
,,Pigułka” 

Szkoła Podstawowaw Czelatycach 

Numer 1wrzesień, październik 2018 r. 
DRODZY CZYTELNICY! 

 

Oto przed Wami pierwszy numer Pigułki. Będziemy wydawać 

gazetkę raz na dwa miesiące. Kolejne numerypojawią się w 

miesiącach: grudzień, luty, kwiecień, czerwiec. 

Mamy nadzieję, że nasza gazetka przypadnie Wam do gustu.  

Jednocześnie zachęcamy wszystkich do jej współredagowania. 

Wasze artykuły lub propozycje prosimy przekazywać redakcji. 

 

Zapraszamy do lektury 

Redakcja 

 

 

W TYM NUMERZE… 

Jesień w obiektywie 
Ciekawostki i wiersze o 

jesieni 

Aktualności szkolne 
• Rozpoczęcie roku 

szkolnego 2018/2019 

• Pasowanie 

pierwszoklasistów 

• Dzień Nauczyciela 

Wycieczki, konkursy 

recytatorskie, plastyczne  

Akcja charytatywna 
Daj włos 

 

REDAKCJA numeru: Nikodem Kurdybacha, Agata Ciurko, 

Magdalena Wota, Martyna Prochownik 

 

Opiekun: Bogumiła Kopec 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 



 
 

AKTUALNOŚCI 

 
 NOWY ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

 

 
 

 
Nowy rok 2018/2019 rozpoczęła 3 września 2018 r. Msza św., którą odprawił ks. 
Grzegorz Hanus. Następnie pełni zapału do nauki uczniowie spotkali się w szkole z 
wychowawcami. 
W naszej szkole w tym roku szkolnym pracować będą następujący Nauczyciele: 

1. Pani Bogumiła Kopeć 
2. Pani Małgorzata Koniuszy 
3. Pani Elżbieta Suszyło 
4. Pani Barbara Charysz 
5. Pani Justyna Łuc 
6. Pani Katarzyna Koniuszy 
7. Pani Elżbieta Koprowicz 
8. Pani Magdalena Dyl 
9. Pani Joanna Skupień 
10. Pani Anna Łopuszyńska 
11. Pan Tomasz Pich 
12. Ks. Grzegorz Hanus 

 
Nauczycielom życzymy wiele cierpliwości, a uczniom zapału do pracy !!! 

 
 
 



 
 

PASOWANIE UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ 

Dnia 15 października 2018r. o godz. 10:30 uczniowie klasy I przystąpili do grona 

społeczności szkolnej SP w Czelatycach. Ślubowanie uczniów to piękna tradycja. Zanim 

pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego 

już się w szkole nauczyli. Gotowi i odświętnie ubrani, bardzo przejęci przystąpili do 

zaprezentowaniaswoich umiejętności.Doniosłym momentem całej uroczystości było 

ślubowanie, które wzbudziło wiele emocji. Kolorowym ołówkiem aktu pasowania dokonała 

Pani Dyrektor – Bogumiła Kopeć. Na pamiątkę pierwszoklasiści otrzymali dyplomy i drobne 

upominki. Po zakończeniu ceremonii dzieci udały się do klasy na poczęstunek przygotowany 

przez rodziców i wspólnie z nimi spędziły miłe chwile. 

                                         Oto nasi pierwszoklasiści 

 

 
 

 W tym dniu złożyliśmy życzenia naszym Nauczycielom, którzy obchodzili swoje 

najważniejsze święto Dzień Edukacji Narodowej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

WYCIECZKI, KONKURSY 
 

Dnia 27 września 2018 roku w Szkole Podstawowej w Czelatycach odbył się konkurs pod 

nazwą Europejski Dzień Języków.  Brały w nim udział drużyny reprezentujące uczniów klas 

IV - VIII. Rywalizujące drużyny stawiały czoła zadaniom przygotowanym przez nauczycielkę 

języka angielskiego Panią Justynę Łuc. Zadania były różne i tematycznie związane z nauką 

języka angielskiego. Należało przede wszystkim wykazać się jego dobrą znajomością. 

Drużyny świetnie sobie poradziły z zadaniami. Każdy uczestnik konkursu otrzymał 

upominek, a drużyna zwycięska nagrodę. 

          Agata Ciurko 

 

 

Dnia 1 października 2018 roku Szkoła Podstawowa w Czelatycach po raz kolejny włączyła 

się w obchody VIII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Uczniowie klasy IV wystąpili 

jako eksperci tabliczki mnożenia i sprawdzali wiedzę matematyczną starszych klas oraz 

nauczycieli. Odbył się także konkurs, w którym wzięli udział uczniowie klas III – VIII. 

Uczestnicy świetnie się bawili, i co najważniejsze, poszerzyli swoje matematyczne 

zainteresowania. Nauczycielki matematyki – Panie Elżbieta Suszyło i Barbara Charysz 

wręczyły uczestnikom konkursu atrakcyjne nagrody. 

Agata Ciurko 

 

 

Dzień Głośnego Czytania 

 

Akcja edukacyjna pod hasłem: ,,Szkolne Przygody Gangu Słodziaków” miała na 

celu kształtowanie wśród uczniów nawyku codziennego czytania.W Dniu Głośnego 

Czytania w roli lektorki wystąpiła Pani Pielęgniarka, która przeczytała uczniom opowiadanie 

o opiekuńczej zajęczycy Zuzi oraz ciekawie opowiedziała o swojej pracy i zachęciła dzieci do 

samodzielnego czytania książek.  

 

 

 



 

W ramach akcji uczniowie kl.III udali się do przedszkolaków z wizytą Gangu 

Słodziaków. Przedszkolaki z zainteresowaniem słuchały swoich starszych kolegów 

czytających im ciekawe fragmenty książki o tym „Co się stanie na leśnej polanie?”, a 

następnie skorzystały z niepowtarzalnej okazji, aby stać się przez chwilę, w grze dramowej, 

ulubionym słodziakiem.Wysłuchane opowiadania stanowiły inspirację do fantastycznej 

zabawy z Gangiem Słodziaków i z pewnością zmotywowały uczniów do rozwijania 

prawdziwej pasji czytania. 

   WYCIECZKA 

W czwartek 20 września 2018 roku odbyła się wycieczka do Stalowej Woli. O 

godzinie 7:30 zebraliśmy się pod budynkiem szkoły. Po upływie piętnastu minut ruszyliśmy 

w drogę. W wycieczce uczestniczyli uczniowie klas 3-8 oraz nauczyciele. Zaraz po dotarciu 

na miejsce, udaliśmy się do Campusu ,,Naukowy zawrót głowy”. Na początku z klocków 

,,LEGO” budowaliśmy makietę naszej szkoły. Później podzielono nas na dwie grupy - 

młodszą i starszą. Podczas gdy starsza grupa była na pokazach fizycznych, młodsza miała 

zajęcia z programowania i robotyki. Potem nastąpiła zmiana grup. Po zakończonych zajęciach 

dostaliśmy upominki – kubki i koszulki z własnym imieniem.  

Kolejnym punktem wycieczki był obiad i krótki spacer po mieście. Obejrzeliśmy także 

ciekawy film, opowiadający o historii powstania firmy ,,LEGO”. Po zakończeniu zajęć, 

poszliśmy jeszcze na lody. Później od razu do autokaru i ruszyliśmy w drogę powrotną. Był to 

bardzo udany dzień. Oby było więcej takich wycieczek w ciągu roku. 

         Martyna Prochownik 



 

 

 

KINO HELIOS 

 Dnia 31.10.2018 r. uczniowie klasy VII i VIII naszej szkoły i koledzy ze szkoły z 

Rokietnicy Woli udali się do kina Helios do Przemyśla na film „Dywizjon 303”. Film oparty 

na książce Arkadego Fidlera przedstawiał losy polskich pilotów walczących w bitwie o 

Anglię.  

        Agata Ciurko 

 

 

 

 

 

 

 



 

AKCJA CHARYTATYWNA 

„DAJ WŁOS”! 
Na wakacjach 2018r. pojechałam do fryzjera obciąć włosy. Postanowiłam, że je podaruję 
potrzebującym kobietom, chorującym na nowotwory. Wiedziałam, że robię to w dobrym celu. 

Dzięki mojej ofierze osoba po chemioterapii będzie szczęśliwa, ponieważ będzie miała 

włosy.Obecnie w Polsce peruki z naturalnych włosów są tylko częściowo refundowane przez 

NFZ, a dopłata do nich jest wyjątkowo wysoka. Włosy następnie wędrują do perukarni 

Rokoko, która wykonuje doskonałe, wygodne i piękne peruki. Te są przekazywane za darmo 

kobietom, którewalczą z rakiem. Dzięki temu mogą wyglądać znacznie lepiej i mają więcej 

siły w drodze do zdrowia. 

Aby oddać włosy  

- minimalna długość włosów to 25 cm 

- umyte i wysuszone włosy dzielimy na kilka pasm. Każde pasmo pleciemy w warkocz po 

czym wiążemy gumką najlepiej recepturką (w kilku miejscach – dla bezpieczeństwa) 

- warkocze ucinamy około 2cm powyżej utrzymującej ich gumeczki (od strony głowy). Ścięte 

i dokładnie wysuszone warkocze zawijamy np. w papier. Oznaczamy nasadę włosa np. 

wkładamy pod gumkę karteczkę z napisem – NASADA. Należy pamiętać, że nie można 

pomieszać nasady z końcem włosa, ponieważ takie włosy nie mogą zostać użyte do 

wykonania peruki. Włosy wysyłamy z dopiskiem „AKCJA DAJ WŁOS” na adres fundacji 

Rak’n’Roll: ul. Wiśniowa 59 lok. 6, 02-520 Warszawa. Zobacz więcej 

na: https://www.zwrotnikraka.pl/akcja-daj-wlos/ | Zwrotnikraka.pl Zachęcam wszystkich do 

tak pięknych gestów.  

Akcja związana z oddawaniem włosów nazywa się "DAJ WŁOS” 

         Gabriela Fudali 

 

  

 

 

 

 


