
 
Walentynki 
  
Walentynki obchodzimy 14 lutego. Tego dnia chłopcy, dziewczynki i dorośli rozdają 
sobie drobne upominki, kartki i życzenia. W walentynki szczególnie świętują pary, 
które się kochają. Nazwa święta pochodzi od świętego Walentego. Wierszyki na 
walentynki : 
 
„Nie jestem ładna, ale taka sobie,  
I nie moja wina, że się kocham w Tobie.”  
 
„Chcę żyć i żyć będę  
Chcę kochać i kochać będę  
Chcę śmiać się i śmiać się będę                 
Chcę ciebie i ciebie zdobędę!” 
 
„Kochać mogę zawsze,  
Marzyć mogę wszędzie, 
Cieszyć w każdej chwili, 
A ciebie pragnąć codziennie.” 
 
„Trudno jest żyć w nieszczęściu  
Kiedy płacze się i szlocha,  
Lecz jeszcze trudniej,  
Jest żyć bez kogoś, kogo się kocha.” 

„Dzień szczęśliwy, dzień jedyny, dzień Św. Walentego, 
a więc pragnę złożyć Ci życzenia: 
zdrowia, szczęścia, powodzenia. 
W każdej chwili i godzinie 
niech Ci życie słodko płynie. 
Takie to życzenia Tobie śle, ta(ten) co właśnie kocha Cię”  

„Byłeś dla mnie kimś zwyczajnym, 
Byłeś tylko chłopcem fajnym, 
Byłeś kimś, kogo nie znałam, 
Zanim Cię nie pokochałam!”                           

 

Edyta Gąsior  
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Tłusty Czwartek w naszej szkole 
 

Tłustoczwartkowe atrakcje                         

w Szkole Podstawowej                                 
w Rzuchowie rozpoczęły się już               

od samego rana. Tego dnia                               

do szkoły przybyli uczniowie                       
w pięknych, kolorowych strojach. 

Karnawałowa zabawa taneczna 

przeplatana konkursami                                  

i zabawami sprawiała dzieciom wiele 

radości. Rada Rodziców poczęstowała 

dzieci tradycyjnymi pączkami.    

 

Dodatkową niespodzianką była 

"kawiarenka" przygotowana przez 
Samorząd Uczniowski. Uczniowie klasy 

piątej i szóstej wraz z rodzicami 

przygotowali mnóstwo smakołyków - ciast, barwnych galaretek, ciasteczek, kanapek, pysznych 
napojów. Sala historyczna przeobraziła się w tym dniu w minikawiarnię. Każdy z uczniów mógł usiąść 

przy kawiarnianym stoliku, zjeść smaczne ciastko i napić się soku lub kawy cappuccino. Na 

zakończenie zabawy karnawałowej każdy uczeń został obdarowany czekoladą. 

 

Karnawałowe spotkanie wnuków z dziadkami 

"...Być aktorem trudna sprawa, nie każdemu biją brawa. 

Dzisiaj obca jest nam trema! Babcia z nami - nerwów nie 
ma!" Tymi słowami uczennica Szkoły Podstawowej w 

Rzuchowie, Oliwia Ficke, rozpoczęła część artystyczną 

uroczystości, która odbyła się 5 lutego 2013r. w sali OSP 
Rzuchów. Na wstępie dostojnych gości - babcie i dziadków - 

powitała pani dyrektor Wanda Knura. Do wieloletniej 

tradycji naszej szkoły należą bowiem coroczne spotkania 
uczniów i nauczycieli z poszczególnymi przedstawicielami 

rodzin i środowiska lokalnego. Tym razem na zaproszenie 

dzieci odpowiedziało ponad sto osób. Uczniowie szkoły i 
przedszkola zaprezentowali przed drogimi seniorami swoje 

talenty i umiejętności. Nie zabrakło pięknych pieśni, 
uroczych wierszyków, wdzięcznych tańców czy żartobliwych 

scenek w gwarze śląskiej w wykonaniu naszych uczniów. 

Dzieci pochwaliły się też występami, w których 
posługiwały się językiem niemieckim i angielskim. W 

trakcie uroczystości środowiskowej wystąpili zarówno 

uczniowie szkoły jak i dzieci z przedszkola. 
Karnawałowe spotkanie odbyło się przy filiżnce kawy i śląskim kołaczu przygotowanym przez Radę 

Rodziców. Wspólne świętowanie przebiegało      w serdecznej i miłej atmosferze. 

Tatiana Koczy 

Uśmiechnij się 

Mama prosi Jasia:  

- Jasiu, idź i sprzątnij swój pokój.  

- Dobrze mamo.  

Po chwili mama widzi Jasia z mapą:  

- Jasiu, po co Ci ta mapa?  

- Mamo jeżeli nie wezmę tej mapy ze sobą to prędko stamtąd nie wyjdę.  

Ile to jest półtora + półtora?  
Cały tor!! 

- Jasiu jakie znasz środki piorące?  
- Pas mojego taty.                                                                                               Robert Kornas 

Gminny konkurs ekologiczny 
 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział     
w gminnym konkursie ekologicznym 

ogłoszonym przez Wójta Gminy 
Kornowac. Celem konkursu było 

wyłonienie najlepszych prac 
plastycznych oraz najtrafniejszego hasła 

związanego z segregacją odpadów. 
Prace należało dostarczyć do Urzędu 

Gminy Kornowac do 25 stycznia 
2013r.Komisja powołana przez Wójta 

Gminy Kornowac podsumowała 
konkurs. Wśród nagrodzonych osób 

znaleźli się uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Rzuchowie. W konkursie 

na najlepszą pracę plastyczną związaną z segregacją odpadów nagrodzono 
uczennice klasy II - Wiktorię Zielonkę (II miejsce) i Nikolę Seget (III miejsce). W 
konkurencji związanej z wymyśleniem hasła zachęcającego mieszkańców Gminy 
Kornowac do segregacji odpadów wyróżniono i nagrodzono następujące osoby: 
Oliwię Ficke z klasy V za hasło: "Nasza gmina EKO jest, segregować umie też", 
Martynę Stachecką z klasy IV (hasło: "Czy to zima, czy to lato, sortuj śmieci, 

mamo, tato!"), Oliwię Gosek z klasy VI - autorkę hasła: "Cała nasza gmina wie, 
śmieci segreguje się" oraz Julię Krawczyńską z klasy V za hasło: "Mieszkańcy 
Kornowaca! Segregacja się opłaca!". Bardzo cieszymy się z sukcesu naszych 

uczniów i wszystkim gratulujemy.  
Tatiana Koczy 



Zimowa kolorowanka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGLISH PAGE 
Jednym z bardziej ciekawych szkockich świąt jest niewątpliwie noc Barda 

Szkocji, Roberta Burnsa. Wieczorem, 25 stycznia, Szkoci na całym 

świecie zbierają się, żeby powspominać swojego najwybitniejszego  

narodowego wieszcza. Uroczystość ta, znana jako Burns Night, jest 

nieoficjalnym świętem narodowym Szkocji. 

Tego dnia odbywają się Burns Suppers, tradycyjne kolacje. Wieczór 

zaczyna się od Selkirk Grace, modlitwy przed posiłkiem zaadaptowanej 

przez Burnsa. Po modlitwie na stoły wnoszona jest zupa, oczywiście 

szkocka, np. Scotch Broth (która w smaku przypomina nasz krupnik) lub 

Cock-a-Leekie (zupa z porów i ziemniaków na drobiowym 

rosole).Następnie przychodzi pora na haggis (barani żołądek nadziewany 

podrobami, cebulą i płatkami owsianymi). Można go jednak zacząć jeść 

dopiero po oficjalnym pokrojeniu, które jest poprzedzone recytowaniem 

Ody do Haggisa (Address to a Haggis). Na koniec recytacji wznosi się 

toast za haggis i już można jeść. Haggis podawany jest z neeps and 

tatties, czyli puree ziemniaczanym i puree z rzepy. Deser też musi być 

szkocki, serwuje się zatem np. crannachan, czyli mieszankę słodkiej 

śmietanki, miodu, whisky, malin i płatków owsianych.Na zakończenie 

wieczoru wszyscy śpiewają, trzymając się za ręce, Auld Lang Syne, 

najprawdopodobniej najbardziej znaną na świecie pieśń Roberta Burnsa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Kłobuch 



„Tarzan” w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu 
 
 

Reżyseria: Tomasz Dutkiewicz 

Choreografia: Sylwia Adamowicz 

Kierownictwo muzyczne: Sebastian Perłowski 

Przygotowania wokalne: Justyna Motylka 

Scenografia: Wojciech Stefaniak 

Kostiumy: Elżbieta Terlikowska 

 

W 2007 roku musical „Tarzan” zawitał do Europy, w Scheveningen w Holandii odbyła                

się premiera jego pierwszej międzynarodowej produkcji. W 2008 roku powstała, 

przygotowana z niebywałym rozmachem, inscenizacja w Hamburgu, która na 
scenie tamtejszego teatru jest wystawiana do dziś. 

Polska prapremiera „Tarzana” jest jednym z największych  musicalowych  widowisk             

w dotychczasowej historii tego gatunku w Polsce. Widzowie znajdą w „Tarzanie” 

wszystko, co najlepsze w wielkim musicalowym widowisku: przebojową muzykę, barwne 

kostiumy, ekwilibrystyczne popisy akrobatów i gimnastyków. Obok  utalentowanych 

młodych aktorów, wyłonionych w ogólnopolskim castingu, na scenie pojawiają się artyści 

doskonale znani miłośnikom musicalu w naszym kraju. W roli tytułowej występują Wiktor 

Korszla, debiutujący aktor musicalowy, wokalista i tancerz, oraz Paweł Kubat, znany 

m.in. z roli Danny’ego Zuko w „Grease” w Teatrze Muzycznym w Gdyni, którym jako 

Jane towarzyszą Anna Gigiel, aktorka związana z warszawskim Teatrem Muzycznym 

Roma. Aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku, oraz Andrzej Skorupa, aktor 

Gliwickiego Teatru Muzycznego, znany z jego sceny m.in. dzięki rolom w musicalach 

"Hair" (Claude) i "High School Musical" (Chad), a stołecznym widzom jako Frank w "The 

Rocky Horror Show" w Och-teatrze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciekawostki o recyklingu 

 

Recykling to jedna z metod ochrony środowiska naturalnego.   

Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz 

zmniejszenie ilości odpadów na świecie 

Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego 

wykorzystania tych samych materiałów, z uwzględnieniem 

minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione 

są surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia oraz 

surowce służące do ich późniejszego przetworzenia. 

Hasła promujące recykling : 

1.Recyklinguję i dobrze się z tym czuję ! 
2.StaRE-CYKLICZNIE nowym zastępuj ! 

3.Stara pralka ma rację, bo wierzy w reinkarnację ! 
 

 
Edyta Gąsior 

 

         

  

 
 

 

 

 
 

 



Deutsch Seite 
 

Karneval in Deutschland – Karnawał w Niemczech 

 

Fasching, Fastnacht albo Karneval to bardzo stary zwyczaj, obchodzony 

szczególnie w Nadrenii. 

Czas karnawału Niemcy nazywają „piątą porą roku – die Fünfte 

Jahreszeit”, która trwa od 11 listopada do środy popielcowej, zwanej 

Aschermittwoch. 

Bardzo popularne są bale przebierańców i nasi zachodni sąsiedzi są bardzo 

pomysłowi, jeżeli chodzi o wybór odpowiedniego stroju.  

 

 

 

 

 

 

Zwieńczeniem karnawałowej zabawy są barwne korowody ciągnące 

ulicami miast w zapustny poniedziałek, czyli Rosenmontag. Na 

platformach pojawiają się wielkie kukły przedstawiające karykatury 

znanych postaci, a przebierańcy towarzyszący niecodziennym pojazdom 

rozdają zgromadzonym tłumom słodycze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Turniej szachowo – warcabowy 
 

 

 

1 marca 2013r. w Pogrzebieniu odbył się 

Gminny Turniej Warcabowo-Szachowy. Naszą 

szkołę w rozgrywkach warcabowych 

reprezentowali: Dominik Szewczyk, który 

wywalczył II miejsce, Jakub Rusok, Patrycja 

Wycisk i Nicola Seget. W turnieju szachowym 

wystąpili: Mateusz Buda, Mariusz 

Wichtowski, Robert Kornas i Edyta Gąsior. 

Drużyna z Rzuchowa zajęła III miejsce. 

 

 

 

Wakacyjne zakupy -  stroje góralskie 
W czasie ferii za pieniądze, które udało nam się zebrać w trakcie 

organizowanych przez samorząd kawiarenek, zakupiliśmy stroje góralskie: 

chusty, korale oraz materiał na spódniczki dla dziewczynek, a także 

kapelusze i ciupagi dla chłopców. Już niedługo w nich wystąpimy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
Samorząd Szkolny 



Nasze recenzje z przedstawienia teatralnego „Tarzan” 

„W trakcie przedstawienia byłam i wzruszona i rozbawiona. Nad moją głową latały 

liczne małpy i motyle, a między nogami biegały pająki. Efekty specjalne i 
oświetlenie było godne podziwu, a aktorzy zachwycający. Najlepszy, według 

mnie, był moment, kiedy Tarzan poznał swoją przeszłość. Ogółem podobało mi 
się.” 

Edyta Gąsior kl. IV 

„Musical pod tytułem „Tarzan” zrobił na mnie duże wrażenie. Bardzo podobały mi 
się kolorowe kostiumy aktorów. Najśmieszniejsze były małpy, które skakały         

i zjeżdżały na linach oraz wykonywały salta nad głowami widzów. Patrząc na ten 
musical, przeniosłem się w bajkowy świat i z zapartym tchem śledziłem całą 

akcję. Wszystkim polecam obejrzenie tego przedstawienia, bo naprawdę warto.” 

Miłosz Musiolik kl. IV 

 

 

 

 

 

 

„Spektakl był naprawdę wzruszający i zaskakujący. Wspaniała gra świateł i efekty 
multimedialne sprawiały, że przedstawienie było bezbłędne. Oprócz wspaniałej 

choreografii, doskonałych piosenek i ciekawych kostiumów widzów zaskoczyło to, 
że aktorzy biegali, skakali, a nawet „fruwali” nad widownią. Najbardziej podobała 

mi się aktorka Anna Gigiel grająca Jane, która zadebiutowała w scenie z 
motylami. Przedstawienie było bardzo udane i chętnie wybrałabym się na nie 

jeszcze raz. Serdecznie polecam. 

Emilia Krawczyńska kl. V 

Przedstawienie „Tarzan” w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu bardzo mi się 
podobało. Uważam, że aktorzy świetnie pokazywali uczucia nie słowami tylko 

gestami. Również podobało mi się połączenie różnych stylów tańca, czyli baletu i 
breakdance-u. 

W przedstawieniu były też różne akrobacje, np. w scenie, w której  
 Jane oglądała rośliny i zwierzęta w dżungli. 

Moim zdaniem dobrym pomysłem było to, żeby aktorzy przechodzili obok 
publiczności, zjeżdżali na linach nad ich głowami. Gdy Kala, mama Tarzana,  

pokazała synowi miejsce, gdzie byli jego rodzice, bardzo mnie to wzruszyło, bo 
było pokazane jednocześnie jak Tarzan był razem z rodzicami i gdy był trochę 

starszy; bardzo mi się to podobało. Zaskoczył mnie koniec, gdy Tarzan i Jane się 
pocałowali (…). 

 Bardzo mi się podobał ten spektakl i mam nadzieję, że pojadę jeszcze na 
przedstawienie tej grupy teatralnej. 

Patrycja Tkocz kl. VI 

„[…]Przedstawienie postało  na podstawie powieści: „Tarzan wśród małp” E.R. 

Burroughsa oraz „Tarzan” wytwórni Disney. Reżyserem przedstawienia jest 
Tomasz Dutkiewicz. Choreografią zajęła się Sylwia Adamowicz. Scenografię 

wykonał Wojciech Stefaniak, kostiumy Elżbieta Terlikowska, a w tle można było 
usłyszeć muzykę Phila Collinsa. Głównymi bohaterami byli Paweł Kubat – Tarzan, 

Bartek Kaszuba – Młody Tarzan, Anna Gigiel – Jane, Michał Musiał – Kerczak, 
Wioletta Białk – Kala, Maciej Glaza – Terk. W czasie spektaklu mogliśmy 

podziwiać wspaniałe efekty dźwiękowe i świetlne. Widzów zadziwiło to, że aktorzy 
poruszali się między nimi i zjeżdżali po lianach nad ich głowami. Historia 

opowiada o chłopcu o imieniu Tarzan, którego przygarnęła gorylica Kala. Tarzan 
wychowuje się wśród małp, które niestety go nie polubiły. Lecz Tarzan znajduje 

sobie wśród nich przyjaciela o imieniu Terk […]” 
 

Julia Krawczyńska kl. V 

 
 

 


