Uśmiechnij się !!!
Lekcja w szkole w czasach paleozoiku. Nauczycielka wykuwa na kamiennej tablicy
pytanie: Ile to jest 2+2? Wzywa do odpowiedzi Jasia. Ten nie zna odpowiedzi i zastanawia
się. Nagle słychać straszny huk i unoszą się tumany kurzu. Nauczycielka pyta surowo:
- Dzieci! Kto rzucił ściągę?!
Pani kazała dzieciom przynieść do szkoły swoje domowe zwierzątka... Małgosia przyniosła
kotka, Jadzia pieska, a Jasio przyniósł żabę...
- No i co ta twoja żaba potrafi, Jasiu? - pyta pani.
Jasio szturchnął żabę, a ona:
- Kła!
Jasio ze stoickim spokojem jeszcze raz szturchnął żabę, ale ona znowu:
- Kła!
Wreszcie Jasiu się zdenerwował i uderzył pięścią o stół, a żaba:
- Kłanta namera, tarira Kłanta namera, Kłanta namera...
Dziecko wychodzi ze szkoły. Koło niego podjeżdża samochód w którym siedzi tylko jeden samotny facet. Krzyczy do
dziecka:
- Wsiadasz?
- Nie!
- No chodź... mam cukierki...
- Nie!
- Hej, mam cukierki i czekoladę! Wsiadaj!
- Nie, nie wsiądę!
- Jeżeli wsiądziesz będę dla ciebie bardzo miły!
- Nie!
- Ok, jeżeli wsiądziesz dostaniesz bilet do kina...
- Nie!
- To czego w końcu chcesz!
- Tato, mówiłem ci setki razy żebyś po mnie do szkoły nie przyjeżdżał
Ładą!

Przychodzi Jasiu ze szkoły i mówi:
- Tato, tato jako jedyny odpowiedziałem na pytanie nauczyciela.
Tata na to:
- Brawo synku!! A jakie to było pytanie??
Na to Jasiu:
- Kto nie odrobił pracy domowej?
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Kolorowanka
,, Pani wiosna”

Wielkanoc
Wielkanoc, Pascha, Niedziela wielkanocna, Zmartwychwstanie
Pańskie. Wielki Dzień — najstarsze i najważniejsze święto
chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,
obchodzone przez Kościoły chrześcijańskie wyznające Nicejskie
Credo (325 r.). Poprzedzający ją tydzień, stanowiący okres
wspominania najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń,
nazywany jest Wielkim Tygodniem. Ostatnie trzy doby tego
tygodnia: Wielki Czwartek (wieczór), Wielki Piątek, Wielka Sobota
i Niedziela Zmartwychwstania znane są jako Triduum Paschalne
(Triduum Paschale). W chrześcijaństwie wprawdzie każda niedziela
jest pamiątką zmartwychwstania Chrystusa, ale Niedziela
Zmartwychwstania jest z nich najbardziej uroczysta.

Wielki Czwartek – w tym dniu został ustanowiony sakrament
Eucharystii.
Wielki Piątek – drugi dzień Triduum Paschalnego, upamiętniający
śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu.
Wielka Sobota – święto chrześcijańskie, przedostatni dzień
Wielkiego Tygodnia, poprzedzający święto Zmartwychwstania.
Należy do Triduum Paschalnego. Obchodzone przez chrześcijan obu
tradycji, wschodniej i zachodniej. W tym dniu w kościele odbywa
się święcenie pokarmów.
Wiktoria Kwiatkowska

Światowy Dzień Ziemi

Zwyczaje i tradycje wielkanocne
Święconka

22.04.2013r. w Szkole Podstawowej w Rzuchowie obchodziliśmy
Światowy Dzień Ziemi.
Zorganizowany został szkolny konkurs poezji o tematyce
przyrodniczo – ekologicznej. Uczniowie deklamowali wiersze,
które oceniała komisja składająca się z nauczycieli. Najlepsi
recytatorzy otrzymali dyplomy oraz roślinki ogrodowe. Następnie
każda klasa otrzymała zadanie przygotowania plakatu lub rzeźby,
wytworu z surowców wtórnych i hasła o tematyce ekologicznej.
Prace zostały zaprezentowane na forum szkoły oraz rozwieszone
na zewnątrz budynku tak, aby mieszkańcy Rzuchowa również
zainteresowali się sprawami ochrony środowiska.
Wszyscy świetnie się bawili, a przy okazji uczyli, jak chronić
naszą planetę.

Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie należało tego
dnia poświęcić koszyczek (a wielki kosz) z jedzeniem. Nie mogło w nim
zabraknąć baranka (symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin
(na znak, że kończy się post). Święcono też chrzan, – bo „gorycz męki
Pańskiej i śmierci została zwyciężona przez słodycz zmartwychwstania”,
masło – oznakę dobrobytu – i jajka – symbol narodzenia. Święconkę jadło się
następnego dnia, po rezurekcji. Tego dnia święcono też wodę.

Lany poniedziałek
Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka – to zabawa, którą wszyscy
doskonałe znamy. Oblewać można było wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego
dnia panny miały większe szanse na zamążpójście. A jeśli któraś się obraziła –
to nieprędko znalazła męża. Wykupić się można było od oblewania pisanką –
stąd każda panna starała się, by jej kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak,
wręczając tego dnia pannie pisankę, dawał jej do zrozumienia, że mu się
podoba.

Szukanie zajączka
Izabela Janczar

Wyrazem wielkanocnej radości rodziny może być po zakończeniu śniadania,
wspólna zabawa – zwana szukaniem zajączka, czyli małej niespodzianki dla
każdego.

Wielka Niedziela – dzień radości
W Wielką Niedzielę poranny huk petard i dźwięk dzwonów miał obudzić
śpiących w Tatrach rycerzy, poruszyć zatwardziałe serca skąpców i
złośliwych sąsiadów. Po rezurekcji zasiadano do świątecznego śniadania.
Najpierw dzielono się jajkiem. Na stole nie mogło zabraknąć baby
wielkanocnej i dziada, – czyli mazurka.

Prima aprilis

XIX Dziecięce Spotkania Teatralne
W marcu obchodzony jest Międzynarodowy Dzień
Teatru. W tym miesiącu też odbywały się w Gliwickim
Teatrze Muzycznym już XIX Dziecięce Spotkania
Teatralne. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w nich
poprzez udział w słynnym widowisku przygotowanym
przez GTM oraz Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu. Na
musical "Tarzan" wybrało się 52 uczniów z klas I - VI.
Przedstawienie dostarczyło młodzieży szkolnej wielu
niezapomnianych wrażeń i emocji. W opiniach uczniów
szczególnie podkreślany był fakt bliskiego kontaktu
aktora z widzem oraz niezwykłe efekty specjalne oraz
akrobacje bohaterów widowiska. Uczestnicy wyjazdu
wrócili zadowoleni i przekonani, że warto poświęcić
czas na dobre sztuki teatralne.

dzień żartów – obyczaj związany z pierwszym dniem kwietnia, obchodzony w
wielu krajach świata. Polega on na robieniu żartów, celowym wprowadzaniu
w błąd, kłamaniu, konkurowaniu w próbach sprawienia, by inni uwierzyli w
coś nieprawdziwego. Tego dnia w wielu mediach pojawiają się różne
żartobliwe informacje. Pochodzenie tego zwyczaju nie jest jeszcze wyjaśnione.
Obyczaj ten dotarł do Polski z Europy Zachodniej przez Niemcy w epoce
nowożytnej w XVI wieku. W XVII został już uznany za „modę staroletnią”,
zaczął on być wtedy obchodzony w podobnej formie, w jakiej występuje do
dzisiaj. Przeświadczenie to przeniknęło nawet do najwyższych kręgów
państwowych – przykładowo sojusz antyturecki z Leopoldem I Habsburgiem
podpisano 1 kwietnia 1683, ale antydatowano go na 31 marca, aby na
dokumencie nie widniała data prima aprilis. Pierwszego kwietnia poświęcano
opowiadaniu zmyślonych historii, robieniu przeróżnych dowcipów i
naigrawaniu się z naiwnych, bądź nieostrożnych ludzi. Dzień ten uważano za
niepoważny i starano się nie robić w nim żadnych ważnych rzeczy. Dziś
pierwszy kwietnia obchodzimy jako dzień radosny, w którym celowo próbuje
się wprowadzić innych w błąd. Z robieniem psikusów przez dzieci w wieku
szkolnym związany był w niektórych regionach także 12 marca – dzień św.
Grzegorza, patrona uczących się. Obyczaj ten nosił nazwę gregorianek lub
gegołów.
Niektóre kawały:

Tatiana Koczy

Czego nie może powiedzieć ośmiolatek?
Że nie oglądał żadnej bajki od dziesięciu lat.

Przyjeżdża Amerykanin na wieś i gospodarz do niego mówi:
- Idź do chlewa i wyciepej gnój.
Amerykanin mówi do gospodarza:
- What?
- Łot krowy i Łot konia.
Wiktoria Kwiatkows

Konkurs języka niemieckiego „Der
Deutschkenner”
W piątek 05.04.2013 odbyła się w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Chałupkach trzecia edycja konkursu
„Der Deutschkenner”. Konkurs ten organizowany był przez
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa
Śląskiego oraz Szkołę Podstawową w Chałupkach i
przeznaczony był dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.
W konkursie wzięły udział 22 szkoły z województwa śląskiego.
Naszą szkołę reprezentowali: Jakub Rusok z klasy II, Paulina
Ficke i Łukasz Ziental z klasy trzeciej. Konkurs składał się z
dwóch części :
I część: konkurs leksykalny (drużynowy)
II część: konkurs indywidualny.
Tematyka konkursu obejmowała treści zawarte w programie
nauczania języka niemieckiego przeznaczone na trzy lata
nauki. Nasi uczniowie skrupulatnie i solidnie przygotowywali
się do konkursu, co prawda nie udało im się zająć miejsca na
podium, ale w konkursie drużynowym zdobyli 51 punktów na
79 możliwych i za to należą im się gratulacje!
Weronika Kłosek

Wiersze dla wszystkich pań i
dziewczynek z okazji Dnia Kobiet
Marzec pięknie się wystroił,
W kole między dziećmi stoi
I gromadkę uśmiechniętą
Pyta: jakie dzisiaj święto?...
Zapamiętaj sobie - dzisiaj jest DZIEŃ KOBIET!
Marzec wyjął grosik srebrny,
Teraz będzie mu potrzebny.
Do kwiaciarni marzec pobiegł,
Kupić bukiet na święto kobiet.

Wiktoria Kwiatkowska

I i II miejsce w IX Międzygminnym
Konkursie Gwary w Pstrążnej
18 kwietnia 2013r. w Szkole Podstawowej w Pstrążnej odbył się IX
Międzygminny Konkurs Gwary "Nasza śląsko mowa". Swój repertuar
w kategoriach: piosenka, monolog i scenka zaprezentowali uczniowie
z ośmiu szkół: z Pstrążnej, Lysek, Adamowic, Raszczyc, Zwonowic,
Kobyli, Pogrzebienia i Rzuchowa. Uczniowie z Rzuchowa wrócili z
konkursu z pierwszym miejscem za kategorię: piosenka oraz trzema
dyplomami za zdobycie II miejsca w kategoriach: monolog, scenka i
piosenka. Pierwszym miejscem nagrodzono piosenkę "Obejrzycie wy
dziewuchy", którą zaśpiewały uczennice klasy II: Nikola Seget, Julia
Primus, Michalina Ploch, Wiktoria Zielonka, Patrycja Wycisk. Za
piosenkę "Jak żech chodził do szkoły" zaprezentowaną przez
czwartoklasistów - Edytę Gąsior, Kamila Jęczmionkę, Miłosza
Musiolika, Łukasza Domańskiego, Martynę Grelę, Wiktorię
Kwiatkowską - otrzymaliśmy II miejsce. W czasie konkursu uczniowie
przedstawili dwie śląskie scenki: "Dwa kamraty"(kl.II) oraz "Na
śląskim podwórku"(kl.IV). Scenka uczniów klasy IV zdobyła II
miejsce. Drugą nagrodę otrzymał również monolog "Siedym dziecek
Francka Tydnia" wygłoszony przez uczennicę czwartej klasy Edytę
Gąsior. Do konkursu uczniowie zostali przygotowani przez panią
Henrietę Fojcik i Tatianę Koczy. Konkurs gwary przebiegał w miłej,
życzliwej atmosferze. Wysłuchali legendy w śląskiej gwarze
opowiedzianej przez jedną z mieszkanek Pstrążnej.
Tatiana Koczy

Wybór Króla i Królowej Uprzejmości
Pierwszy dzień wiosny powitaliśmy wspólną zabawą, w czasie której
spośród uczniów Szkoły Podstawowej w Rzuchowie wybieraliśmy
Króla i Królową Uprzejmości. Do konkursu stanęli chłopcy oraz
dziewczynki wybrani w drodze głosowania przez poszczególne klasy.
Każdy uczeń mógł oddać swój głos na kolegę, który, jego zdaniem, jest
na co dzień kulturalny, uprzejmy, miły i serdeczny wobec swych
rówieśników. Za takich uczniów uznano:
Ewę Adamczyk, Łukasza Kwiatkowskiego, Patrycję Wycisk, Jakuba
Rusoka, Klaudię Deptę, Filipa Franiczka, Martynę Grelę, Łukasza
Domańskiego, Oliwię Ficke, Szymona Murańskiego, Oliwię Gosek
oraz Roberta Plurę. Uczniowie ci musieli następnie wykazać się
wiedzą i umiejętnościami dotyczącymi zasad savoir - vivre'u. Z
kolejnymi rundami turnieju najlepiej poradzili sobie uczniowie klasy
I - Ewa Adamczyk i Łukasz Kwiatkowski - i tym samym otrzymali ów
zaszczytny tytuł Króla i Królowej Uprzejmości. Zabawę uświetnił
wiosenny występ drugoklasistów przygotowany przez panią Henrietę
Fojcik.
Tatiana Koczy

