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Witamy

lendarzowy i za chwilę
ferie—dwutygodniowy
odpoczynek od szkoły.

„Kto wie czy za rogiem
nie stoją anioł z Bogiem?”. Minął grudzień,
miesiąc poświęcony: radości, kolędowaniu, wigilijnym przeżyciom, cieszeniu się z prezentów, a
przede wszystkim będącym czasem spędzonym
w gronie rodzinnym. Niedawno pisaliśmy o rozpoczęciu roku szkolnego, a
już dobiegł końca rok ka-

Wciąż pilnie obserwujemy
nasze szkolne życie. Wiele
się wydarzyło przez ostatnie miesiące. O tym, co
działo się w naszej szkole
przeczytacie w niniejszym
numerze.
Życzymy miłej lektury

Redakcja

JASEŁKA
14 grudnia 2018r. o godzinie 17.00 w Publicznej
Szkole Podstawowej im.
Andrzeja Wajdy
w Rudnikach odbyły się jasełka.
Przybyli
liczni
goście, aby wziąć
udział w wieczorze
przedświątecznym. Wszyscy na wstępie
zostali obdarowani tradycyjnymi
pierniczkami oraz
folderem z informacjami dotyczącymi bożonarodzeniowego
przedstawienia.
Mieli możliwość
także zakupienia stroików
oraz ozdób choinkowych
na świątecznym kiermaszu.
Wchodząc do sali, goście
zachwycali się niezwykłymi
lampionami wykonanymi z
brzozy. Ale na tym nie koniec wizualnych wrażeń.

W tym numerze:
Oczom zaproszonych nie
mogły umknąć przepięknie
oświetlone choinki. Na

początku były życzenia i
oczekiwanie na rozpoczęcie przedstawienia pt.
„Dziewczynka z zapałkami”
w wykonaniu Szkolnego
Koła
Teatralnego
„Kurtyna”. Akcja sztuki
toczy się w Wigilię. Dziewczynka zostaje wygnana z

domu z powodu stłuczonego talerza. Marta, chcąc
odkupić część zastawy,

zaczyna sprzedawać zapałki. Niestety wszyscy przechodnie traktują ją jak
„wyrzutka”. Dziewczyna z
powodu wyziębienia umiera. Całość wieńczy taniec
Aniołów. Rodzice za późno
dostrzegają swoje błędy
oraz winy. Przedstawienie

O Wigilii...
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Hej kolęda!
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Kącik kulinarny
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Speed—ball
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kończy się morałem :
„Kto przyjmuje jedno z
tych dzieci w imię moje,
Mnie przyjmuje.” Drugą
część wieczoru wigilijnego, wspólne kolędowanie, poprowadził ksiądz
Krzysztof Błaszkiewicz.
Każdą kolędę śpiewaną
przez wszystkich uczestników świątecznego wieczoru poprzedzały informacje o niej, przedstawione przez proboszcza.
Cały wieczór połączyła
głęboka refleksja nad
sensem istnienia, a także
wiara w zmianę człowieka na lepsze.

Paulina

Str. 2
W tradycji chrześcijańskiej
jest to dzień poprzedzający Boże Narodzenie, obchodzony 24 grudnia,
kończący okres adwentu.
Słowo „wigilia” pochodzi
z języka łacińskiego i
oznacza czuwanie. Tradycja czuwania przed
ważniejszymi świętami
wywodzi się ze Starego
Testamentu.
Dzień wigilijny - niezwykły czar kryje się dla
każdego z nas w tych prostych słowach. Staje nam
przed oczami rodzinny
dom, jego ciepło, twarze
rodziców,
najbliższych.
Żadne święta w roku nie
nastrajają tak, jak wieczór
wigilijny, jedyny taki wieczór w roku.

Wigilia Bożego Narodzenia
W tradycji ludowej dzień jak najlepszy, dzieci dostawigilijny był dniem różno- wały zaraz z rana upomnienia,
by
były grzeczne i
posłuszne.
Najwspanialsza
uczta w roku
rozpoczyna się
wraz z pojawieniem się pierwszej gwiazdy na
niebie. Zaczyna
się modlitwą i
dzieleniem
opłatkiem, po
rakich wróżb i licznych czym zasiada się do stołu
zabiegów o charakterze nakrytego białym obrusem
magicznym, mających za- z wiązką sianka pod spopewnić pomyślność w nad- dem, by spożywać potrawy
chodzącym roku. Mówiono przyrządzone z płodów
powszechnie: „Ten dzień ziemi i darów lasu. Rodzaj,
jaki, cały rok taki.; Jakiś ilość i kolejność potraw
we Wigilię, takiś cały rok”, zależy od lokalnych tradywięc każdy starał się być cji. Przeważnie jest to dwa-

naście dań. Powszechny
jest zwyczaj zostawiania
jednego miejsca przy stole
dla kogoś, kto niespodziewanie
mógłby
przyjść
w ten wieczór.
Ważnym zwyczajem towarzyszącym wigilii Bożego
Narodzenia jest śpiewanie
kolęd. Często też pod choinką umieszczane są prezenty, które wedle tradycji
przynosić ma gwiazdor,
św. Mikołaj, dzieciątko lub
aniołek.
Wigilia kończy się pasterką, czyli uroczystą mszą
odprawianą w nocy. Upamiętnia ona oczekiwanie
i modlitwę pasterzy zmierzających do Betlejem.

Magda
Źródło: Internet

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA !
Boże Narodzenie to czas
pokoju i radości spędzony
w gronie rodzinnym oraz
czas kolędowania. Wspólne śpiewanie kolęd raduje
i łączy, co przecież stanowi istotę Świąt Bożego
Narodzenia. W naszej

szkole 17-go
grudnia
2018r. o godzinie 8.15
wszyscy uczniowie oraz
grono pedagogiczne zebrali się na sali, by obejrzeć przedstawienie szkolnego koła teatralnego
„ K u r t y n a ”
p t .

„Dziewczynka z zapałkami”. Następnym punktem
tego dnia był klasowy konkurs kolęd, w którym każda z klas zaśpiewała wcześniej wylosowane pieśni
bożonarodzeniowe. Na
koniec śpiewaliśmy naj-

piękniejsze polskie kolędy.
Wspólne kolędowanie naszej społeczności było dla
wszystkich niezwykłym i
pięknym doświadczeniem.
Wyzwoliło
pozytywne
emocje i wprowadziło w
atmosferę świąt, na które
wszyscy
czekalośmy.

Paulina
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MIKOŁAJKI
Mikołajki – tradycyjna,
polska nazwa święta ku
czci świętego Mikołaja,
biskupa Miry, obchodzonego 6 grudnia w katolicyzmie i prawosławiu. Do
XIX wieku był to na ziemiach polskich dzień wolny od pracy. W 1969 roku
w Kościele katolickim
zniesiono święto, jest to
już tylko tzw. wspomnienie dowolne. Od średnio-

Str. 3
wiecza w
ciom drobne
wigilię
upominki, małe
tego dnia
zabawki a prześwięty
de wszystkim
Mikołaj
słodycze. W XIX
(a właścii XX wieku, obwie osodarzający dzieci
ba przepodarkami w
brana za
swoje święto
niego)
Mikołaj, został
przynosił dzieciom prezen- przekształcony w baśniową
ty. Współcześnie w Polsce, postać rozdającą prezenty
nocą podkłada się dziew Boże Narodzenie, wyko-

rzystywaną w kulturze masowej. W naszej szkole z
okazji Mikołajek zastał
zorganizowany konkurs na
liczbę czapek mikołajowych, osoby, które nosiły
czapkę Mikołaja zostały
zwalniane od pytania oraz
do każdej klasy przyszedł
Mikołaj, który robił zdjęcia
z uczniami i nauczycielami.

Oliv
Żródło: Internet

PIZZA JAKO PRZEKĄSKA
Składniki:
Ciasto:
300 g mąki
180 ml ciepłej wody
20 g świeżych drożdży
2 łyżki oleju
1/2 łyżeczki cukru
1/2 łyżeczki soli

Farsz:
100 g + 50 g tartego sera mozzarella
5 pieczarek
1/2 czerwonej papryki
2 średnie pomidory
1 cebula
50 g czarnych oliwek
łyżka suszonej bazylii
pieprz (niekoniecznie)

Przygotowanie:
Ciasto: Do mąki dodać rozdrobnione drożdże, olej, sól i cukier. Zalać ciepłą wodą i szybko wyrobić
jednolite, gładkie ciasto (jeżeli ciasto się klei, dodać odrobinę mąki). Postawić w ciepłym miejscu do
wyrośnięcia. Gdy ciasto podwoi swoją objętość, jeszcze raz lekko zagnieść. Z ciasta odrywać kawałki
ciasta formując małe placuszki (ok. 7 cm) i układać na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia.
Farsz: Cebulę i pieczarki oczyścić,
oliwki odsączyć z zalewy, paprykę
oczyścić z nasion, pomidora sparzyć i
obrać (jeżeli ma dużo nasion z wodą to
je usunąć). Wszystko drobno posiekać
albo rozdrobnić blenderem. Wymieszać
z większą częścią sera mozzarella i suszoną bazylią, doprawiając odrobiną
pieprzu (niekoniecznie). Farsz ułożyć
na małych plackach pizzy, posypać pozostałym serem. Małe pizze zapiekać w
rozgrzanym do 200°C piekarniku przez
około 20 minut. SMACZNEGO !
A.M.
źródło: Internet
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SPORT

3-LECIE SPEED-BALL RUDNIKI
To tak szybko zleciało...
Przecież prawie co wróciłam z pierwszych Mistrzostw Polski.
To były świetne trzy lata
dobrej, ale przede wszystkim owocnej współpracy.
PASJA DO SPORTU I WYTRWAŁOŚĆ
to kombinacja cech pomagająca odnieść sukces.
Uroczyste podsumowanie
odbyło się w rudnickim
ośrodku kultury i rekreacji.
Był to świetny czas, by
przypomnieć sobie jak to
się stało, że speed-ball
trafił do Rudnik, ile pracy i
wysiłku musieli włożyć w
rozwój zawodnicy oraz

jakie sukcesy
osiągali na
przestrzeni
minionych
lat.
Oczywiście
wyniki są
odzwierciedleniem ciężkiej pracy
oraz ogromnego zaangażowania
zarówno samych zawodników, rodziców, trenerów czy sponsorów. I to właśnie tym
ostatnim mieliśmy okazję
podziękować za okazaną
pomoc i wsparcie.
Nie byłoby tego, gdyby nie

trenerzy. Osoby które zawsze były i zarażały pasją.
Nigdy nie musieli mówić
dwa razy. Zawsze wszystko
było wykonane w stu procentach. Nie ma wielu ludzi

z tak dobrymi pomysłami
na realizację zadań i ćwiczeń. Dziękujemy!

Ola

Konkurs Wiedzy o Rynku Pracy
27 listopada 2018 roku w
Miejskim Domu Kultury w
Oleśnie odbył się IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o
Rynku Pracy. Uczniowie
oddziału gimnazjalnego w
Rudnikach wzięli udział w
konkursie zorganizowanych
przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy , Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz
Cechem Rzemiosł Różnych i
Małej Przedsiębiorczości z
Olesna. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie w składzie: Paulina Walacik, Kacper Kanicki oraz Kamil Kró-

likowski. Drużyna zdobyła
w quizie o krajowym rynku pracy III miejsce spośród 9 drużyn z całego
powiatu oleskiego. Każdy
z zespołów musiał odpowiadać na wylosowane
pytania, których liczba
była zależna od obowiązujących reguł gry. Uczniowie otrzymali nagrody
indywidualne, a szkoła
statuetkę i pamiątkowy
album. Udział w przedsięwzięciu był dla gimnazjalistów dużym przeżyciem,
a zdobyta wiedza przydatna przy wyborze szkoły

oraz w
dalszym
życiu.
Dziękujemy
pani
Anecie
Jarząb za
przygotowanie nas
do konkursu, dzięki
doradcy
zawodowemu
osiągnęliśmy sukces.

P.
Publiczne Szkoła Podstawowa
im. Andrzeja Wajdy
w Rudnikach
ul. Wieluńska 6
46-325 Rudniki
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