
GAZETKA SZKOLNA SP W CHŁANIOWIE 

 
   DWUMIESIĘCZNIK Nr 2 marzec/kwiecień 2013r.                                   cena 50 gr 

 Aktualności, czyli co w szkole piszczy 

 Sprawdzian szóstoklasisty 

 Święta Wielkanocne 

 Światowy Dzień Ziemi 

 Światowy Dzień Wody i Morza Bałtyckiego 

 Światowy Dzień Lasu 

 Pierwszy Dzień Wiosny 

 Bezpieczeństwo na wsi 

 Trendy wiosenne 

 Zdrowie na talerzu 

 Krzyżówki i inne łamigłówki 

                                                

                                                                   Redaktorzy: 

 Patrycja Gąsior 
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 Diana Zdybel 

 Magdalena Puchala 
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 Miłosz Miszczak 

 Damian Rogalski 

Opiekun: Kinga Rozner 



 

 

 Nasza szkoła przyłączyła się do akcji charytatywnej: „Twój dar 

Serca dla Hospicjum”. Celem tego przedsięwzięcia była cykliczna zbiórka środków finansowych na rzecz 

Hospicjum im. Małego Księcia  w Lublinie. Akcja trwała dwa miesiące – w marcu i kwietniu 2013r. Zbiórka 

pieniędzy odbywała się w szkole, a także dzięki uprzejmości ks. proboszcza w kościele w Chłaniowie                 

i w kaplicy w Bzowcu.  

            

          

 

 



 

 Nasza szkoła przyłączyła się do drugiej edycji projektu „Czas na zdrowie”. Celem tego 

przedsięwzięcia jest promowanie idei zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania i aktywności 

fizycznej wśród młodzieży. Szkołę reprezentować będzie 10-osobowy zespół „Witaminowe 

wysepki”, w skład którego wchodzą uczniowie z klasy IV i V tj.: Monika Lewicka, Agnieszka 

Chwałek, Ewa Mielniczuk, Weronika Magier, Filip Pawelec, Piotr Krzysztoń, Miłosz 

Miszczak, Patrycja Gąsior, Julia Garbacz, Patrycja Opalińska. 

 

 20 marca 2013r. przeprowadzono szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Poleskim 

Parku Narodowym. Wzięło w nim udział 10 uczniów. Do etapu okręgowego, który odbędzie się 30 

kwietnia 2013r. w Chełmie zakwalifikowały się: Patrycja Gąsior, Julia Garbacz i Weronika 

Magier. Gratulujemy i trzymamy kciuki  

 

 27 marca 2013 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Krasnymstawie odbyło się uroczyste 

podsumowanie VIII Konkursu Literackiego "MÓJ ANIOŁ - PRZYJACIELE SĄ JAK CICHE 

ANIOŁY". Nasza uczennica Weronika Magier z kl. IV otrzymała wyróżnienie za przepiękne 

wiersze, przesycone liryzmem i dojrzałością emocjonalną. Gratulacje dla młodej poetki!      

 

                                

 Uczniowie naszej szkoły, wzorem lat ubiegłych, brali udział w organizowanym przez Ośrodek 

Kultury Samorządowej w Żółkiewce konkursie na palmę, pisankę i stroik wielkanocny. Wykonane 

prace były bardzo ciekawe, kolorowe i pomysłowe.  

Nagrodzeni uczniowie: 

 kategoria palma: Michał Janicki  

 kategoria pisanka: Jagoda Małysz, Weronika Magier  

 kategoria stroik: Magdalena Puchala 

 

 

 

 

 



 

    4 kwietnia 2013 r. o godzinie 9:00 uczniowie klasy szóstej pisali test przygotowany przez Centralną 

Komisję Egzaminacyjną. Był to pierwszy poważny egzamin w ich życiu. Sprawdzian szóstoklasisty był 

obowiązkowy, ale jego wynik nie ma wpływu na ukończenie szkoły, a przystąpienie do niego jest jednym z 

warunków jej ukończenia.  

Arkusz egzaminacyjny zawierał m.in. tekst o sztuce dobrego pisania i mówienia. Po jego lekturze uczniowie 

musieli odpowiedzieć na pytania sprawdzające zrozumienie tekstu. Następnie czekała na nich interpretacja 

wiersza Józefa Ratajczaka oraz zadania matematyczne. Uczniowie pisali także w kilku zdaniach 

uzasadnienie, dlaczego należy poprawnie mówić i pisać. Na koniec należało zredagować list zachęcający 

kolegę do przeczytania książki. Niewątpliwie dużym zaskoczeniem był brak zadań z przyrody i historii.  

 

                  

     

 

Diana Zdybel, Patrycja Gąsior 



 
 

„ Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękam.  

Panie, Ty widzisz, krzyża się nie wstydzę.  

Krzyż Twój całuję, pod krzyżem uklękam,  

Bo na tym krzyżu Boga mego widzę." 

     26 marca 2013 roku z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego odbyło się spotkanie 

refleksyjno - modlitewne Blisko krzyża. Za całokształt spotkania byli odpowiedzialni: Proboszcz Parafii Św. 

Mateusza z Chłaniowa - ksiądz Jerzy Koma, pani Renata Rząd i pani Maria Koprucha.                    

Uczennice klasy piątej należące do koła teatralnego Tremo recytowały przygotowaną przez odpowiedzialne 

osoby wiersze pasyjne mówiące o sensie i cierpieniu Chrystusa na krzyżu.  

Ks. Proboszcz Jerzy Koma rozpoczął spotkanie refleksją na temat bliskości i ważności znaku krzyża w 

naszym codziennym życiu. 

      Drugą część spotkania prowadziły uczennice naszej szkoły. W ciszy i skupieniu rozważaliśmy 

czternaście stacji Drogi Krzyżowej. Były one przeplatane wierszami o tematyce pasyjnej. Wspólna 

modlitwa refleksyjna o charakterze wielkopostnym ukierunkowywała nasze życie na głębszą relację z 

Jezusem cierpiącym i Zmartwychwstałym.  

Na zakończenie wszyscy dzieliliśmy się chlebem i jajkiem wielkanocnym składając sobie życzenia. 

Spotkanie w Bliskości Krzyża zakończyło się radosnym i świątecznym akcentem. Każdy z nas czeka nie 

tylko na wiosnę, ale także na nowe życie, które jest nam dane dzięki Zmartwychwstaniu Chrystusa.  

             

                           



 

                                                      „Nie odziedziczyliśmy Ziemi po naszych przodkach,  

pożyczyliśmy ją tylko od naszych dzieci…” 

     22 kwietnia 2013r. z okazji Światowego Dnia Ziemi w naszej szkole zorganizowano wystawę. 

Uczniowie mogli dowiedzieć się wielu ciekawostek o zwierzętach chronionych występujących w Polsce. 

Szczególną uwagę zwrócono na płazy i gady. Uczniowie z zainteresowaniem czytali informacje o 

zaskrońcu zwyczajnym, gniewoszu plamistym i wężu Eskulapa. Pogłębiali również swoją wiedzę o 

żabce nadrzewnej – rzekotce, salamandrze plamistej, żółwiu błotnym oraz traszkach i jaszczurkach. 

Ponadto uczniowie mogli sprawdzić się w zielonym quizie. 

     

 

„Przyroda nie zna  

nagrody ni kary, 

zna tylko konsekwencje” 



 

Dnia 21 marca 2013r. w naszej szkole powitaliśmy wiosnę. Z tej okazji uczniowie klas 0 –III 

„spalili” Marzannę, aby przepędzić długą, mroźną zimę. Odbyło się również przedstawienie, które 

przygotowali uczniowie z koła teatralnego „Tremo” pod opieką pani Marii Kopruchy i pani Kingi Rozner. 

 

      

      

      

 

 

 



 

 W związku ze Światowym Dniem Wody i Dniem Morza Bałtyckiego, 20 marca 2013r. w naszej 

szkole odbył się aqua quiz. Uczniowie na każdej przerwie mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy, 

dotyczącej zagadnień związanych z wodą, zbiornikami wodnymi oraz ich mieszkańcami. Każdy uczestnik 

losował nr pytania, na które miał odpowiedzieć. Po udzieleniu poprawnej odpowiedzi otrzymywał wybrany 

przez siebie smakołyk. Jak widać na załączonych zdjęciach chętnych nie brakowało. 

      

      

      

 

 



 

W związku ze Światowym Dniem Lasu 13 marca 2013r. w naszej szkole została zorganizowana 

wystawa pt. „Wilgotne lasy równikowe – tropikalne piękno”. Przedstawiono na niej w formie zdjęć, 

typową dla wilgotnych lasów florę i faunę. Uczniowie mogli dowiedzieć się wielu ciekawostek związanych 

z życiem konkretnych zwierząt i roślin, występujących w gorącej strefie równikowej. Znaleźli również 

odpowiedzi na ciekawe pytania m.in.: „ Po co tukanowi duży dziób?”, „Jaka jest cena piękna u 

tropikalnych motyli?”, „Dlaczego kameleon zmienia barwy?”. Ukazana też została bardzo ważna rola tych 

lasów, które nazywane są „płucami ziemi”, a także zagrożenia wynikające z działalności człowieka. 

Wystawę przygotowała pani Kinga Rozner.  

      

      

      



 

Dnia 13 marca 2013r. w naszej szkole odbyło się spotkanie dla klas 0-VI, na którym zostały 

omówione zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci w gospodarstwie rolnym. Pogadankę bardzo ciekawie 

przeprowadziła pani Małgorzata Adamczuk - Zając reprezentująca KRUS PT w Krasnymstawie. Uczniowie 

z ogromnym zainteresowaniem obejrzeli również film dotyczący bezpiecznego zachowania na wsi. Z dużym 

zaangażowaniem zadawali różnorodne, związane z tematem pytania pani Małgosi, na które odpowiadała 

cierpliwie i wyczerpująco.  

 

 

      

 

        

 



                                                         Stylowa wiosna !! 
 
 

W sezonie wiosennym stawiamy na tuniki bądź długie topy z różnymi  
motywami (cena od 30 zł do 70zł). 
 
 
 
 
 
 

Jeansy świetnie dopełnią kolor tuniki, jeśli nie będą zbyt ciemne. 
Polecam jasne jeansy (cena od 40 zł do 100 zł). 



Buty na koturnie lub balerinki w jasnych kolorach (cena od 
30 zł do 50 zł). 
 
 
 
 

Żakiety dopełnią fenomenalnie waszą stylizację, kolor żakietu dobierz według koloru 
swoich butów (cena od 40 zł do 150 zł). 
 
 
 
 
 

 Do dopełnienia stylizacji możemy założyć pasujące kolczyki (cena od 7 zł do 15 zł). 

 
                                                        
 

 

 

Julia Garbacz 



 
 

Sałatki – prosto, szybko i smacznie 
  
 

SAŁATKA Z BROKUŁEM I FETĄ  

 

Składniki: 

- 1 brokuł 

- 1 opakowanie sera feta 

- 20 dag szynki 

- 1 puszka kukurydzy 

- 1 zielony ogórek 

 

Sos: 

- 1 łyżka majonezu 

- 3 łyżki jogurtu naturalnego 

- 2 ząbki czosnku 

 

Przygotowanie: 

Brokuł podzielić na różyczki, wrzucić do osolonego wrzątku, gotować aż zmięknie, ale nie za długo bo 

różyczki będą się rozpadać. Wyjąć, przełożyć do miski, ostudzić. Fetę, ogórka i szynkę pokroić w kostkę, 

dorzucić do brokułu, dodać kukurydzę. Z podanych składników przygotować sos, zalać nim sałatkę i 

delikatnie wymieszać. 

 

 

SAŁATKA Z KAPUSTY PEKIŃSKIEJ I PAPRYKI  
 

Składniki: 

- pół małej kapusty pekińskiej 

- pół dużej papryki czerwonej 

- ok. 2 łyżek śmietany lub jogurtu naturalnego 

- 1 łyżka majonezu 

- sól i pieprz 

 

Przygotowanie: 

Kapustę oczyścić i drobno poszatkować, paprykę umyć, wyjąć gniazda nasienne i pokroić w drobną 

kosteczkę. Wszystko przełożyć do miski, dodać śmietanę lub jogurt i majonez, wymieszać, doprawić do 

smaku. 

 

 

 

Smacznego  

Sylwia Surowiecka 
 

 

 

 



ŁAMIGŁÓWKI  
 

Matematyczne rebusy 
 

1.  

 

 

  

2.  

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 



5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

Rozwiąż wszystkie rebusy, wypełnij i wytnij kupon, wrzuć go do skrzynki na parterze. Losowanie 3 nagród odbędzie 

się 13 maja 2013r. (na dużej przerwie). Trzymamy kciuki!   

KUPON KONKURSOWY 

 

Imię i nazwisko 

……………………………………….. 

 

 Nr rebusu Rozwiązanie 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

                                               Karol Prus   http://bsalamag.republika.pl/rebusy.html 


