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W tym numerze przeczytasz:
1. Z życia szkoły:
- „Jest taki dzień”… szkolna wigilia.
- „Bożonarodzeniowy kiermasz w naszej szkole.”
- „Tyle dróg prowadzi do Betlejem” – jasełka.
- Noworoczny wywiad z Panem Dyrektorem
- „Pożegnanie Pani Michaliny Kałużnej.”
- Akcja „Dokarmiamy ptaki”.
- „Pomagamy czworonożnym pupilom przetrwać
zimę.”
- „Walentynkowy konkurs Akapitu.”
- Szkolne konkursy.
2. Co słychać w Rudołowicach?
- Z Groty Betlejemskiej do Betlejem w Rudołowicach.
3. Okienko literackie dla najmłodszych
- Dzień Babci i Dziadzia.
4. Dodatek specjalny
- Ferie- czas zimowego szaleństwa.

Uczniowie redagujący gazetkę:
Krzysztof Frydrych
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Mateusz Gołąb
Klaudia Rogus
Kamila Górska
Marcin Rogus
Paweł Grzeszczak
Piotr Siemioski
Paulina Kurpiel
Paulina Zagrobelna
Paulina Leszczak
Krystian Żeoczak
Wiktoria Małysa

Opiekunowie:
Barbara Kowal
Anna Leja

Jest taki dzień jedyny w roku-dla nas to 22 grudnia. Obchodziliśmy go wyjątkowo uroczyście.
Rozpoczęliśmy wcześniej niż zwykle. Już o 7:30 zgromadziliśmy się w Kościele Parafialnym w
Rudołowicach na mszy św. w intencji śp. Stanisława Barana pana dyrektora naszej szkoły w drugą
rocznicę śmierci.
O ósmej rozpoczęliśmy zajęcia w szkole. Miały zupełnie inny charakter niż zwykle. Razem z
wychowawcami śpiewaliśmy kolędy i rozmawialiśmy o zwyczajach i tradycjach bożonarodzeniowych.
Młodsza grupa uczniów o godzinie 10 rozpoczęła wigilijne spotkanie w stołówce,
a następnie wszyscy zgromadziliśmy się w największej sali w szkole na jasełkach przygotowanych
przez wychowawczynie i uczniów klas 0-III.
Po niezwykle wzruszającym przedstawieniu starsza grupa spożyła wigilijne potrawy przygotowane
przez naszą panią kucharkę, nazywaną przez uczniów ciocią Zosią. Posiłek rozpoczęliśmy od
wysłuchania lektora- ministranta Tobiasza Jabłońskiego, który pomimo przeziębienia, głośno i
sugestywnie odczytał fragment Pisma Świętego o Narodzeniu Pańskim. Następnie połamaliśmy się
opłatkiem i złożyliśmy życzenia, a potem delektowaliśmy się tradycyjnymi potrawami: czerwonym
barszczem z uszkami i wspaniałymi pierogami. Na deser ciocia Zosia zaserwowała kompot ze
suszonych owoców. W skupieniu rozeszliśmy się do domów, aby pomóc w przygotowaniach do świąt
swoim rodzicom. Spotkaliśmy się 3 stycznia następnego roku. Ciekawe, co dobrego nam przyniesie?

Tradycją w naszej szkole są przedświąteczne kiermasze
organizowane przez najstarszą klasę w szkole.
Szóstoklasiści zaskoczyli nas pomysłowością
kiermaszowego asortymentu.
20 grudnia mogliśmy zakupić przepiękne
bożonarodzeniowe stroiki, własnoręcznie wykonane
bombki i inne ozdoby choinkowe.
Prawdziwą rozkoszą dla podniebienia były domowe
wypieki: serowniki, makowce, gofry z dżemem. Pieniądze
z kiermaszu szóstoklasiści przeznaczą na cele klasowe.
Na zdjęciach organizatorzy kiermaszu bożonarodzeniowego –
uczniowie klasy szóstej.
Na 1 zdjęciu od lewej: Paulina Leszczak, Wiktoria Małysa, Kamila Górska i
Paulina Kurpiel.
Na 2 zdjęciu od lewej: Krzysztof Fydrych, Klaudia Rogus, Paulina Zagrobelna,
Krystian Żeoczak, Mateusz Gołąb, Marcin Rogus, Piotr Siemioski, Paweł

Jasełka w naszej szkole
Do Betlejemskiej Stajenki w tym roku prowadzili nas
najmłodsi uczniowie. Po raz kolejny przypomnieli Wesołą
Nowinę podczas szkolnych jasełek. Było to wyjątkowo
wzruszające przedstawienie. Przecież najbliżej żłóbka i
Dzieciątka są małe dzieci!
To udowodnili nam uczniowie zerówki, pierwszej, drugiej i
trzeciej klasy.
Na szkolnej scenie zaroiło się od aniołków z
pięknymi, srebrzystymi aureolkami, w białych sukienkach i z
puszystymi skrzydełkami, pastuszków w kapeluszach,
kubraczkach i gwiazdora, który aby pokręcić skrzydełkami
złotej gwiazdy stawał na paluszkach, tańczących i
wachlujących się papierowymi, czerwonymi „serduchami”
Gwiazdeczek z zerówki. Otoczyli zwartym kołem szopkę, w
której narodziło się Dzieciątko. Nisko pokłonili się: Matce
Boskiej, którą z powagą odegrała Ola Gilarska, św.
Józefowi, w którego postać wcielił się Arek Szczepanik.
Pokłon złożyli też trzej królowie, czyli uczniowie z klasy
drugiej: Kacper Kurpiel, Remigiusz Zygmunt i Rajan Bolat.
Przekonaliśmy się, że w szkole mamy prawdziwe
talenty. Udowodniły to pierwszoklasistki: Agata
Tomaszewska, Magdalena Kurpiel, Ola Drabik i Julia
Pietrak, które solo kolędując oddały cześć małemu
Jezuskowi. Szczególnie podobała się pastorałka „Pastuszek
bosy”. Podziwialiśmy też kolędę „Maleńka przyszła miłość”
w wykonaniu Pawła Łandy- ucznia klasy III.
Trud uczniów i nauczycielek przygotowujących
przedstawienie pań: Doroty Mazur, Anny Warzochy, Marii Piątek i Anny Korneluk gromkimi
brawami wynagrodzili przybyli rodzice, babcie oraz nauczyciele i uczniowie naszej szkoły.
Dziękujemy za niezapomniane wrażenia.

Na zd.1:N.Pinda,K. Wota, D.Biegus, K.Kucab,P.Karpioski, K.Fydrych, M.Wajda,P.Krzyżanowski, K.Łanda.
Na zd.2: A.Tomaszewska ,M. Kurpiel, P. Czyż, A. Szczepanik, A. Gilarska, J.Piestrak, A. Drabik.

- Chcielibyśmy przeprowadzid z Panem Dyrektorem
krótki wywiad. Czy zgadza się Pan?
Tak, dobrze.

- Dlaczego wybrał pan zawód nauczyciela?
Zawsze chciałem pracowad z dziedmi, poza tym w
domu miałem nauczyciela, mojego tatę. Widziałem
jego osiągnięcia, ciekawe propozycje spędzania czasu
wolnego z dziedmi. Od dziecka interesowałem się
sportem i chciałem zostad nauczycielem wychowania
fizycznego. Jak widad udało się.
- Wiemy, że interesuje się Pan historią. Skąd wzięło się to zainteresowanie?
Drugą moją pasją oprócz sportu jest historia. Jako młody chłopak chciałem zostad
archeologiem odkrywad tajemnice przeszłości. Losy życiowe tak się potoczyły, że nie udało
mi się spełnid dziecięcego marzenia, ale swoją pasję realizuję poprzez zajmowaniem się
szkolną izbą pamięci. Pomagają mi w tym nauczyciele, mieszkaocy i uczniowie.
- Czego życzyłby Pan sobie w Nowym Roku?
W Nowym Roku życzyłbym sobie zdrowia. Jeżeli chodzi o szkołę zdecydowanie lepszych
wyników nauczania w szkole. Jak największych nakładów finansowych dla naszej szkoły.
Oprócz tego życzyłbym sobie, żeby więcej osób interesowało się historią.
- Czego życzyłby Pan nam w Nowym Roku?
W Nowym Roku życzyłbym Wam, jako uczniom, ażeby spełniły się wasze marzenia,
żebyście zdobywali wiedzę. Chciałbym, żeby było dużo czerwonych paskówka koniec roku
szkolnego.
- Dziękujemy, że poświęcił nam Pan swój czas.
/Wywiad przeprowadziły Paulina Kurpiel i Paulina Zagrobelna./

Pożegnania bywają trudne, przekonaliśmy się o tym 22 grudnia 2010 roku
w ostatnim dniu pracy przed odejściem na emeryturę pani Michaliny Kałużnej, którą
zdrobniale nazywaliśmy Panią Misią.
Pani Misia pracowała w naszej szkole 20 lat. Dbała nie tylko o ład i porządek

w klasach i obejściu szkolnym, ale była prawdziwym przyjacielem każdego z nas .Bardzo
lubiła uczniów. Wiedziała, co ich boli, dlaczego wcześniej przyszli do szkoły lub zbyt długo
zatrzymywali się po zajęciach lekcyjnych w klasie. Darzyła życzliwym uśmiechem i dobrym
słowem wszystkich pracowników i odwiedzających naszą szkołę rodziców. Dziękujemy za
wszystko Pani Misiu i życzymy dużo zdrowia i samych szczęśliwych dni na zasłużonej
emeryturze. Prosimy, aby Pani nie zapominała o nas.

Pożegnanie pani Michaliny Kałużnej przez
pana dyrektora Mariusza Barana

Pani Michalina Kałużna na korytarzu w ostatnim dniu
pracy

Akcja dokarmiania ptaków
Wiemy, że zima jest ciężka nie tylko dla ludzi, ale również
dla zwierząt, dlatego uczniowie naszej szkoły zorganizowali
dokarmianie ptaków. Wykonali karmniki
i systematycznie sypią do nich pokarm. Obecnie dyżurują
uczniowie klasy piątej.
Dziękuję wszystkim uczniom za dobre serce i niesienie
bezinteresownej pomocy ptakom./Pani Maria Sęk/

Pomagamy czworonożnym pupilom przetrwad zimę.
Każdy z nas posiada jakieś ulubionego zwierzaka. Pamiętajmy, że miłość do zwierząt nie
polega tylko na zabawie i głaskaniu. Czworonożnemu pupilowi należy zabezpieczyć godziwe
warunki życia, szczególnie zimą. Jak wiadomo, oprócz rybek uwielbiam psy, dlatego
chciałbym podzielić się kilkoma spostrzeżeniami na temat opieki nad nimi.
Przede wszystkim należy zadbać o dobrą kondycję psa - czyli pomyśleć o odpowiedniej
diecie. Można podawać zbilansowana karmę, natomiast osoby, które same przygotowują
jedzenie swoim pupilom, powinny dodawać specjalne preparaty, podnoszące odporność .
Należy pamiętać, by pies miał dostęp do ciepłej wody. Szczególnie trzeba zadbać o psy
podwórzowe, tzn. dawać im bardziej kaloryczne jedzenie oraz co najmniej kilka razy dziennie
ciepłą wodę i przypilnować, żeby pies porządnie się napił. Należy też bardzo starannie
ocieplić budę, a gdy temperatura spada poniżej - 10 stopni Celsjusza - zabrać psa do

pomieszczenia np. garażu lub piwnicy). Pamiętajmy: „Jesteśmy odpowiedzialni za to, co
oswoiliśmy” / Marcin Rogus kl.VI/

14 lutego obchodzimy Dzień Zakochanych. Za naszym pośrednictwem czytelnicy
„Akapitu” mogą przesłać wiersz swojej Walentynce lub Walentemu.
Wiersze te zostaną opublikowane w Dodatku Specjalnym naszego czasopisma.
Wśród nich wybierzemy najśmieszniejszy, a autor zostanie nagrodzony. Wiersze prosimy
składać u Wiktorii Małysy-uczennicy klasy szóstej. Zapraszamy do wspólnej zabawy.

JUŻ PRZEMINĄŁ CZAR CHOINKI,
CZAS WYSYŁAĆ WALENTYNKI!!

„Moje wymarzone święta”- konkurs plastyczny.
Odyseja Dziecięca oraz Polskie Sklepy Jedynka SA w grudniu zorganizowały konkurs
świąteczny mający na celu zainteresowanie dzieci tradycjami bożonarodzeniowymi
i ukazanie ich „oczami dziecka”. Prace plastyczne złożyli: z klasy IV Agnieszka Winiarska
i Patryk Gilarski, z klasy: V Barbara Biegus, Karolina Wajda i Adam Grzeszczak
oraz z klasy VI: Paulina Leszczak, Paulina Zagrobelna i Wiktoria Małysa. Wszyscy
z niecierpliwością oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu.
/ Pani Maria Sęk/

„

Mądre Sowy” – konkurs z języka niemieckiego.

Z początkiem września 2010 roku został ogłoszony konkurs w klasach czwartej i
piątej z języka niemieckiego na najlepszego ucznia miesiąca. Uczniowie rywalizują między
sobą o Mądre Sowy – znaczki, które nauczyciel wręcza na lekcji za ciekawą wypowiedź lub
najlepszy czas w poprawnym wykonaniu bardzo trudnego zadania. Na koniec każdego
miesiąca, zliczane są sukcesy każdego dziecka i uczniowie z największą liczbą „Mądrych
Sów” otrzymują tytuł „Najlepszego ucznia miesiąca” Wyniki ogłaszane są na ściennej gazetce
dla rodziców na szkolnym korytarzu.
/ Pani Karolina Brzuchacz/

„Najładniejsza kartka bożonarodzeniowa” –
konkurs z języka angielskiego.
W grudniu uczniowie klas I-III brali udział
w świątecznym konkursie z języka
angielskiego. Uczniowie mieli zaprojektowad
i wykonad najładniejszą kartkę
bożonarodzeniową z życzeniami
w języku angielskim. Podczas oceny prac
pod uwagę brano: poprawnośd
ortograficzną, oryginalnośd, wybór
materiałów dekoracyjnych oraz estetykę
wykonania.
W konkursie tym wyróżniono prace: Kamili
Fydrych, Kamila Kucaba oraz Kamila
Kowalika
/Pani Kamila Konrad/

Uczestnicy i laureaci konkursu: Kamil Kowalik, Kamil Kucab,
Kamila Fydrych, Dawid Biegus, Kamil Łanda, Patryk Krzyżanowski

Z Groty Betlejemskiej do Betlejem w Rudołowicach.
23 grudnia 2010 roku, już po raz dziesiąty, do małego przysiołka w Rudołowicach z
dalekiej Ziemi Świętej przywędrowało Betlejemskie Światełko Pokoju. Stało się to dzięki
Stowarzyszeniu Przewodników i Pilotów Wycieczek z Jarosławia. W strojach kolędniczych
przemierzyli prawie 15 kilometrów z postojem w Zmyślówce, gdzie złożyli krótką wizytę u
jednej z rodzin. Jak co roku, koordynatorem tej niezwykłej inicjatywy, był pan Jacek Hołub,
który przybył do rudołowickiego Betlejem w stroju osiołka.
Betlejemskie Światełko Pokoju przywitała liczna grupa mieszkańców Rudołowic i
okolicznych miejscowości, wśród nich gromadka uczniów naszej szkoły z panem dyrektorem.
Wieczorowi temu towarzyszył magiczny nastrój: skrzypiący pod butami mróz, lecące
ogromne płaty śniegu. Przybysze oświetlali drogę żywym ogniem pochodni. Mroki nocy
rozpraszało ognisko płonące nieopodal stajenki usytuowanej w centrum Betlejem. Przy
szopce, zgodnie z tradycją, odczytano fragmenty Pisma Świętego mówiące o Narodzeniu
Pańskim, połamano się opłatkiem. Zmarzniętym przybyszom zgromadzonym wokół ogniska,
Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało gorące, tradycyjne wigilijne dania. W nocnej ciszy
zabrzmiały kolędy. To była niezapomniana noc…Na następną musimy poczekać do
następnego roku.

Szopka w rudołowickim przysiółku Betlejem
powstała z inicjatywy Stowarzyszenia
Przewodników i Pilotów Wycieczek z
Jarosławia. Przed przybyciem Betlejemskiego
Światła Pokoju rozstawia ją pan Józef Suberlak.

Pan Jacek Hołub-inicjator uroczystości
przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju
do rudołowickiego przysiółka. Co roku
przybywa do Rudołowic w przebraniu
osiołka.

Prawdziwa historia Betlejem
Szczególnym miejscem w Rudołowicach jest przysiółek Betlejem. Jest to zakątek
leżący niedaleko kapliczki św. Agaty, na rozstaju dróg.
W 1939 roku zamieszkała tam rodzina Sieńków, która w opowieściach okolicznych
ludzi porównywana była do Świętej Rodziny. Pan Sieńko, podobnie jak św. Józef, nosił długą
brodę i był o wiele starszy od swojej małżonki. Jego żonę charakteryzowała niezwykła
pracowitość, cierpliwość i łagodność.
W rodzinie tej na świat przyszło siedmioro dzieci, które przyjmowała miejscowa
położna pani Anna Hołowata. Rodzina ta żyła skromnie, ale spokojnie i uczciwie przez wiele
lat. .Wybudowała dom. Było w nim dwie izby. Jedna służyła za dom mieszkalny rodzinie, a
druga za stajnię, w której przebywały zwierzęta. Obok chatki, na czterech słupach pokrytych
słomą, postawiono stodołę Zabudowania znajdowały się na wzniesieniu, skąd widać było
kościół, kapliczkę św. Agaty i całą wioskę. Ludzie idący na pasterkę do kościoła widzieli
palące się w oknie światło. Chatka, w której mieszkali osadnicy i tryb życia, jaki wiedli,
kojarzył się z Betlejem, czyli stajenką pełną ludzi i zwierząt. Dlatego właśnie zakątek ten
nazwano Betlejem.

Pan Sieńko zmarł, a jego małżonka żyje do dzisiaj. Jest najstarszą mieszkanką naszej wsi,
ukończyła dziewięćdziesiąt lat i cieszy się dobrym zdrowiem.Obecnie w przysiółku tym
mieszka sześć rodzin, kultywujących bożonarodzeniowe obyczaje. Powstała tam szopka z
naturalnej wielkości figurami. Co roku przynoszone jest Światełko Betlejemskie, a goście
podejmowani są tradycyjną wieczerzą wigilijną składającą się z dwunastu tradycyjnych dań.
O obyczajach i tradycjach tych możemy przeczytać w regionalnej prasie lub obejrzeć w
programach lokalnej telewizji.

Tablica informacyjna z nazwą
rudołowickiego przysiółka.

Kolędnicy niosący Betlejemskie Światełko Pokoju
do rudołowickiego przysiółka Betlejem.

Babcię i Dziadka wszyscy kochamy. Okazujemy Im
wdzięczność, miłość, szacunek każdego dnia .Jednak 21 i 22
stycznia, w Polsce, w sposób szczególny wyrażamy to, co do
Nich czujemy. Nikt jednak nie potrafi powiedzieć, dlaczego
akurat tym datom przypisano szczególne znaczenie w
okazywaniu miłości i wdzięczności Dziadkom. W polskich
kalendarzach zapisy: „Dzień Babci” i „Dzień Dziadka” znalazły
się w latach 60 i 70 XX wieku.

Wrzuć do garnka
rozsądku troszeczkę
i już nie wejdziesz
na zamarzniętą rzeczkę.

Gdy wyobraźni
trzy łyżki odliczysz
ominiesz górki w pobliżu ulicy

Dodając kubek
rozwagi i miodu,
nie przypniesz sanek
do samochodu.

Wszystko przyprawisz
szczyptą uwagi,
a nie rzucisz śnieżką
w twarz kolegi.
Wypij napoju
dwie filiżanki,
resztą poczęstuj
wszystkie koleżanki.
Przepis wspaniały,
działa błyskawicznie,
Bawiąc się świetnie
zachowasz ZDROWIE I ŻYCIE

1. Nie ślizgaj się na zamarzniętych stawach, rzeczkach!
2.Nie zjeżdżaj z górek kończących się ulicami!
3.Nie zjeżdżaj z górek porośniętych drzewami!

4.Nie jeźdź na łyżwach i sankach trzymając się wozu lub
samochodu!
5.Nie zjeżdżaj z górek po nieznanych trasach!
6.Nie doczepiaj sanek do samochodu podczas kuligu!
7. Pamiętaj, że drogi i ulice nie są miejscem do uprawiania
zimowych sportów

WSZYSTKIM UCZNIOM
I NAUCZYCIELOM
ŻYCZYMY BEZPIECZNEGO
WYPOCZYNKU PODCZAS
ZIMOWYCH FERII.

