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Jasełka w Kościele parafialnym pw. św. Mateusza Apostoła w Chłaniowie   

 Występy dzieci z naszej szkoły można było zobaczyć 6 stycznia 2014r. w Kościele 

parafialnym pw. św. Mateusza Apostoła w Chłaniowie. W pięknie udekorowanej zabytkowej 

świątyni, wśród świateł świec i choinek młodzi aktorzy przedstawili misterium w wersji 

współczesnej, gdzie dzięki wierze, nadziei i miłości człowiekowi wątpiącemu udaje się dojść do 

Boga i złożyć hołd nowonarodzonemu Jezusowi. Występ był piękny. W niejednym oku pokazała się 

łza wzruszenia...  

 Oryginalny scenariusz, oprawa muzyczna twórczo się przeplatały z wątkami biblijnymi i 

literackimi. Za takie przygotowanie występu dzieciom wraz z opiekunką p. Dorotą Kiełbasa 

publiczność biła gromkie brawa, zaś piękne podziękowania złożył ks. proboszcz Jerzy Koma.  

 

  



 

Choinka szkolna 2014 i XXI Gminny Festiwal Kolęd, Jasełek i Pastorałek  

 W sobotnie popołudnie 11 stycznia 2014 roku w naszej szkole odbyła się zabawa noworoczna. 

Wystrój sali utrzymywał wśród uczestników pogodny nastrój, a szałowa muzyka naszych ulubieńców - 

zespołu REVEL, którego członkiem jest nasz absolwent - Piotrek Krawiec porywała dzieci w wir tańca. Na 

zabawę przybyli zaproszeni goście: zastępca wójta Gminy Żółkiewka - pan Wojciech Kaczmarczyk, radni 

Rady Gminy Żółkiewka - pani Jolanta Gąbka i Andrzej Zając, proboszcz naszej parafii ks. Jerzy Koma oraz 

rodzice, a nawet całe rodziny. Głównym punktem zabawy były Jasełka przygotowane jak zawsze 

profesjonalnie przez szkolne koło teatralne "TREMO" pod okiem pani Doroty Kiełbasa i Renaty Rząd. 

Wieczorem przybył z ogromnym workiem prezentów wyczekiwany przez wszystkich Św. Mikołaj (Damian 

Lewicki) wraz ze Śnieżynkami (Agata Opalińska i Agata Magier). To była niezapomniana zabawa, która na 

prośbę dzieci została przedłużona do 20
00

!  

 Z kolei występ w Żółkiewce 12 stycznia związany był z udziałem w XXI Gminnym Festiwalu 

Kolęd, Jasełek i Pastorałek. Zgromadziło się tam wiele kolędujących grup dzieci, młodzieży i dorosłych, 

którzy mieli możliwość zaprezentowania swojej wersji przedstawień bożonarodzeniowych i kolęd. My 

szczególnie kibicowaliśmy koleżankom i kolegom z naszej szkoły oraz Scholi z Chłaniowa, którą tworzą 

nasi uczniowie i absolwenci. Takie spotkania pokazują, jak wiele talentów tkwi w naszej społeczności i jak 

wiele dobra jest jeszcze w ludzkich sercach, że chcą się nim dzielić z innymi...  

 

   

  



 

Dzień Babci i Dziadka „Babciu i Dziadku - kochamy Was całym sercem” 

 W swojej pięknie udekorowanej sali dzieci prezentowały program artystyczny. W większości były to 

wzruszające wiersze i piosenki okolicznościowe, związane tematycznie z tymże świętem. Mali artyści z 

przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod 

ich adresem.  

 Po części artystycznej dzieci obdarowały swoich ukochanych gości upominkami, przygotowanymi 

własnoręcznie. Były to piękne laurki z życzeniami oraz kolorowe kwiaty wykonane z gipsu. Na koniec 

uroczystości dzieci częstowały wszystkich gości cukierkami. Gorące słowa podziękowania należą się 

Państwu Marii i Stanisławowi Cholewom, którzy przygotowali wspaniałą niespodziankę dla wszystkich 

uczestników spotkania - upiekli przepyszne ptysie. Były wyśmienite! Bardzo dziękujemy również Pani 

Barbarze Szewczyk za cukierki dla wszystkich dzieci.  

 Po części oficjalnej nastąpiła chwila dla fotografa, kiedy można było wykonać wspólne zdjęcie z 

babcią i z dziadkiem. Jedna z sentencji głosi: "Serce jest bogactwem, które się nie sprzedaje, ani nie kupuje, 

ale które się ofiaruje." (Gustaw Flaubert) Dlatego też, dziękujemy wszystkim babciom i dziadkom za 

bezgraniczną miłość, dobroć, ciepło i życzymy im dużo, dużo zdrowia oraz długich lat życia.  

 

  
 

 

 

 

 

 
 

  

    





Warsztaty efektywnej nauki  

 W tym roku szkolnym dzięki zaangażowaniu naszej pedagog Pani Elżbiety Żybała szkoła nawiązała 

współpracę z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną z Instytutu Efektywnej Nauki w 

Lublinie. Program ich pracy oparty jest na nauczaniu indywidualnym. Podejście do nauczania jest 

efektywne i praktyczne. Celem jest odpowiednie zmotywowanie ucznia i pokazanie mu jak skutecznie uczyć 

się i zdobywać kolejne etapy edukacji. 07.02. 2014 roku trenerka z IEN przeprowadziła warsztaty wśród 41 

uczniów kl. II-VI. Zajęcia miały na celu: poprawę koncentracji uwagi, wyobraźni, pamięci, skojarzenia oraz 

naukę czytania ze zrozumieniem, jak również ćwiczenia logicznego myślenia. Po zakończonych warsztatach 

każdy z uczniów dostał klocki "Tangramy" do kontynuowania ćwiczeń w domu. Mamy nadzieje, że udział 

w tym przedsięwzięciu pozwoli naszym wychowankom skutecznie uczyć się i zdobywać kolejne etapy 

edukacji.  

 

  

 

  



 Wywiad z absolwentem naszej szkoły – Magdaleną Lewicką 

  
 Magdaleno mam nadzieję, że z miłą chęcią odpowiesz nam na kilka pytań dotyczących twojej 
nauki, w tej szkole. Jeśli nie masz nic przeciwko możemy zaczynajmy :) 
 

1. Czy uważasz że w Szkole Podstawowej w Chłaniowie zostałaś dobrze przygotowana do podjęcia nauki w 
szkole gimnazjalnej? 

 Myślę, że w Szkole Podstawowej w Chłaniowie zostałam dobrze przygotowana do podjęcia dalszej 
nauki w gimnazjum. Nie lubię się chwalić, ale świadczyły o tym między innymi dobre wyniki z testów 
sprawdzających wiedzę na początku klasy pierwszej gimnazjum, jak i również bardzo dobre oceny bieżące 
i końcowe. W szkole podstawowej zdobyłam wiedzę i umiejętności, które potem w gimnazjum były 
utrwalane i poszerzane. Bez tej wiedzy i umiejętności na pewno nie dałabym sobie rady w nowej szkole. 
 
2. Jaki przedmiot lubiłaś najbardziej? Byłaś bardziej humanistką czy umysłem ścisłym? 
 Szczerze mówiąc to lubiłam większość przedmiotów. Jednak od zawsze moim ulubionym 
przedmiotem był język angielski, dlatego więc teraz uczę tego przedmiotu. Trudno mi powiedzieć czy 
byłam bardziej humanistką, czy raczej umysłem ścisłym, gdyż nie miałam większych problemów ani z 
języka polskiego i historii, jak również z matematyki i przyrody.  
 
3. Jaki przedmiot lubiłaś najmniej? 
 Jak wcześniej wspomniałam, lubiłam większość przedmiotów. Jednak z powodu braku talentu do 
malowania, jak i również do śpiewania, w szkole podstawowej, jak i później, nie lubiłam plastyki i 
muzyki. Spowodowane to było wyłącznie moimi zdolnościami, a raczej brakiem ich. Nauczyciele uczący 
tych przedmiotów byli w porządku. 
 
4. Czy chętnie uczęszczałaś do szkoły? 
 Bardzo lubiłam chodzić do szkoły. Ale bardzo cieszyłam się, gdy były ferie lub wakacje  :) zresztą 
jak każdy uczeń. 
 
5. Kto był twoim ulubionym nauczycielem i dlaczego? 
 Lubiłam wszystkich nauczycieli. Wszyscy byli mili i sympatyczni, przynajmniej w stosunku do mnie, 
bo co do innych uczniów, to bywało różnie. 
 
6. Którego nauczyciela niechętnie wspominasz i dlaczego? 
 Nie ma takiego nauczyciela ze szkoły podstawowej, którego niechętnie bym wspominała. 
Niechętnie wspominam za to jednego wykładowcę ze studiów, ale dlatego, że był trochę dziwny, nie z 
powodu problemów z zaliczeniem przedmiotu (wszystkie zaliczałam w pierwszym terminie). 
 
7. Jak sądzisz jakie zdanie mieli o tobie nauczyciele? Byłaś lubianym uczniem? 
 Myślę, że nauczyciele mieli o mnie dobre zdanie. Byłam grzeczna, spokojna, dobrze się uczyłam, 
więc pewnie mnie lubili. 
 
8. Jak poszedł ci test po szóstej klasie? Czy byłaś zadowolona z wyników?  
 O ile dobrze pamiętam, to sprawdzian szóstoklasisty poszedł mi bardzo dobrze. Zdobyłam chyba 
36 punktów na 40 możliwych, więc to bardzo dobry wynik. Byłam z niego zadowolona. 
 
9. Czy dobrze uczyłaś się w szkole, byłaś pilną uczennicą? Miałaś świadectwa z czerwonym paskiem? 
 Zawsze lubiłam się uczyć, byłam pilną, pracowitą i systematyczną uczennicą, co zaowocowało 
bardzo dobrymi wynikami w nauce. Od 4 klasy szkoły podstawowej zawsze miałam świadectwo z 
czerwonym paskiem. Pewnie pomyślicie, że kujon ze mnie… 
 



10. Jak się zachowywałaś w podstawówce? Byłaś bardziej spokojna, czy rozrabiałaś? 
 W szkole podstawowej byłam grzeczna, spokojna, słuchałam nauczycieli. Byłam w sumie taką 
szarą myszką.  
 
11. Nie żal ci było odchodzić ze szkoły podstawowej? Czy podobało ci się w tej szkole? 
 Bardzo podobało mi się w szkole podstawowej, lubiłam nauczycieli oraz kolegów i koleżanki ze 
swojej klasy, jak i z innych klas. Szczerze mówiąc to było mi trochę żal odchodzić ze szkoły podstawowej, 
gdyż bardzo dobrze się tu czułam, niemal jak w domu. Trochę bałam się też przyszłości, tego co mnie 
czeka w gimnazjum i jak sobie tam poradzę. 
 
12. Czy pamiętasz swój numer z dziennika? 
 O ile dobrze pamiętam to w szkole podstawowej miałam 5 numer w dzienniku. To był mój 
szczęśliwy numer. 
 
13. Co cię skłoniło do pójścia na studia i jakie to są studia? 
 Chciałam w życiu coś osiągnąć, być kimś, chciałam zdobyć wyższe wykształcenie. To skłoniło mnie 
do pójścia na studia, a wybrałam filologię angielską, ponieważ od zawsze bardzo lubiłam ten przedmiot 
oraz fascynowała mnie kultura krajów anglojęzycznych.  
 
14. Kim chciałaś zostać będąc w szkole podstawowej? 
 Szczerze mówiąc, to nie bardzo pamiętam, kim chciałam zostać, kiedy chodziłam do szkoły 
podstawowej. Chyba sławną aktorką, ale nie jestem pewna. 
 
15. Czy jesteś zadowolona ze swojej pracy?   
 Jestem zadowolona ze swojej pracy jako nauczyciel języka angielskiego i bardzo cieszę się, że 
pracuję w szkole, do której kiedyś chodziłam. Praca z dziećmi daje mi wiele radości i czuję się spełniona, 
mimo że z wielu różnych powodów jest to bardzo trudny zawód. 
 
16. Co chciałabyś przekazać szóstoklasistom prawie kończącym szkołę podstawową? 
 Szóstoklasistom życzę powodzenia na sprawdzianie i trzymam za nich kciuki, żeby dobrze go 
napisali.   
 

Magdaleno dziękujemy za udzielenie wywiadu. 
  
 

       

Wywiad z Magdaleną Lewicką, 

obecnie nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Chłaniowie, oraz 

studentką języka angielskiego  

przeprowadzili Patrycja Opalińska, Diana Zdybel, Michał Janicki 

uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ofiar II Wojny Światowej w Chłaniowie. 

Dziękujemy :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

W naszej szkole prowadzona jest akcja zbiórki nakrętek plastikowych na rzecz pomocy dla 

Szymonka Bondyry. Rodzice  również mogą pomóc, przekazując 1% podatku przy rozliczeniu Pit-u za rok 

2013. Zachęcamy do udziału w akcji. 

 

 

Uczennice naszej szkoły, Patrycja Opalińska i Diana Zdybel wykonały przepiękne prace, które 

zostały wysłane na konkurs Eko-planeta. Z niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcie konkursu :) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 14 lutego 2014 r. w naszej szkole odbył się konkurs na MISS i MISTERA 

WALENTYNEK. Uczniowie, którzy otrzymali najwięcej walentynek otrzymali ten 

zaszczytny tytuł. 

 

 

 

MISS Walentynek została Monika Lewicka – uczennica klasy 

V,  

 

 

MISTEREM Walentynek został  Miłosz Miszczak – uczeń 

klasy VI.  

 

 

 

Serdecznie gratulujemy i dedykujemy Wam nasze wierszyki: 

 
 

 

 

 

 

Moja Walentynko, 

Powiem Ci coś w sekrecie: 

Tak jak ja Cię kocham, 

Nie kocha Cię nikt w świecie.  

 Nie szukaj serca twardego, jak mur, 

Nie szukaj serca kutego w skale. 

Szukaj serca, które Cię pokocha, 

mocno, wytrwale i stale. 

 

  
 

 

 

Jesteś dla mnie wszystkim: 

słońcem, marzeniem, 

przyszłością. 

Całym moim światem. 

Jesteś moją miłością. 

 

 Powinno wiedzieć Twoje serce, 

Jakie jest moje imię. 

Ten, kto to pisze, jest Ci dobrze znany 

Ten, kto to czyta jest stale kochany. 

 

 

 
Patrycja Opalińska  

Diana Zdybel 



 

 Wiosna coraz bliżej     
 

 
Żakiety  są bardzo modne tej wiosny!  

Ja proponuję granatowy… 

 

 

 

 

 
Rurki będą pasowały zarówno do 

pomarańczowej bluzki jak i do żakietu 

(Ważne, aby były w tym samym kolorze!) 

 

 

 

 
Pomarańczowa bluzka z motywem 

kwiatowym na mankietach jest bardzo 

ładna i przypomina o wiośnie! 

 
Baleriny w kolorze bluzki będą nie tylko 

pasowały ale też będą bardzo wygodne. 
 

 

 



DODATKI  W  KOLORZE BLUZKI I ŻAKIETU… 
 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Bransoletka szczęścia  
 

składa się z kolorów:  
pomarańczowego, który symbolizuje 
zabawę, energię i ciepło,  
brązowego, który symbolizuje 
stabilność oraz  
złotego, który jest symbolem 
bogactwa.  
 

 

 

 

Julia Garbacz 

 



Poznaj państwa, do których warto pojechać. 
 

Francja 
 

 Francja słynie z mody, kuchni i lazurowego wybrzeża oraz z wielu 
zabytków m.in.: 
 

 
 
Pięknego łuku triumfalnego 

 
   

 

 
 

Wieży Eiffla 

Muzeum w Luwrze 
 

 
 

Julia Garbacz 

 



 

 

 
 

Zakochane żelki 

Składniki: 
 

Składniki :  

500ml śmietanki 30%,  

2 łyżki cukru pudru,  

1 opakowanie żelatyny deserowej na 0,5l, 

1 galaretka wiśniowa. 

Sposób przygotowania 
Przygotowanie : Do rondelka wlej śmietankę, 

dodaj cukier puder i całość podgrzej na wolnym 

ogniu. Żelatynę przygotuj zgodnie z instrukcją 

podaną na opakowaniu. Wlej partiami żelatynę 

do śmietanki cały czas miksując. Wszystko 

przelej do formy wyłożonej folią spożywczą. 

Włóż do lodówki, żeby masa zastygła. Galaretkę 

rozpuść w 0,4l gorącej wody i pozostaw do 

ostygnięcia. W zastygłej masie śmietankowej 

wytnij foremką kształty serca. W to miejsce 

wlej galaretkę. Ponownie całość włóż do lodówki, 

żeby galaretka zastygła.  

 

 
 

 

 

 

Julia Zdybel    

 

 

          
Jaś pisze list do Małgosi: 

Nie jem śniadania, bo myślę o tobie, 

Nie jem obiadu, bo myślę o tobie, 

Nie jem kolacji, bo myślę o tobie, 

Nie śpię w nocy, bo ... JESTEM GŁODNY!!!  

*************************************************************************************** 

Chłopak mówi do swej dziewczyny 

- Ale będziemy mieli super sobotni wieczór. Mam trzy bilety do kina. 

- Po co nam trzy bilety? - pyta dziewczyna. 

- No, dla twojego taty, mamy i młodszej siostry!  

*************************************************************************************** 

  

 



 Dla najmłodszych 
 

 
 

 

Pokoloruj rysunek,  

następnie w kolejnym zadaniu pomóż misiowi znaleźć drogę do miodku :) 

Julia Garbacz 



 
 



 

 

 
 

 



 
 
Zadanie 1. Wykreślanka!  
Wykreśl z diagramu nazwy ośmiu zwierząt. 
Nieskreślone litery, czytane kolejno rzędami, 
utworzą rozwiązanie. 
 

 

 

 

Magdalena Puchala 

 

 

 
 

Osoba, która jako pierwsza dostarczy poprawne 

rozwiązania: 4 rebusów, Zadania 1, Zadania 2, 

Zadania 3 oraz Zadania 4, do nauczyciela przyrody, 

otrzyma skromny upominek :) 

 

Powodzenia :) 

 

Zadanie 2. „Sudoku”  
Uzupełnij diagram sudoku, pamiętając o tym, że w 
każdym rzędzie, każdej kolumnie i w każdym 
kwadracie (3 na 3 pola) cyfry od 1 do 9 mogą 
pojawić się wyłącznie jeden 
raz.

 
 

 


