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Skrybus
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POR. ZBIGNIEWA TWARDEGO PS. "TRZASK" W RUDZIE-HUCIE

Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się wiosny.
Pogody w sercu i radości
ze Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych!
Dyrekcja, nauczyciele , pracownicy oraz uczniowie

PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA
PIERWSZY SEMESTR
3 marca 2022 r. w Szkole Podstawowej w Rudzie – Hucie
uczniowie uczestniczyli w apelu podsumowującym wyniki
nauczania za semestr pierwszy. W podsumowaniu uczestniczyli
wszyscy uczniowie oraz dyrektorzy naszej szkoły: p. Adam
Marszaluk i p. Dorota Sawicka. Uczniowie w obrazowy sposób
zostali zapoznani z najistotniejszymi elementami oceny
semestralnej,. Dużo uwagi poświęcono zachowaniu. Z
zachowaniem uczniów bezpośrednio wiąże się frekwencja. Jest
ona czynnikiem wpływającym na wyniki nauczania oraz jakość
pracy szkoły. Regularne uczestniczenie w zajęciach szkolnych,
punktualność, obowiązkowość, samodyscyplina to cechy, które
będą procentować w przyszłości.
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Sukces Wojtka
Uczeń klasy III a Wojciech Sitarz, zdobywca I
miejsca
w
Ogólnopolskim
Konkursie
Plastycznym, zorganizowanym przez PKP
Polskie Linie Kolejowe SA pn. „Wybieram kolej,
bo dbam o środowisko” odebrał z rąk Pana
Dyrektora
Adama
Marszaluka
nagrodę
rzeczową oraz dyplom. Jeszcze raz gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów. Jesteśmy bardzo
dumni z Wojtka.

Dzień Kobiet

IW polskim kalendarzu sporo jest dni, które bywają okazją do miłych spotkań czy
gestów, a spośród nich wszystkich taką szczególną datą jest na pewno Dzień
Kobiet. Męska cześć naszej szkoły zawsze stara się pamiętać o tym dniu i okazać
wszystkim wokół Paniom, ile dla nich znaczą. W tym roku było podobnie.
Wszystkie kobietki małe i duże czuły się dziś wyjątkowo. Śmiechu było, co nie
miara, a dzień upłynął w miłej atmosferze. Dziękujemy wszystkim, którzy
zaangażowali się w przygotowanie apelu z tej okazji. Igor Psuja wraz z Pawłem
Borkowskim okazali się wspaniałymi prowadzącymi a męski chór wraz z panem
Markiem Tarnowskim na czele cudownym uzupełnieniem. Kochanym Paniom
raz jeszcze składamy moc najserdeczniejszych życzeń. Obyście spełniły wszystkie
swoje marzenia i zarażały nas optymizmem każdego dnia.
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POWIATOWY PRZEGLĄD PIEŚNI
PATRIOTYCZNEJ
W dniu 24.03.2022r. Odbyło się uroczyste
podsumowanie XXI Powiatowego Przeglądu
Pieśni i Poezji Powstańczej i Patriotycznej. W
kategorii chłopców i dziewcząt wzięło udział 105
uczestników. Bardzo duży sukces osiągnęła
uczennica naszej szkoły Natalia Wróblewska
pod opieką pana Marka Tarnowskiego. W
kategorii klas 7-8 Natalia zajęła I miejsce
zdobywając
Puchar
Starosty
Powiatu
Chełmskiego.

PIERWSZA POMOC

21 marca w oddziale 0a została przeprowadzona prezentacja dotycząca
pierwszej pomocy przedmedycznej przez uczennice z IV Liceum
Ogólnokształcącego w Chełmie realizujące projekt ,,ABC Małego Ratownika”
realizowanego w ramach Olimpiady projektów społecznych Zwolnieni z teorii.
Przedszkolaki chętnie uczestniczyły w zajęciach, wcielały się w rolę osób
poszkodowanych. Dowiedziały się jak powinny postąpić, gdy staną się świadkami
wypadku oraz nauczyły się, jak prawidłowo krok po kroku należy udzielać
pomocy poszkodowanemu.
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JEST W KAŻDYM WIERNYM SERCU POLAKA
Zainspirowani przesłaniem wiersza A. Słonimskiego pt. „Polska” uczniowie klasy IVA
przekładem intersemiotycznym odpowiedzieli na pytanie podmiotu lirycznego” (…) pytasz się
synu, gdzie jest i jaka?”
Pracujemy w zespołach i prezentujemy wytwory prac
Zadaniem uczniów na lekcji języka polskiego w dniu 09 lutego 2022r. było wykonanie map
myśli, na których przedstawili najważniejsze informacje o Polsce. Uczniowie dobierali się w
zespoły wedle indywidualnych preferencji, były to grupy dwu i czteroosobowe. Musieli zmieścić
się w wyznaczonym przez nauczyciela czasie, a zatem uczyli się gospodarować czasem. Po
zakończeniu prac liderzy wraz z pozostałymi członkami grup dokonywali prezentacji na forum
klasy. Wystąpienia publiczne okazały się dla dzieci niesamowitą przygodą, podczas której
zwiększały swoje kompetencje w zakresie pokonywania tremy i reklamowania wypracowanego
produktu. Zgodnie z zasadą oceniania kształtującego uczniowie rozwijali umiejętność
samooceny.
Integracja dyscyplin
Prezentacja wytworów prac uczniów udowodniła, że integracja literatury i sztuki przynosi
pozytywne efekty. Operacja przekodowania jednego kodu na drugi, to jest tekstu poetyckiego
na obraz, okazała się zajmującą czynnością dla wykonawców, a efekty działań wartościowe i
budzące zainteresowanie u odbiorców. Przekład interesemiotyczny łączy się z
multisensoryczną percepcją komunikatu, ułatwiającą jego recepcję, tj. z odbiorem przekazu
kilkoma bądź wszystkimi zmysłami. Lepiej zapamiętujemy dany obiekt, jeśli poznajemy go
wielokanałowo, np., gdy go widzimy, dotykamy, a nawet czujemy jego zapach. Dzieci, w
różnorodnej plastycznie formie, przybliżyły wyobrażoną słowami wiersza A. Słonimskiego
Polskę. Wzbogaciły interpretację własnym pomysłem, korzystając z arkuszy papieru, kredek,
flamastrów, wycinków gazet, fragmentów zasuszonych roślin, kolorowych zdjęć zwierząt, ludzi,
miejsc czy tradycji polskich; zapisywały cytaty ważnych polskich haseł, rysowały symbole
narodowe Podczas pracy dzieci korzystały z narzędzi TIK. Działania uczniów utrwaliłam na
zdjęciach.
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PAMIĘTAMY O POWSTANIU
STYCZNIOWYM!
W dniu 20 stycznia 2022 roku grupa 26 uczniów z klas ósmych wzięła udział w
nietypowej lekcji historii i patriotyzmu. Po raz kolejny w trakcie corocznego marszu
odwiedziła miejsce związane z historią naszej gminy a dokładnie z powstaniem
styczniowym. Tym razem była to Iłowa i pomnik poświęcony powstańcom
walczącym z rosyjskim zaborcą dokładnie 16 stycznia 1864 roku w bitwie pod
Rudnią. Po dotarciu na miejsce w zwartej kolumnie pod opieką nauczycieli historii
(K.Opas i A.Marszaluka) uczniowie zapalili znicze oraz uczcili pamięć o tych którzy
walczyli o naszą niepodległość minutą ciszy. Wysłuchali także informacji o
powstaniu i bitwach na naszym terenie. Na zakończenie wszyscy udali się na
działkę Państwa Elżbiety i Mirosława Bartosz gdzie zorganizowano ognisko
integracyjne z pieczeniem kiełbasek. Należy podkreślić, że coroczne marsze
młodzieży szkolnej zostały zainicjowane przez dyrektora szkoły a realizacją zajmuje
się GAP czyli Grupa Aktywnych Patriotów.
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HAZARD? Nie daj się wciągnąć!
Nasza szkoła przystąpiła do akcji, której celem jest podniesienie świadomości o
zagrożeniach związanych z uzależnieniem od hazardu i uczestnictwem w nielegalnych
grach hazardowych. 13 stycznia 2022 roku funkcjonariuszki Krajowej Administracji
Skarbowej (KAS) Sylwia Sawicka – Kuś i Izabela Kruk – Petruk przeprowadziły w klasach
siódmych i ósmych zajęcia edukacyjne, których celem jest podniesienie świadomości
osób młodych na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą hazard i uzależnienie od niego.
Tematyka zajęć uwzględniła również problem wykorzystywania Internetu przez
podmioty organizujące nielegalne gry hazardowe. Nieświadomi zagrożenia młodzi
ludzie traktują hazard w sieci jako niewinną formę rozrywki. Nie bez znaczenia pozostają
też emocje gracza związane z rywalizacją. To wszystko sprawia, że hazard online, nawet
bez pieniędzy, może być przez młodzież postrzegany jako wciągający i ekscytujący.
Jednocześnie osoby niepełnoletnie są bardziej podatne na negatywne zjawiska płynące
z Internetu, w tym uzależnienie od hazardu. Uzależnienie takie jest chorobą, której skutki
dotykają nie tylko graczy, ale także ich rodziny i najbliższych. Akcja odbywa się pod
honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.
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TEATR W KLASIE - „LEGENDA O WARSZAWSKIM
BAZYLISZKU”
Alternatywna rola ekspresji
Edukacja teatralna ma istotną rolę w kształtowaniu osobowości ucznia. Aktywność twórcza to
jej narzędzie, które stało się pożądaną dyspozycją rozwijającego się człowieka. Osoba
kreatywna, innowacyjna ma szansę na podmiotowe uczestnictwo w procesie rozwoju. Można
by rzec, że kreatywność to stan umysłu. Dziecko kreatywne cechują zdolności twórcze
ujawniane w jakiejś dziedzinie, świadomość własnych możliwości i odwaga twórcza. Ekspresja
twórcza może być alternatywą dla ulegania konformizmowi czy konsumpcjonizmowi.
Kluczową kompetencją ucznia we współczesnej rzeczywistości jest właśnie kreatywność.
Przedstawienie na podstawie scenariusza Wandy Chotomskiej
30 marca 2022 uczniowie klasy 4a pogłębiali przeżycia związane z oglądaniem widowiska oraz
własną ekspresją ruchowo - mimiczną. Widowisko powstało na podstawie scenariusza W.
Chotomskiej w reżyserii nauczycielki j. polskiego A. Jabłońskiej, z aktywną współpracą
jedenaściorga uczniów. W rolach głównych wystąpili:
Garncarka - Zofia Sołtys,
Szewc - Igor Psuja,
Przekupka - Gabrysia Korzeniewska,
Cebularka - Aneta Kalinowska,
Magda - Magda Rozmarynowska,
Bazyliszek – Maxio Śliwiński,
Marek - Szymon Hamulczuk,
Posągi - Julek Sawić i Paweł Borkowski
Sufler - Antoni Dziaduk
Didaskalia - czuwa Paweł Niedźwiecki
Publiczność - pozostali uczniowie klasy 4a, panie: wicedyrektor D. Sawicka i polonistka - A.
Jabłońska. Scenografia łączyła nowoczesność z tradycją: tablica multimedialna przedstawiała
tło zdarzeń, czyli miejsca akcji: bazar oraz wnętrze jaskini, mieszkanie Bazyliszka. Z drugiej
strony dysponowaliśmy rekwizytami „bazaru”: cebule, kobiałki, garnki, korale, lusterka (…) oraz
szewskimi: buty, buciki. Gratuluję moim małym aktorom. Byliście wspaniali. Dziękuję rodzicom
uczniów za pomoc w przygotowaniu charakteryzacji postaci i scenografii spektaklu.
Wypowiedzi niektórych uczniów po spektaklu - odpowiedź na pytanie, czy teatralna lekcja była
potrzebna:
Julka: ,,Tak, bo uczymy się występowania przed całą klasą".
Ania: ,,Oczywiście, bo niektórzy pokonali swoje lęki".
Marcela: ,,Pięknie zagrali, dla mnie było to poruszające widowisko".
Max: ,,Magda i Szymon byli bardzo uczuciowo zaangażowani. Miłe to było"
Igor: ,,Lubię występować. Lekcja mi się podobała. Na przyszłość proszę o dłuższe role".
Gabrysia: ,,Byliśmy w teatrze, chociaż trochę innym niż prawdziwy. Udało się wszystko".
Julek: ,,Chciałbym grać jeszcze inne role".
Anetka: ,,A ja nie sprzedałam ani jednej cebuli" :)
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PIERWSZY DZIEN WIOSNY

Al21 marca 2022r. w naszej szkole obchodziliśmy pierwszy dzień wiosny. Dla starszych uczniów
jest to również Dzień Wagarowicza. Jednak nasi uczniowie uwielbiają chodzić do szkoły i tego
dnia wszystkie sale lekcyjne były pełne. By uczcić ten dzień Samorząd uczniowski zorganizował
lekcje w klasach 4-6 oraz apel. Podczas apelu zostały ogłoszone nominacie do wyróżnień wśród
nauczycieli oraz uczniów. Na podstawie ankiety przeprowadzonej poprzez platformę
internetową uczniowie wyróżnili następujących nauczycieli oraz uczniów w poszczególnych
kategoriach:
w kategorii - Nauczyciel - Dyplomata zwyciężył pan Krzysztof Opas
w kategorii - Nauczyciel - Perfekcjonista zwyciężyła- pani Agnieszka Dąbska
w kategorii - Nauczyciel - Żyleta zwyciężyła pani Małgorzata Szaniawska-Jabłońska
w kategorii - Nauczyciel - Luzak pan Robert Jokisz
w kategorii - Nauczyciel - Uśmiech wszystko załatwi zwyciężyła pani Agnieszka Polak
w kategorii - Nauczyciel - Złoty Biceps zwyciężył pan Roman Czwaliński
w kategorii - Nauczyciel - Złoty ciuszek zwyciężyła pani Anna Jabłońska
Uczniów wyróżniono w następujących kategoriach:
w kategorii - Pracuś Szlachetny zwyciężyła Noemi Dąbrowska
w kategorii - Bujak Pospolity zwyciężył Wojciech Rafalski
w kategorii - Odpisywacz Zaciekły zwyciężyła Aleksandra Kozak
w kategorii - Żarłacz Śniadaniowy zwyciężył Oskar Rozmarynowski
w kategorii - Drzemacz Lekcyjny zwyciężył Jakub Zwolak
w kategorii - Obgryzacz Zaciekły zwyciężył Błażej Baj
w kategorii - Zaśmiecacz Haniebny zwyciężył Bartłomiej Hurko
w kategorii - Podpowiadacz Zdradliwy zwyciężył Bartosz Doliński
w kategorii - Gumożuj wykrętny zwyciężyła Julia Oziębło.
Po uhonorowaniu zwycięzców przyszedł czas na pokaz mody.

Jako pierwszy zaprezentował swój strój pt. "Wiosenny świt" - Jacek Niewiada. Kolejne
"Wiosenny poranek" - doskonały strój na rozpoczęcie dnia przygotowany przez Martynę
Hawryluk oraz "Wiosenne szaleństwo" Magdy Rozmarynowskiej. "Wiosenna elegancja" -Strój
wieczorowy w sam raz na wielkie wyjścia Igora Psuji oraz "Wiosenna noc" - Julii Bukszyńskiej.
Na zakończenie "Wiosenny Krzyk" - Pawła Borkowskiego oraz "Wiosenna Łąka" - Anety
Kalinowskiej. Po apelu uczniowie mogli skosztować kiełbaski z grilla przygotowanej przez
rodziców.
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