
14 października 2019 roku 
w naszej szkole  odbyła się 

uroczystość 

pasowania na 
ucznia. Na ma-

łej sali gimna-
stycznej zebra-

ła się cała spo-
łeczność szkol-

na: uczniowie, 

nauczyciele, 
rodzice pierw-

szaków i głów-
ni zaintereso-

wani – pierw-

szoklasiści. Na 
sali pojawiły 

się też wróżki, 
które życzyły 

im powodzenia 
w nauce. Nie-

stety jedna z 

wróżek nie zo-
stała zaproszo-

na i rzuciła na 
nich zaklęcie. Nasi naj-

młodsi koledzy i koleżanki 

musieli wykonać wiele za-
dań, by odwrócić czar złej 

wróżki i móc przystąpić do 
ślubowania. Musieli udo-

wodnić, że zasługują na 

miano uczniów. W trakcie 
uroczystości „odwiedzali” 

różne krainy, w których 
trzeba było np.: zaśpiewać 

piosenkę, zatańczyć. 
Pierwszaki musiały wyka-
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tematy i w interesujący 

sposób Wam je przed-

stawiać. 

Redakcja 

 

Witamy  

W nowym roku szkolnym 

2019/2020. Pożegnaliśmy 

w czerwcu ostatni rocznik 

gimnazjalistów i po dwu-

dziestu latach znów ma-

my w naszej szkole tylko 

uczniów podstawówki. 

Tym samym rozpoczyna-

my nowy rozdział w pracy 

szkolnej redakcji. Trzy-

majcie za nas kciuki, że-

byśmy podołali zbierać 

PASOWANIE  PIERWSZOKLASISTÓW 

zać się także wiedzą na 
temat naszej Ojczyzny i 

bezpieczeństwa. W tym 

celu musiały posłużyć się 

wiadomościami zdobytymi 
w ciągu pierwszych sze-

ściu tygodni nauki. 
Wszystko się powiodło, 

zadania wykonali wzoro-

wo, dzięki czemu mogło 
odbyć się uroczyste paso-

wanie. W obecności wy-
chowawczyni- pani Marii 

Bejm i dyrektora szkoły 

pani Anity Borek  dzieci 
złożyły uroczystą przysię-

gę. Na 

znak 
przyjęcia 

uczniów 
do spo-

łeczności 
szkolnej 

pani dy-

rektor 
dotknęła 

ramienia 
każdego 

z nich 

wielkim 
ołów-

kiem. Na 
pamiątkę 

tego wy-

jątkowego wydarzenia 

pierwszaki dostały dyplo-

my i upominki. 
 

SKĄD WZIĄŁ SIĘ ZWY-
CZAJ PASOWANIA NA 

UCZNIA ? 

 
 Ten zwyczaj szkol-

ny nawiązuje do średnio-
wiecznej tradycji pasowa-

nia na rycerza, podczas 
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W tym numerze: 

Mamy nowy samo-
rząd 

2 

Dzień Edukacji Naro-
dowej 

2 

Kącik językowy 3 

Jesienne krajobrazy 4 

której giermek otrzymy-

wał ostrogi i pas, stając 
się rycerzem. Od tego 

pasa właśnie pochodzi 
nazwa pasowanie. Pier-

wotnie pasowanie na 

rycerza odbywało się po-
przez uderzenie go dłonią 

w kark lub policzek.  Pa-
sowanie na ucznia nawią-

zuje w pewnym sensie do 
tego wydarzenia. Tak jak 

kiedyś  książę dotykał 

mieczem ramienia gierm-
ka, tak dziś dyrektor 

szkoły dotyka wielkim 
ołówkiem ramienia każ-

dego dziecka. Jest  to 

oficjalny akt przyjęcia w 
poczet uczniów. Zamiast 

pasa i miecza uczniowie 
otrzymują legitymacje 

szkolne, dyplomy i upo-
minki. 

 

Sonia 
 



 Dzień Nauczyciela 

od 1982 roku jest obcho-

dzony jako Dzień Edukacji 
Narodowej, jednak w po-

wszechnym użyciu w dal-
szym ciągu funkcjonuje 

poprzednia nazwa. Pierw-

szy raz nauczyciele swoje 
święto obchodzili 20 listo-

pada. Dzień Nauczyciela 
wprowadziła uchwalona 

Wybory do samorządu 

27 kwietnia 1972 roku 

ustawa, zwana Kartą praw 

i obowiązków nauczyciela, 
a zmieniła nazwę święta 

na Dzień Edukacji Narodo-
wej. 

Dlaczego Dzień Eduka-
cji Narodowej? 

 Nazwa święta jak i 
data jego obchodów (14 

października) upamiętniają 

rocznicę powstania Komisji 

Edukacji Narodowej, która 
została utworzona z inicja-

tywy króla Stanisława Au-
gusta Poniatowskiego. Ko-

misja nad Edukacją Młodzi 

Szlacheckiej Dozór Mająca, 
bo taką dokładnie nosiła 

nazwę została powołana w 
Rzeczypospolitej Obojga 
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Narodów przez Sejm Roz-
biorowy 14 października 

1773 roku, uznano w niej 

również zapis, że jest to 
święto wszystkich pracow-

ników oświaty. 

Jak Dzień Nauczyciela 

wyglądał w naszej 
szkole? 

 Na początku lekcji 

był apel. Klasy 2. i 8. 

przedstawiły piękny wy-

stęp. Śpiewali różne pio-

senki i mówili wiersze dla 

każdego nauczyciela. Po 

krótkiej przerwie odbyło 

się również pasowanie na 

pierwszaka. Zorganizowała  

je klasa 3. Pierwszaki 

przeżyły różne przygody, 

by zostać pasowanym.  Po 

tej uroczystości wróciliśmy 

do klas i kontynuowaliśmy 

lekcje. To był udany Dzień 

Edukacji Narodowej. 

Zosia i Natka 

26 września 2019r. odbyły się wybory do Samorządu 

Uczniowskiego. Dzień wcześniej kandydaci przedstawili 
swoje pomysły w formie plakatów wyborczych. Każdy 

uczeń mógł oddać jeden głos na swojego faworyta. W 
głosowaniu wzięło udział 144 uczniów naszej szkoły.  

W skład komisji wyborczej weszli: Aleksandra Kryściak, 
Mateusz Polak i opiekun samorządu Pani Alicja Księża-

rek, która dokonała liczenia głosów. W skład Samorzą-
du  Uczniowskiego weszły osoby z największą liczbą 

głosów, te osoby to: 

Weronika Stasiak - 47 głosów - Przewodnicząca 

Radosław Kaczor - 35 głosów - Zastępca przewodniczą-

cego 
Marta Kościelna - 26 głosów - Skarbnik 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej 
pracy! 

Marta i Mary 

Dzień Edukacji Narodowej 



1. Najmniejszy element dźwiękowy wypowiedzi. 

2. Odpowiada na pytania "kto?" "co?" 

3. To na niej zapisujemy teksty. 

4. Charakterystyczny znak przy polskich literach, tj „ą” , „ę”  itd. 

5. Uporządkowany zbiór reguł językowych rządzących organizacją 
6. Odpowiada na pytania "jaki?" "jaka?" 

7. a, b, c, d.. 

8. Znak pisarski w kształcie przecinka, umieszczany w górnym indeksie 

9. Znak graficzny głoski 

10. Nauka o mierzeniu czasu, kolejności następowania po sobie wydarzeń  

                        Nataszka i Daria 

Sprawdź się :-) 
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Armistice Day is on 11 November and is also known as Remembrance Day. It marks the day 

World War One ended, at 11am on the 11th day of the 11th month, in 1918. A two-minute si-

lence is held at 11am to remember the people who have died in wars. 

There is also Remembrance Sunday every year, which falls on the second Sunday in Novem-

ber. The anniversary is used to remember all the people who have died in wars - not just World 

War One. 

… 
 

Remembrance Day 
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Publiczne Szkoła Podstawowa 
im. Andrzeja Wajdy 

w Rudnikach 

ul. Wieluńska 6 
46-325 Rudniki 

Tel.: (034) 359 50 32 

Faks: (034) 359 50 32 

E-mail: 
g_rudniki@wodip.opole.pl 
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Szybkie ciasto z dyni 
Składniki:  

2 szklanki dyni startej na tarce 
1 szklanka cukru 

3 jajka 
1 łyżeczka sody 

1 cukier waniliowy  

1 szklanka oleju  
3 szklanki mąki 

Przygotowanie krok po kroku:       

Wszystkie składniki mieszamy mikserem, a na końcu dodajemy dynię i delikatnie mieszamy całość łyżką. 
Wlewamy gotowe ciasto do foremki wysmarowanej masłem i wysypanej mąką, a następnie wkładamy do średnio 

nagrzanego piekarnika (około 180 st. C) i pieczemy 50 minut.  

Po przestudzeniu wyjmujemy z foremki i posypujemy cukrem pudrem. 

Kącik kulinarny 

Zespół redakcyjny: Marta Kościelna, Marysia Molska, Natalia Kubat, Zosia Kościelna, Kinga Gę-

siak, Natalia Sobańtka, Sonia Stanek, Julia Krzemińska, Paulina Dzierżan, Wiktoria Prażmowska, 

Marta Sieja, Nicola Zimnowoda, Daria Kałwak, Iga Staniszewska, Magdalena Urbańska 

Opiekun pisma: Beata Rasztar  

Jesienne krajobrazy 
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Zdjęcia:  

Marta Sieja, 

Kinga Gęsiak 

Marlenka 


