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Zima

 Na Syberii pada kolorowy śnieg.
Wcześniej czarny, teraz zielony!

Aktualności szkolne
 zabawa choinkowa
 poczta walentynkowa
 Tydzień Języka Ojczystego
 zawody tenisa stołowego

Wycieczki, konkursy wiedzy, recyta-
torskie, plastyczne

 konkurs o bł. ks. Markiewiczu
 konkurs „Memory Master”
 konkurs „Bohaterowie II wojny 

światowej na kartach pamiętni-
ka...”



AKTUALNOŚCI

Konkurs o bł. ks. Bronisławie Markiewiczu

Dnia 30 stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Błogosławionego Bronisława Markiewicza w Tu-
ligłowach odbył się II etap konkursu o Tym błogosławionym. Trzy uczennice naszej szkoły wzięły w 
nim udział. Szkołę godnie reprezentowały: Magdalena Wota, Agata Ciurko i Wiktoria Stefanowska. 
Niestety, dziewczyny nie stanęły na podium, ale nie wróciły z pustymi rękoma. Otrzymały nagrody za 
udział w konkursie. Gratulujemy koleżankom odwagi i życzymy dalszych sukcesów.

Magdalena Wota

Zabawa choinkowa

W czwartek 31 stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Czelatycach odbyła się zabawa choinkowa.

Młodsi i starsi uczniowie świetnie się bawili przy muzyce. Rada Rodziców zadbała o poczęstunek dla

uczestników zabawy. Na stołach nie zabrakło słodkości, pojawiła się również pyszna pizza.

Agata Ciurko



Konkurs „Memory master”

W listopadzie w naszej  szkole odbył  się kon-

kurs z języka angielskiego ,,Memory master".

Wzięli  w nim udział  chętni  uczniowie  z  klas

IV-VIII.  Kilka  tygodni  przed  konkursem

uczestnicy otrzymali listę słówek do nauczenia.

Choć  było  ich  sporo  znalazło  się  kilka  osób,

które przyswoiły je dobrze, dzięki czemu uzy-

skali  wysokie wyniki.  Najwyższe wyniki  zdo-

były: uczennica klasy VII - Agata Ciurko oraz

uczennica  klasy  VIII  -  Martyna  Prochownik.

Dziewczyny wywalczyły tytuł laureata II stop-

nia.

Martyna Prochownik

Poczta walentynkowa

Dnia 8 lutego 2019 r. w naszej szkole uczniowie wrzucali do poczty walentynkowej kartki. Obdarowa-

ni byli zadowoleni z otrzymanych laurek.

Izabela Napora



Tydzień Języka Ojczystego

Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego – corocznego święta obchodzonego

21 lutego, a ustanowionego przez UNESCO 17 listopada 1999 roku - w naszej szkole obchody tego

ważnego  święta  pod  nazwą  Tydzień  Języka  Ojczystego  trwały  w  dniach:  od  04.02.  2019  r.  do

08.02.2019 r. Uczniowie mieli szansę pogłębić wiedzę na temat języka polskiego oraz poćwiczyć jego

poprawne zastosowanie. Nie mogło zabraknąć też ,,łamańców'' językowych, które wszystkim jak waż-

na w języku polskim jest dobra dykcja. Tydzień Języka Ojczystego zakończył konkurs, w którym

wzięły udział osoby z klas IV-VIII najlepiej radzące sobie z zawiłościami językowymi. Zwycięzcy

zmagań językowych otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe. Gratulujemy!!!

Martyna Prochownik

Konkurs „Bohaterowie II wojny światowej na kartach pamiętnika...”

Uczennica naszej szkoły – Agata Ciurko wzięła udział w konkursie z języka polskiego, w którym mia-

ła za zadanie napisać o bohaterach II wojny światowej na podstawie lektury „Inny świat” Gustawa

Herlinga-Grudzińskiego. Pod czujnym okiem pani Bogumiły Kopeć redagowała swoją wypowiedź pi-

semną, którą wysłano do oceny do ZS Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych.

Agata Ciurko



Zawody tenisa stołowego

Dnia 27 lutego 2019 r. odbyły się gminne zawody tenisa stołowego. Naszą szkołę reprezentowała

dwuosobowa drużyna żeńska: uczennica klasy V - Milena Cisowska oraz uczennica klasy VII - Agata

Ciurko. Dziewczęta z zaangażowaniem przygotowywały się do zawodów, a efektem ich ciężkiej pracy

była wygrana, która umożliwiła przejście na kolejny etap. Gratulujemy!

Dnia 28 lutego 2019 r. odbyły się powiatowe zawody tenisa stołowego, w których wzięły udział dru-

żyny z całego powiatu jarosławskiego. Na pojedynku nie zabrakło również naszej szkolnej reprezenta-

cji. Mimo zaciętej walki nasza drużyna ostatecznie zajęła VII miejsce.

Agata Ciurko





Owczarek niemiecki

Owczarek niemiecki – to jedna z ras psów należąca do grupy psów pasterskich sklasyfikowana do
sekcji psów pasterskich (owczarskich). Według klasyfikacji FCI (Systematyka ras wg Międzynarodo-
wej Federacji Kynologicznej z uwzględnieniem polskiego nazewnictwa. FCI uznaje łącznie 344 rasy)
podlega próbom pracy. Zaliczany do psów obronnych.

Owczarek  niemiecki  pochodzi  od  psów pasterskich,
które broniły także stad owiec przed atakami wilków.
Już w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia ho-
dowcy rozpoczęli systematyczną pracę hodowlaną, ale
planową  hodowlę  rozpoczęto  po  założeniu
Stowarzyszenia dla Hodowli Owczarków             Nie-
mieckich  22 kwietnia 1899r. Celem hodowli było nie
tylko udoskonalenie pokroju, ale także stworzenie psa
o  wysokiej  sprawności  użytkowej.  W  ten  sposób
owczarek  niemiecki  stał  się  psem  wszechstronnym.
Obecnie pełni funkcje psa stróżującego, policyjnego,
tropiciela, pracuje z powodzeniem w służbach       sa-
nitarnych i jako ratownik odszukujący zasypanych przez lawiny. Jest także szkolony na przewodnika
osób niewidomych.

Jego cechy psychiczne to czujność, spostrzegawczość, żywy temperament, uległość i łatwość szkole-
nia. Można go określić jako psa "jednego pana".

Wysokość w kłębie psów 60-66cm, a u suczek 55-61cm. Masy ciała nie podaje się.  Sylwetka prawi-
dłowo zbudowanego owczarka niemieckiego jest prostokątna, mocna i harmonijna. Pies ma prosty
grzbiet z wysokim, wyraźnym kłębem oraz pojemną klatkę piersiową z dobrze wykształconym przed-
piersiem. Zad długi i mocny, lekko opadający. Szyja pozbawiona podgardla.

Umaszczenie: czarne podpalane, czarne z rudym, brązowym.

Owczarek niemiecki powinien być psem żywiołowym i energicznym. Jest psem inteligentnym, po-
słusznym i lojalnym. Szybko i chętnie się uczy oraz współpracuje. Wymaga od właściciela zapewnie-
nia dużej ilości ruchu i zajęcia. Psy nieprawidłowo socjalizowane i źle wychowywane mogą stać się
lękliwe, nerwowe, co może prowadzić do agresji bądź histeryczności psa.


