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DRODZY CZYTELNICY!

Przed Wami już ostatni w tym roku szkolnym numer Pigułki. 
Przed nami upragnione wakacje, prosimy nie zapomnijcie o nas i gro-
madźcie – w miarę możliwości - materiał na rok przyszły.
A tym czasem życzymy Wam udanego wypoczynku, niezapomnianych
wrażeń,  gorącego  nieba i  bezpiecznych  kąpieli.  Do zobaczenia  we
wrześniu!!!
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Opiekun: Bogumiła Kopec

AKTUALNOŚCI SZKOLNE

8 marca – ważna data w historii naszej wioski

8 marca to nie tylko Dzień Kobiet, lecz także data pacyfikacji wsi Czelatyce. Właśnie w tym
dniu -76 lat temu hitlerowcy zamordowali 15 niewinnych osób z Czelatyc. Mieszkańcy wsi i
uczniowie  uczcili  pamięć  pomordowanych.  Pierwszym  punktem  uroczystości  była  Msza
święta  w  intencji  ofiar  bestialskiego  mordu.  Następnie  zebrani  wsłuchali  się  w  montaż
słowno-muzyczny poświęcony tym smutnym w dziejach naszej społeczności wydarzeniom.
Kolejny punkt programu to przemarsz pod mogiłę pomordowanych, aby złożyć kwiaty, zapa-
lić znicze i w ciszy ofiarować modlitwę za niewinnie pomordowane ofiary.

Oliwia Buksa



Dni otwarte

Dnia 21 marca 2019 roku uczniowie klas VIII wraz z wychowawcą uczestniczyli w Dniach
Otwartych szkół średnich w Jarosławiu. Młodzież zwiedzała te szkoły, do których zamierza
składać swoje aplikacje. Placówki przygotowały dla odwiedzających skromne poczęstunki, a
także upominki zachęcające do wstąpienia w szeregi Alma Mater. Wszyscy byli zadowoleni z
wyjazdu. 

  Izabela Napora

SPORT, to zdrowie…

Dnia 26.03.2019 r. w ZS w Rokietnicy odbył się gminny turniej piłki siatkowej. Nasza szkoła 
również uczestniczyła w zawodach. Mimo zaciętej i emocjonującej walki drużyna dziewczyn 
zajęła III miejsce, natomiast chłopcy uplasowali się ma miejscu IV. Gratulujemy!

  Agata Ciurko

„Matematyka dzika”

Pod takim hasłem w naszej szkole po raz kolejny odbył się konkurs z okazji Światowego Dnia
Matematyki. Uczniowie z klas 4-8 zostali podzieleni na trzy grupy. Młodzież rozwiązywała
zadania matematyczne zdobywając punkty. Rywalizacja była bardzo zacięta. Wygrała druży-
na w składzie: Martyna Prochownik, Agata Ciurko, Filip Bała. Drugie miejsce zajęły dwie
drużyny: grupa pierwsza to Magdalena Wota, Jakub Marek, Radosław Grzeszczak, a grupa
druga to Zofia Kozieł, Oliwia Żak, Nikodem Kurdybacha. Uczestnikom gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów oraz rozwoju w dziedzinie „Królowej nauk”.

 Magdalena Wota

Spotkanie z policjantkami

  Dnia 4 kwietnia w naszej szkole gościli-
śmy dwie policjantki z Komendy Powia-
towej  Policji  w  Jarosławiu.  Funkcjona-
riuszki mówiły o bezpieczeństwie  w In-
ternecie i cyberprzemocy. Dzięki spotka-
niu dzieci dowiedziały się, że Internet to
okno na świat, pod warunkiem, że się z
niego mądrze i rozsądnie korzysta. Kom-
puter  bezsprzecznie  stanowi  zagrożenie,
uzależnia zwłaszcza tych, którzy spędzają
przed szklanym ekranem wiele czasu. Le-
piej  zażywać  świeżego  powietrza,  niż
gnuśnieć przed komputerem, ale czy każ-
dy to zrozumiał? 

Klaudia Skupień



Dzień Zdrowia

5 kwietnia 2019 r. w naszej szkoleodbył się Dzień Zdrowia. Gościem honorowym była nieza-
wodna Pani higienistka, która przywitaliśmy brawami. Na początku dzieci z młodszych klas
zaprezentowały ciekawe scenki nawiązujące do zdrowego stylu życia i związanego nim zdro-
wia. Pani higienistka opowiedziała, jak dbać o kręgosłup, co należyrobić, aby być zdrowym i
pełnym energii. Pokazała kilka prostych ćwiczeń na wzmocnienie mięśni kręgosłupa. Mówiła
też, że nie musimy się nudzić na przerwach. Ten czas należy wykorzystać na różne zabawy fi-
zyczne. Po tym dniu wiele dzieci z naszej szkoły na pewno pokocha zdrowy tryb życia i za-
czną z uśmiechem ćwiczyć każdego dnia.

 Klaudia Skupień

Egzaminy 8-klasisty

W dniach 12-14 kwietnia  2019 roku nasi uczniowie z klasy VIII przystąpili  do egzaminu
ósmoklasisty, był to zarazem ich pierwszy ważny sprawdzian. Pierwszego dnia napisali egza-
min z języka polskiego, drugiego – z matematyki, a w ostatni dzień zmierzyli się z językiem
angielskim. W czerwcu dowiedzą się jakie wyniki uzyskali. Trzymamy kciuki i mamy nadzie-
ję,  że rezultaty będą dla nich satysfakcjonujące,  dzięki  czemu dostaną się do wymarzonej
szkoły ponadpodstawowej, w której będą kontynuować swoją dalszą ścieżkę edukacyjną.

     Martyna Prochownik



Sztuka wielkanocna

Trwając w radości paschalnej w
dniu 30 kwietnia 2019r. uczniowie
klasy siódmej i ósmej wraz z ich
katechetą zaprezentowali sztukę
wielkanocną. Opowiadała ona hi-
storię Kaśki, młodej dziewczyny,
która pod wpływem trudnej sytu-
acji w domu rodzinnym utraciła
wiarę. Przypadkowa wizyta w ko-
ściele całkowicie przemieniła jej
życie. Pod wpływem tajemniczego
głosu, który usłyszała, Kasia odzy-
skała wiarę i odbyła wielkanocną
spowiedź. Dzięki temu odnalazła
ona przyjaciela, który odtąd będzie
towarzyszył jej trudnemu życiu.
„Bóg jest! Jezus jest i żyje! On jest
moim przyjacielem i on pomoże mi
przetrwać wszystkie trudne chwile.
Jezu, wierzę w Ciebie. Bądź przy
mnie!” – wykrzyknęła dziewczyna
po powrocie do domu.

Oliwia Buksa

Apel 3 maja

3  maja  2019  roku  przypada  228.  rocznica  uchwalenia  Konstytucji  3  Maja.  Autorami  tej
uchwały byli  Stanisław August Poniatowski,  Ignacy Potocki i  Hugo Kołłątaj.  Mieszkańcy
Czelatyc uczcili to święto uczestnicząc w uroczystości zorganizowanej przez pana sołtysa.U-
roczystość składała  się  z  kilku punktów. Rozpoczęło  je  wciągnięcie  Flagi  Państwowej na
maszt oraz odśpiewanie Hymnu Państwowego. Uczniowie naszej szkoły przygotowali piękny
program artystyczny, a następnie zebrani mogli wsłuchać się w patriotyczny repertuar Gmin-
nej Orkiestry Dętej, w której czołowe miejsce zajmuje nasza koleżanka Madzia Wota.

Agata Ciurko



Spotkanie z misjonarkami

21 maja 2019 roku w naszej szkole zawitały misjonarki z Afryki. Przedstawiły nam życie
dzieci w krajach biednych, a także zaprezentowały nam różne formy pomocy tym ludziom.
Dzięki temu spotkaniu mogliśmy poznać tradycje,  kulturę,  a także problemy afrykańskich
dzieci.  Później  otrzymaliśmy  skromne  upominki  od  sióstr  misjonarek:  zakładki  i  gazetki,
można było również przeznaczyć pieniądze na kraje misyjne.

 Agata Ciurko

Akcje „Jak nie czytam, jak czytam” i „Drugie życie książki”

Dnia 7 czerwca 2019 r. o godzinie 10:00 rozpoczęła się akcja zachęcająca dzieci i młodzież
do czytania książek, w której brała udział nasza szkoła. Uczniowie spotkali się w grupach w
różnych częściach terenu szkoły, czytając książki przyniesione przez siebie. Z tą akcją jest
również związana zbiórka pod hasłem „Drugie życie książki”. Zebrane materiały trafią do bi-
blioteki szkolnej. Każdy uczeń może przynieść lektury ze swojego domu, które zostały już
przeczytane i są niepotrzebne. Obie akcje zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez młodzież,
która została zmotywowana do czytania książek. 

Magdalena Wota

Dzień Dziecka

1 czerwca to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku. Z tej okazji w naszej
szkole  3  czerwca  lekcje  zostały  skrócone,  a  następnie  odbyły  się  zawody  sportowe  dla
wszystkich klas, w których każdy aktywnie brał udział. Uczniowie zostali również smacznie
nagrodzeni – dostali sok oraz jogurt pitny. 

Martyna Prochownik



WYCIECZKI, KONKURSY

Konkurs z fizyki „Pionier”

Uczniowie kl. VII i VIII naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim konkursie z fizyki „Pio-
nier”. Zadania nie były łatwe, lecz młodzież poradziła sobie z testem i na większość pytań
udzieliła poprawnych odpowiedzi. Uczniom biorącym udział w konkursie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów.

  Agata Ciurko

Konkurs „MATWIT”

22 marca 2019 r. kilkoro uczniów z klas VII i VIII naszej szkoły wzięło udział w matema-
tycznym konkursie „MATWIT” organizowanym przez ZS Drogowo-Geodezyjnych w Jaro-
sławiu. Uczniowie przez całą godzinę lekcyjną zmagali się z ponad trzydziestoma zadaniami
związanych z matematyką. Niestety, nikt z naszej szkoły nie zdobył wymaganej liczby punk-
tów, by zakwalifikować się do kolejnego etapu.

Agata Ciurko

Wycieczka do Huty Szkła

3 kwietnia 2019 roku uczniowie klas VI–VIII wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę do
huty szkła w Jarosławiu. Na miejscu pracownicy huty rozdali nam okulary ochronne, czepki
oraz stopery. Następnie oprowadzili nas po części zakładu. Dzięki temu mogliśmy przyjrzeć
się bliżej procesowi produkcji szkła oraz poznać ciężką pracę hutnika.

Martyna Prochownik



Konkurs recytatorski

5 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu odbył się konkurs pod ha-
słem „Juliusz Słowacki i jego epoka”. Szkoła przygotowała pytania na konkurs wiedzy, a tak-
że komisję na konkurs recytatorski. Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy VII – Agata
Ciurko, która recytowała utwór „W pamiętniku Zofii Bobrówny” Juliusza Słowackiego.

     Agata Ciurko

Konkurs z fizyki „Albus”

9 maja chętni uczniowie z klas 7-8 wzięli udział w konkursie przedmiotowym „Albus” - z fi-
zyki. Zakres wiedzy dla klasy 7 obejmował informacje zdobyte podczas roku nauczania tego
przedmiotu, a dla klasy 8 wiedzę nabytą w ciągu dwóch lat. Wyników konkursu możemy się
podziewać na początku czerwca.

Martyna Prochownik

Konkurs biblijny

Dnia 14 maja 2019 r. odbył się III etap konkursu „Jezusowa szkoła ucznia w mocy Ducha
Świętego” zorganizowanego dla uczniów szkół podstawowych z Archidiecezji Przemyskiej.
Finał tego konkursu biblijnego opierał się na Ewangelii według św. Marka oraz Listów św.
Pawła Apostoła do Tymoteusza i do Tytusa. Naszą szkołę reprezentowała Magdalena Wota.
Niestety, nie udało się jej zdobyć tytułu laureata, lecz gratulujemy jej wytrwałości i dotarcia
do ostatniego etapu. Zachęcamy wszystkich do lektury Pisma Świętego.

Magdalena Wota

Wyjazd do Rzeszowa

Dnia 24 maja 2019r uczniowie klas 6, 7 i 8 naszej szkoły mieli okazję poczuć się jak studenci
zasiadając w auli Politechniki Rzeszowskiej i uczestnicząc w XXI Pokazach Doświadczeń z
Fizyki. Podczas pokazów zaprezentowane zostały atrakcyjne,  zapierające dech w piersiach
demonstracje wybranych praw i zjawisk fizycznych. Tym razem uczestnicy poznali tajniki ta-
kich dziedzin jak: mechanika, drgania i fale, zjawiska atmosferyczne i fizyka zabawek. Poka-
zy od lat pozwalają przybliżyć uczniom te obszary wiedzy, ze zrozumieniem których na co
dzień mają na ogół duże problemy. Dzięki pokazom z fizyki, które są prezentowane profesjo-
nalnie, ciekawie z użyciem specjalistycznej aparatury i z nutką humoru uczniowie pogłębiają
świadomość użyteczności fizyki i jej powiązań z techniką, medycyną, ekologią, życiem co-
dziennym a przede wszystkim z postępem i rozwojem cywilizacyjnym, a także iluzją. Taka
forma pogłębiania wiedzy przypadła uczniom do gustu. 

Agata Ciurko



Wycieczka do Bóbrki i Sanoka

30 maja 2019 roku wyjechaliśmy na wycieczkę do Sanoka i Bóbrki. Pierwszym punktem, któ-
ry zwiedzaliśmy był Skansen w Sanoku. Obejmuje on Muzeum Budownictwa Ludowego oraz
Park Etnograficzny. Powstał w 1958 roku. Mieści się na obszarze 38 ha, na którym prezentuje
się kultura polsko-ukraińska z okresu od XVII do XX wieku. Po „lekcji” historii z przewodni-
kiem, który opowiadał o życiu naszych przodków w tamtych czasach, udaliśmy się na kolejną
atrakcję naszej wycieczki – do Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego
Łukasiewicza w Bóbrce. Muzeum znajduje się na terenie najstarszej na świecie nadal działa-
jącej kopalni ropy naftowej. Założono ją w drugiej połowie XIX wieku. Jej teren zajmuje 20
ha. W muzeum zachowały się dwa oryginalne szyby naftowe z czasów jej założenia. Mimo że
pogoda nie dopisała, wyprawa była udana.

                                                                                                             Martyna Prochownik

Wyjazd do Michaylandu

Dnia 4 czerwca 2019 roku nasza szkoła wyjechała do Miejsca Piastowego na Michayland.
Uczniowie zebrali się pod budynkiem szkoły o godzinie 7:20 i o 7:30 wyjechali autokarem do
Miejsca Piastowego. Gdy dotarli na miejsce zaczęła się Msza Święta. Po uroczystym nabo-
żeństwie dzieci i młodzież rozpoczęli zabawę na placu. Uczniowie mogli korzystać z dmucha-
nych zjeżdżalni, trampolin i loterii. O 13:00 rozpoczął się koncert zespołu „Mocni w Duchu”
z Łodzi. O 14:00 nasi uczniowie wyruszyli w podróż powrotną. Wraz ze swoimi opiekunami
dotarli do Czelatyc w okolicach godziny 16:00. Dzieci były bardzo zadowolone z wyjazdu i
nie mogą się doczekać następnej edycji imprezy.

Magdalena Wota



Gminne konkursy z fizyki „Ziemia we Wszechświecie” i „Fizyka – moja pasja”

W dniu 6 czerwca chętni uczniowie klasy 7 wzięli udział w gminnym konkursie z fizyki „Zie-
mia we Wszechświecie”. Test dotyczył wiadomości z wcześniej otrzymanych kart, które za-
wierały informacje o kosmosie. Natomiast klasa 8 otrzymała kartkę konkursową dotyczącą
wiedzy z dwóch lat nauki fizyki. Oba konkursy zostały zorganizowane przez nauczycielkę fi-
zyki ze Szkoły Podstawowej w Rokietnicy – p. Katarzynę Twardy. Z niecierpliwością ocze-
kujemy wyników.

Agata Ciurko

AKCJE CHARYTATYWNE

Akcja charytatywna „Razem na święta”

Nasza szkoła po raz kolejny podjęła się zorganizowania akcji charytatywnej. Własnoręcznie
wykonanymi kartkami  oraz pisankami  uczniowie  obdarowywali  ludzi  samotnych z naszej
wsi. Do upominku dołączali życzenia wielkanocne, a także serdeczny uśmiech.

                                                                                                   Agata Ciurko

NASI  MILUSIŃSCY

Siódmaczek leśny

Roślina ta występuje w Europie i Azji. W Polsce to dość pospolity gatunek, rzadszy w górach.
Siódmaczek rośnie w lasach. Preferuje półcień i cień, gleby kwaśne. 

Kwitnie w okresie od maja do lipca.

Osiąga wysokość 10-20 cm. Jego łodyga jest cienka. Liście umieszczone w dolnej części ro-
śliny są skrętoległe, małe. Liście w górnej części są duże, całobrzegie lub nieznacznie karbo-
wano-piłkowane, skupione po 5-9 sztuk w okółkach. Blaszka jest odwrotnie jajowata lub elip-
tyczna, na krótkim ogonku. Kwiaty są białe, zwykle pojedyncze, rzadziej wyrastające po dwa,
na długich i cienkich szypułkach. Liczba płatków zwykle 7, zdarzają się także kwiaty z 5-9
płatkami.



Pszczoła

Pszczoły mają długość ciała od 7-8 mm do 16-18 mm. Ubarwienie o różnej intensywności –
od jednolicie czarnego i ciemnobrązowego do żółtego i czerwono pomarańczowego. Skrzydła
specyficznie użyłkowane, wyróżnia je charakterystyczne pólko radialne na przednim skrzydle
– ogranicza je zaokrąglona żyłka, która nieco odstaje od krawędzi skrzydła. Pszczoły widzą
promieniowanie ultrafioletowe. 

W ostatnim czasie obserwuje się zwiększone wymieranie pszczół, głównie na terenie USA i
Europy  Zachodniej.  Prawdopodobną
przyczyną  wymierania  jest  stosowanie
pestycydów w czasie kwitnięcia roślin. 

Obecność  pszczół  niejednokrotnie  przy-
czynia  się  do  znacznego  zwiększenia
uzyskiwanych plonów. Są też gatunki ro-
ślin uprawnych, które bez obecności za-
pylających  pszczół  w ogóle  nie  wydają
plonów  .    Również pszczoły są niezbędne



do rozmnażania się wielu gatunków roślin tzw. dzikich i wytwarzania przez nie nasion. Po-
przez zapylanie w sposób bezpośredni owady te przyczyniają się do przetrwania wielu gatun-
ków roślin. Pośrednio przyczyniają się do zabezpieczenia pokarmu (nasion i owoców) dla
wielu gatunków zwierząt. Wytworzenie nasion (form generatywnych) warunkuje wzrost ro-
ślin jednorocznych w kolejnych sezonach, a wytworzenie owoców przez rośliny wieloletnie
umożliwia rozprzestrzenianie sie gatunków i zasiedlanie przez nie nowych terenów. Od dzi-
kich zapylaczy nie pozyskuje się ani miodu, ani innych produktów, które są domeną pszczoły
miodnej.

Ciekawostki:

 Na świecie istnieje około 20 000 gatunków pszczół. Większość z nich nie została jesz-
cze opisana, a więc liczba ta może być dużo większa.

 Pszczoły miodne żyją w rojach. W jednym roju żyje około dwudziestu tysięcy pszczół
choć zdarza się, że nawet do stu tysięcy. Jest wśród nich jedna królowa, setki trutni i
tysiące robotnic.

 Robotnice to samice, ale nie rozmnażają się. Królowa zapewnia potomstwo. Trutnie,
to osobniki płci męskiej, nie posiadają żądeł.

 Podczas jednego "kursu" po nektar pszczoła odwiedza 50-100 kwiatów.
 Przeciętna szybkość pszczoły to tylko 24 kilometry na godzinę.
 W wielu krajach utrzymuje się pasieki wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniego

zapylenia upraw.

Gabriela Fudali


