
 Konkursy Przedmiotowe 

 
8 listopada 2012r. w naszej szkole odbył się Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy         

z Języka Polskiego z Elementami Historii. Brało w nim udział 17 uczniów  

z klasy VI i V: 

Oliwia Gosek, Natalia Primus, Patrycja Tkocz, Magdalena Skatuła, Mateusz 

Buda, Jakub Kowol, Kacper Krajczok, Rafał Opyd, Robert Plura, Szymon 

Ficner, Mariusz Wichtowski, Robert Kornas, Oliwia Ficke, Julia Krawczyńska, 

Emilia Krawczyńska, Dawid Fura, Karolina Hulboj. 

Uczniowie przygotowując się do konkursu, musieli zapoznać się z lekturą  

R. Goscinnego i J. J. Sempe’go ,,Nieznane przygody Mikołajka”. Uczestnicy mieli  

90 minut na napisanie testu. Konkurs trwał od godz. 9.00 do 10.30 . 

 

W części polonistycznej najwięcej punktów zdobył Robert Kornas z V klasy               

(36 pkt.). 

 

Następnego dnia został przeprowadzony Konkurs Przedmiotowy z Matematyki         

z Elementami Przyrody. Startowało w nim 14 uczniów z klas V i VI. 

Najwyższe wyniki uzyskali Mateusz Buda, Oliwia Gosek i Robert Kornas                

( 28 pkt.). 

 

 

 Trwa zbiórka drobnych monet związana z akcją „Góra grosza”. 

 

 Szkolne Koło PCK organizuje zbiórkę słodyczy dla dzieci z domu dziecka. 

Słodycze zbiera uczennica klasy V Wiktoria Prokopczuk. 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja gazetki: Samorząd Szkolny; Robert Kornas, Łukasz Domański, Piotr Ploch, 

Wiktoria Kwiatkowska, Edyta Gąsior. 

Opiekun gazetki: Tatiana Koczy. 

Nakład: 30 egzemplarzy.  
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Przez śnieżyce, zawieruchę ślemy życzenia i otuchę,   

by te święta, choć tak zimne, były ciepłe 
i rodzinne. 

Moc prezentów i miłości w nadchodzące święta 
 

życzy redakcja gazetki 



 

Wszystkich Świętych 
 

Wszystkich Świętych – rzymskokatolicka uroczystość obchodzona 

1 listopada ku czci wszystkich znanych i nieznanych świętych. 

Papież Grzegorz III w 731 przeniósł tę uroczystość z 13 maja na 

dzień 1 listopada. Powodem były prawdopodobnie trudności              

z wyżywieniem rzesz pielgrzymów przybywających do Rzymu         

na wiosnę. W 837 Grzegorz IV rozporządził, aby odtąd 1 listopada 

był dniem poświęconym pamięci nie tylko męczenników,              

ale wszystkich świętych kościoła katolickiego. 

Uroczystość Wszystkich Świętych wywodzi się głównie z czci 

oddawanej męczennikom, którzy oddali swoje życie dla wiary          

w Chrystusa, a których nie wspomniano ani w martyrologiach 

miejscowych, ani w kanonie Mszy Świętej. Pierwotnie święto         

to obchodzono 13 maja. 

W IV wieku rozpowszechniła się tradycja przenoszenia całych 

relikwii świętych, lub ich części, na inne miejsca. W ten sposób 

chciano podkreślić, że święci są własnością całego Kościoła. Kiedy 

w 610 papież Bonifacy IV otrzymał od cesarza starożytną świątynię 

pogańską Panteon, kazał złożyć tam liczne relikwie i poświęcił tę 

budowlę na kościół pod wezwaniem Matki Bożej Męczenników.    

Od tego czasu oddawano cześć wszystkim zmarłym męczennikom   

w dniu 13 maja. 

 

 

 
Łukasz Domański 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uśmiechnij się 
 

Jasio wszedł do ciemni fotograficznej                                          

i zaczyna krzyczeć.  

- Czemu tak krzyczysz? - pyta mama.  

- Wywołuję zdjęcia! 

 

Nauczyciel pyta:  

– Jasiu, ile miałeś lat w ostatnie urodziny?  

– 7.  

– A ile będziesz miał w następne?  

– 9.  

– Siadaj, jedynka!  

– A niech to, jedynka w urodziny. 

 

Jasio pyta się taty:  

- Tato, czemu ten tramwaj zakręcowywuje?  

- Jasiu, nie mówi się zakręcowywuje, tylko zakręca.  

- No dobrze, to czemu ten tramwaj zakręca?  

- Bo mu się tory wygły. 

 

 
Robert Kornas 

Dzień Niepodległości 
Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto obchodzone     

co roku 11 listopada dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez 

Naród Polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku po 123 

latach od rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. 

Ustanowione w ostatnich latach II RP, przywrócone w roku 1989. 

Jest dniem wolnym od pracy. 

 

 

 

 

 

Józef Klemens Piłsudski  – polski działacz niepodległościowy, 

polityk, Naczelnik Państwa w latach 1918–1922 i naczelny wódz 

Armii Polskiej od 11 listopada 1918, pierwszy marszałek Polski; 

dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 1930), twórca tzw. rządów 

sanacyjnych w II Rzeczypospolitej. 

W młodości, podczas prowadzenia działalności konspiracyjnej 

znany pod pseudonimami Wiktor i Mieczysław. Wśród zwolenników 

Piłsudskiego, zwłaszcza z czasów służby w Legionach Polskich, 

używano jego przydomków – Komendant, Dziadek i Marszałek. 

Łukasz Domański 

 



Tym, co zmarli za ojczyznę… 
 

12 listopada 2012r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Rzuchowie 

uczcili kolejną rocznicę Święta Niepodległości. Była to mała lekcja 

historii i patriotyzmu, która przebiegała pod hasłem: "Tym,  

co zmarli za Ojczyznę, hołd wdzięczności Polska składa". W 

akademii brali udział uczniowie z klasy V, VI i II. Uczniowie 

recytowali wiersze, które sławiły bohaterów tamtych dni oraz 

śpiewali pieśni legionowe, żołnierskie, np. "Piechota", "Wojenko, 

wojenko", "Marsz Pierwszej Brygady", "Pierwsza Kadrowa". W 

czasie uroczystości z szacunkiem odśpiewano nasz hymn 

państwowy i zapalono znicz pod krzyżem wykonanym z drzewa 

brzozy. Po zakończonej akademii uczniowie klasy II wraz z 

wychowawcą udali się pod Pomnik Powstańców Śląskich w naszej 

miejscowości i zapalili znicze. 

 
Henrieta Fojcik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch Seite 

 
Święto Bożego Narodzenia to jedno z najważniejszych świąt w Niemczech. 

Przygotowania do świąt rozpoczynają się pierwszą niedzielą adwentu i w domach 

pojawia się tzw. Adventskranz, czyli wieniec adwentowy. 

W wielu niemieckich miastach odbywają się w czasie adwentu kiermasze 

bożonarodzeniowe - Weihnachtsmärkte o specyficznej atmosferze. W Norymberdze 

znajduje się najstarszy i najsłynniejszy Weichnachtsmarkt. 

Na takim kiermaszu można kupić ozdoby choinkowe i prezenty, zjeść potrawy i ciasta 

bożonarodzeniowe, jak również napić się pysznego grzanego wina – Glühwein              

oraz posłuchać kolęd. 

Jedną z najpopularniejszych kolęd w Niemczech jest: 

„Stille Nacht, heilige Nacht”- „ Cicha noc, święta noc“ 

                                    Stille Nacht, heilige Nacht 

Alles schläft, einsam wacht 

Nur das traute, hoch heilige Paar 

Holder Knabe im lockigen Haar 

Schlaf' in himmlischer Ruh' 

Schlaf' in himmlischer Ruh' 

 

Stille Nacht, heilige Nacht 

Hirten erst kundgemacht  

Durch der Engel Halleluja  

 Tönt es laut von fern und nah  

Christ, der Retter, ist da  

Christ, der Retter, ist da 

 

Stille Nacht, heilige Nacht  

 Gottes Sohn, o wie lacht 

Lieb aus deinem göttlichen Mund  

Da uns schlägt die rettende Stund 

Christ in deiner Geburt  

  Christ in deiner Geburt 

Wir wünschen allen frohe und gesunde Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr 

2013! 

Weronika Kłosek 



 
Według podań, Święty Mikołaj, po bogatych 

rodzicach otrzymał w spadku znaczny majątek, 

którym chętnie dzielił się z ubogimi.  

Wyróżniał się pobożnością          

i miłosierdziem. Mieszkańcy Miry wybrali go  

na swojego biskupa. Po życiu gorliwym  

i pełnym dobrych czynów, zmarł ok. IV wieku 

spontanicznie czczony przez wiernych. 

 

 
Edyta Stein znana jako św. Teresa Benedykta       

od Krzyża  (ur. 12 października 1891                    

we Wrocławiu, zm. ok. 9 sierpnia 1942  – 

niemiecka filozof pochodzenia żydowskiego, 

karmelitka bosa, dziewica, święta  

i męczennica kościoła katolickiego,                  

od 1 października 1999 Patronka Europy.  

 

 

 

Święty Łukasz -Apostoł, wierny 

towarzysz i współpracownik Pawła  

Apostoła, któremu towarzyszył w wielu 

podróżach misyjnych. Trzeci apostoł.. 

Według tradycji wczesnochrześcijańskiej 

jest autorem trzeciej Ewangelii. 
 

Łukasz Domański,  Wiktoria Kwiatkowska  

 

 

 

Kto to jest Święty Mikołaj? 

 

6 grudnia do wszystkich grzecznych dzieci przychodzi święty 

Mikołaj.  Mikołaj, który został świętym, żył w IV wieku naszej 

ery w mieście Mira w Azji Mniejszej. Urodził się                     

w miejscowości Patara około 270 roku  i był jedynym 

dzieckiem swoich rodziców. Mikołaj od najmłodszych lat był 

bardzo pobożny i wrażliwy na ludzką niedolę. Mikołaj zmarł    

6 grudnia około 350 roku.  W XII wieku rozpoczął się zwyczaj 

odwiedzania dzieci przez Świętego Mikołaja. 

Święty Mikołaj odwiedzał przyklasztorne szkoły              

i dowiadywał się, czy uczniowie byli grzeczni, posłuszni, 

pracowici, czy odrabiali zadania, odmawiali modlitwy i byli 

dobrzy. Niedługo potem zwyczaj ten przeniesiono do domów. 

Tu grzeczne dzieci wystawiały w wigilię dnia św. Mikołaja           

(5 grudnia wieczorem) wypastowane buciki, a Mikołaj 

wypełniał je słodyczami, drobnymi prezentami i innymi 

rzeczami. Niegrzecznym dzieciom wsuwał do buta cebulę, 

rzepę, końskie łajno lub rózgę. W polskich domach dzieci 

tydzień przed 6 grudnia piszą listy do Mikołaja i wierzą,         

że święty przyniesie im to, o co poprosiły. 

 

 

 
Edyta Gąsior 

 

 

 

 
 



Mikołajki w naszej szkole 
 

6 grudnia 2012r. na uczniów Szkoły Podstawowej                     

w Rzuchowie czekało sporo niespodzianek. W poszczególnych 

klasach uczniowie obdarowywali się upominkami 

przygotowanymi wcześniej dla swoich kolegów. Do niektórych 

z nich zaproszono Świętego Mikołaja. Samorząd Uczniowski 

tego dnia zorganizował "mikołajkową kawiarenkę", w której 

można było nabyć różnorodne smakołyki przygotowane przez 

rodziców i uczniów. Jedna z sal lekcyjnych zamieniła się          

w przytulną kawiarenkę, w której każdy z uczniów mógł 

usiąść, by zjeść ciastko, galaretkę lub sandwicza i napić się 

kawy cappuccino. A wszystko to przy dźwiękach świątecznych 

utworów. Uczniowie działający w Samorządzie Szkolnym 

mieli tego dnia ręce pełne roboty, ale najważniejsza była radość 

ze wspólnej zabawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tatiana Koczy 

 

English Page 
Boże Narodzenie w pigułce 

 

Niektóre zwyczaje, np. choinka i dawanie prezentów, obchodzone są na całym świecie. 

Anglia ma też jednak własne, nigdzie nie spotykane tradycje. Najciekawszą z nich jest 

przygotowanie Christmas pudding - bożonarodzeniowej potrawy.                                                                                                          

Pudding – czyli płonący przysmak. Przygotowanie tego jedynego w swoim rodzaju 

angielskiego przysmaku to cała ceremonia. W ostatnią niedzielę września do ogromnej 

kamiennej misy należy wrzucić trzynaście składników, które symbolizują Chrystusa    

i dwunastu apostołów. Są to: mąka, łój wołowy, migdały, trzy rodzaje rodzynków 

(raisin, currant i sultana), bułka tarta, cukier, jajka, rum, utarta marchewka, 

kandyzowane czereśnie i sok z cytryny. Wszystko należy wymieszać drewnianą łyżką, 

wykonując ruchu ze wschodu na zachód. Każdy z członków rodziny musi choć raz 

zamieszać masę, nawet niemowlęta (z pomocą rodziców) - bo to zapewnia powodzenie 

w nadchodzącym roku. Najlepiej wypowiedzieć wtedy w myślach jakieś życzenie – 

jeśli nikomu go nie zdradzimy, to na pewno się spełni. Zawartość misy zawija się        

w bawełniany materiał, gotuje na parze 5-6 godzin, a po zdjęciu z ognia wkłada           

do spiżarki.                                                                                                                                 

Co tydzień należy pudding wyjąć, znowu zamieszać, dolać trochę rumu i ponownie 

odłożyć w zimne miejsce. Po trzech miesiącach jest gotowy.    Z samego rana                   

w pierwszy dzień świąt pudding jeszcze raz gotuje się na parze – tym razem przez 2-3 

godziny. Wyjęty na półmisek, polany śmietaną i sherry (lub rumem), przybrany 

gałązką ostrokrzewu jeszcze gorący wjeżdża na stół. Gasi się wówczas światło,                 

a alkohol i gałązkę podpala – widok prawdziwie niezwykły. Po chwili znowu zapalane 

są światła i można już delektować się smakołykiem. Do ciasta wrzuca się zawsze 

monetę - najczęściej srebrną. Szczęśliwy znalazca może być pewny, że następny rok 

będzie udany.                                                                                                                         

W średniowieczu świąteczny pudding wyglądał zupełnie inaczej. Była to gotowana 

baranina i wołowina, do której wrzucano rodzynki, suszone śliwki, wino i korzenie. 

Potrawa konsystencją przypominała gęstą zupę. W XVII wieku coraz częściej na 

stołach zaczął pojawiać się pudding śliwkowy, ale purytanie uznali to za „zły 

zwyczaj”. Odrodzenie świątecznego puddingu ogłosił specjalnym dekretem w 1714 r. 

król Jerzy I. Obecna receptura pochodzi - jak i inne angielskie zwyczaje - z czasów 

wiktoriańskich. 

Agnieszka Kłobuck 



Boże Narodzenie w Polsce 

Boże Narodzenie, Narodzenie Pańskie – w tradycji 

chrześcijańskiej to święto upamiętniające narodziny Jezusa 

Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca               

na 25 grudnia. Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem 

trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech niedziel), 

zwanego adwentem.                                           Wiktoria Kwiatkowska                                           

  

 

 

 

 

Najsłynniejsze kolędy polskie 

Kolęda – to pierwotnie radosna pieśń noworoczna, która współcześnie 

przyjęła powszechnie formę pieśni bożonarodzeniowej. Utrzymywana najczęściej 

w konwencji religijnej, początkowo wywodząca się z tradycji ludowej,                 

w późniejszym okresie komponowana jest również przez wielu wybitnych 

kompozytorów. Odmiana kolędy o wątkach zaczerpniętych z życia codziennego 

nazywana jest pastorałką, która w odróżnieniu od kolędy we współczesnym, 

potocznym tego słowa rozumieniu, nie jest wykorzystywana w chrześcijańskich 

nabożeństwach religijnych ze względu na swój świecki charakter. W liturgii 

kościoła katolickiego kolędy wykonuje się od mszy o północy w Święto Bożego 

Narodzenia (noc 24/25 grudnia) do święta Chrztu Pańskiego (niedziela                     

po 6 stycznia). W polskiej tradycji dopuszcza się śpiewanie ich do Święta 

Ofiarowania Pańskiego (2 lutego). Według tradycji chrześcijańskiej autorem 

pierwszej kolędy był św. Franciszek z Asyżu; była ona śpiewana w 

zorganizowanej przez niego szopce. Najstarsza polska kolęda to Zdrów bądź królu 

anielski z 1424 r. Najsłynniejszą kolędą jest Cicha noc, którą przetłumaczono              

na ponad 300 języków i dialektów. Powstała w roku 1818 w małym austriackim 

miasteczku Oberndorf bei Salzburg w Alpach. Jej autorami byli wikary 

miejscowego kościoła ks. Józef Mohr oraz jego organista Franz Xaver Gruber.  

Boże Narodzenie w Polsce 

Boże Narodzenie, Narodzenie Pańskie – w tradycji 

chrześcijańskiej to święto upamiętniające narodziny Jezusa 

Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca               

na 25 grudnia. Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem 

trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech niedziel), 

zwanego adwentem.                                           Wiktoria Kwiatkowska                                           

 

 
 

 

 

Najsłynniejsze kolędy polskie 

Kolęda – to pierwotnie radosna pieśń noworoczna, która współcześnie 

przyjęła powszechnie formę pieśni bożonarodzeniowej. Utrzymywana najczęściej 
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kościoła katolickiego kolędy wykonuje się od mszy o północy w Święto Bożego 

Narodzenia (noc 24/25 grudnia) do święta Chrztu Pańskiego (niedziela                     

po 6 stycznia). W polskiej tradycji dopuszcza się śpiewanie ich do Święta 

Ofiarowania Pańskiego (2 lutego). Według tradycji chrześcijańskiej autorem 

pierwszej kolędy był św. Franciszek z Asyżu; była ona śpiewana w 

zorganizowanej przez niego szopce. Najstarsza polska kolęda to Zdrów bądź królu 

anielski z 1424 r. Najsłynniejszą kolędą jest Cicha noc, którą przetłumaczono              

na ponad 300 języków i dialektów. Powstała w roku 1818 w małym austriackim 

miasteczku Oberndorf bei Salzburg w Alpach. Jej autorami byli wikary 

miejscowego kościoła ks. Józef Mohr oraz jego organista Franz Xaver Gruber.  



CICHA NOC 

Cicha noc, święta noc,  

Pokój niesie ludziom wszem.  

A u żłóbka Matka Święta,  

Czuwa sama uśmięchnięta.  

Nad Dzieciątka snem,  

Nad Dzieciątka snem. 

 

PRZYBIEŻELI DO BETLEJEM. . . 

Przybieżeli do Betlejem pasterze,  

Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.  

Chwała na wysokości, chwała na wysokości,  

A pokój na ziemi.  
 

Franciszek Karpiński  – polski poeta epoki oświecenia, twórca                

i główny przedstawiciel nurtu sentymentalnego w polskiej liryce. 

Franciszek Karpiński był autorem słynnej kolędy ,, Bóg się rodzi, 

moc truchleje (Oryg: ,,Pieśń o narodzeniu Pańskim" polonez) 
 

 

Bóg się rodzi, moc truchleje 

Pan niebiosów obnażony. 

Ogień krzepnie, blask ciemnieje, 

Ma granice nieskończony. 

Wzgardzony okryty chwałą,  

Śmiertelny Król nad wiekami; 

A Słowo Ciałem się stało 

i mieszkało między nami. 

 
Edyta Gąsior 

 

CICHA NOC 
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Pokój niesie ludziom wszem.  
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Chwała na wysokości, chwała na wysokości,  

A pokój na ziemi.  
 

Franciszek Karpiński  – polski poeta epoki oświecenia, twórca                

i główny przedstawiciel nurtu sentymentalnego w polskiej liryce. 

Franciszek Karpiński był autorem słynnej kolędy ,, Bóg się rodzi, 

moc truchleje (Oryg: ,,Pieśń o narodzeniu Pańskim" polonez) 
 

 

Bóg się rodzi, moc truchleje 

Pan niebiosów obnażony. 

Ogień krzepnie, blask ciemnieje, 

Ma granice nieskończony. 

Wzgardzony okryty chwałą,  

Śmiertelny Król nad wiekami; 

A Słowo Ciałem się stało 

i mieszkało między nami. 

 
 

Edyta Gąsior 



 


