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Konkurs Literacki "Mój Anioł" 

 3 kwietnia 2014 roku o godzinie 16:00 w Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie odbyło się 

uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu literackiego "Mój Anioł". Uroczystość ta zbiegła 

się z promocją kolejnego numeru czasopisma artystycznego "Nestor". Z tego względu atmosfera 

była bardzo uroczysta i podniosła. Nagrodę główną w pierwszej kategorii za tekst prozatorski 

otrzymała uczennica naszej szkoły Weronika Magier z klasy V pod kierunkiem pani Doroty 

Kiełbasa. Autorka w swoim opowiadaniu wspomina panią Agnieszkę Bartosiak, wieloletnią 

nauczycielkę naszej szkoły, która zmarła w 2012 r. Pisze o tym, jakim była człowiekiem i o tym, jak 

zapamiętali ją jej uczniowie. Weronice gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów literackich. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 



Krzyża się nie lękam...  

 Dnia 15 kwietnia 2014 roku w Szkole Podstawowej w Chłaniowie przed Uroczystością 

Zmartwychwstania Pańskiego odbyła się adoracja Krzyża. Odpowiedzialni za przygotowanie 

wielkopostnego spotkania byli: Ksiądz Proboszcz Jerzy Koma, pani Renata Rząd i pani Maria 

Koprucha. Młodzież klasy VI prowadziła rozważania Drogi Krzyżowej oraz recytowała wiersze o 

charakterze pasyjnym.  

     

  

     





Mały Konkurs Recytatorski "Julian Tuwim - Czarodziej Słowa" 

 W 2013 roku przypadała 60 rocznica śmierci i stulecie debiutu poetyckiego Juliana Tuwima. 

Rocznice są okazją do oddania hołdu poecie, który kształtował język, wyobraźnię i wrażliwość 

społeczną Polaków, ucząc ich poczucia humoru i dając przykład optymizmu w codziennym życiu. Z 

tej okazji w środę 16 kwietnia 2014 roku o godzinie 9:00 w Szkole Podstawowej w Chłaniowie 

odbył się Mały Konkurs Recytatorski zatytułowany "JULIAN TUWIM - CZARODZIEJ 

SŁOWA". Organizatorkami konkursu, który cieszył się popularnością wśród najmłodszych 

uczniów były wychowawczynie klas 0 -III: p. Bożena Kwiatkowska, p. Maria Koprucha, p. Renata 

Rząd i p. Anna Chmura.  

 

Jury wyłoniło następujących zwycięzców:  

I miejsce - Konrad Berbeć - klasa I 

II miejsce - Julia Kwiecińska - klasa II 

III miejsce - Amelia Jonasz - klasa I 

Wyróżnienia przyznano następującym osobom:  

Patryk Czop - klasa I 

Kacper Król - klasa II 

Ewelina Magier - klasa II 

Małgorzata Chwałek - klasa III 

 

Laureaci konkursu oraz uczniowie wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe. Na pochwałę zasługują trzy 

uczennice z klasy 0, które pięknie deklamowały wiersze Juliana Tuwima, za co zostały uhonorowane także 

nagrodami książkowymi. Inni recytatorzy otrzymali nagrody rzeczowe. Wszystkim uczestnikom 

gratulujemy wspaniałego występu i życzymy wielu sukcesów podczas kolejnych scenicznych prezentacji.  

Zwycięzcom gratulujemy!  

      



   

 

 

 

 

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

 W środę 30.04.2014 r. w Szkole Podstawowej w Chłaniowie odbył się uroczysty apel z 

okazji 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczczono święto narodowe, przypomniano 

ważne fakty z historii Polski. Zadbano o odpowiednią scenografię, wyeksponowano symbole 

narodowe Polski. Dzieci ubrane były odświętnie.  

Apel rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego. Uczniowie klasy IV i VI recytowali wiersze i 

śpiewali pieśni patriotyczne. Miłosz Miszczak ubrany w strój stylizowany odpowiednio do epoki 

oświecenia odegrał rolę króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przybliżono postanowienia 

Konstytucji 3 Maja, prawa uzyskane przez wszystkie stany. Część artystyczną przygotowali 

uczniowie z klasy IV i VI pod kierunkiem pani Doroty Kiełbasa. Aktorzy zostali nagrodzeni 

gromkimi brawami, a pani dyrektor Marta Magier podziękowała uczniom za występ.  



  

   

 



 

 

 

 

W dalszym ciągu prowadzimy zbiórkę nakrętek plastikowych na rzecz pomocy dla Szymonka 

Bondyry.  

Uczennice VI klasy Patrycja Opalińska i Diana Zdybel wykonały przepiękne prace, które zostały 

wysłane na konkurs Eko-planeta. Konkurs został rozstrzygnięty. Dziewczyny zostały nagrodzone dyplomem 

z wyróżnieniem, pozostali uczniowie, którzy brali udział w konkursie otrzymali dyplomy uczestnictwa. 

Zorganizowaliśmy również akcję "Twój dar Serca dla Hospicjum" 
Celem akcji  była zbiórka środków finansowych na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla dzieci im. Małego 

Księcia w Lublinie. Otrzymane wsparcie finansowe zostanie przeznaczone m.in. na: zakup leków, środków 

higieniczno-opatrunkowych dla podopiecznych, zakup sprzętu medycznego, naprawę i zakup części 

zamiennych do sprzętu medycznego. Zbiórka odbywała się w Szkole Podstawowej oraz w Kościele w 

Chłaniowie. Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem i z chęcią przeznaczali swoje oszczędności 

dla chorych dzieci. 

  

     

 

 



 
 
 
„Dziewczyny z klasy VI” 
 
Jest Patrycja miła, fajna. 

Zawsze piękna i zaradna. 

Ma kolczyki, medaliki, 

lubi robić fiki-miki. 

 

Nasza Julka też jest z nami, 

Lubi tańczyć i chodzić szlaczkami. 

Kocha ptaki, lubi śpiew. 

Zawsze chętnie tańczyć chce. 

 

Mamy Magdę, czasem wredną, 

czasem miłą, czasem szpetną. 

Ma blond włosy, lubi sosy. 

Rękami maluje lotosy. 

 

Mamy też Patrycję numer dwa. 

Zawsze śpiewa tralala! 

Ma czarniutkie włosy,  

uplecione w kłosy. 

 

Jest też jedna Sylwia w klasie. 

Jest spokojna i cichutka, 

zawsze skromna i grzeczniutka. 

 

Jedna Diana tu widnieje, 

zawsze się śmieje. 

Lubi tańczyć, śpiewać, grać. 

Sercem swoim wszystko dać. 

Magdalena Puchala 
 

 

 

 
 





 Coraz bliżej lata……- czyli późna wiosna  
 

 
 

Tej wiosny modne są bluzki z 
nadrukiem flagi (najczęściej Wielkiej 
Brytanii). Rękaw może być ¾ lub 
motylkowy. 

 
Czarne rurki będą idealnie pasowały do  

granatowej bluzki.
 

Balerinki sznurowane są wygodne i 
ładnie wyglądają. Najlepiej w kolorze 

czerwonym. 

 

 

Biżuteria 

 
Julia Garbacz 

 

 

 



 

 

 
 

Syrop - miód z mleczu :) 
Ta roślina ma wiele nazw: mniszek pospolity, mniszek 

lekarski, mlecz, mleczaj, mlycz, brodawnik, pępawa, wole 

oczy, męska stałość, a jego owocostan potocznie 

nazywany jest dmuchawcem.  

 

Składniki: 

250 kwiatów mniszka lekarskiego (mleczu) 

1 cytryna 

1kg cukru 

1litr zimnej wody 

(dodatkowo można dodać: sok z cytryny lub sok z dużej 

pomarańczy, można też dodać kilka goździków) 

Sposób przygotowania: 

Zebrane kwiaty opłukać i włożyć do garnka. Wlać ok 1l 

wody. Gotować przez 5 min, następnie odstawić na 24 

godziny. Odcedzić sok a kwiaty wyrzucić. Dodać 1 kg 

cukru, sok z cytryny (ewentualnie inne dodatki) i 

gotować przez ok. 3 godziny. Wlać syrop do słoiczków i 

gotowe. Syrop można długo przechowywać, a co 

najważniejsze pomaga w przeziębieniu i na ból gardła, 

dobry do wypieków, herbaty, kanapek... Ma wiele 

właściwości leczniczych, pod warunkiem, że ktoś nie jest 

uczulony :)                          Smacznego.  

 

 

 

Hania Pawelec    

 

 

 

          
- Mamo, ile jest w tubce pasty do zębów ? 

Nie mam pojęcia, synku. 

- A ja wiem! Od telewizora do kanapy! 

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

- Powtórzmy tabliczkę mnożenia - mówi ojciec do syna - na pewno wiesz, ze dwa razy dwa jest cztery, 

a ile to będzie sześć razy siedem? 

- Tato, dlaczego ty zawsze rezerwujesz dla siebie łatwiejsze przykłady?! 

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

Jasio podaje sprzedawczyni na targu słoiczek i prosi o nalanie śmietany. 

- Płacisz złotówkę - mówi sprzedawczyni, podając pełny słoik. 

- Mamusia położyła pieniążki na dnie słoika... 

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



Dla najmłodszych… 
1. Pokoloruj wróżkę 

 

 



2. Znajdź 10 różnic 



 
 

3. Połącz kropki zgodnie z numeracją a następnie pokoloruj obrazek.  

 
 

Julia Garbacz 
 



 

 

Zadanie 1. Ile ślimak ma na 
mecie? 

  
  
Zadanie 2. rozwiąż rebus: 

Zadanie 3. I coś naprawdę trudnego dla geniusza :) 
     

 

 

Rozwiązania należy dostarczyć do nauczyciela przyrody. 

Poprawne rozwiązania rubryki „Czas na relaks” z 6 numeru KLEKSA dostarczyła Hanna Pawelec z 

klasy IV. Otrzymała nagrodę w postaci przyborów szkolnych i słodyczy. Gratulujemy!                  


