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"Trzask" w Rudzie-Hucie

W tym wydaniu naszej szkolnej gazetki zwanej
od lat „ Skrybusem”,
razem z zespołem redakcyjnym podamy treści,
których nie było
wcześniej, czyli dodajemy nowe łamy.
Aby Was zaciekawić, dołożyliśmy do naszej
gazetki nowe formy
artykułów oraz kawały tematyczne. Mamy
nadzieję, że chętnie
będziecie sięgać po nasz kwartalnik.
Zapraszamy!
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Dzień Języka Ojczysztego

 

Z„A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”. Tak głosił Mikołaj Rej -
jeden z pierwszych pisarzy i poetów XVI wieku, który świadomie pisał w języku polskim. Ów cytat Reja
obrazuje przekaz, aby teksty polskich autorów powstawały w języku ojczystym, a nie w łacinie.
500 lat później w dobie wielonarodowościowej i wielojęzycznej Europy i całego globu, UNESCO ustanawia 21
lutego Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego. Święto to ma na celu podkreślenie różnorodności
językowej świata oraz zwrócenie uwagi na języki zagrożone i powoli ginące. To bardzo ważna data, która ma
nam przypomnieć, że chroniąc język ojczysty, nasz piękny (choć niełatwy) polski język, dbamy również o
tożsamość kulturową.
Aby w dniu obchodów naszego narodowego języka można było poświętować i wyróżnić uczniów, kilka dni
wcześniej odbyły się dwa konkursy: Szkolny Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii” oraz Szkolny Konkurs
„Mistrz polskiej gramatyki”. Zwyciężczynią pierwszego konkursu okazała się uczennica klasy 8b Laura
Sobczuk. Laura zna nie tylko zasady ortografii, ale wykazała się bezbłędnością interpunkcyjną, nawet w
składniowych wtrąceniach. Laura wiele czyta, tudzież na przerwach między lekcjami. Okazuje się, że czytanie
popłaca, uczennica pisze bezbłędnie. Laur zwycięstwa dla Laury!
W drugim konkursie „Mistrz polskiej gramatyki” zwyciężyła Marlena Fedoruk. Na piątkowej lekcji języka
polskiego uczestniczyła w dogrywce, którą wygrała z dwiema koleżankami z klasy - Julką Wilkos i Kingą
Panas. Dziewczyny we trzy wykazywały się dużą wiedzą z zakresu językowego, ale zwyciężczyni jest tylko
jedna. Brawo, Marlenko!
Trzeci konkurs miał charakter otwarty, polegał na zobrazowaniu plastycznym dowolną techniką wybranego
polskiego związku frazeologicznego. Najpiękniejsze prace naszych uczniów z klas 4-8 zostały zaprezentowane
na tablicy na górnym holu szkoły. 
Język jest ważną częścią każdego narodu i świadectwem jego istnienia. Powinniśmy go używać poprawnie, dbać
o niego, a także cieszyć się jego pięknem. Zachwyćmy się nim i dbajmy, gdyż powtarzając za C. K. Norwidem
„Nie miecz, nie tarcza bronią języka, lecz arcydzieła”. Henryk Sienkiewicz w pięknej noweli „Latarnik” napisał
tak o Skawińskim, polskim tułaczu, latarniku w Aspinwall, spragnionym polskości, spragnionym języka i domu:
„Oto czterdzieści lat dobiegało, jak nie widział kraju i Bóg wie ile, jak nie słyszał mowy rodzinnej, a tu
tymczasem ta mowa przyszła do niego sama - przepłynęła ocean i znalazła go, samotnika, na drugiej półkuli,
taka kochana, taka droga, taka śliczna! (…)”



 

13.01.2023r. odbyło się podsumowanie wyników w nauce, frekwencji i sporcie za pierwszy semestr roku szkolnego
2022/2023. Samorząd Uczniowski przygotowała prezentację z wynikami dla poszczególnych klas. Po
podsumowaniu pan Roman Czwaliński omówił wyniki sportowe naszych zapaśników i wręczył im zdobyte medale.
Następnie zostały wręczone nagrody za konkursy i podziękowania za pracę na rzecz szkoły wyróżniającym się
uczniom. Pani Dorota Sawicka - zastępca dyrektora szkoły - nagrodziła uczniów za dwa konkursy:
1. „Przyroda w obiektywie” w ramach Projektu edukacji ekologicznej WFOŚIGW w Lublinie, LOP w Chełmie
„Żeby chronić, trzeba poznać II”.
W II kategorii: uczniowie klas 4 – 6 Anita Grabowska z klasy 5b zajęła III miejsce, w kategorii klas 7 – 8 Filip
Maksymiuk zajął pierwsze miejsce.
2. „Test wiedzy z biologii z klasy 7” dla klasy 8a. Do konkursu przystąpiło 22 uczniów. Konkurs odbył się w
ramach działań biblioteki szkolnej realizującej „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-
2025”. Komisja w składzie: p. Dorota Sawicka – przewodnicząca, nauczyciel biologii, p. Renata
Błach - bibliotekarz, nauczyciel przyrody, Julia Wilkos – członek, Marlena Fedoruk - członek wyłoniła
zwycięzców konkursu. Wyniki konkursu: I miejsce – Aleksandra Bąk, II miejsce – Julia Suszczyk, III miejsce –
Kornelia Żugaj. Uczennice otrzymały dyplomy i nagrody książkowe.
Następnie pani Wioletta Hołomiej podsumowała szkolne konkursy plastyczne a pani Katarzyna Lipiak szkolne
konkursy z profilaktyki uzależnień. Na zakończenie opiekun Samorządu Uczniowskiego wręczył podziękowania
uczniom, którzy aktywnie włączają się w działania i akcje na rzecz szkoły, tj.:
1. Filipowi Maksymiukowi
2. Damianowi Woźnickiemu
3. Piotrowi Bąkowi
4. Igorowi Psuja
5. Julii Suszczyk
6. Marlenie Fedoruk
Podziękowania również otrzymały klasy, które włączyły się w akcję "Słodkich Czwartków"
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Półrocze

Na odpoczynek od zawodowych zajęć 
w grudniu 2022r przeszedł Pan Andrzej
Szlichtyng.
Uczniowie naszej szkoły mają dla Pana 
 wiele sympatii, Panie Andrzeju 😊  

Pożegnanie przyjaciela szkoły Andrzeja Szlichtynga "Felka"



KOMIKS
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O SZKOLE PÓL ŻARTEM,
PÓŁ SERIO

 

NAUCZYCIEL SPRAWDZA ZADANIE DOMOWE...
- OTWÓRZCIE ZESZYTY... KINGA, KIEDY ODRABIASZ

LEKCJE?
- PO OBIEDZIE.

- TO CZEMU TEJ PRACY DOMOWEJ NIE ODROBIŁAŚ?
- BO JESTEM NA DIECIE.

 
 
 
 
 
 
 
 

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO PYTA UCZNIÓW:
- JAK BRZMI LICZBA MNOGA DO RZECZOWNIKA   

 „NIEDZIELA”?
- WAKACJE, PROSZĘ PANI.

 
 
 
 
 
 
 
 

PRZYCHODZI MĘŻCZYZNA DO KSIĘGARNI I PYTA?
– CZY JEST „PAN TADEUSZ”?

SPRZEDAWCZYNI WOŁA NA ZAPLECZU:
– PANIE TADZIU, KTOŚ DO PANA.

To spraw, żeby dobrze mi
 poszło na egzaminie z 

polskiego



DZIEŃ KOBIET
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Wszystkim Paniom i Koleżankom ze szkoły życzenia
każdego dnia
piękniejszego niż poprzedni życzą Chłopcy i Panowie ze
Szkoły
Podstawowej w Rudzie- Hucie.

Ciekawostki o Dniu Kobiet:
-Umiłowanie kobiet w starożytności 
Zdawać by się mogło, że Dzień Kobiet jest świętem
stosunkowo
młodym, związanym z postępem, świadomością, walką o
prawa
kobiet. Tymczasem za pierwowzór można przyjąć
obchodzone w
starożytnym Rzymie na początku marca Matronalia. To
okres
kojarzony z płodnością i macierzyństwem, dlatego też
mężowi
obdarowywali swoje wybranki prezentami. 
-Dzień Kobiet na świecie  
Dzień Kobiet jest obecnie oficjalnym świętem w wielu
krajach na
świecie, m.in. w Albanii, Algierii, Brazylii, Chinach,
Rumunii, Rosji,
Serbii, Tadżykistanie, Ukrainie, Uzbekistanie, Wietnamie
czy we
Włoszech. Nie zawsze jest to 8 marca. Na przykład w
Tunezji Święto
Kobiet obchodzone jest 13 sierpnia. W Armenii świętowanie
trwa aż
miesiąc, od 8 marca do 7 kwietnia. W większości krajów
kobiety
otrzymują drobne podarunki i kwiaty. We Włoszek i w Rosji
symbolem Dnia Kobiet jest akacja srebrzysta, a nie jak w
Polsce
goździk i tulipan. Fanki tego święta mogą pozazdrościć
Wietnamkom.
Tam Dzień Kobiet (a może „Pół Roku Kobiet„) trwa od 8
marca do 20
października. 



KĄCIK LITERACKI, CZYLI
COŚ DLA DUSZY
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Uczniowie naszej szkoły, jeśli mają wenę, to
umieją mówić wierszem.
Oto ich twórczość:

„Mój Przyjaciel”
Wojtek, mój Przyjaciel drogi,

Jak ja, lubi pierogi.
Z nim nigdy nie ma nudy,
Nie zna , co to życia trudy.
Lubi ganiać Pawła kury,

Niestraszne mu burzowe chmury.
Choć boi się żab,

Z nim ciekawszy jest świat.
 

              Autor: Max Śliwiński, klasa 5a

„Ostatnia rozmowa”
Twa śmierć przyszła niespodziewanie.
Nic nie dało me w rozpaczy wołanie.
Tęsknię za Tobą , Twoim uśmiechem.

Byłeś i będziesz mego serca oddechem.
Nie byłam gotowa na nasze rozstanie.
To było dla mnie koszmarne doznanie.
Odszedłeś cicho, bez bólu, cierpienia.

Mrokiem okryłeś radości wspomnienia.
Śmierć nie pyta, wcale nie uprzedza,
Może i lepsza jest taka niewiedza?

(….)
Dziś jesteś w niebie,

Z Bogiem razem siedzisz,
Spoglądasz z góry,

Oczyma nas śledzisz.
 

                                  Autor: Ewelina Dąbrowska, kl.7

„Przyjaciel”
Hej dziewczyny! Hej chłopaki!

Zgadnijcie, kto to taki?
Gdy mi smutno, to mnie wspiera,

Kiedy płaczę- łzy ociera.
Kiedy w szkole nie ma mnie,

To on lekcje zaraz śle.
Kiedy w łóżku chory leżę,
To odmawia już pacierze,

 
Żebym tylko zdrowy był
I już biegał razem z nim.

Stoi zawsze za mną murem,
Kiedy ktoś dokuczyć chce.
Bo on zawsze broni mnie.
Ze mną śmieje się i płacze.

To jest właśnie mój PRZYJACIEL!
 

                          Autor: Igor Psuja, kl.5a



Znaleziono skamieniałe szczątki największego
pingwina w historii

Przed milionami lat żyjące na Ziemi ptaki były znacznie większe
niż
te, które widzimy w obecnych czasach. Niedawno natrafiono na
rekordowe pod względem rozmiaru szczątki, należące do dwóch
pradawnych gatunków pingwina. Jeden z nich, jak ustalili
badacze,
osiągał wagę ponad 150 kilogramów - ponad trzy razy więcej niż
największe żyjące obecnie pingwiny. Na skamieniałe szczątki
pingwinów natrafiono na terenie Nowej Zelandii. Należały do
dwóch
różnych gatunków. Odnaleziono je w dość ciekawy sposób. Otóż
na
przełomie 2016 i 2017 roku na terenie North Otago, na
nowozelandzkiej Wyspie Południowej odkryto głazy, których
wiek
oszacowano na ok. 57 milionów lat. Zdecydowanie bardziej
interesujące było jednak to, co znaleziono w tych głazach i były
to
właśnie skamieniałości pingwinów. Wiek tych ptaków oceniono
na od
59,5 do 55,5 miliona lat. Oznacza to, że żyły one mniej więcej od
5 do
10 milionów lat po tym, jak pod koniec kredy wymarły dinozaury
inne, niż latające.  Największe żyjące obecnie pingwiny ważą
zazwyczaj od 22 do 45 kilogramów

KĄCIK NAUKOWY
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GŁĘBOKO POD LODEM ANTARKTYDY NAUKOWCY
ZNALEŹLI TĘTNIĄCY ŻYCIEM EKOSYSTEM

500 metrów pod powierzchnią lodu Antarktydy badacze natrafili na
ukryty ekosystem. Po spuszczeniu w wydrążony odwiert sondy i
zanurzeniu jej w jednej z wielu znajdujących się pod lodem rzek,
naukowcy ujrzeli roje małych, podobnych do krewetek stworzeń.

Pod ladami Antarktydy znajduje się cała sieć ukrytych jezior i rzek.
Naukowcy wiedzą o nich już od jakiegoś czasu, ale do tej pory nie
było możliwości przeprowadzenia badań w tym trudno dostępnym
terenie. Dopiero ekspedycja analizująca wpływ zmian klimatu na

Antarktydę pozwoliła na dokładniejsze badania ukrytych zbiorników.
Podczas tych prac zespół naukowców z Nowej Zelandii natrafił na

podpowierzchniowy ekosystem zamieszkany przez malutkie
skorupiaki.


