Kronika szkolna

 W dniu 19 lutego 2015 roku w PSP
w Ryczywole odbył się doroczny
Szkolny Konkurs Recytatorski.
Brało w nim udział 57 uczniów.
Eliminacje przebiegały w trzech
kategoriach.
W
pierwszej
prezentowały się dzieci z oddziałów
przedszkolnych, w drugiej - z klas I
–IV, w trzeciej – uczniowie klas V –
VI. Do etapu środowiskowego
zakwalifikowali się następujący
uczestnicy konkursu: Amelia Hauda
(oddział przedszkolny), Oliwia
Faustman (klasa IV), Krzysztof
Solecki (klasa V). Gratulujemy
wszystkim
zwycięzcom
i
wyróżnionym.

 10 marca wyżej wymieniona trójka
naszych
recytatorów
reprezentowała szkołę na konkursie
środowiskowym w Kozienicach.
Krzysztof
Solecki
zdobył
wyróżnienie.
 12 lutego w naszej szkole
świętowaliśmy Tłusty Czwartek.
Najpierw Samorząd Uczniowski
częstował pączkami, a potem kto
chciał mógł sobie jeszcze dokupić
pączka lub tymbarka. Myślę, że
wszyscy się cieszyli z tej okazji.
Natalia Ośka

Wywiad

Krzysztof Solecki, uczeń klasy piątej,
ponownie zdobył pierwsze miejsce w
Szkolnym
Konkursie
Recytatorskim.
Poprosiliśmty go więc o udzielenie
krótkiego wywiadu.
Kleks: Jaki wiersz mówiłeś na naszym
szkolnym konkursie?

Krzysiek: Mówiłem wiersz pod tytułem
,,Myśliciel".
Kleks: Co czułeś gdy wszedłeś na
„scenę”?
Krzysiek: Gdy wszedłem na scenę,
czułem wielki stres.
Kleks: Czy przychodziło ci na myśl, że
mogłeś zająć 1 miejsce? Jeśli tak, to
dlaczego?
Krzysiek: Tak, ponieważ miałem małą
konkurencję.
Kleks: Gdy dowiedziałeś się, że wygrałeś,
jaka była twoja pierwsza reakcja?
Krzysiek: Byłem jednak bardzo
zaskoczony.
Kinga Ośka
Morena Mulazzani

CZY WIESZ, ŻE…?
Gdy Franciszka (9 marca) z
wichrem po polu hasa, może sypnąć
śniegiem powyżej pasa.
Gdy w Ruperta (27 marca) niebo
jasne będzie, w lipcu czas pogody
wszędzie.
Ile mgieł w marcu, tyle deszczów w
czerwcu.
W marcu choć słota, rzucaj zboże do
błota.
Jak przylecą żurawie, można bydło
paść na trawie.

Piękne żurawie…
Na świętego Albina (1 marca)
rzadka u ludzi mina, bo post się
zaczyna.
Jeśli w pierwszy dzień po
przesileniu marcowym burza się
zdarzy, zima już się nie przydarzy.

Oliwia Sendybył

KĄCIK LITERACKI

Dzieje mojej
rodziny, tradycje,
zwyczaje
Mieszkam
na
początku
Ryczywołu od strony zachodniej można tak powiedzieć, że od strony
Warszawy. Jest to gmina Kozienice.
Mój dom jest zrobiony z cementowej
cegły, dach ma koloru grafitowego.
Jest bardzo stary, ma około 60 lat.
Rodzice kupili go od kowala.
Moja rodzina mieszka w
Ryczywole od 39 lat. Babcia i
dziadek
mieszkali
kiedyś
w
miejscowości Pasternik, ale 2 lata po
ślubie zamieszkali w Ryczywole.
Moje prababcie zajmowały się
domem,
a
pradziadkowie
rolnictwem. Również moja babcia
na początku zajmowała się domem,
lecz potem zaczęła pracować
zawodowo, a dziadek i jeden, i drugi
zajmowali się pracą w polu, po czym
zaczęli pracować w innych zawodach

- jeden jest hydraulikiem, a drugi
ochroniarzem. Mój tata, Radosław,
jest hydraulikiem, natomiast mama
Monika pracuje w sklepie.
Moja prababcia, która jeszcze
żyje, przeżyła II wojnę światową.
Nigdy nie pytałam się jej
o szczegóły, ponieważ jest ona
bardzo stara i nie pamięta tak dużo
rzeczy.
Cała nasza rodzina spotyka się
przy różnych okazjach. Są to między
innymi: święta Bożego Narodzenia,
Święta Wielkanocne, rocznice ślubu
dziadków, urodziny babci lub
dziadka, msze za kogoś bliskiego. To
są te najważniejsze.
W święta Bożego Narodzenia
spotykamy się o ustalonej godzinie.
Na początku łamiemy się opłatkiem.
Gdy skończymy, modlimy się za
babcię i inne osoby z naszej rodziny,
które zmarły. Następnie jemy

wszystkie potrawy. A na końcu
zostają prezenty. Żeby dostać
prezent, musimy zaśpiewać jakąś
kolędę.
Święta Wielkanocne spędzamy
tak:
najpierw
idziemy
na poranną mszę, po mszy idziemy na
wspólne śniadanie, czyli barszcz i
inne potrawy i przebywamy ze sobą
nawet 3 - 4 godziny.
Przed mszą za kogoś bliskiego
spotykamy się przed kościołem,
oczywiście się witamy. Następnie
idziemy na nabożeństwo. Po mszy
idziemy do domu i rozmawiamy ze
sobą.
Dobrze jest mieć rodzinę, od
której zawsze możemy liczyć na
wsparcie. Warto podtrzymywać
rodzinne tradycje, dzięki którym
nasze życie jest bogatsze.
Kinga Ośka

KRZYŻÓWKA
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1. Ma 28 dni
2. Collodi
3. Stoi na przystanku
4. Opowieść, która ma ziarnko prawdy
5. Nalewasz do niego wodę
6. Od narodzin Chrystusa nowa…
7. Tworzony z liter
8. Kapią z oka
9. Cukrowa na patyku
10. Siostra i…
11. Drogowe
12. Europejska
13. Egzamin, sprawdzian
Krzyżówkę przygotowała Emila Olszewska

UŚMIECHNIJ SIĘ!

Podpowiedź
- Bolku, jak nazywał się Chrobry?
- Nie wiem.
- No przecież tak jak ty.
- Nowak?

Totalne zaskoczenie
Nauczyciel do uczniów:
- Słuchajcie, jutro będzie
niezapowiedziana klasówka!
Dla towarzystwa
Nauczycielka do uczniów:
- Wszyscy leniwi, proszę wstać!
Po chwili:
- Jasiu, dlaczego wstałeś?
- Bo mi głupio, że pani stoi sama…
Alicja Kaca

Pokoloruj mnie!

