
    

Szkoła Podstawowa w 
Celinach

                                                                    
 

      Początki Szkoły Podstawowej w Celinach datują się na rok 1918. Wtedy przybyła do 
tutejszej wsi pierwsza nauczycielka– Maria Czyż. Aż do czasów powojennych lekcje odbywały 
się w pomieszczeniach wynajętych od prywatnych gospodarzy. W czasie II wojny światowej 
pracował we wsi Pan Jan Dąbrowski, który wprawdzie musiał nauczać według instrukcji 
okupanta, ale często prostował zwłaszcza historię i geografię Polski. Żyjący jeszcze absolwenci 
z tamtego okresu, wspominają go jako gorliwego patriotę. Po wojnie, w roku 1945 rozpoczęły 
tu pracę dwie nauczycielki: Halina Wróblówna i Irena Wolanin (następnie Jopek). Ta ostatnia, 
kiedy została kierownikiem szkoły– doprowadziła do jej budowy (rok 1954) a następnie 
rozbudowy (rok 1969). Kolejnymi dyrektorami szkoły byli: Stefan Jopek, Teresa Krasuska          
              i Andrzej Staniak (do chwili obecnej). W roku 1997 oddano do użytku zupełnie nowy 
budynek szkolny. W roku 2004 wybudowano salę gimnastyczną oraz wyburzono stare budynki 
szkolne, organizując w tym miejscu boiska sportowe. Obecnie placówka oświatowa w Celinach 
jest nowoczesną szkołą z pełnym zapleczem dydaktycznym i sportowym. Pracuje w niej 9 
pedagogów. Szkoła współpracuje z rodzicami i miejscową parafią. Jedyną „bolączką” jest 
malejąca z roku na rok liczba uczniów, która obecnie wynosi: 63 dzieci. 
Od kilku miesięcy realizujemy projekt SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI W GMINACH ZIEMI 
ŁUKOWSKIEJ. Otrzymaliśmy na ten cel kwotę: 77500,00 zł.



    

WYCIECZKA PRZYRODNICZO-
KRAJOZNAWCZA W GÓRY 

ŚWIĘTOKRZYSKIE  /21-22.05.2007/

Pierwszy etap wycieczki to Dęblin. Oto jeden z 
naszych uczniów na tle pomnika lotników.



    

Krypta z prochami Jana Kochanowskiego w kościele 
w Zwoleniu



    

Miejsce, na którym stał dworek Sienkiewicza  



    

Baszta obronna na zamku w Iłży



    

Klasztor w sanktuarium w Kałkowie



    

Naturalnej wielkości szopka  w sanktuarium w Kałkowie



    

Prawie cała nasza grupa przed wchodzeniem na 
najwyższy szczyt Gór świętokrzyskich– Łysicę



    

Droga na  Łysicę okazała się bardzo ciężka. Nasi uczniowie 
nie zdobywali dotychczas tak wysokiej góry



    

Nareszcie na szczycie. Teraz można odpocząć            
        i podziwiać piękne widoki



    

Wiadomością o tym „doniosłym wydarzeniu” trzeba 
podzielić się z rodzicami



    

Po cichej nocy bardzo smakowało nam śniadanie,       
       w restauracji u stóp zamku w Chojnicach



    

Dość długo zwiedzaliśmy muzeum wsi kieleckiej, 
poznając, jak wyglądało życie rolników sprzed wielu lat



    

Byliśmy także w muzeum geologicznym w Kielcach



    

WYCIECZKA DO LUBLINA DLA 
UCZNIÓW Z KLAS I-III

/25.05.2007r./

Jesteśmy w Lublinie przed teatrem, w którym za 
chwilę obejrzymy spektakl pt. „Pinokio’



    

Wielkie wrażenie zrobiły na nas naturalnej wielkości 
dinozaury w parku dinozaurów w Lublinie



    

Byliśmy zachwyceni ich ogromem



    

Podziwialiśmy zwierzęta w prywatnym mini ZOO      
w Leonowie



    

Tam także korzystaliśmy z wielkiego placu zabaw



    

...ze zjeżdżalnią…..



    

...i trampoliną…..



    

WYCIECZKA HISTORYCZNO-
KRAJOZNAWCZA DO TRÓJMIASTA 

DLA UCZNIÓW     Z KLAS IV-VI
/26-28.06.2007r./

Początek wycieczki to zwiedzanie miejsca bitwy we wsi Grunwald. Tak 
prezentujemy się na tle pomnika tej bitwy



    

Słynny, bardzo wysoki obelisk na grunwaldzkich 
polach. Tak wygląda z boku…..



    

….a tak od dołu…..



    

Szerokie pola grunwaldzkie, miejsce słynnej bitwy w roku 1410



    

Gdańsk– obserwujemy statki na Motławie



    

Jeden ze słynnych żurawi rzecznych



    

Czekamy na dalsze zwiedzanie Gdańska



    

Spacer ulicą Długą



    

Powitanie z Morzem Bałtyckim



    

Wielu z nas po raz pierwszy było nad morzem, 
dlatego zdecydowało się na bliższy z nim kontakt



    

Niektórzy od razu zaczęli poszukiwania skarbów



    

Wieczorem była dyskoteka



    

Takie widoki zafundowała nam wizyta w gdyńskim 
oceanarium



    

Wiatr od morza strącał kaptury i psuł fryzury



    

Przed wejściem na okręt-muzeum



    

W środku mocno „wiało historią…”



    

Chodziliśmy po sopockim molo



    

Obserwacja morza z molo, przez lunetę



    

Katedra w Oliwie. Tutaj słuchaliśmy i podziwialiśmy 
słynne organy



    

Wchodzimy na zamek krzyżacki w Malborku



    

Jeden z nas został chwilowo „Wielkim Mistrzem” 
zakonu



    
Dziedziniec zamku



    

Ogólny widok zamku. Za chwilę odjedziemy do Celin.



    

REALIZACJA PROGRAMÓW 
AUTORSKICH W RAMACH PROJEKTU

W ramach projektu SZKOŁA  PRZYSZŁOŚCI  W  
GMINACH  ZIEMI  ŁUKOWSKIEJ realizowaliśmy 
szereg projektów autorskich. W celu sprawnej i 
efektywnej realizacji zakupiono wiele sprzętu, 
materiałów i pomocy dydaktycznych, a w tym m.in..
•2 pełne zestawy komputerowe ze wszelkimi 
urządzeniami wejścia i wyjścia
•Sprzęt muzyczny i sportowy
•Sprzęt technodydaktyczny
•Słowniki, książki, atlasy, foldery



    

Zespół fletów prostych, działający w ramach 
programu ZE  ŚPIEWEM  W  PRZYSZŁOŚĆ często 

występował na szkolnych akademiach



    

Prace plastyczne programu TWÓRCA  AMATOR, 
zdobiły szkolne wystawy oraz brały udział w wielu 

konkursach



    

Przykład prezentacji wytworów dzieci…...



    

Przykład prezentacji wytworów dzieci…...



    

Uczestnicy programu KOŁO  BIOLOGICZNE-
POSŁUCHAJ, JAK  BIJE  ZIELONE  SERCE 

PRZYRODY– korzystali z zakupionych publikacji



    

Pracowali na programach multimedialnych



    

Opiekowali się szkolnymi hodowlami



    

Korzystali z zasobów Internetu



    

Oglądali filmy o tematyce przyrodniczej



    

W ramach programu JESTEM  BEZPIECZNY 
zajmowano się propagowaniem bezpieczeństwa w 

szkole i poza nią



    

W ramach programu TENIS  STOŁOWY-
PROGRAM TRENINGOWY  urządzano rozgrywki   

       i turnieje



    

FESTYN  ŚRODOWISKOWY
/01.06.2007r./

W ramach podsumowania dotychczasowej realizacji 
projektu SZKOŁA  PRZYSZŁOŚCI  W  GMINACH  

ZIEMI  ŁUKOWSKIEJ zorganizowano festyn 
szkolno-środowiskowy. Odbyła się prezentacja 

dorobku szkoły, konkursy wiedzy, zawody sportowe 
oraz „barwne korowody”, które prezentujemy na 

kolejnych slajdach:



    



    

 W drugim etapie realizacji Projektu chcemy w dalszym ciągu W drugim etapie realizacji Projektu chcemy w dalszym ciągu 
zwiedzać nasz piękny kraj. Mamy zamiar pojechać na wycieczkę zwiedzać nasz piękny kraj. Mamy zamiar pojechać na wycieczkę 
w góry (Zakopane, Kraków, Wieliczka, Wadowice). Mamy zamiar w góry (Zakopane, Kraków, Wieliczka, Wadowice). Mamy zamiar 
także wybrać się do teatru. Realizacja programów autorskich także wybrać się do teatru. Realizacja programów autorskich 
pozwoli dzieciom rozwinąć się intelektualnie i artystycznie. pozwoli dzieciom rozwinąć się intelektualnie i artystycznie. 
Dokonamy dalszych zakupów. O naszych nowych dokonaniach Dokonamy dalszych zakupów. O naszych nowych dokonaniach 
napiszemy na nasze stronie internetowej: napiszemy na nasze stronie internetowej: 

                                                     www.celiny.republika.plwww.celiny.republika.pl

                                                                    
 


