

27 lutego w bibliotece szkolnej odbyła się skromna, ale doniosła uroczystość pasowania
pierwszoklasistów na czytelników. Uczniowie już wcześniej- bo uczęszczając do oddziału
przedszkolnego -mieli założone karty i wypożyczali książki, ale aby w pełni stać się
czytelnikami musieli nauczyć się trudnej sztuki czytania. Do tego czasu w poznawaniu
zaczarowanych kart baśni pomagali im rodzice, dziadkowie, starsze rodzeństwo czytając
im wypożyczane lektury. Jednak na miano czytelnika zasługuje ten, kto samodzielnie
potrafi przeczytać i zrozumieć treść bajki. Nie tak łatwo stać się czytelnikiem. Przed
aktem przyrzeczenia pierwszoklasiści zdawali pierwszy w życiu test. Z tego trudnego
zadania wywiązali się rewelacyjnie. Wykazali się doskonałą znajomością regulaminu
bibliotecznego, jak również umiejętnościami korzystania z księgozbioru. Wiedzieli też,
jak szanować książki i w jaki sposób należy czytać, aby nie niszczyć wzroku. Po
egzaminie złożyli w obecności swojej wychowawczyni Marii Piątek uroczyste ślubowanie
i otrzymali z rąk bibliotekarki Barbary Kowal pamiątkowe dyplomy. Dumni ze swych
osiągnięć z wypożyczonymi bajeczkami powrócili ze panią do obowiązków szkolnych.

Pierwszy zaliczony egzamin z czytelnictwa.
Na zdjęciu pani Maria Piątek z
pierwszoklasistami.

Rozdanie dyplomów czytelniczych przez
bibliotekarkę panią Barbarę Kowal.
Pierwszoklasiści: Mariola Nawojska,
Miłosz Trojanowski

Jak to się zaczęło...? Krótko o Dniu Kobiet

Po raz pierwszy Dzień Kobiet obchodzono w Stanach
Zjednoczonych. Amerykanki zaczęły świętować przed
pierwszą wojną światową, w 1909 roku. Dwa lata później
zwyczaj przywędrował do Europy, najpierw do Austrii i
Danii, potem do Niemiec i Szwajcarii. Datę 8 marca przyjęto
w 1922 r. na pamiątkę fali marcowych strajków kobiecych w
Sankt Petersburgu w 1917 r. W Polsce święto kobiet zostało
zauważone dopiero po II wojnie, pasowało do socjalistycznej
propagandy. W zakładach pracy były życzenia i prezenty rajstopy, mydełko albo kawa - i obowiązkowo samotny
goździk , którego każda pracownica musiała pokwitować.
Centralne obchody święta kobiet zniknęły w 1993 roku, kiedy
definitywnie zniosła je premier Hanna Suchocka. Dziś 8
marca świętują najchętniej przedszkolaki, przygotowując dla
swoich wychowawczyń i mam piękne laurki, chociaż nie
tylko.

Dzień Kobiet
Dzień 8 marca to kobiece święto.
Są uprzejmości, toasty, prezenty.
Każdy kwiat wręcza z twarzą uśmiechniętą,
choć zwykle bywa zły i nadęty.
Schodzą się goście, składają życzenia.
Solenizantka także uśmiechnięta.
Lecz chcę zapytać, tak dla przypomnienia,
czy o kobietach ktoś zwykle pamięta?
Że ostatnie spać idą, a pierwsze się budzą,
że wciąż pracują od świta do zmroku,
że nieustannie dla swoich się trudzą,
a zauważane są raz w roku.
Janina Gałczyńska

Kobieta humorystycznie...
Dziewczyna jest jak piec,
W którym powoli piecze się
baba.

- Dlaczego tak mało kobiet gra w piłkę
nożną?
- Bo niełatwo znaleźć 11 kobiet, które
chciałyby wystąpić w tych samych strojach

„Być kobietą, być kobietą…” - Święto Kobiet w naszej szkole
8 marca w naszej szkole obchodzono niezwykle miło, chociaż inaczej niż co roku. Święto
miało charakter nieoficjalny – nie było
akademii, której nie życzyły sobie
kobiety, twierdząc, że jest przecież
równouprawnienie. Jednak nieoficjalnie
z uśmiechem przyjmowały kwiaty i
życzenia, które otrzymały od panów.
Kwiaty to taki miły akcent, którym
uczciły święto koleżanek i pań mężczyźni
ci młodsi – uczniowie i panowie
pracujący w naszej szkole. Najmłodsze
dziewczynki otrzymały od swoich
kolegów gustowne upominki, które
sprawiły im wiele radości. Zobaczmy, jak
wyglądał ten miły świąteczny dzień w
naszej szkole.
Profesjonalny manicure trzecioklasistek : Oli Drabik,
Pauliny Czyż, Arlety Król, Wiktorii Małysy, Karolin
Kud.Wskazówek udziela wychowawczyni P. Anna
Warzocha.

Radosne miny wychowaczyni Pani Marii Piątek i
dziewczynek: Kamili Adamczuk, Julii Jędrych, Gabrysi
Kowalik, Wiktorii Sas, Marioli Nawojskiej, Natalii
Dąbek, Martynki Gilarskiej,Sabiny Kud świadczą o
udanych klasowych obchodach Święta Kobiet.

Gustowne prezenty dla uczennic klasy II- Julii Bąk,
Klaudii Potocznej, Natalii Kedzior, Karoliny
Brodackiej ,Kornelii Goch, Małgosi Kiełt od Piotra
Biegusa, Kamila Czyża, Łukasza Kozdroja.. Mali
mężczyźni nie zapomnieli o wychowawczyni Pani
Bernadetcie Broda-Sycz.

Uczniowie starszych klas swoim
wychowawczyniom i koleżankom
wręczyli kwiaty. Sprawiły one
wielką radość. Oto i kilka fotek
zatrzymujących te miłe chwile.

Obdarowane czerwonymi różami czwartoklasistki:
Ola Górska, Ola Gilarska, Natalia Potoczna,
Dominika Brodacka i pamiętający o świecie
chłopcy: Remik Zygmunt, Arek Szczepanik,
Kacper Kurpiel, Maksymilian Barszczak, Patryk
Kozdrój, Ryan Bolat, Bartek Wojdyła.

Do piątej klasy uczęszcza tylko jedna
dziewczynka i dziewięciu chłopców, którzy nie
zapomnieli o swojej koleżance. Pani Maria Sęk i
Gabrysia Winiarska oraz jej koledzy z klasy:
Kamil Wota, Kamil Kowalik, Paweł Chmura,
Dawid Biegus, Patryk Krzyżanowski, Kamil
Łanda, Norbert Pinda.
Z tulipanami : Dominika Kurpiel, Monika
Kozdrój, Pani Alina Janduła, Agnieszka Winiarska
oraz koledzy z klasy: Patryk Gilarski, Przemek
Fiałek, Michał Nakonieczny

Zawody pożarnicze
W dniu 05.03.2013 w Zespole Szkół w Roźwienicy Odbył się Gminny
Ogólnopolski Turniej w Wiedzy Pożarniczej pod hasłem ,,Młodzież
zapobiega pożarom ‘’Celem konkursu jest popularyzowanie przepisów i
kształtowania umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii,
ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Zakres tematyczny Turnieju obejmował m.in.
:
 Tradycję i historię straży pożarnych
 Organizację i zadanie OSP i ich ....
 Sprzęt ratowniczo-gaśniczy
 Zabezpieczenie przeciwpożarowe
 Zasady udzielania pierwszej pomocy
 Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
 Zasady ewakuacji ludzi i mienia na wypadek pożaru
W Turnieju na szczeblu gminnym naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie:
Patryk Gilarski – KL. VI
Dawid Biegus – KL. V
Kamil Kowalik – KL. V
W konkursie wzięli udział przedstawiciele (trójki) z Szkół Podstawowych i Gimnazjów z
terenu Gminy Roźwienica. Jury powołane przez komitet organizacyjny przeprowadziło
eliminacje pisemne i ustne. Zwycięzcą eliminacji gminnych został Dawid Biegus uczeń
KL. V naszej szkoły, który uzyskał największą liczbę punktów i tym samym zajął I
miejsce. Drugie miejsce zajął Kacper Bąk uczniem KL. VI SP Tyniowice.
Trzecie miejsce uzyskał Patryk Gilarski uczeń KL. VI SP Rudołowice.
Gratulujemy Zwycięzcom ! A Damianowi Biegusowi życzymy powodzenia na szczeblu
powiatowym OTWP, który odbędzie się w piątek t.j. 15.03.2013 r.
Eliminacje gminne połączone były ze zwiedzaniem Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku,
oraz uczestnicy Turnieju wysłuchali odczytu o ochronie przeciwpożarowej na terenie
naszej gminy, powiatu i województwa. Raport ten przedstawił Komendant Gminny Pan
Jan Paszczyński. / red. Pani Maria Sęk/
Na zdjęciu
Dawid Biegus
– uczeń klasy
V- najlepszy
strażak w
gminie.
Reprezentant
naszej szkoły
na zawodach
powiatowych.

Wspomnienia babci Gabrysi Zygmunt - Pani Józefy Zygmunt
Dzień Babci i Dziadka stał się okazją do dłuższych rozmów z naszymi babciami i
dziadziami na temat ich dzieciństwa. Taką właśnie rozmowę ze swoją babcią
przeprowadziła Gabrysia Zygmunt.
Młode lata spędziłam nie tak, jak spędzają dzieci dzisiaj. Nie było telewizorów,
komputerów. Każdą wolną chwilę spędzało się z koleżankami na podwórzu. Tych
koleżanek miałam dużo. Ponieważ nie było placów zabaw bawiłyśmy się w ogródku.
Tam miałyśmy zrobioną ze sznurka przywiązanego do gałęzi drzewa huśtawkę. Tam też
bawiłam się ze swoim rodzeństwem w różne zabawy: zgaduj-zgadulę, chowanego.
Wiosną, podczas roztopów puszczaliśmy papierowe łódki na wodzie. Popychaliśmy je
patyczkami, aby dalej płynęły. Moje dzieciństwo przypadło na okres II wojny światowej.
Z tego okresu pamiętam , że religii uczył mnie ksiądz Pyrkosz. On też przygotowywał
mnie do Pierwszej Komunii Świętej. Uczyłam się dobrze. Co roku przechodziłam z klasy
do klasy. Gdy byłam w siódmej klasie, zmarła mi siostra. Miała dziewiętnaście lat i
prowadziła bibliotekę szkolną. Wtedy kierownik szkoły Pan Karol Rybowicz, który
mnie uczył od pierwszej do siódmej klasy przekazał mnie prowadzenie biblioteki w
szkole. Gdy książek przybyło przeniesiono bibliotekę do budynku gminy, który stał
niedaleko sklepu. Tam prowadziłam bibliotekę przez kilka lat. Miałam bardzo dużo
czytelników. Czytały dzieci, dorośli i starsi ludzie. Czytelnictwo było wysokie szczególnie
zimą, ponieważ ludzie latem nie mieli czasu, gdyż ciężko pracowali od rana do wieczora
w polu i w swoich gospodarstwach. Miałam wyznaczone dwa dni w tygodniu do
wypożyczania książek. Ludzie zabierali je do domu czytali i oddawali, aby wypożyczyć
sobie kolejną książkę. Jeden z moich czytelników, który przeczytał prawie wszystkie
książki, które miałam w bibliotece jeszcze żyje i ma 94 lata. Jest to Pan Mieczysław
Mazur. Wielu moich czytelników już nie żyje. Teraz ludzie wolą telewizor i komputer
zamiast książki. Telewizory teraz zabierają ludziom wolny czas- zabrały również te
wiejskie biblioteki./ Red. Gabriela Zygmunt/

Wywiad Agatki Tomaszewskiej z Dziadziem

Dzień dobry dziadku, chciałabym przeprowadzić z Tobą rozmowę, Czy znajdziesz dla
mnie chwilkę czasu?
- Oczywiście Agatko, proszę bardzo.
- Kiedy i gdzie się urodziłeś?
- urodziłem się w 1937 roku w Bystrowicach, gdzie miałem dwie siostry i czterech braci.
Razem było nas siedmioro.
- Gdzie chodziłeś do szkoły?
- Chodziłem cztery klasy do szkoły w Bystrowicach, a od piątej do siódmej klasy
chodziłem do szkoły zbiorczej w Więckowicach.
- Jakie było Twoje dzieciństwo?
- W dzieciństwie bardzo dużo pomagałem w gospodarstwie, głównie pasaniem krów.
- Co robiłeś, gdy dorosłeś?
- Gdy dorosłem, zacząłem pracować dorywczo, by zarobić pieniądze i pomagać
rodzicom. Później zostałem powołany do służby Polsce, inaczej junaków, potem sześć
miesięcy pracowałem w kamieniołomach w Złotoryi. W 1959 roku zostałem powołany do
służby w Wojsku Polskim. Służyłem tam dwa lata.
- W którym roku ożeniłeś się z moją babcią Stanisławą Ślęk?
- Wzięliśmy ślub w 1961 roku.
- Ile mieliście dzieci?
- Mieliśmy siedmioro dzieci. Najstarszy syn zginął w 1985 roku.
- Ile masz wnuków?
- Doczekałem się 11 wnuków i 3 prawnuków.
Dziadku, bardzo dziękuję Ci za wywiad.
Wywiad z dziadkiem Panem Stanisławem Ślękiem przeprowadziła Akagatka
Tomaszewska- najmłodsza reporterka „Akapitu”

GGIIM
MN
NAASSTTYYK
KAA BBU
UZZII II JJĘĘZZYYK
KAA- zabawy usprawniające narządy artykulacyjne

Prawidłową wymowę poszczególnych głosek i właściwy sposób wypowiadania się
warunkuje odpowiedni poziom sprawności narządów artykulacyjnych: języka, warg i
podniebienia. Rodzice często nie zwracają uwagi na staranność i dokładność artykulacji.
Uważają, bowiem, iż jeśli dziecko nie ma rażącej wady wymowy, to nie wymaga
stymulujących ćwiczeń artykulatorów. Tymczasem okazuje się, iż dzieci bardzo często
mówią niewyraźnie, gdyż np. wargi są bierne w czasie mówienia, ruchy języka są
uproszczone itp.
Ruchy języka, warg, podniebienia miękkiego żuchwy podczas wymawiania
poszczególnych dźwięków mowy powinny być celowe i bardzo dokładne. Dlatego też
narządy mowy trzeba ćwiczyć tak, by wypracować precyzyjne ruchy, najlepiej bawiąc
się z dziećmi.
By zachęcić dzieci do gimnastyki narządów mowy najłatwiej zaproponować im zabawy
artykulacyjne, które możemy wykorzystać nie tylko przy korekcji wad wymowy, ale
także przy poprawianiu wyrazistości i płynności wymowy oraz w profilaktyce zaburzeń
mowy.
LOGOPEDYCZNE GRYMASY
Dalej chłopcy, hej dziewczęta,
strójcie miny, róbcie miny!
Grymas w grymas niech się wkręca,
Pracuj, pracuj nad wymową,
dręcz ją miną wybuchową!
A na język niech się składa:
język wąski jak u gada;
język żądło, szpila, szpada.

(wysuwamy język do przodu tak, by nie
opierał się o wargi)

Język – rurka, a przez rurkę
(tworzymy rulonik z języka i w ten sposób
niech powietrze płynie ciurkiem.
wdychamy powietrze)
Język – skocznia lub grzbiet koci. (buzia szeroko otwarta)
Język chciwy wciąż łakoci.
(wylizujemy językiem wnętrze kieliszka z miodem)
Język płaski jak łopata,
lecz niech jamy nam nie zatka.
Język już zmęczony nieco,
Język szuka mnie ze świecą…
wypychając je)

(język szeroki, rozłożony rozciągnięty
czubek)
(język wyłożony luźno na dolną wargę)
(energiczne przekładanie języka z policzka w policzek

ZABAWY DŹWIĘKONAŚLADOWCZE
POLIGLOTA
Jestem mały poliglota, bo rozumiem psa i kota.
Ptasi język także znam, zaraz udowodnię wam.
Kotek miskę mleka miał. Pyszne było – miauknął: miau miau.
Piesek też by pewnie chciał, szczeknął głośno: hau hau.
Małej myszce ser się śni, piszczy cicho: pii pii pii.
Kurka zniosła jajek sto. Gdacze o tym: ko ko ko.
Kaczka śliczne pióra ma, Kwacze dumnie: kwa kwa kwa.
Nad jeziorem żabek tłum, kumka sobie kum kum kum.
Jak to dobrze kumie, kumie, że ktoś po żabiemu umie.
CO MÓWIĄ ZWIERZAKI?
Co mówi bocian, gdy żabę zjeść chce?
Kle kle kle
Co mówi żaba, gdy bocianów tłum?
Kum kum kum
Co mówi kaczka, gdy jest bardzo zła?
Kwa kwa kwa
Co mówi kotek, gdy mleczka by chciał?
Miau miau miau
Co mówi kura, gdy znosi jajko?
Ko ko ko
Co mówi kogut, gdy budzi w kurniku?
Ku ku kukuryku
Co mówi koza, gdy jeść jej się chce?
Mee mee mee
Co mówi krowa, gdy brakuje jej tchu?
Mu mu mu
Co mówi wrona, gdy wstaje co dnia?
Kra kra kra
Co mówi piesek, gdy kość zjeść by chciał?
Hau hau hau
Co mówi baran, gdy jeść mu się chce?
Bee bee bee
Co mówi ryba, gdy powiedzieć chce?
Nic! Przecież ryby nie maja głosu.
Bibliografia:
1. Anna Tońska – Mrowiec „Języczkowe przygody i inne bajeczki logopedyczne”
wydawnictwo Harmonia
2. Iwona Rutkowska- Błachowiak „Gimnastyka buzi na wesoło” wydawnictwo Bonami
/ Red. Pani Kamila Konrad/

Sposób na matematykę!

Kolejność wykonywania działań:
Moi drodzy przyjaciele,
najpierw w nawiasach liczymy wiele,
potem mnożymy i dzielimy,
a na koniec nam zostanie dodawanie i odejmowanie

Utrwalanie tabliczki mnożenia:
Teraz idź do domu,
czołem, czuwaj, cześć,
8 razy 7 jest 56.
Gruszka jest dojrzała,
trzeba ją zjeść.
7 razy 8 jest 56.
Teraz ci to powiem:
kruki lubią sery.
8 razy 8 jest 64.

Rymowanka, która przypomina wzór na pole i obwód koła:
Jak to ładnie, pięknie brzmi:
obwód koła "dwa er pi" ( 2r? ),
pole zaś "er kwadrat pi" ( r2? ),
niech w pamięci zawsze tkwi.

Sposób zapamiętania jednostek w matematyce przez stworzenie wizualnej
przestrzeni, która to zobrazuje. Tu jako przykład

"Lokomotywa":

Czyj słychać płacz na rudołowickich Wądołach?
„Nie czyń krzywdy drugiemu na siłę,
Bo każdemu życie na tym świecie miłe,
Żyd, katolik, w swego Boga wierzy
Dlatego wszystkie religie szanować należy”
/Helena Gołąb/

Mottem tym rozpoczniemy kolejną opowieść, którą przekazali nam mieszkańcy
Rudołowic- państwo Helena i Wiktor Gołębiowie, naoczni świadkowie tragicznych
,okupacyjnych losów rodzin żydowskich zamieszkujących Rudołowice.
Przed wojną w Rudołowicach mieszkało cztery rodziny żydowskie. Stosunki
pomiędzy mieszkańcami narodowości polskiej i żydowskiej układały się nieźle. Dzieci
żydowskich rodzin uczyły się razem z polskimi. Nie uczęszczały jedynie na lekcje religii.
Rodziny żydowskie prowadziły gospodarstwa rolne- hodowały bydło, drób, konie,
jednak nie zajmowały się chowem świń, ponieważ mięso z tych zwierząt uważano za
trefne. Ulubionym ich zajęciem był handel , do którego mieli prawdziwą smykałkę.
Handlowali wszystkim, czym się dało. Udzielali też pożyczek potrzebującym. Za procent
wymagali pomocy w obróbce pola lub pracach domowych. W stosunkach sąsiedzkich
pomiędzy rodzinami polskimi i żydowskimi nie było widocznej zażyłości. Żydzi zawierali
małżeństwa w swojej wierze, nie zapraszano się na wesela, chrzciny, ani też na święta.
Zdarzały się też psikusy, które wyrządzała młodzież – przeważnie chłopcy. Razu
pewnego, gdy Żyd Joseł przygotował sobie furmankę, aby o świcie wyruszyć na targmłodzież wciągnęła mu wóz na słomiany dach domu. Rano, gdy Żyd wstał, nie mógł
odnaleźć furmanki. Dopomógł mu w tym sąsiad. Joseł „poszwargolił”coś pod nosem, ale
było już po targu. Żydzi słynęli z tego, że nigdy nikomu nie złorzeczyli. Żaden Żyd nie
chował w sercu urazy do innych. Powiedział, co miał do powiedzenia i rozmawiał dalej,
jak gdyby nigdy nic. Nie obrażał się, gdy ktoś mu złorzeczył. Tak oto układały się
wzajemne relacje pomiędzy ludnością żydowską i polską przed wojną. Życie to uległo
diametralnej zmianie w czasach okupacji. Najstarszy obywatel narodowości żydowskiej
mieszkający w Rudołowicach nazywał się Josef Naftal , miał żonę Itę i trzech synów :
Nusena, Lejzora, Mortkę i dwie córki : Ruchcię i Esterkę oraz dwie wnuczki Siwcię i
Szandzię. Josef był rabinem, ale też w głębi wsi prowadził sklep, w którym zaopatrywali
się mieszkańcy wsi w potrzebne im artykuły. Udzielał ślubów , przewodził modlitwom w
budynku karczmy, którą prowadziła żydowska rodzina Siapsów.

Jego zięć Atman był krawcem. Ludzie powiadali, że nigdy nie rozstawał się z
nożyczkami. One też pomogły mu w ucieczce, gdy przewożono go do obozu.
Prawdopodobnie nożyczkami powyginał kraty i uciekł z transportu i ślad po nim
zaginął. Naftal z rodziną zostali również wywiezieni. Naoczni świadkowie twierdzili, że
podczas transportu na twarzy ich gościł uśmiech, ponieważ Niemcy obiecali im, że wrócą
do swojej ojczyzny, nie przeczuwali nawet, że jadą na stracenie. Natomiast rodzina
Siapsów prowadząca karczmę, była dwupokoleniowa. Mieszkali tam ojciec oraz syn z
rodziną. Na wieść o wywózce Żydów- syn poszedł w głąb wsi do stodoły Żyda Mechła i
tam się powiesił. Córka Siapsa- Dworka-wyszła za mąż za Sendera. Mieli córeczkę
Szandzię. Gdy dowiedzieli się o prześladowaniach, znaleźli schronienie u sąsiadówpolskiej rodziny Szpaków. Jednak ktoś dał znać na gestapo, które wyprowadziło całą
rodzinę na gliniane wądoły i tam ją rozstrzelano i tam też pochowano ciała.Do dzisiaj
ponoć słychać w tym miejscu ciche kwilenie małego dziecka oraz płacz przerażonej
matki. Co się stało z pozostałymi Żydami zamieszkującymi w Rudołowicach?
Prawdopodobnie dwie kobiety rozstrzelano na polach pomiędzy Roźwienicą a
Rudołowicami. Inni potajemnie opuścili wieś znalazłszy schronienie u dalszych lub
bliższych znajomych. Ilu ich ocalało z wojennej zawieruchy ? Trudno jest na to pytanie
odpowiedzieć. Po byłych mieszkańcach Rudołowic pochodzenia żydowskiego pozostała
pamięć. Im też Pani Helena Gołąb – rodzima poetka poświęciła wiersz, który warto
przytoczyć.
O światowych tragediach media ciągle oznajmiają,
a o tej miejscowej tylko nieliczni jeszcze pamiętają.
Przyszło mi tu wspomnieć o tak przykrej sprawie,
która tutaj we wsi swoje miejsce miała,
gdy ludność żydowska pośród nas mieszkała.
Byli między nimi starzy, dorośli i dzieci,
Żyli tu, w tym środowisku, nie myśląc o śmierci.
O śmierci haniebnej, bo tragicznej przecie,
wśród nich zginęło malusieńkie dziecię.
Na własne oczy widziałam,
jak rączkami się trzymało matczynej szyi, tam na Glinnikach,
tę młodą rodzinkę zdrajcy zastrzelili.
Jeszcze do niedawna żyli, ci co ich wydali,
gdy oni po ludzkich strychach schronienia szukali.
Zdrajców do śmierci mogło gryźć sumienie,
bo cóż im winne było, to małe stworzenie?
Oni swoje życie, jak my, od Boga dostali.
A każdy na swój sposób swego Boga chwali.

Wspomóż szkołę, do które uczęszcza Twoje dziecko
Już po raz drugi w naszej szkole trwa akcja rozliczania PIT. Rozliczenia dokonuje się za
darmo. Dodatkowym ułatwieniem jest fakt, że w tym roku do urzędu skarbowego
wypełnione druki wysyła się drogą internetową. Zapraszamy do skorzystania z naszej
formy pomocy. Zachęcamy również do przekazywania 1% podatku dla naszej szkoły.
Zebrane fundusze przeznaczone zostaną na stworzenie i wyposażenie sali
audiowizualnej w jednej z klas naszej szkoły, co znacznie uatrakcyjni proces edukacyjny
Waszych dzieci. Zapraszamy!

