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W tym numerze przeczytasz:
1. Z życia szkoły
- Najlepsi w gminie- wyniki
sprawdzianu kompetencji szóstoklasistów
- W labiryncie drzew i kwiatów - Dzień
Dziecka w Bolestraszycach.
- Dwieście metrów pod ziemią- relacja
z wycieczki do Kopalni Soli w Bochni.
- Podróż w czasie i przestrzeni Najmłodsi
uczniowie w rzeszowskim. Z Markowej
do rzeszowskiej „Fantazji”
-„Uczymy się nie dla szkoły…”uroczystość zakończenia roku szkolnego.
Konkurs na klasę o najwyższej frekwencji
rozstrzygnięty.
- Walczymy z dysleksjąo programie profilaktycznym
w klasie pierwszej
2. Sportowe wieści:
Tydzień sportu w szkole.

Piknik z okazji Dnia Dziecka w szkolnym parku.
Na zdjęciu: Patryk Pinda, Marcin Rogus, Paulina
Zagrobelna. W tle uczniowie klasy czwartej
i piątej.

3. To warto wiedzieć:
- Wykazy podręczników na rok szkolny
2011/2012
4.Z kroniki Rudołowic

-. Kaplica Rogusów-Zygmuntów
5.Dodatek specjalny:
- Wakacje

Zespół redakcyjny- kółko dziennikarskie
– opiekun -Barbara Kowal

W Arboretum – wędrówka po najpiękniejszych
zakątkach ogrodu.
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Najlepsi w gminie.
Mamy powody do zadowolenia. Otrzymane wyniki z OKE sprawdzianu kompetencji
szóstoklasistów okazały się zupełnie niezłe. Byliśmy najlepszą szóstą klasą w gminie.
Mamy nadzieję, że został przełamany impas i od tej pory średni wynik
24,2 tegorocznych absolwentów będzie wyjściowym dla przyszłych szóstoklasistów.
Warto wspomnieć, że najwyższy wynik 32 punkty uzyskało dwoje uczniów, do
wymarzonych czterdziestu brakowało trochę, ale być może znajdą się uczniowie, którzy
go osiągną. Za satysfakcjonujący wynik szóstoklasiści zostali zaproszeni przez panią
wychowawczynię Alinę Janułę i pana dyrektora na pożegnalne ognisko. Jeszcze raz
gratulujemy naszym szóstakom i życzymy sukcesów w gimnazjum.
Pożegnalne ognisko.
Na zdjęciu: pani Alina Janduła,
Patryk Pinda, Krzysztof Fydrych,
Paweł Grzeszczak, Paulina
Leszczak, Wiktoria Małysa,
Paulina Kurpiel, Piotr Siemiński,
Paulina Zagrobelna, Krystian
Żeńczak, Mateusz Gołąb, Kamila
Górska.

W labiryncie drzew i kwiatów– wycieczka do Bolestraszyc
Arboretum w Bolestraszycach jest najpiękniejsze
wiosną. Uczniowie mieli okazję się
o tym przekonać podczas wycieczki, na którą zostali
zaproszeni w dniu swojego święta, czyli 1 czerwca.
Ogród botaniczny przypominał biblijny raj. Można
było obejrzeć w nim kwitnące azalie, różaneczniki,
rośliny, które leczą, ale również i te trujące
i niebezpieczne. Okazy pokazywali nam z ogromną pasją dwaj przewodnicy. Pozwalali
zwiedzającym dotykać, wąchać, a nawet próbować niektórych roślin. Zaprzyjaźnił się
z nami nawet paw, który z gracją przed zwiedzającymi prezentował swój przepiękny
ogon. Nie byliśmy jedyną grupą zwiedzającą arboretum. Razem z nami podziwiali
urokliwe zakątki uczniowie jednej z przemyskich szkół muzycznych. Mieliśmy okazję
do nawiązania z nimi znajomości i wymiany spostrzeżeń na temat swoich szkół.
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Nie byłyśmy w stanie się oprzeć czarowi
zacienionej ławeczki! Na zdjęciu panie Maria
Piątek i Anna Warzocha
i Anna Warzocha.
Po powrocie czekała na wygłodzonych wycieczkowiczów pyszna kiełbasa z grilla.
To był wspaniały dzień pełen niespodzianek.
Gdy uczniowie z uwagą poszukiwali ukrytych
w szuwarach jaszczurek i żab…

Cztery godziny dwieście metrów pod ziemią!
To brzmi nieprawdopodobnie, ale taką właśnie przygodę przeżyliśmy! Cztery godziny
dwieście metrów pod ziemią w pierwszej w polskiej kopalni soli w Bochni. Wszyscy
słyszeliśmy o urokach Wieliczki, a tak naprawdę najstarszą kopalnią były żupy solne
powstałe w 1248 roku w Bochni. Od 1990 roku nieczynną kopalnię bochnianie
przemienili na wspaniałe muzeum, w którym można przeżyć niesamowite przygody.
Przekonaliśmy się o tym 7. czerwca podczas wycieczki szkolnej, której organizatorką
była pani Alina Janduła. Już na wstępie czekała na zwiedzających niespodzianka - zjazd
malutką czteroosobową windą z zawrotną prędkością w dół. W kopalnianych
korytarzach przemieszczaliśmy się kolejką, którą dawniej górnicy przewozili sól,
następnie poznaliśmy fascynującą historię od powstania pierwszej sztolni aż po rozkwit,
chwilę wypoczęliśmy w kaplicy św. Kingi, aby przejść do pomieszczeń dawnych stajni.
Przez godzinę mieliśmy okazję zagrać w piłkę nożną na podziemnym boisku, wypić
gorącą herbatę, zjeść śniadanie. Następnie płynęliśmy gondolami słuchając mrożących
krew w żyłach opowieści o duchu Skarbku porywającym nauczycieli matematyki.
Wyjechaliśmy na powierzchnię, gdzie przywitało nas światło słoneczne i temperatura
prawie 30 stopni Celsjusza. Pod ziemią panował przyjemny chłód. Wróciliśmy do domu
wieczorem pełni wrażeń. Na półkach w naszych pokojach przybyły kolejne pamiątki
z podróży : woreczki soli, drzewka szczęścia i statuetki św. Kingi. To była niezwykła
podróż. Nie każdy ma okazję przebywać dwieście metrów pod ziemią.

Na zdjęciu: Paulina Zagrobelna,
Michał Nakonieczny 3i Agnieszka
Winiarska na tle bryły solnejprzed wejściem do kopalnimuzeum

Mecz futbolowy dwieście metrów pod ziemią.
Na boisku królowały dziewczyny: Paulina
Leszczak (w akcji) Paulina Zagrobelna
i Kamila Górska

Rejs po gondolą po kopalnianych kanałach
w górniczych kaskach.

Podróż w czasie i przestrzeni, czyli ze skansenu do „Fantazji”
Wycieczka uczniów klas I-III do Rzeszowa i Markowej
W środę 8 czerwca na długo oczekiwaną,
całodniową wycieczkę wybrali się uczniowie
oddziału przedszkolnego, klasy: pierwszej,
drugiej i trzeciej. Najpierw odwiedzili Muzeum
Wsi Markowa. Miały okazję zobaczyć zagrodę
bogatego chłopa ( kmiecia) z przełomu
XIX i XX w , chałupę „biedniacką”, ule kryte
strzechą, kierat i studnię z żurawiem, kuźnię
z zabytkowym wyposażeniem, szkołę ludową
zbudowaną po I wojnie światowej. Największą
atrakcją był czynny wiatrak, do którego
wnętrza każdy mógł pozaglądać.
Z Markowej udały się do Rzeszowa. Pierwszą
atrakcją był pobyt w McDonaldzie, gdzie
zjadły pyszny posiłek i wzbogaciły swoją
kolekcję zabawek. Najwięcej radości sprawił
im jednak dwugodzinny pobyt w Centrum
Zabaw dla Dzieci „Fantazja” Pod czujnym
okiem swoich pań bawiły się w ogromnej
konstrukcji składającej się z labiryntu, przejść,
zjeżdżalni, basenów z piłkami. Obok zachęcały
do zabawy dmuchańce, ślizgi, armatki na
piłeczki i dziecięce pojazdy. Na koniec czekały
na dzieci lody i napoje.
Zmęczone, ale pełne wrażeń wróciły późnym
popołudniem do domu.
/Pani Maria Piątek/

Odpoczynek pod czujnym okiem wychowawców
w cieniu lipy w markowskim skansenie.
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Szaleństwa w „Fantazji”. Na zdjęciu celne strzały
trzecioklasistów.

„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”. Uroczystość
zakończenia roku szkolnego.
Słowa te stały się mottem
uroczystości zakończenia roku
szkolnego – dnia, na który
z utęsknieniem czekali wszyscy
uczniowie
i
nie
tylko...
Punktualnie o godzinie ósmej
uczestniczyliśmy
we
mszy
świętej, aby podziękować Panu
Bogu za dobrodziejstwa roku,
który obfitował w wiele dobrych
wydarzeń.
Z
uwagą
wysłuchaliśmy
miłych
słów
skierowanych
do
uczniów,
nauczycieli i rodziców przez
księdza proboszcza Bernarda Guzego oraz księdza wikariusza Tomasza Mozgowoja.
Następnie już w szkole spotkaliśmy się na uroczystym apelu prowadzonym przez pana
dyrektora. Przemówienie, którego mottem był aforyzm Seneki Młodszego: „Uczymy się
nie dla szkoły, lecz dla życia” zawierało nie tylko podsumowanie rocznej pracy szkoły,
ale też podziękowania dla : uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi, rodziców,
szczególnie tych zaangażowanych w działalność Rady Rodziców, jak również instytucji
współpracujących ze szkołą. Wiele miłych i wzruszających słów skierował pan dyrektor
do absolwentów, którzy zasłużyli na uznanie swoją postawą uczniowską
i zaangażowaniem w życie szkoły. Nic też dziwnego, że po usłyszeniu tak ciepłego
pożegnania, nie tylko szóstoklasistom zakręciła się łezka w oku. Absolwenci, pomimo
wzruszenia, żegnali się z podstawówką na wesoło. Część artystyczna budziła salwy
śmiechu wśród widzów, a piosenki zachęcały do wspólnego śpiewania. W weselszych już
nastrojach nastąpiło rozdanie świadectw z wyróżnieniem oraz nagród. W tym roku, po
raz pierwszy w historii naszej szkoły, rodzice wyróżnionych szóstoklasistów otrzymali
listy gratulacyjne. Z dumą wyróżnienie to przyjęły panie : Jolanta Zagrobelna, której
córka Paulina otrzymała najwyższą średnią ocen w szkole - 5,25, Małgorzata Górska
matka wyróżnionej świadectwem z paskiem Kamili, Agnieszka Leszczak – której córka
Paulina otrzymała wysoką średnią 4,75, Marta Małysa- matka Wiktorii oraz w imieniu
ojca pana Mirosława Kurpiela list gratulacyjny odebrała Paulinka. Nagrodzono też
uczniów młodszych klas. Najlepszymi uczniami w klasie piątej byli: Karolina Wajda
i Adam Grzeszczak, w klasie czwartej Sylwia Drzymała. Następnie wręczono dyplomy
i nagrody książkowe za wzorowe czytelnictwo i nagrody rzeczowe systematycznie
oszczędzającym uczniom w SKO. Statuetkami i dyplomami zostali też nagrodzeni
najlepsi sportowcy w szkole. Największą ciekawość budził pięknie opakowany prezent
zajmujący sporo miejsca na stole, przy którym siedziało Grono Nauczycielskie. Prezent
ten ufundowała Rada Rodziców klasie z najwyższą frekwencją. Jak się później okazało
niespodzianką był magneton, który zasłużenie otrzymała klasa druga. Ci uczniowie
najsystematyczniej uczęszczali do szkoły. Wzorem wśród nich był Maksymilian
Barszczak, który w tym roku szkolnym nie opuścił ani jednej godziny lekcyjnej.
Około jedenastej nastąpiło spotkanie uczniów z wychowawcami klas. Już po godzinie
w tętniących dziecięcą wrzawą murach szkoły zapanowała cisza. Królować będzie
niepodzielnie przez dwa wakacyjne miesiące.
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