
GAZETKA SZKOLNA SP W CHŁANIOWIE 

 

 
 

 

DWUMIESIĘCZNIK Nr 11 styczeń/luty 2015r.                          

 

 

Aktualności, czyli co w szkole piszczy: 

Projekt "Bezpieczne Wędrówki Od Grosika Do Złotówki" 
Jasełka w Kościele parafialnym pw. św. Mateusza Apostoła w Chłaniowie 

XXII Gminny Festiwal Kolęd, Jasełek i Pastorałek 

Dzień Babci i Dziadka 

Zabawa choinkowa 2015 

Startujemy na planetę Grosik 

Zimowa moda 

Smacznie, zdrowo! 

Śmiech to zdrowie! 

Czas na relaks 

Kolorowanka dla najmłodszych 

                                                                                           

 

 

 

Redaktorzy: 
Hanna Pawelec

Jagoda Małysz 

Ilona Surowiecka 

Aneta Chwałek 

 

 

Opiekun: Magdalena Małysz 



 



Projekt "Bezpieczne Wędrówki Od Grosika Do Złotówki" 

W Szkole Podstawowej w Chłaniowie w klasie II realizowany jest projekt edukacji finansowej 

"Od grosika do złotówki". Realizacja projektu będzie trwała 10 miesięcy, od grudnia 2014r. do 

grudnia 2015 r., w trakcie którego uczniowie poznają podstawy edukacji finansowej. W 

projekcie będą brali udział wszyscy uczniowie klasy II (10 osób). Odpowiedzialną osobą za 

realizację projektu będzie wychowawca klasy pani Maria Koprucha. Dla uczniów klasy II jest 

to bardzo ważne doświadczenie w dziedzinie samodzielnego podejmowania decyzji 

finansowych, zarabianiu, oszczędzaniu i racjonalnym wydawaniu pieniędzy oraz 

gospodarowaniu innymi zasobami. 

 

Głównymi założeniami projektu "Od grosika do złotówki" są: 

 nabycie przez uczniów umiejętności bezpiecznego zachowania się i unikania ryzyka, 

 zdobycie wiedzy o finansowych aspektach różnorodnych zdarzeń, 

 nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi w obszarach zarabiania i 

ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy oszczędzaniu, 

 inspirowanie uczniów do realizowania własnych pomysłów z zachowaniem 

bezpieczeństwa, 

 wspomaganie ich samodzielności w uczeniu się, 

 rozbudzanie u dzieci ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji w 

miłej, opartej na zabawie atmosferze. 



Dzieci będą wykonywały zadania o różnym stopniu trudności, umocnią wiarę we własne siły i 

możliwości oraz będą zachęcane do realizacji zamierzonych celów. W skład pakietu 

edukacyjnego wchodzą innowacyjne materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć i zabaw 

interaktywnych angażujących wszystkie zmysły oraz "Dzienniki podróży" dla każdego ucznia. 

Atrakcyjna forma "Dziennika podróży" sprawia, że rozwiązywanie zadań wciąga uczniów do 

dalszych działań i poznawania podstaw wiedzy z zakresu finansów. Ćwiczenia i zabawy 

rozwijają wyobraźnię, koncentrację, zachęcają do poszukiwań, sprawiają że nauka staje się 

przyjemnością. W zabawach towarzyszy dzieciom bohater "Dziennika podróży" - Grosik - 

podróżnik z Galaktyki Finansów. Podczas podróży po planetach z Grosikiem dzieci będą 

zdobywać wiedzę, kształtować umiejętności i nabywać doświadczenie. Uczniowie będą 

dokumentować realizację poszczególnych zadań i swoich osiągnięć w "Dzienniku podróży". 

Odwiedzą następujące planety: Grosik, Portfelik, Skarbonka, Zabawka, Parasol, Złotówka, 

przygotują Grosikową majówkę, posłuchają Grosikowych wspomnień, przeanalizują Grosikowe 

oszczędzanie i zorganizują Grosikowe wędrówki. 

W trakcie realizacji projektu stymulowana będzie również aktywność rodziców, przez zadania 

zamieszczone na specjalnych naklejkach, z którymi uczniowie wracają do domu i 

przeprowadzają rozmowy z rodzicami. Będą oni pełnić funkcje konsultantów i doradców w 

edukacji finansowej swoich dzieci. 

Projekt ma charakter integralny i uwzględnia potrzeby oraz zainteresowania uczniów, a także 

wychodzi naprzeciw wymaganiom społecznym i ekonomicznym otaczającego nas świata. 

    

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

Dnia 6 stycznia 2015 roku w święto Trzech Króli dzieci ze Szkoły Podstawowej w Chłaniowie 

przedstawiły w Kościele parafialnym Bajkowe jasełka. W to wyjątkowe święto wspominamy 

Trzech Mędrców ze Wschodu, którzy przybyli do Jezusa i złożyli dary. Król Kacper złożył 

kadzidło - uznając w Jezusie Boga; Melchior podarował złoto - uznając w Dzieciątku godność 

królewską; Baltazar złożył w darze mirrę - uznając w Nim Mesjasza i zapowiadając Jego 

męczeńską śmierć. 

  



W tym roku do Betlejemskiej stajenki w Kościele św. Mateusza Apostoła przybyły oprócz 

Trzech Króli niezwykłe postacie z baśni i bajek. Przy szopce pojawili się tacy bohaterowie jak: 

Dziewczynka z zapałkami, Czerwony Kapturek, Calineczka, Królowa Śniegu, Pinokio, Sierotka 

Marysia, Jaś i Małgosia, Pszczółka Maja, Kopciuszek, Smerfetka. Ofiarowali oni 

Nowonarodzonemu Jezusowi różne dary. 

Jasełka z udziałem postaci bajkowych wzbudziły duże zainteresowanie wśród oglądających 

parafian. Każdy z aktorów przekazywał jakieś życiowe motto. Chrześcijańskie wartości 

zawarte są w wielu baśniach i bajkach, które uczą, że dobro zawsze zwycięża nad złem. 

Postacie te odzwierciedlały także nasze charaktery i postępowanie. Ukazywały prawdy i 

wartości o naszym życiu dzisiaj. Przedstawienie wywołało wśród widzów wiele pozytywnych 

uczuć i emocji, wzruszyło, zachwyciło, a czasami nawet rozbawiło. Jasełka powstały dzięki 

wytrwałej pracy aktorów, którzy przez wiele tygodni przygotowywali się do odtwarzania 

swych ról i ofiarnemu zaangażowaniu ich rodziców. Dzieci starały się jak najpiękniej odegrać 

swoje role, wczuwały się w grane przez siebie postacie, były przejęte, ale jednocześnie 

radosne z możliwości występowania w tak wyjątkowym przedstawieniu. 

  

  

Ksiądz Proboszcz Jerzy Koma podziękował dzieciom i paniom: Marii Koprucha i Renacie Rząd 

za bardzo inspirujące Bajkowe jasełka. Słowa wdzięczności skierował również do pani 

Dyrektor Marty Magier, za zaangażowanie i wkładane serce w organizowanie uroczystości o 

charakterze religijnym. Podkreślił, że każde świąteczne spotkanie ma wpływ na wychowanie 

dzieci w duchu chrześcijańskich wartości. 



Parafianie obdarzyli wykonawców serdecznymi i gromkimi brawami. Bardzo dziękujemy 

parafialnej scholi, która pomogła nam śpiewać kolędy przy akompaniamencie Damiana 

Lewickiego. Niespodzianką od Księdza Proboszcza był słodki poczęstunek dla wszystkich 

uczestników. Księdzu Proboszczowi i Parafianom mówimy nasze wdzięczne: DZIĘKUJEMY! 

Wspólnie zaśpiewaną kolędą zakończyliśmy w naszej Parafii uroczyste świętowanie Trzech 

Króli.               



 XXII Gminny Festiwal Kolęd, Jasełek i Pastorałek 

W niedzielne popołudnie 18 stycznia 2015 roku w Gminnej Hali Sportowej w Żółkiewce odbył 

się XXII Gminny Festiwal Kolęd, Jasełek i Pastorałek. Jak co roku organizacji festiwalu podjął 

się Ośrodek Kultury Samorządowej z Żółkiewki. Impreza skupiła dużą grupę kolędujących: 

dzieci, młodzież i dorosłych. Festiwal cieszy się od wielu lat dużym zainteresowaniem wśród 

mieszkańców naszej gminy. Zaproszona publiczność podziwiała różne zespoły: wokalne, 

wokalno-instrumentalne, chóry, grupy kolędujące oraz solistów. Wszyscy uczestnicy 

prezentowali wysoki poziom artystyczny. Festiwal nie miał charakteru konkursu, ale był 

prezentacją jasełek oraz przeglądem polskich kolęd i pastorałek. Podstawowym jego celem 

było poznawanie bogatej polskiej tradycji kolędniczej, uwrażliwienie dzieci i młodych ludzi na 

piękno kolędowania w naszej gminie, budzenie i rozwijanie zainteresowań i umiejętności 

muzycznych, kształtowanie przynależności do środowiska lokalnego oraz przygotowanie do 

publicznych wystąpień. Celem imprezy była również wymiana doświadczeń między 

wykonawcami i integracja różnych grup wiekowych. Na Festiwalu Szkołę Podstawową z 

Chłaniowa reprezentowała liczna grupa dzieci z klas II, III, IV i V (33 osoby) 

przedstawiająca Bajkowe Jasełka. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie były panie: 

Renata Rząd i Maria Koprucha. Słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich rodziców za 

zaangażowanie i pomoc przy organizacji Bajkowych Jasełek. Charakteryzacja dzieci i projekty 

kostiumów przygotowane przez rodziców tworzyły wspaniały bajkowy świat. Dziękujemy 

również za akompaniament muzyczny Damianowi Lewickiemu. Po koniec Festiwalu 

organizatorzy wszystkim artystom zapewnili poczęstunek oraz wręczyli opiekunom 

pamiątkowe dyplomy. Takie spotkania sprawiają wiele radości i motywują do podejmowania 

wspólnych działań na przyszłość. Dziękujemy wszystkim organizatorom za przygotowanie tej 

imprezy. 

      



       

 

Dzień Babci i Dziadka 

Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni w roku. W tych dniach babcie i dziadkowie 

obdarowywani są szczególnymi dowodami miłości. 

Z tej to właśnie okazji dnia 21 stycznia 2015 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość. 

Na wstępie p. dyr. Marta Magier powitała wszystkich przybyłych gości i złożyła serdeczne 

życzenia. Przypomniała o tym, jak ważną rolę odgrywają dziadkowie w życiu wnucząt. Dzieci z 

klas 0 - III zaprezentowały wierszyki, piosenki i życzenia, które przygotowały pod opieką 

wychowawczyń: p. A. Chmura, p. M. Koprucha, p. B. Kwiatkowskiej i p. R. Rząd. Mali artyści 

bardzo przeżywali swój występ. Babcie i dziadkowie z łezką w oku oklaskiwali swoje wnuki. 

Następnie dzieci wręczyły upominki przygotowane na tę okazję. Podczas spotkania panowała 

miła i serdeczna atmosfera. Dzieci sprawiły wiele radości i wzruszenia swoim dziadkom. Babcie 

i dziadkowie także przygotowali się do spotkania. Dla swoich wnuków przynieśli słodkości. 

Podziękowania ślemy dla p. M. i S. Cholewów, którzy upiekli pyszne pączki dla wszystkich 

dzieci, za cukierki p. E. Kula i p. Z. Matyjaszkowi, a także innym dziadkom za prezenty dla 

swoich wnuków. 

Wszystkim babciom i dziadkom życzymy zdrowia, radości i pociechy z wnucząt. Dziękujemy 

wszystkim gościom za przybycie. To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, radości i 

dumy. 

       



      

 

 

Zabawa choinkowa 2015 

W sobotnie popołudnie 24 stycznia 2015 r. w naszej szkole odbyła się zabawa noworoczna. 

Impreza rozpoczęła się o godzinie 12.00. Uczniowie przybyli wraz z rodzicami, rodzeństwem, 

a także znajomymi, którzy nie uczęszczają do naszej szkoły. Zabawę rozpoczęto tańcami przy 

dynamicznej muzyce zespołu Select, którego "szefem" jest Piotrek Krawiec - absolwent 

naszej szkoły. Kolejną część imprezy stanowił poczęstunek przygotowany przez rodziców w 

klasach. O godzinie 15.00 przybyli zaproszeni goście: ks. Jerzy Koma, Radni Rady Gminy 

Żółkiewka P. Zbigniew Domański i P. Marcin Podsiadły. Uczniowie należący do koła teatralnego 

"Tremo" zaprezentowali przedstawienie pt.: "Zaklęta góra". Dzieci przygotowała P. Dorota 

Kiełbasa. Widzowie przyjęli spektakl z aplauzem. Goście, jak również pani dyrektor Marta 



Magier skierowali serdeczne życzenia noworoczne do dzieci i rodziców, a także obdarowali 

małych aktorów cukierkami. Po zakończeniu części artystycznej dzieci bawiły się dalej w rytm 

muzyki, a goście udali się na poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców Szkoły 

Podstawowej w Chłaniowie. Wieczorem przybył wyczekiwany przez wszystkich Św. Mikołaj z 

workiem prezentów. To była niezapomniana zabawa!!! 

  

    

                  



 Startujemy na planetę Grosik 

Dzieci z klasy II realizując projekt "Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki" podróżują 

przez dziesięć miesięcy po galaktyce "Finanse i Oszczędzanie". W pierwszym etapie swojej 

podróży dotarły na planetę "Grosik". By tam znaleźć się musiały się zapoznać z celem i 

regulaminem wyprawy. Ogromną pomocą w realizacji tego zadania jest "Dziennik podroży", 

który posiada każde dziecko i jest zobowiązane do wypełniania go. 

Uczniowie zapisują w nim wiadomości i umiejętności związane ze swoją podrożą. Projekt ma 

bogatą propozycję dla dzieci, które chcą zdobyć wiedzę na temat znaczenia pieniędzy w życiu 

rodziny i zapoznania się z dotyczącymi ich podstawowymi pojęciami. 

Cele, które osiąga uczeń na tym etapie podróży to: 

 w zbiorze pieniędzy rozróżnia banknoty i monety, 

 wskazuje awers i rewers monety, 

 stosuje miana złoty i grosz, 

 przelicza pieniądze, 

 rozwiązuje samodzielnie zadania tekstowe, 

 liczy w zakresie 100, 

 buduje wielozdaniowe wypowiedzi, 

 układa regulamin bezpiecznej podróży z rozsypanki wyrazowej, 

 wypowiada się na temat znaczenia pieniędzy w życiu rodziny, 

 aktywnie uczestniczy w zabawach matematyczno-ruchowych, 

 wymienia sposoby bezpiecznego spędzania czasu wolnego podczas ferii zimowych, 

 przedstawia improwizację ruchową w takt muzyki, 

 wykonuje mapę podróży po planecie Grosik. 

Do osiągnięcia wyżej wymienionych celów nauczyciel wraz z uczniami mają wiele ciekawych 

pomocy dydaktycznych. Dzieci z chęcią włączają się w projekt, a podejmując zadania domowe 

angażują w nie także swoich rodziców, co jest przewidziane w realizacji tego programu. 

                                         

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Jagoda Małysz i Aneta Chwałek 

W zimie najlepiej nosić ciepłe ubrania, takie jak na zdjęciu 

obok. Dziewczynka ma na sobie ciepłą kurtkę, wygodne 

botki, ciepłe nauszniki oraz szalik. 
 

 

Zima to najlepsza pora na wyjazd w góry. Ta para na 

obrazku ma na sobie odpowiednie ubranie. 
 

 

W zimowe wieczory w domu fajnie 

jest założyć ciepły, wygodny polar i 

siąść przy kominku. 
 



 
 

Babeczki kakaowe i waniliowe 

 
Składniki: 

 1 szklanka mleka 

 ½ szklanki oleju 

 2 jajka 

 250 g mąki 

 2 opakowania cukru waniliowego 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 kakao 

 ½ szklanki cukru 

 

Sposób przyrządzenia: 

W jednej misce mieszamy mleko, olej i jajka, a w drugiej mąkę, proszek do pieczenia i cukier. 

Następnie łączymy wszystkie składniki i mieszamy. Ciasto dzielimy na dwie części: 1 część 

(kakaowa) – dodajemy 2-3 łyżeczki kakao, 2 część (waniliowa) – dodajemy dwa cukry waniliowe. 

Ciasto przekładamy do formy na muffinki. Pieczemy około 20 minut w temperaturze 200 

stopni. Upieczone babeczki dekorujemy i gotowe. 

Smacznego    

 

 

 

Gofry 
 

Składniki: 

 2 szklanki mąki pszennej 

 2 szklanki mleka 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 szczypta soli 

 1-2 łyżeczki cukru 

 1/3 szklanki oleju 

 2 jajka 

 

Sposób przyrządzenia: 

Wszystkie składniki oprócz białek zmiksować na gładką masę. Białka ubić na sztywną pianę i 

wymieszać z ciastem. Piec w gofrownicy 2-3 minuty. Podawać z bitą śmietaną lub ulubionymi 

dodatkami. 

Smacznego   

 

Hanna Pawelec 

 

 

 

 



 
 
 

 

W szkole na lekcji języka polskiego: 

- Jasiu, podaj proszę dwa zaimki. 

- Kto? Ja? 

- Brawo Jasiu, dostajesz piątkę.  

 

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

 
Zagadka prosto z prowincji: 

- Czego można się spodziewać, gdy się znajdzie cztery podkowy? 

- Konia, który wybrał się boso na spacer! 

 

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

 

Syn wraca ze szkoły. 

- Jak było? – pyta mama. 

- Na pięć! 

- Naprawdę? 

- Tak, dwójka z polskiego, dwójka z matmy i pała z historii. 

 

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

 

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 

- Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu: „Uczniowie chętnie wracają do szkoły po wakacjach”? 

- Kłamstwem, panie profesorze… 

 

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

 

- Gdzie żyją łosie? 

- Na moim łosiedlu! 

 

 

  

 

 

 

 

Ilona Surowiecka 

 

 

 

- Pływanie wyszczupla. 

- To co wieloryby robią źle? 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


