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DRODZY CZYTELNICY!

Przed Wami pierwszy w tym roku szkolnym numer Pigułki.
Przez te dwa pierwsze miesiące nauki sporo się działo, dlatego nasza
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 AKTUALNOŚCI SZKOLNE

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Po wakacyjnej przerwie dnia 2 września 2019 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pierwsze

kroki skierowaliśmy do naszego Kościoła, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej. Następnie całe

zgromadzenie dzieci i młodzieży wraz z Nauczycielami i Wychowawcami udało się do szkoły na

uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020.

 Pani Dyrektor – Bogumiła Kopeć z uśmiechem na twarzy przywitała wszystkich uczniów,

zaproszonych Gości i Nauczycieli oraz przedstawiła Kadrę Pedagogów oraz Wychowawców klas.

Po spotkaniu i przemówieniu Dyrektora szkoły uczniowie udali się do przydzielonych lekcyjnych

na  spotkanie  z  wychowawcami,  którzy  omówili  sprawy  organizacyjne.  Następnie  wszyscy

uczniowie  pośpieszyli  do  domu,  aby  wykorzystać  i  nacieszyć  się  ostatnim  dniem  wolnym,

ponieważ kolejny dzień rozpoczyna ciężką i wytężoną pracę.

 Wszystkim Uczniom naszej  szkoły  życzymy samych dobrych stopni,  wiatru  w żagle,  a

Nauczycielom cierpliwości dla nas i wytrwałości oraz dobrego zdrowia.

A oto nasza kadra nauczycieli na ten rok szkolny:

Nauczyciele Przedmioty
dr Bogumiła Kopeć j. polski
mgr Elżbieta Suszyło edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Koniuszy
edukacja  wczesnoszkolna,  technika,
zajęcia rewalidacyjne

mgr Barbara Charysz matematyka, informatyka
mgr Anna Bazanowska j. angielski

mgr Tomasz Pich
wychowanie  fizyczne,  doradztwo
zawodowe

mgr Agnieszka Olejarz j. niemiecki, zajęcia rewalidacyjne
mgr Gabriela Niemczycka historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Katarzyna Koniuszy biologia, przyroda, chemia, geografia
mgr Magdalena Dyl fizyka
mgr Elżbieta Koprowicz plastyka, muzyka, biblioteka
mgr Mariusz Kapyrka edukacja dla bezpieczeństwa
ks. Łukasz Mroczek Religia

                                                                                                          Oliwia Żak



Zawody lekkoatletyczne

 Dnia 18 września 2019 r. w Rokietnicy Woli odbyły się Gminne Indywidualne Mistrzostwa

w Lekkiej Atletyce, w których brali udział uczniowie z ościennych szkół, z terenu naszej gminy.

Szkołę z Czelatyc reprezentowali: Julian Kozieł kl. III, Angelika Salamon kl. VI, Jakub Marek kl.

VI (Igrzyska Dzieci) oraz Oliwia Żak kl. VII i Agata Ciurko kl. VIII (Igrzyska Młodzieży).

Uczestnicy zawodów zmagali się z takimi zadaniami jak bieg na 60 m oraz skok w dal.

Mimo ciężkich warunków atmosferycznych zawodnicy z zapałem walczyli o jak najlepszy wynik i

dawali z siebie wszystko, pokonując słabości i przekraczając własne możliwości. Ostatecznie tylko

jeden uczeń naszej szkoły znalazł się w trójce najlepszych. Okazał się nim najmłodszy reprezentant

naszej szkoły – Julian Kozieł, który w biegu na 60 m zajął III miejsce.

Serdecznie  gratulujemy  wszystkim  uczestnikom  zawodów,  a  w  szczególności  tym,

którzy stanęli na podium, tym samym kwalifikując się do zawodów na szczeblu powiatowym!

 Jakub Marek

Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka

26  września  2019  r.  odbyła  się  dyskoteka  dla  uczniów  klas  IV  –  VIII  z  okazji  Dnia

Chłopaka. Wszyscy świetnie się bawili do muzyki, którą sami dobrali według własnych upodobań.

Tańczyli niczym celebryci z programu "Taniec z gwiazdami". Każdy świetnie się bawił, było dużo

śmiechu.  Tak niektórzy uczniowie podsumowali zabawę:

- Było bardzo fajnie, panowała cudowna atmosfera wśród wszystkich uczniów

- Jeszcze nigdy się tak świetnie nie bawiłam. Myślę, że każdy jest zadowolony z tej dyskoteki, bo

tym razem było naprawdę super

- Był to pewnego rodzaju przerywnik od codziennych obowiązków, w końcu mogliśmy wspólnie

spędzić czas na zabawie, odciąć się od nauki

- Wiadomo, że było ekstra – w końcu świętowaliśmy nasz dzień!

 Każdy  tańczył,  nie  było  osoby,  która  choć  raz  nie  weszła  na  parkiet.  Jednak  dla  niektórych

największą atrakcją tego wieczoru była pizza.

Wszystkim Chłopcom życzymy dużo uśmiechu, spełnienia marzeń oraz sukcesów w nauce.

 

                                                                                                        Gabriela Fudali



Święto Ziemniaka

Dzień  Ziemniaka  po  raz  kolejny  odbył  się  29  września  2019  r.  w  Czelatycach.

Organizatorami byli sołtys wsi oraz Stowarzyszenie Kobiet w Czelatycach. Na święcie nie mogło

zabraknąć pieczonych ziemniaków, którymi raczyli się uczestnicy. Nie zabrakło także konkursów z

ziemniakami.  Wszystkie  zabawy  i  konkursy  prowadziła  pani  Agata  Bury  z  Urzędu  Gminy

Rokietnica. Na scenie zaprezentowały się dwie młode utalentowane wokalistki z naszej szkoły –

Julia Karpińska oraz Magdalena Bąk. Uczestników bawił też zespół Rokiecianka.

Zabawa  była  połączona  z  akcją  charytatywną  w  trakcie  której  zorganizowano  zbiórkę

funduszy dla Kingi Wawro na zakup bionicznej protezy ręki. 19-latka z Jarosławia urodziła się bez

prawego przedramienia. Jej marzeniem jest praca jako mechanik samochodów.

Kinga w swoim dotychczasowym życiu spotykała się z różnymi wyzwiskami, nazywano ją

m.in. „bezrękowcem”. Etap gimnazjum był dla niej bardzo trudny. Przezywano i drwiono z niej.

Wszystko zmieniło się, gdy nastolatka rozpoczęła szkołę średnią. Dziewczyna obawiała się jednak

pójść do technikum, bo nie wiedziała, jak zostanie przyjęta przez rówieśników. Koledzy z klasy, w

tym jeden mieszkaniec naszej gminy – Jakub Nowotarski wraz z wychowawcą wpadli na pomysł,

by na drukarce 3D wydrukować dla niej protezę.  

                                                                                                      Bartłomiej Pelc



Próbna ewakuacja

Bezpieczeństwo wszystkich uczniów szkoły jest najważniejsze, dlatego 2 października 2019

r.  w naszej  szkole o godzinie  9:00  została  przeprowadzona próbna ewakuacja.  Podczas  drugiej

lekcji  zabrzmiały  trzy  dzwonki.  Był  to  sygnał,  informujący  o  obowiązku  natychmiastowego

opuszczenia budynku. Dzieci wraz z opiekunami szybko i sprawnie opuściły placówkę szkolną,

zgromadziły się przed budynkiem szkoły. Tam nauczyciele złożyli meldunek Dyrektorowi szkoły, w

którym zgłosili stan liczebny uczniów. Okazało się, że wszyscy uczniowie sprawnie opuścili szkołę.

Nikt  nie  został  w  budynku.  Ćwiczenia  miały  na  celu  sprawdzenie  organizacji  i  warunków

ewakuacji. Ewakuacja przebiegła prawidłowo, bez żadnych przeszkód.

                                                                                                         Filip Bała

Dzień Języków Obcych
  Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w obchody Europejskiego Dnia Języków. 

Pamiętamy doskonale, że nauka języków obcych jest bardzo potrzebna.  Nasi uczniowie doskonale

o tym wiedzą i robią co w ich mocy, aby zdobyć jak największą wiedzę w tej dziedzinie. W ramach

tego „święta” odbył się konkurs recytatorski, w którym uczniowie zaprezentowali wiersze zarówno

w języku angielskim, jak i niemieckim. Nie było to łatwe zadanie, lecz z wielkim zapałem, chęcią i

oczywiście  pomocą nauczycieli  młodzież świetnie  wypadła.  Występ przebiegł  bez zarzutów, co

zostało nagrodzone wielkimi brawami.

Każdy  uczestnik  został  nagrodzony  dyplomem,  słodkim  podarunkiem,  a  także

odpowiednimi ocenami z języka

angielskiego,  a  w  przypadku

ósmoklasistów  –  również  i

języka niemieckiego. Za konkurs

były odpowiedzialne nasze Panie

Anna  Bazanowska  –  nauczyciel

języka  angielskiego  oraz  p.

Agnieszka  Olejarz  –  nauczyciel

języka niemieckiego. 

Serdecznie dziękujemy za

pracę włożoną w przygotowanie

tej uroczystości!

                                                                                                                               Agata Ciurko



Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

  Światowy Dzień  Tabliczki  mnożenia  odbył  się  4  października  2019  r.  w naszej  szkole.

Organizatorkami były nasze Panie: Elżbieta Suszyło i Barbara Charysz. Obchody Dnia Tabliczki

Mnożenia  były  nieco  inne  niż  w  poprzednich  latach.  Naszym  zadaniem  było  rozwiązywanie

matematycznych  łamigłówek,  rebusów  i  krzyżówek  na  lekcji  matematyki.  Uczniowie  klas

młodszych również zaangażowali się w zabawę, wykonując nieco prostsze zadania. Rozwiązanie

wszystkich zadań było nie lada wyzwaniem. Uczestnicy zabawy poradzili sobie, bawiąc się przy

tym  znakomicie.   Wszyscy  zostali  nagrodzeni  certyfikatem,  na  którym  widniał  tytuł:  Ekspert

Tabliczki Mnożenia. Ten dzień pokazał, że ucząc się, można się świetnie bawić.

                                                                                                       Adrian Kijanka

14 października 2019 r. - Dzień Edukacji Narodowej

Ten  dzień  przez  wszystkich  zwany  jest  Dniem  Nauczyciela,  w  którym  pragniemy

podziękować Pedagogom za trud włożony w codzienną pracę i wychowanie.

 Z tej okazji w naszej szkole odbył się apel, na którym młodzież w humorystyczny sposób

ukazała realia zarówno pracy nauczyciela,  jak i  ucznia,  wyrażając jednocześnie wdzięczność za

wkład włożony w wychowanie i nauczanie. Każdy nauczyciel otrzymał szczególne podziękowania

oraz upominek. 

Pani Dyrektor podziękowała nauczycielom za ich trud i poświęcenie i wręczyła Im nagrody

pieniężne.

W tym dniu przyjęliśmy do grona braci uczniowskiej naszych pierwszoklasistów. Młodsi

uczniowie  przywitali  pierwszoklasistów  krótkim  programem  artystycznym,  natomiast  Pani

Dyrektor  poprzez  dotknięcie  dużym ołówkiem ich  ramienia  włączyła  do grona uczniów naszej

szkoły. Pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne, które

nabyli przez miesiąc nauki.

W  tym  szczególnym  i  najważniejszym  dniu  Naszym  Nauczycielom  życzymy  dużo

cierpliwości i pogody ducha, a pasowanym uczniom radości z każdego dnia w szkole oraz dobrych

wyników w nauce.

 

                                                                                                    Klaudia Skupień



WYCIECZKI, KONKURSY

KINO NA BIEGUNACH

  W piątek 20 września uczniowie klasy VII i VIII pod opieką Pani Gabrieli Niemczyckiej

odwiedzili nowe kino mieszczące się w galerii „Stara Ujeżdżalnia”. Celem wyjazdu było obejrzenie

historycznego  filmu  w  reżyserii  Michała  Rosy  pt.  „Piłsudski”.  Film  przedstawiał  losy  Józefa

Piłsudskiego – naczelnika państwa polskiego. Ucieczka ze szpitala psychiatrycznego, odzyskanie

władzy w polskim podziemiu niepodległościowym,  a  także  relacje  z  przyjaciółmi  oraz  historia

miłości – to wszystko zostało zawarte w filmie.

Uczniowie byli zachwyceni filmem, który wywarł na nich ogromne wrażenie oraz pozwolił

na  poszerzenie  ich  wiedzy  na  temat  historii  naszego  kraju.  Doskonała  charakteryzacja,

dopracowana  scenografia,  przekonująca  gra  aktorska  głównego  bohatera  i  ciekawe  zdjęcia–

wszystko to czyni film o dziejach Piłsudskiego wartym obejrzenia.

 

                                                                                                             Agata Ciurko

Gminny konkurs plastyczny

 W dniu  20  października  2019  roku  odbyło  się  rozstrzygnięcie  IX  Gminnego  Konkursu

Plastycznego pod hasłem „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka – Wstańcie, chodźmy”, którego

organizatorem był Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Rokietnicy. W Szkole Podstawowej w

Rokietnicy  na  sali  gimnastycznej  o  godzinie  17:00  młodzież  należąca  do  Ruchu  Apostolstwa

Młodzieży wystawiła sztukę pt. „Droga do świętości Jana Pawła II”,  do której przygotował ich

ksiądz Dominik Długosz. Przedstawienie było piękne i poruszające. Następnie nastąpiło wręczenie

nagród za udział w konkursie. Z Wśród naszych uczniów nagrodzeni zostali: Tomasz Zakrzacki (kl.

II), Angelika Salamon (kl. VI) oraz Magdalena Bąk (kl. VI).

                                                                                                  Magdalena Bąk



„Najładniej wykonany różaniec”
To konkurs, który cieszył się ogromnym powodzeniem wśród uczniów klas I-VIII. Pomysł

na taką formę konkursu dał nasz Ksiądz Łukasz Mroczek. W konkursie wzięło udział 30 uczniów,

a każdy jego uczestnik wymyślał oryginalny sposób na wykonanie różańca. Pomysłów było wiele.

Niektórzy wykorzystali jarzębinę, dziką różę, żołędzie, kasztany, orzechy, winogrona, żelki a nawet

chrupki. Wykonane przez Nich prace odznaczały się estetyką i oryginalnością. Uczestnicy konkursu

z niecierpliwością czekali na rozstrzygnięcie, gdyż byli pewni, że Ich prace spodobają się jury. Nie

pomylili się, ponieważ 21 października 2019 r. zawitał do naszej szkoły Ksiądz Proboszcz Jacek

Chochołek i osobiście z ks. Łukaszem wręczali nagrody i pamiątkowe dyplomy. Jak stwierdził ks.

Proboszcz trudno było wyłonić zwycięzcę, dlatego każdy uczeń biorący w konkursie udział został

wyróżniony i dostał pamiątkową nagrodę i dyplom.

Nagrodzonym gratulujemy i zachęcamy wszystkich uczniów do angażowania się w różne

konkursy organizowane w naszej szkole.

                                                                                                        Magdalena Wota



Wycieczka do Warszawy
To było niezapomniane i ogromne przeżycie, aż szkoda, że trwało tak krótko !!!

 Nasza szkoła włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem tej

inicjatywy  było  zorganizowanie  działań  upamiętniających  ważne  postaci  oraz  wydarzenia

historyczne z życia kraju. Kulminację tych aktywności zaplanowano na 25 października 2019 r. –

ostatni piątek przed 1 listopada.

Z tą akcją łączyła się wycieczka, którą odbyli nasi ósmoklasiści. Uczcili pamięć poległych w walce

o wolność Ojczyzny, pogłębiając swoją wiedzę na ten temat. Pod opieką Pani Agnieszki Olejarz

zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Cmentarz Powązkowski. Na cmentarzu spotkali

Ministra Edukacji Narodowej Pana Dariusza Piontkowskiego, który również celebrował to święto.

W trakcie wędrówki po mogiłach przewodnik opowiadał o losach powstańców, a także przedstawił

dokładnie historię bohaterów „Kamieni na szaniec”. Uczniowie odwiedzili groby znanych pisarzy,

polityków i innych ludzi walczących o niepodległość. 

Uczestnicy  wycieczki  mogli  zaczerpnąć  wiedzę  na  temat  Powstania  Warszawskiego,

oglądając krótkie filmiki i zdjęcia w Muzeum Powstania Warszawskiego. Była również możliwość

zgromadzenia kartek z kalendarza, na których był opis każdego z dnia powstania. 

Ósmoklasiści zobaczyli również Łazienki Królewskie i Rynek Starego Miasta. Uczniowie

byli bardzo zadowoleni z wyjazdu, pogłębili swoją wiedzę, a także zawarli nowe znajomości.

                                                                                                     Agata Ciurko



AKCJE CHARYTATYWNE

Misja „Opatrunek dla Zambii”

 Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny Październik ogłoszony przez papieża Franciszka i Tydzień

Misyjny bieżącego roku był sposobnością,  aby czynnie włączyć się w dzieło pomocy misjom i

kształtować idę wolontariatu.  Nasza szkoła czynnie włączyła się w akcję.  Uczniowie przynosili

bandaże  zwykłe  i  elastyczne  10–15  cm  szerokości,  plastry,  kompresy,  wyjałowione  gazy,

rękawiczki  jednorazowe.  Wszystkie  materiały  zostały  przekazane  dla  szpitala  im.  kard.

Kozłowieckiego  w Lusace  i  Misyjnego  szpitala  w Katondwe w Zambii.  W podziękowaniu  za

wysłane dary otrzymaliśmy dyplom.

                                                                                                      Angelika Salamon

                 Zbiórka zniczy
 Pod  koniec  października  2019  r.  odbyła  się  zbiórka

białych i czerwonych zniczy z przeznaczeniem na groby

Polaków,  którzy  spoczywają  na  cmentarzach  na

Ukrainie.  Znicze  zostaną  przewiezione  do  Lwowa  na

cmentarz  Janowski  oraz  Łyczakowski  i  1  listopada

zapłoną  na  grobach  naszych  rodaków.  Zbiórka  została

pozytywnie odebrana przez uczniów, którzy włączyli się

w akcję.

 
Filip Bała



A teraz trochę humoru

* Na lekcji przyrody nauczycielka pyta:
- Jasiu, co powiesz o jaskółkach?
- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny!

* Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:
- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: "Uczniowie chętnie wracają do szkoły po 
wakacjach."?
Zgłasza się Jasio:
- Kłamstwem, panie profesorze!

* Początek roku szkolnego. Mama pyta swego synka:
- Kaziu, jak się czujesz w szkole?
- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja o niczym nie
wiem!

*  Jaś do nauczycielki:
- Ja to nie chcę nikogo straszyć, ale mój tata powiedział, że jeśli jeszcze jedna uwaga 
znajdzie się w dzienniczku, to się komuś zdrowo oberwie.

* Na egzaminie znudzony profesor mówi do niezbyt dobrze przygotowanego studenta:
- Zadam tylko jedno pytanie wyciągające. Jak pan odpowie to pan zdał, jeśli nie - to 
dwója. Ile liści jest na tym drzewie za oknem?
- 3487 - odpowiada bez zająknięcia student.
- Jak pan to policzył? - pyta zdumiony profesor.
- A to już, panie profesorze, jest drugie pytanie.

* Jasio przyszedł na rozpoczęcie roku szkolnego ubrany na czarno.
Nauczycielka pyta: 
- Jasiu, dlaczego jesteś ubrany na czarno? 
- Mam żałobę - odpowiada Jasio płaczliwym głosem
-Tak mi przykro. Po kim Jasiu ta żałoba?!
- Po wakacjach, proszę pani.


