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Laurki dla Dziadków 

Pędzą wnuki ulicami 
z ogromnymi laurkami. 

Te laurki pełne kwiatków 
są dla wszystkich babć i dziadków. 

A dziadkowie wraz z babciami 
już czekają przed domami. 
Przez lornetki patrzą w dal 

wystrojeni jak na bal. 
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Jasełka w ZSO 

W Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w 
Rybczewicach świątecznie 
zrobiło się już 19 grudnia. W 
tym dniu odbyło się spotkanie 
opłatkowe dla całej 
społeczności szkolnej, 
zaproszonych gości oraz 
wszystkich pracowników 
szkoły. 

Uroczystość miała pogodny i 
ciepły charakter, ponieważ 
zapowiadała zbliżające się Święta  Bożego Narodzenia. Już o godzinie 900 wszyscy 
zebraliśmy się na holu szkolnym, aby wspólnie obejrzeć przedstawienie jasełkowe 
przygotowane pod kierunkiem Pani Małgorzaty Gielety. Na scenie zaroiło się od diabłów, 
aniołów i pasterzy. Do Dzieciątka, Maryi i Józefa przybyli Trzej Królowie … Jak co roku, 
ale każdego roku inaczej.  

Mimo, że pogoda nie tworzyła na zewnątrz świątecznego nastroju, to w szkole można było 
poczuć, że „święta tuż, tuż…”. Artyści z ogromnym przejęciem i zaangażowaniem 
odegrali swoje role. Publiczność nagrodziła aktorów gromkimi brawami. Przedstawienie 
uświetniły piękne polskie kolędy i pastorałki w wykonaniu uczniów naszej szkoły.  

Dyrektor szkoły Pan Krzysztof Suszek życzył wszystkim uczestnikom spotkania 
zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych. Do życzeń 
dołączyła się Pani Wójt Elżbieta Masicz, przekazując wszystkim najserdeczniejsze 
świąteczne życzenia. 

A potem już spotkanie opłatkowe w klasach. Uczniowie wspólnie z wychowawcami 
spożywali wigilijne potrawy przy tradycyjnie nakrytych stołach. Były to chwile pełne 
wzruszeń i radości. 

Lucyna Stanisławek 
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Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 

„Jeszcze nam w głowie plan wycieczek, 

A tu już w uszach szkolny dzwonek …” 

        1 września 2014 roku 
rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. 
Około godziny 830 wszyscy uczniowie 
Zespołu Szkół zgromadzili się przed 
budynkiem szkoły. Zrobiło się gwarnie 
i wesoło. Dyrektor Krzysztof Suszek 
serdecznie powitał całą społeczność 
szkolną, nauczycieli, wychowawców i 
rodziców. Szczególne powitanie 
skierował do uczniów klas pierwszych. 
Dyrektor przedstawił informacje 
dotyczące nowego roku szkolnego. Życzył wszystkim owocnej pracy, dobrych ocen i 
nowych przyjaźni. Swoją obecnością zaszczycił nas Wójt Gminy Rybczewice - Mirosław 
Kwiatosz. Życzył wszystkim uczniom sukcesów w rozpoczynającym się roku szkolnym, 
pedagogom wiele cierpliwości i wytrwałości. Następnie uczniowie udali się do klas na 
spotkania z wychowawcami. 

Jeszcze wszyscy w głowach mamy wakacyjne wspomnienia, a tu już dzisiaj zadźwięczał 
pierwszy dzwonek. 

Wszystkim uczniom życzymy wytrwałości, dużo chęci do zdobywania wiedzy, a ich 
nauczycielom sporej dawki cierpliwości i poczucia humoru. 

Powodzenia 
Lucyna Stanisławek 
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Świwiwiwięto Pieczonego Ziemniakato Pieczonego Ziemniakato Pieczonego Ziemniakato Pieczonego Ziemniaka    

16 września 2014 roku obchodziliśmy w naszej szkole Święto Pieczonego Ziemniaka. Jak co roku 
uczniowie klas młodszych z niecierpliwością czekali na ten dzień. Impreza zaczęła się zawodami 
sportowymi. 

Święto dziś ziemniaka mamy,  

Tak wiec wszystkich zapraszamy, 

Na konkursy i zawody 

Niech zjednoczą się drużyny 

I niech mają dziarskie miny. 

Uśmiech, humor i zabawa, 

Dzisiaj najważniejsza sprawa. 

Sadzenie i zbieranie ziemniaków okazało się najtrudniejszą z konkurencji. Oj, wiele było śmiechu. Ale 
doping kolegów z drużyny był zachętą do ukończenia konkurencji. 

Kulminacyjnym punktem imprezy było ognisko. Zapachniały smażone na kijkach kiełbaski, a w popiele 
powoli piekły się ziemniaki. 

Lucyna Stanisławek 
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Sztafetowe Biegi Przełajowe 

W dniu 25 września 2014 roku w Świdniku odbyły się Powiatowe Drużynowe 
Sztafetowe Biegi Przełajowe. Naszą Szkołę reprezentowały drużyny dziewcząt i chłopców 
ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.  

Drużyna dziewcząt ze Szkoły 
Podstawowej zajęła II miejsce 
i awansowała do udziału w zawodach 
rejonowych. Pozostałe reprezentacje 
naszej szkoły uplasowały się na 
V miejscu. 

Zwycięzcom gratulujemy, 
a pozostałym życzymy sukcesów 
w przyszłym roku. 

Agnieszka Baran 
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Spotkanie klas I-III z policją 

7 października 2014 roku 
uczniowie klas I-III uczestniczyli 
w spotkaniu z funkcjonariuszami 
Powiatowej Komendy Policji w 
Świdniku. 

Policjanci w ciekawy 
sposób przekazali uczniom 
najważniejsze zasady, jakie 
obowiązują pieszych i kierowców 
na drodze. Zwrócili szczególną 
uwagę na bezpieczne 
przechodzenie przez jezdnię, 
prawidłowe zachowanie się 
podczas jazdy rowerem oraz 
konieczność zapinania pasów 
podczas jazdy samochodem. Podczas 
spotkania uczniowie czynnie 
uczestniczyli w ćwiczeniach 
praktycznych. To oni zadawali 
pytania, dzielili się swoimi 
spostrzeżeniami i doświadczeniami: 
„wzywali” pomoc, „udzielali” 
pierwszej pomocy poszkodowanym. 

Na zakończenie wszyscy uczestnicy 
spotkania otrzymali elementy 
odblaskowe, dzięki którym będą 
bardziej widoczni na drodze. 

Mamy nadzieję, że wskazówki i rady 
przybyłych gości zostaną wykorzystane 
przez uczniów naszej szkoły. 

Lucyna Stanisławek 
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Warsztaty jWarsztaty jWarsztaty jWarsztaty językowezykowezykowezykowe    

12 września 2014 r. odbyło się w 
naszej szkole spotkanie ze 
studentkami z Kurdystanu i Włoch, 
które przyjechały do Polski dzięki 
międzynarodowej organizacji 
studenckiej AIESEC. Organizacja ta 
zrzesza około 86 000 członków. 
AIESEC działa w 113 krajach, na 
2400 uniwersytetach. Umożliwia 
młodym ludziom odkrywanie 
własnego potencjału, m.in. dzięki 
udziałowi w praktykach zagranicznych oraz licznych konferencjach, seminariach i 
projektach tworzących globalne środowisko edukacyjne. AIESEC pomaga studentom 
rozwijać wrażliwość kulturową, zdolność aktywnego uczenia się, przedsiębiorczość 
i odpowiedzialność społeczną. Każdy dołączający do Organizacji student bierze udział w 
Programie Rozwoju, w ramach którego ma możliwość stopniowego poszerzania swojej 
wiedzy i umiejętności. 

Przez cały dzień gościliśmy studentki z Kurdystanu i Włoch. Można było posłuchać 
wykładów w języku angielskim, zadawać nurtujące pytania czy też "pogawędzić" z 
gośćmi. To wspaniała okazja, aby poćwiczyć swoje umiejętności językowe:) 
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Zawody sportowe w SP 

9 października 2014 roku odbyły się w 
naszej szkole zawody w piłkę nożną. Rozgrywki 
zorganizowano z okazji Dnia Chłopaka. 
Rozpoczęły sie o godz. 9.00 i trwały do 6 
godziny lekcyjnej, a rywalizację podjęli 
uczniowie z klas 4-6 szkoły podstawowej. 
Wszystkie drużyny walczyły bardzo dzielnie, aby 
zająć jak najwyższe miejsce. 

Oto wyniki rywalizacji: 

DZIEWCZĘTA 
I miejsce - kl. VIB 
II miejsce - kl. VIA 
II miejsce - kl. V 
IV miejsce - kl. IV 

CHŁOPCY 
I miejsce - kl. VIA 
II miejsce - kl. V 
II miejsce - kl. VIB 
IV miejsce - kl. IV 

Mecze sędziowali nauczyciele wychowania fizycznego: Pani Agnieszka Baran, Pan 
Sławomir Pasierbik. Na zakończenie zawodów wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a 
w szkolnej gazetce zostaną zamieszczone zdjęcia z zawodów. 

W tym dniu na Orliku gościł duch 
rywalizacji sportowej. 

Zuzanna Połeć kl. VIB 
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Sprawozdanie z konkursu  

,,Plakat promujący bibliotekę i czytelnictwo” 

Celem konkursu było: 

1. Rozbudzanie zainteresowania biblioteką. 
2. Mobilizowanie uczniów do czytania. 
3. Twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu. 
4. Popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik 

plastycznych.  

Konkurs zorganizowany był z okazji 
,,Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek 
Szkolnych”. Adresowany był do uczniów klas 
4-6, gimnazjum i liceum. Zadaniem 
uczestników konkursu było przygotowanie 
plakatu, promującego bibliotekę i czytelnictwo. 
Plakaty uczniowie mogli wykonywać 
pojedynczo lub w grupach dwu i trzy 
osobowych. Technika prac była dowolna. 

Prace oceniała komisja  w składzie: nauczyciel 
bibliotekarz, nauczyciel polonista i nauczyciel 
uczący plastyki. 

W konkursie nagrodzono następujące prace: 

W kategorii klas 4-6: 

I miejsce – Plakat wykonany przez Weronikę 
Drabik (kl. VIA)HASŁO: ,,Zapewniają o tym 
młodzi biblioteka nie zaszkodzi”. 
Wyróżnienie: Plakat wykonany przez Katarzynę Flor, Patrycję Drążek, Weronikę Bajdan 
(kl. VIA) HASŁO: ,,Czytać we dnie, czytać w nocy, o poranku i północy”. 

W kategorii klas I – III gimnazjum 

I miejsce -  dwa plakaty:  
Katarzyna Bobel (IIIG) HASŁO: ,,Z książką spędzisz chwile cudne, rano w wieczór i w 
południe”. 
Patrycja Przytuła, Gabriela Gutowska, Sylwia Zając (kl. IIAG) HASŁO: ,,Czytanie jest jak 
sen z otwartymi oczami”. 
II miejsce – dwa plakaty: 
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Karolina Syroka (IIIG) HASŁO: ,,Czytaj dużo, czytaj mało, idź przez życie śmiało”. 
Patrycja Goś (IIIG) HASŁO: ,,Czytam książki w bibliotece, w świat fantazji z nimi lecę”. 
III miejsce – dwa plakaty: 
Magdalena Kuśmierzak (IIIG) HASŁO: ,,Książka i biblioteka zawsze czeka na człowieka” 
Angelika Banaszkiewicz (IIIG) HASŁO: ,,Biblioteka szkolna czeka” 
Wszystkie nagrodzone plakaty eksponowane są w bibliotece szkolnej. 

Agnieszka Dziurawiec 
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Nowy oddział przedszkolny „Ekoludek”Nowy oddział przedszkolny „Ekoludek”Nowy oddział przedszkolny „Ekoludek”Nowy oddział przedszkolny „Ekoludek” – 

oddział trzylatków.    

Nadszedł wreszcie dzień na który czekaliśmy wszyscy od bardzo dawna. Dzień 
03.11.2014 r. to ważna data w życiu naszego przedszkola, ponieważ właśnie w tym dniu 
nastąpiło otwarcie nowego oddziału przedszkolnego Ekoludek – oddział trzylatków. 

Droga do utworzenia grupy była bardzo długa, jednak dzięki staraniom i determinacji 
Dyrektora naszej szkoły mamy upragniony oddział. Prace nad przygotowaniami do 
utworzenia sali były bardzo intensywne. Dzięki zaangażowaniu wielu osób a przede 
wszystkim paniom z oddziału przedszkolnego wnętrze wizualnie przyciąga swoją 
„bajkowością” i pozwala na łatwiejszą adaptację dziecka w przedszkolu. Stworzone 
warunki pozwalają uczęszczającym do oddziału poszerzać umiejętności, rozwijać 
zainteresowania, sprawować należytą opiekę nad ich rozwojem i z wiarą patrzeć w 
przyszłość. 

Oddział ten jest od teraz „perełką” naszego przedszkola i będzie wizytówką naszej szkoły. 

ŻYCZYMY WSZYSTKIM DZIECIOM 

MILE SPĘDZONYCH CHWIL 

W NASZYM PRZEDSZKOLU 

Mariola Rusak 
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Ślubowanie klas I SP 

Ślubowanie i pasowanie 
na ucznia to jedna z 
najważniejszych uroczystości 
dla pierwszoklasistów i całej 
społeczności szkolnej. W naszej 
szkole uroczystość ta odbyła się 
28 października 2014 roku w 
obecności dyrekcji, grona 
pedagogicznego i uczniów 
innych klas. Pierwszoklasiści 
zaprezentowali ciekawy 
program artystyczny – pięknie 
śpiewali piosenki, recytowali 
wiersze i z ogromnym 
wdziękiem odtańczyli poloneza. Wszystko przygotowane pod okiem wychowawczyń Pani 
Grażyny Guz i Pani Anny Ryś. Głównym momentem uroczystości było pasowanie na 
ucznia. 44 pierwszoklasistów dołączyło do grona społeczności szkolnej Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Rybczewicach. Pan dyrektor Krzysztof Suszek życzył 
pierwszakom wielu sukcesów i radości w każdym szkolnym dniu. Uczniowie klas 
starszych skierowali do pierwszoklasistów wiele ciepłych słów i wręczyli skromne 
upominki. A potem już pamiątkowe fotografie i poczęstunek przygotowany przez 
rodziców. To oni włożyli wiele wysiłku i pracy w przygotowanie tej uroczystości. 
Uczniowie klas pierwszych na pewno na długo zapamiętają ten wyjątkowy dzień. 

Lucyna Stanisławek 
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Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej 
„ Jeszcze jeden listopad do okna zastukał żółtych liści szelestem i znów nas odszukał „ 

14 listopada 2014 roku odbyła się w 
naszej szkole uroczystość, w której została 
uczczona 96 rocznica odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Na część 
artystyczną złożył się montaż słowno-
muzyczny przygotowany przez uczniów 
ze szkoły podstawowej. Gościliśmy na tej 
uroczystości Pana Józefa Koczmarę, 
uczestnika II wojny światowej, który 
opowiedział nam o swoich wojennych 
przeżyciach i zaprezentował odznaczenia, 
jakie otrzymał za udział w walkach. 
Gościliśmy także wójta naszej gminy Pana 
Mirosława Kwiatosza i naszego księdza proboszcza Ryszarda Raka. Uroczystość była 
bardzo wzruszająca i ciekawa. Uczniowie bardzo pięknie zaprezentowali się na scenie. 
Wysłuchaliśmy wspaniałych recytacji i pięknych legionowych pieśni. Występy 
przygotowały Panie Magdalena Furgała i Małgorzata Czwórnóg, zaś dekoracje i 
prezentację multimedialną Pan Sławomir Pasierbik. 

Małgorzata Czwórnóg 
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Konkurs plastyczny - „Lubelszczyzna moja ojczyzna” 
Dnia 14 listopada odbyło się rozstrzygnięcie szkolnego konkursu  

„Lubelszczyzna moja 
ojczyzna”  

Celem konkursu było 
przedstawienie najciekawszych 
miejsc, budowli, obiektów i 
krajobrazu Lubelszczyzny.  
Prace konkursowe oceniała 
komisja składająca się z 
pracowników ZSO w 
Rybczewicach. 
Za najciekawsze prace komisja 
przyznała nagrody w trzech 
kategoriach wiekowych: 

       W kategorii klas I –III 
następujący uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia: 
♦ I miejsce Karol Poroch z kl. II B 
♦ II miejsce Zuzanna Kwiatosz  z kl. III 
♦ III miejsce  Kamila Dorożyńska z kl. II A 
♦ III miejsce Karolina Dorożyńska  z kl. II A 

 Wyróżnienia otrzymują: 
1. Jakub Skowronek  z kl. II A 
2. Julia Połeć z kl. II B   

  
       W kategorii klas IV – VI następujący uczniowie otrzymują nagrody i 
wyróżnienia: 
♦ I miejsce Julia Lis  z kl. V 
♦ II miejsce Kornelia Włoch  z kl. VI A 
♦ III miejsce Weronika Rybak  z kl. V 

Wyróżnienia otrzymują: 
    1) Ewelina Zając z kl. VI A 
    2) Weronika Fornal z kl. V 

W kategorii klas I – III Gimnazjum 
następujący uczniowie otrzymują nagrody i 
wyróżnienia: 
♦ I miejsce Patrycja Goś  z kl. III 
♦ II miejsce Tomasz Frączek  z kl. II 
♦ III miejsce  Angelika Banaszkiewicz  z kl. II 
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Wyróżnienia otrzymują: 
    1) Kamil Żuber z kl. II 
    2) Magda Kuśmierzak z kl. III 
    3) Emilia Wikira z kl. III 
    4) Katarzyna Bobel z kl. III 

Organizator konkursu składa podziękowania wszystkim nauczycielom 
zaangażowanym w to przedsięwzięcie oraz sponsorom za ufundowane nagrody. 
Nagrody ufundowane były przez Urząd Gminy w Rybczewicach. 

Organizator konkursu:  Janusz Flis- nauczyciel historii w ZSO w Rybczewicach 
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WYNIKI PA ŹDZIERNIKOWYCH  

KONKURSÓW SKO  

W dniu 3 listopada 2014 r. rozstrzygnięto konkursy ogłoszone na początku października. 
Wyniki przedstawiają się następująco: 

Kategoria - OSZCZĘDNA KLASA  

I miejsce – klasa IIA (257,80 zł.) 

II miejsce – klasa IB (220,80 zł.) 

III miejsce – klasa IIB (114,00 zł.) 

Kategoria - BANKIER  

I miejsce – Patryk Olech kl. IIA 

II miejsce – Jakub Skowronek kl. IIA 

III miejsce – Karolina Wikira kl. IB 

Nagrody wręczył w czasie akademii szkolnej Pan Dyrektor ZSO Krzysztof Suszek. 

Wszystkim laureatom gratuluję i zachęcam do dalszego oszczędzania w SKO. 

Tadeusz Stanisławek 
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Święto Pluszowego Misia w SP 

Pluszowymi misiami 
bawią się dzieci na całym 
świecie od wielu, wielu lat. 
Czasami trudno uwierzyć, że 
maskotkę pluszowego misia 
wymyślono i po raz pierwszy 
uszyto na początku ubiegłego 
wieku. W setną rocznicę tego 
wydarzenia ustanowiono 
Światowy Dzień Pluszowego 
Misia.  

Od kilku lat ten dzień (25 
listopada) obchodzony jest 
uroczyście także w naszej 
szkole. Uczniowie klas I-III przyszli tego dnia do szkoły w towarzystwie swoich 
pluszowych ulubieńców. Na gazetce ściennej na korytarzu już wczoraj pojawił się portrety 
misiów wykonane różnymi technikami. Podziwialiśmy miśki rysowane i malowane farbą, 
wyklejane kuleczkami z bibuły i plasteliną. Podczas misiowego spotkania dzieci poznały 
historię tego sympatycznego święta, dowiedziały się o życiu i zwyczajach niedźwiedzi, 
śpiewały piosenki i oglądały filmy animowane z misiem w roli głównej. Musiały także 
wykazać się wiedzą podczas konkursu przyrodniczego. Ten dzień był dla wszystkich 
bardzo wyjątkowy, bo trudno 
wyobrazić sobie świat bez 
pluszowego misia, a potem już 
pamiątkowe fotografie – misie małe 
i duże, bohaterowie kreskówek 
pozowali do wspólnych zdjęć. 

Spotkanie sprawiło uczestnikom 
wiele radości i dostarczyło miłych 
wrażeń. 

Lucyna Stanisławek 
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Z okazji tego święta jeden z uczniów klasy IIA – Filip Machul  wspólnie z tatą napisał wiersz: 

„O misiach rozprawy” 

Powiedział mi tata 
i mówił wuj Krzysio, 
że kumplem najlepszym 
jest pluszowy misio. 
Nie, broi, nie stęczy 
nie knuje, nie kłamie 
i można mu wszystko powiedzieć – 
jak mamie. 
  

A mama ponadto 
mówiła do ucha, 
że misio jest dobry 
też jako poducha 
i można z nim leżeć 
na prosto, pod skosem 
lecz trzeba uważać 
by nie gniótł nosem. 

  
I każdy wymienia 
zalety misiowe, 
że miękki, puszysty 
pasuje pod głowę. 
I słuchać potrafi 
wszak duże ma uszy 
i czuje coś do mnie 
w swej pluszowej duszy. 
  

I chociaż go kocham 
jak mogą najmocniej 
i spędzam z nim moje 
marzenia conocne, 
to wiem, że od zimy 
przez wiosnę do lata 
mym misiem najsłodszym 
jest mama i tata. 
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Święto Pluszowego Misia w przedszkolu 
„Ekoludek” – oddział trzylatków 

We wtorek 25 listopada 2014 r. w Zespole 
Wychowania Przedszkolnego „Ekoludek” - oddział 
trzylatków obchodziliśmy Święto Pluszowego Misia. 
W tym dniu najważniejszymi gośćmi były pluszowe 
misie przyniesione przez dzieci z domu. Po śniadaniu 
i leżakowaniu w przedszkolu rozpoczęła się wspaniała 
zabawa. W tym wyjątkowym dniu dzieci poznały 
historię Święta Pluszowego Misia. Następnie dzieci 
zaprezentowały swoje pluszaki przy śpiewie piosenki. 
Były także tańce z maskotkami, konkursy (układanka, 
degustacja z zamkniętymi oczami, wylizywanie 
talerzyka) i zabawa „Stary niedźwiedź mocno śpi”. Na 
zakończenie dzieci wysłuchały opowiadania pod 
tytułem „Kto misiowi urwał uszko” oraz dokończyły 
portret Misia. 

Przedszkolaki z wielką radością przezywały ten 
świąteczny dzień i z niecierpliwością czekają na kolejny, które będzie już za rok. 

Mariola Rusak 
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Zabawa ANDRZEJKOWA w SP 

Dnia 26 listopada 2014 roku odbyła się w szkole 
podstawowej zabawa andrzejkowa. Została 
zorganizowana dla dzieci z oddziałów zerowych, 
przedszkola i uczniów kl. I-VI SP. Podczas zabawy 
przeprowadzono loterię fantową, z której dochód 
przeznaczono na Salezjański Ośrodek Misyjny czyli dla 
dzieci z Afryki. Uczennice z klasy VIA przygotowały 
andrzejkowe wróżby, w których można było sprawdzić 
swoje IQ oraz wylosować imię chłopca lub 
dziewczynki. 

Uczennice z klasy V przyrządzały gofry, które z 
przepysznym dżemem wyśmienicie smakowały. 

Grał zespół muzyczny, który wielokrotnie był 
zapraszany na szkolne imprezy. Dyskoteka zakończyła 
się o godzinie 20, pełni wrażeń wróciliśmy do swoich 
domów. 

Zuzanna Połęć kl. 6B 
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Udział w loterii fantowej ZWP "Ekoludek" 

28.11.2014 r. Zespół Wychowania Przedszkolnego "Ekoludek" wziął udział w 
loterii fantowej organizowanej przez dzieci ze szkoły podstawowej pod przewodnictwem 
Pani Małgorzaty Gielety. Przedszkolaki w zamian za symboliczną kwotę (którą otrzymały 
od rodziców) dostawały 1 los, który następnie zamieniały na jeden z przygotowanych 
upominków (pluszaki, książki itp.). Bardzo duże wrażenie wywarł na przedszkolakach 
udział w akcji charytatywnej, dzięki której mogły pomóc Salezjańskiemu Ośrodkowi 
Misyjnemu czyli dzieciom z Afryki.       

Dziękujemy za szczodrość i hojność rodziców oraz dzieci z przedszkola. 

Mariola Rusak 
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Mikołajki w klasach I-III 

Początek grudnia to czas oczekiwania na wizytę Mikołaja. Ten niezwykły gość z 

długą, siwą brodą zawitał do naszej szkoły już 5 grudnia 2014 roku. Przyniósł worki pełne 

podarków. Dzieci z klas I-III z niepokojem zastanawiały się, czy dla każdego znajdzie się 

prezent. Przecież Mikołaj obdarowuje tylko grzeczne dzieci … Zmęczony długą drogą 

Mikołaj odpoczął chwilę, a dzieci śpiewały mu piosenki i recytowały wiersze. Chyba 

występ podobał się Mikołajowi, bo wręczył wszystkim wspaniałe prezenty. Wizyta 

Mikołaja nie trwała długo, bo śpieszył się do innych dzieci, które też na niego czekają. 

Obiecał jednak, że przybędzie do nas za rok. 

Alicja Garbal 
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Pasowanie na starszaka w grupie ,,Pszczółek" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W końcu nadszedł od dawna oczekiwany dzień – 5 grudnia 2014r. W naszym 
przedszkolu odbyło się „Pasowanie na Starszaka”. W tak ważnym dniu, aby być 
świadkami niezwykłego wydarzenia, do przedszkola przybyli zaproszeni goście: rodzice 
oraz Wójt Gminy Rybczewice Pani Elżbieta Masicz. Na wstępie Pan dyrektor Krzysztof 
Suszek serdecznie przywitał przybyłych gości. Pani wraz z dziećmi przygotowała 
inscenizację pt. „Czerwony kapturek”. Trzeba przyznać, że mimo ogromnej tremy dzieci 
poradziły sobie wspaniale. Starszaki z dumą prezentowały swoje role, śpiewały piosenki 
by udowodnić wszystkim, że zdobyły już wszystkie umiejętności, aby zostać starszakiem. 
Na dowód tego, dodatkowo musiały pokonać jeszcze kilka wyzwań: wypić strasznie 
kwaśny sok z cytryny, odpowiedzieć na pytania „egzaminacyjne”. Występy 
przedszkolaków bardzo podobały się zgromadzonej publiczności, o czym świadczyło 
skupienie dorosłych i oklaski.  

Po wygłoszeniu przez dzieci przysięgi, pan Dyrektor  dokonał pasowania przy pomocy 
magicznego ołówka, dotykając nim ramienia każdego dziecka i wypowiadając słowa: 
„Pasuję Ciebie na starszaka”. 
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Na zakończenie Pani Wójt podkreśliła, że pasowanie to bardzo ważny dzień  w życiu 
każdego przedszkolaka i jest to wielkie przeżycie dla rodziców i nauczycieli. 
Pogratulowała dzieciom i wręczyła starszakom upominki – książeczki edukacyjne, 
dyplomy,  cukierki, puzzle a także kalendarz na nowy rok. 

Dzieci w miłej atmosferze pozostały w oczekiwaniu na Świętego Mikołaja…… 

Katarzyna Gąsior 
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Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego - SP 

9 grudnia 2014 roku w Zespole Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych odbyły się 
Powiatowe Zawody Drużynowe w Tenisie Stołowym dla szkół podstawowych. 

Dziewczęta z naszej szkoły zajęły I miejsce, tym samym zakwalifikowały się do 
zawodów rejonowych, które odbędą się w Chełmie. Naszą szkołę reprezentowała drużyna 
składająca się z uczennic klas szóstych: Kinga Flis kl. 6B, Paulina Łuszczak kl. 6A, 
Katarzyna Niedźwiadek kl. 6B. 

Zwyciężczyniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w eliminacjach rejonowych. 

Agnieszka Baran 
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Wycieczka do fabryki bombek 

17 grudnia 2014 roku uczniowie Szkoły Podstawowej udali się na wycieczkę do 
Fabryki Bombek w Nowej Dębie. Zwiedzanie obejmowało cały proces wytwórczy, od 
szklanej rurki do gotowej 
bombki na sklepowych 
półkach. Przechodząc 
przez kolejne działy 
fabryki poznaliśmy 
tajniki powstawania 
ozdób choinkowych. Na 
wystawach mieliśmy 
możliwość obejrzenia 
ręcznie zdobionych 
arcydzieł. A potem już warsztaty plastyczne, dzięki którym mogliśmy własnoręcznie, 
według swojego pomysłu ozdobić bombkę choinkową. Powstawały fantazyjne wzory. Po 
udekorowaniu własnej bombki poszliśmy na zakupy. Każdy  znalazł coś dla siebie. 

Pamiątką z pobytu w świecie szklanych ozdób była bombka z imieniem i ta ozdobiona 
własnoręcznie. Przekonaliśmy się,  ile pracy, wysiłku i cierpliwości wymaga 
przygotowanie bombki do sprzedaży. 

Lucyna Stanisławek 
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BOŻONARODZENIOWE SZOPKI - konkurs 

Budowanie szopek w okresie Świąt Bożego 
Narodzenia to bardzo piękny i stary zwyczaj, dużo 
starszy niż ozdabiane choinki. Poprzez ten konkurs 
chcemy, aby zwyczaj wykonywania szopek był nadal 
żywy w kolejnych pokoleniach.  

Zadaniem uczestników konkursu  było wykonanie 
przestrzennej pracy plastycznej – Szopki 
Bożonarodzeniowej stałej lub ruchomej, koniecznie z 
uwzględnieniem wyraźnych elementów tradycji 
Bożego Narodzenia. 

 Konkurs cieszył się wielkim powodzeniem, a temat okazał się bardzo wdzięczny, bowiem 
do organizatorów wpłynęły łącznie 34 prace. 

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbyło się dnia 18 grudnia 2014 r. Rozdaniu 
nagród towarzyszyła wystawa prac konkursowych. Na uwagę zasługuje wysoki poziom 
prac, różnorodność technik oraz fakt, iż temat konkursu wzbudził zainteresowanie 
uczestników tradycją związaną ze Świętami Bożego Narodzenia. 

Należy podkreślić fakt, iż nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców przy ZSO 
w Rybczewicach, za co serdecznie dziękujemy. 

Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy! 

Zapraszamy do następnych 
edycji naszych konkursów! 

Grażyna Guz 
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