Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2012/2013:
18 września 2012r. godz. 16.00 , zebranie
9 października 2012r. godz. 17.00, konsultacje
13 listopada 2012r. godz. 17.00, konsultacje
11 grudnia 2012r. godz. 17.00, konsultacje
8 stycznia 2013r. godz. 17.00, konsultacje
22 stycznia 2013r. godz. 16.00, zebranie
12 marca 2013r. godz. 17.00, konsultacje
14 maja 2013r. godz. 16.00, zebranie
11 czerwca 2013r. godz. 17.00, konsultacje
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Kalendarz roku szkolnego 2012/2013:
26-31 XI 2012r. – przerwa świąteczna
11-24 II 2013r. – ferie zimowe
28 III-2 VI 2013r. – przerwa wiosenna
18 I 2013r. –zakończenie I semestru
4 IV 2013r. –sprawdzian w klasie VI
28 VI 2013r. – koniec roku szkolnego

W tym roku szkolnym planowane są zawody:
19.12.2012 r. - piłka nożna halowa
16.01.2013 r. - turniej gier i zabaw dla klas II – III
1.03.2013 r. - szachy i warcaby
marzec 2013 r. - tenis stołowy
Zapraszamy zawodników naszej szkoły do eliminacji
w szachach, warcabach i tenisie stołowym.
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Sprzątanie Świata
Sprzątanie Świata to międzynarodowa kampania
odbywającej się na całym świecie w trzeci weekend września .
Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza
miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest
wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw.
W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira
Stanisławska-Meysztowicz. Akcja odbywa się co roku,
począwszy od 1994. Krajowym patronem i koordynatorem
akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. W akcji
uczestniczy młodzież szkolna, harcerze, członkowie
organizacji ekologicznych oraz ochotnicy.
Hasła przewodnie w ostatnich latach:
 2011 – Lasy to życie - chrońmy je.!
 2012 – Kocham, lubię, szanuję... nie śmiecę!

Oprac. na podst. Wikipedii
Wiktoria Kwiatkowska kl.4

Kolorowanka

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY

Uśmiechnij się
Spotyka się dwóch sportowców.
Jeden przychodzi z kijem basebolowym, a drugi się pyta:
- Na co ci ten kij?
- Chciałbym pobić rekord.

Nauczycielka pyta Jasia:
- Jasiu, kiedy się pisze duże litery?
A Jaś na to:
- Kiedy ktoś jest niedowidzący.

Przychodzi Jaś ze szkoły i mówi:
-Mamo, umiem liczyć do dziesięciu!
A mama na to:
-To policz.
-2,3,4,5,6,7,8,9,10.
Mama:
-A jedynka?
-W dzienniku.

5 października 2012r.
w Szkole Podstawowej
w Rzuchowie odbyło się
spotkanie z aspirantem
Mirosławem Szymańskim
z Komendy Powiatowej
Policji w Raciborzu. Pan
Policjant przeprowadził
z młodzieżą pogadankę na
temat różnych problemów
związanych
z bezpieczeństwem dzieci
i młodzieży. Uwrażliwił uczniów na wiele problemów, takich jak:
bezpieczeństwo poruszania się po drogach zarówno pieszych jak
i jeżdżących na rowerach czy motorowerach, omówił zasady zdawania
egzaminu na kartę rowerową i motorowerową, rozmawiał z dziećmi
na temat prawidłowego wyposażenia roweru. Ponadto zwrócił uwagę
uczniów na konieczność noszenia elementów odblaskowych. W czasie
spotkania poruszono też problem szanowania budynków i miejsc
użyteczności publicznej oraz zagadnienie obowiązku szkolnego.
Pan aspirant mówił też o posłuszeństwie dzieci wobec osób dorosłych
i o zakazie zakupu papierosów czy napojów alkoholowych przez osoby
nieletnie. Zaproszony gość wyjaśnił różnicę między przestępstwem
a wykroczeniem. Pan policjant przestrzegał młodzież przed osobami
podejrzanymi, prosił o nierozmawianie z nieznajomymi. W trakcie
spotkania dzieci zadawały wiele pytań, na które otrzymywały rzeczowe
informacje. Wizytę zakończono pamiątkową fotografią.

Tatiana Koczy
Robert Kornas

Dzień Chłopca
Dzień Chłopaka – święto obchodzone 30 września przez
nastolatków w Polsce, popularne wśród uczniów i studentów.
Dziewczęta w tym dniu wręczają chłopcom drobne prezenty,
organizowane są lokalnie konkursy, ogniska.
Święto to w poszczególnych krajach jest obchodzone
w następujących datach:



 7 lutego – Malta
23 lutego – Białoruś, Rosja, Ukraina
5 kwietnia – Wielka Brytania, Irlandia
 5 maja – Japonia
 15 lipca – Brazylia
 7 października – Norwegia
 19 listopada – Indie
 25 listopada – Kanada

W tym dniu w naszej szkole dziewczynki przygotowują
drobne upominki oraz słodki poczęstunek.

Łukasz Domański

Sportowo = Zdrowo
Zdrowie na talerzu
Zdrowe przekąski dla każdego
Małe co nieco zwykle kojarzy nam się ze słodyczami lub
słonymi przekąskami (chipsy, cukierki, wafelki, coca -cola
itp.). Jedne i drugie są kaloryczne oraz zawierają dużo tłuszczu,
dlatego nazywamy je „pustymi kaloriami”.
Jak to zmienić?
Warto zastąpić je smacznymi i zdrowymi przekąskami,
gdy pojawi się uczucie, że „musimy coś przekąsić”.
Zatem po co sięgnąć?
Orzechy włoskie, suszone figi, morele, śliwki, żurawina,
rodzynki, migdały, pestki dyni, słonecznika dodadzą ci energii,
witamin i urody! Nie zapominajmy też o owocach jak jabłka,
gruszki, śliwki itp. Można mieszać te produkty z jogurtami,
dodawać płatki owsiane oraz miód. Warto pochrupać
na przerwie takie przekąski.
Może ty pierwszy zapoczątkujesz ten zdrowy zwyczaj
w naszej szkole?!!
Na zdrowie
Anna Adamczyk

Ciekawostki jesienne
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Jesień – jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie,
w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi
temperaturami powietrza z malejącą średnią dobową oraz (w przypadku
Polski) stosunkowo dużym w skali roku opadem atmosferycznym.
W świecie roślin i zwierząt jest to okres gromadzenia zapasów przed
zimą.
Za jesień klimatyczną przyjmuje się okres roku (następujący po lecie),
w którym średnie dobowe temperatury powietrza wahają się pomiędzy
15 a 5 °C. Zasadniczo po jesieni następuje zima, jednak pomiędzy tymi
okresami znajduje się klimatyczny etap przejściowy – przedzimie.
Jesień astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy jesiennej
i trwa do momentu przesilenia zimowego, co w przybliżeniu oznacza
na półkuli północnej okres pomiędzy 23 września a 22 grudnia (czasami
daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień później, a w roku
przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte o jeden dzień). Podczas
jesieni astronomicznej dzienna pora dnia jest krótsza od pory nocnej,
a ponadto z każdą kolejną dobą dnia ubywa, a nocy przybywa.

Halloween - zwyczaj związany z maskaradą i odnoszący
się do święta zmarłych, obchodzony w wielu krajach nocą
31 października, czyli przed dniem Wszystkich Świętych.
Odniesienia do Halloween są często widoczne w kulturze
popularnej, głównie amerykańskiej.
Halloween najhuczniej jest obchodzony w Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Mimo,
że dzień nie jest świętem urzędowym, cieszy się po święcie
Bożego Narodzenia największą popularnością. Święto
Halloween w Polsc e pojawiło się w latach 90.

Łukasz Domański
Agnieszka Kłobuch

