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Powitanie wiosny 

Dnia 21 marca 2017 r. w naszej szkole powitaliśmy wiosnę. Z tej okazji uczniowie klasy III, 

IV, V i VI pod opieką pani Agnieszki Celińskiej i pani Magdaleny Małysz przygotowali 

przedstawienie ekologiczne pt. Dziś witamy wiosnę w lesie. 

Całą inscenizację rozpoczął zając, który ogłosił zebranie na leśnej polanie. Podczas tego 

zebrania zwierzęta (zające, biedronka, pszczoła, motyl, ptak, wiewiórka i żaba) miały ustalić, 

co dalej robić. Mieszkańcy lasu byli bardzo zmartwieni tym, jak wyglądał ich las: "wszędzie 

brud i dzikie wysypiska śmieci", a pani Wiosny wciąż nie było widać. Zwierzęta rozważały 

nawet wyprowadzkę z lasu. Wtedy usłyszały, że ktoś nadchodzi i się schowały. Na leśną polanę 

przyszły dzieci, które również zauważyły wielki nieporządek w lesie i były zaniepokojone tym, 

że nie widać nigdzie żadnych zwierząt. Dzieci postanowiły, że pozbierają wszystkie śmieci i je 

posegregują. Gdy skończyły sprzątać las, wszędzie zrobiło się pięknie i czyściutko. Wtedy 

wróciły zwierzęta zadowolone z takiego obrotu sprawy. Wreszcie pojawiła się też pani Wiosna 

we własnej osobie i przywitała się ze wszystkimi. Na koniec narrator opowiedział o tradycji 

topienia Marzanny. 

Po przedstawieniu wszyscy uczniowie szkoły wraz z nauczycielami udali się na boisko szkolne, 

by spalić Marzannę i w ten sposób pożegnać wreszcie zimę. 

 

    



        

  

Wycieczka do salki edukacyjnej "Ognik" w Krasnymstawie 

Dnia 06.04.2017 r. o godz. 09:00 dzieci klas 0 - III ze Szkoły Podstawowej w Chłaniowie 

pojechały na wycieczkę do Salki Edukacyjnej "OGNIK" w Krasnymstawie. Grupa liczyła 29 

uczniów. Opiekunami były panie: Bożena Kwiatkowska, Anna Chmura i Maria Koprucha. 

Zaplanowany program zajęć odbył się w sali edukacyjnej w godzinach od 10:00 do 12:00. Na 

terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie, od miesiąca maja 

2016 roku funkcjonuje Salka Edukacyjna "OGNIK" utworzona w ramach rządowego programu 

"BEZPIECZNA + ". Głównym celem tego programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów nie 

tylko w szkole, ale i poza nią. Salka Edukacyjna "OGNIK" ma służyć edukacji dzieci w wieku 

przedszkolnym oraz w okresie wczesnoszkolnym (klasy I - III). Głównymi celami 

realizowanymi podczas zajęć edukacyjnych z dziećmi jest: 

 poznanie jakości i zakresu służby strażaków w Państwowej Straży Pożarnej, 

 edukacja dzieci z zakresu podstaw ochrony przeciwpożarowej, 

 uczenie bezpiecznych zachowań w życiu codziennym, 

 poznanie podstaw kwalifikowanej pierwszej pomocy, 

 poprawa bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców powiatu krasnostawskiego. 

Uczniowie w trakcie zajęć edukacyjnych prowadzonych przez strażaków - instruktorów mieli 

możliwość podniesienia wiedzy w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Dzieci 

zapoznały się z ciężką i niebezpieczną pracą strażaków, uczyły się jak wzywać pomoc do 

pożaru, a także brały udział w akcji ewakuacyjnej z zadymionego pomieszczenia. Mogły też 

poczuć się przez chwilę "prawdziwymi strażakami". Dowiedziały się jak unikać i rozpoznawać 

zagrożenia, z którymi mogą mieć do czynienia zarówno w domu jak i w szkole oraz właściwie 

reagować w sytuacji niebezpieczeństwa. Szkolenie obejmowało również elementy pierwszej 

pomocy przedmedycznej, rywalizację sportową połączoną z obsługą węża strażackiego, 

sprawnym uruchomieniem alarmu dźwiękowego, prawidłowym wezwaniem służby ratunkowej 

oraz praktyczną naukę poruszania się w zadymionych pomieszczeniach. Strażacy mówili o 



zagrożeniu dla życia i zdrowia ludzi, które wynika z zatrucia tlenkiem węgla. Dzieci uczyły się 

bezpiecznych zachowań w życiu codziennym. 

Na koniec uczniowie za wykazanie się sprawnością fizyczną i znajomością zasad 

bezpieczeństwa otrzymali certyfikaty "Dzielny Mały Strażak". 

Serdecznie dziękujemy Panom Strażakom za niezwykle atrakcyjne i pouczające zajęcia. 

       

       

 

Z Jezusem cierpiącym - najważniejsza droga życia 

Dnia 12 kwietnia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Chłaniowie z okazji zbliżających się 

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego odbyło się spotkanie refleksyjno - modlitewne Z Jezusem 
cierpiącym - najważniejsza droga życia. 

Za całokształt spotkania byli odpowiedzialni: Proboszcz Parafii św. Mateusza z Chłaniowa - 

ksiądz Jerzy Koma i panie: Renata Rząd i Maria Koprucha. Całej uroczystości towarzyszyły 

pieśni o charakterze pasyjnym, które przygotowała i śpiewała z uczniami pani Agnieszka 

Celińska. Drogę Krzyżową prowadzili uczniowie klasy IV, V i VI. W śpiew wielkopostnych 

pieśni włączyli się również uczniowie klasy III. W modlitewnym skupieniu rozważaliśmy XIV 

stacji Drogi Krzyżowej. 



Droga na Golgotę, którą podjął Pan Jezus to nie jakiś wzruszający rytuał, ale nasza 

rzeczywistość która się dzieje tu i teraz. Doświadczając porażek, patrząc na pusty, zimny 

grób naszych zawiedzionych nadziei, boimy się iść tą drogą. Nigdy nie jesteśmy na tę drogę 

gotowi. Jednak droga ta, staje się najważniejsza, gdy idziemy z Jezusem. Topnieje lęk i 

wzrasta nadzieja, że i my żyć będziemy. To jest droga błogosławiona przez Pana. Być może 

dzisiaj na niej umieramy, ale jutro to, co teraz jest śmiercią może okazać się początkiem - 

zmartwychwstaniem. Z Chrystusem nie ma słowa "koniec". Z Nim nawet koniec jest 

początkiem. Z Nim nawet droga krzyżowa pozostaje drogą błogosławieństwa, jeśli trwamy 

przy Miłości, jeśli jesteśmy ofiarni z miłości, a nie z żadnego innego powodu. Nasza droga 

życia może nas zmęczyć, może nam boleśnie ciążyć, ale nas nie złamie. Błogosławieni, którzy 

wytrwają przy Jezusie do poranka radości. Krzyż Chrystusa jest potwierdzeniem, że miarą 

miłości Boga wobec ludzi jest miłość bez miary. 

         

         

Spotkanie modlitewne Z Jezusem cierpiącym - najważniejsza droga życia zakończyło się 

radośnie i świątecznie. Życzmy sobie wzajemnie, aby ta intensywna wielkopostna droga 

prowadząca do świtu poranka Zmartwychwstania, odnowiła nas na tyle głęboko, byśmy przyjęli 



Pana, który wychodzi nam na spotkanie pełne życia i radości jako Oblubieniec, który nas 

zaskakuje i obdarza entuzjazmem, by biec i nieść radość, miłość i nadzieję. 

Na zakończenie spotkania dyrektor szkoły pani Marta Magier złożyła życzenia wielkanocne 

nauczycielom i całej społeczności uczniowskiej. Następnie wszyscy dzieliliśmy się chlebem i 

jajkiem wielkanocnym składając sobie życzenia. 

 

Dzień Ziemi 2017 

W dniu 24 kwietnia obchodziliśmy w naszej szkole "Dzień Ziemi". Tegorocznym obchodom 

przyświecało hasło "W kierunku natury". Jest to święto zainicjowane przez G. Nelsona, 

senatora Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W 1990 roku "Dzień Ziemi" został 

ogłoszony świętem międzynarodowym. W naszej szkole uczniowie klasy szóstej przygotowali 

pod przewodnictwem pani Agnieszki Celińskiej uroczysty apel zachęcający do dbania o swoje 

najbliższe otoczenie. Współcześni ludzie prowadzą wygodny tryb życia, co powoduje 

konsekwencje w postaci: zatrutego powietrza, brudnej wody i skażonej żywności. Giną lasy, 

będące zielonymi płucami naszej matki Ziemi. Zasypują nas śmieci. Surowce naturalne są 

wykorzystywane maksymalnie. Pojawia się pytanie: jak mamy postępować, aby uratować naszą 

planetę? Uczniowie bardzo dobrze opracowali zadania, jakie należy wypełnić, by następne 

pokolenia mogły żyć w zgodzie z naturą. 

Wspomnę tylko niektóre z nich: 

 nie spalać liści jesienią, 

 jeździć rowerem zamiast samochodem, 

 wybierać prysznic zamiast kąpieli w wannie, 

 instalacja wodomierzy (to do rodziców), 

 nie wyrzucać odpadów do wody, 

 nie hałasować, 

 utrzymywać las w czystości, 

 segregować odpady. 

             



 

 

Młodzież zapobiega pożarom 

Dnia 3 marca 2017 r. w Ośrodku Kultury Samorządowej w Żółkiewce odbyły się eliminacje 

gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - Młodzież zapobiega pożarom. Turniej 

przeprowadzony został w 3 kategoriach wiekowych: uczniów szkół podstawowych /SP 

Żółkiewka i SP Chłaniów/, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Eliminacje gminne zostały 

poprzedzone etapem szkolnym. W wyniku tych eliminacji wyłoniona została piątka najlepszych 

uczniów, która reprezentowała naszą szkołę na forum gminnym: Szewczyk Natalia, Król 

Kacper, Kwiecińska Julia, Kawiorski Kacper, Magier Karolina. W etapie gminnym konkursu 

uczniowie mieli do rozwiązania test składający się z 35 pytań. W kategorii szkół 

podstawowych nasz uczeń Kacper Kawiorski zajął IV miejsce. Zwyciężczynią turnieju została 

Weronika Celińska uczennica Szkoły Podstawowej w Żółkiewce, która będzie reprezentować 

gminę w eliminacjach powiatowych. 

Po zakończeniu części pisemnej odbył się pokaz sprzętu gaśniczego i ratowniczego 

zaprezentowany przez strażaków z OSP Żółkiewka. 

Na zakończeniu konkursu obecni byli: Zastępca Wójta Gminy Żółkiewka Pan Wojciech 

Kaczmarczyk oraz prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Pan 

Marian Kania, którzy pogratulowali uczniom wiedzy z zakresu pożarnictwa oraz wręczyli 

nagrody. 

            

            

 



Góra Grosza 

W roku szkolnym 2016/17 nasza szkoła ponownie przystąpiła do ogólnopolskiej akcji 

organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom "Góra Grosza". Celem akcji jest zebranie 

środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym m.in. na tworzenie 

nowych domów dla dzieci oraz rodzinnych domów dziecka. Ważnym celem akcji jest także 

uświadomienie młodzieży, że nawet najdrobniejsze datki zebrane w dużej liczbie mogą 

stanowić ogromny fundusz, dzięki któremu możliwe będzie udzielenie pomocy wielu dzieciom. 

Tradycją w naszej szkole stało się już, że w listopadzie i grudniu uczniowie przynoszą drobne 

monety groszowe. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego z końcem I semestru 

przeprowadzili wielką akcję "zbierania grosików", do której licznie włączyli się uczniowie i 

pracownicy naszej szkoły. W sumie zebraliśmy 161,16 złotych, które za pośrednictwem 

Poczty Polskiej zostały przekazane Towarzystwu Nasz Dom. 

Wyniki zbiórki: 

 Klasa 0-I _ 6,50 zł 

 Klasa II - 11,38 zł 

 Klasa III - 56,24 zł 

 Klasa IV - 19,57zł 

 Klasa V - 18,30 zł 

 Klasa VI - 49,17 zł 

Gratulujemy trzeciej klasie największej "Góry" w naszej Szkole! 

Dziękujemy wszystkim za wspaniałe serce i chęć pomocy potrzebującym. 

Po raz kolejny pokazaliście, że możemy na was liczyć, że jesteście wrażliwi na krzywdę innych. 

           



Sukces Amelki Pakuła z klasy III w Międzynarodowym Konkursie 

Informatycznym "Bóbr" 

Konkurs "Bóbr" jest międzynarodowym konkursem z zakresu informatyki oraz technologii 

informacyjnej i komunikacyjnej. Jest adresowany do uczniów we wszystkich typach szkół. 

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz 

popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną Za przebieg 

konkursu w naszym kraju odpowiadali: prof. Maciej M. Sysło i dr Anna Beata Kwiatkowska. W 

tym roku w Polsce w konkursie wzięło udział ponad 15 tys. uczniów. 119 zostało laureatami. 

Uroczyste zakończenie konkursu odbyło się 10 marca 2016 roku na Wydziale Matematyki i 

Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W gronie laureatów znalazła się 

uczennica z naszej szkoły Amelka Pakuła z klasy III, zdobywając II miejsce. Do konkursu 

uczennicę przygotowywała pani Anna Chmura. Dzięki życzliwości rodziców Amelki - państwa 

Moniki i Andrzeja Pakułów, którzy zapewnili transport do Torunia, mogliśmy wziąć udział w 

uroczystym wręczeniu dyplomów i nagród laureatom i opiekunom. Gratulujemy Amelce dużego 

sukcesu! 

    

       

 

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci: "Bezpiecznie na wsi to 

podstawa - środki chemiczne to nie zabawa" 

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krasnymstawie 

zorganizowała VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół podstawowych w dwóch 

grupach wiekowych: grupa I (klasy 0 - III) i grupa II (klasy IV - VI). 

Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej w formacie A3, w dowolnej 

technice. Treść pracy miała ilustrować hasło konkursowe na temat zapobiegania wypadkom 



dzieci, związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym substancji chemicznych takich jak: 

paliwa, nawozy (szczególnie wapno palone), substancje żrące, chemiczne środki ochrony roślin 

i rozpuszczalniki organiczne, a także substancje szkodliwe powstające w procesie produkcji 

rolniczej. 

Głównymi celami konkursu było: 

 promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych 

zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, 

 popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z 

prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 

roku życia. 

W konkursie wzięło udział 16 uczniów z naszej szkoły z klas 0 -VI. Szkolna komisja 

konkursowa wyróżniła 6 prac, które zostały przesłane do KRUS w Krasnymstawie. W ocenie 

prac decydującym kryterium były: walory estetyczne, zgodność z tematyką konkursu i jej 

trafne przedstawienie. 

W pierwszej grupie wiekowej zostały wyróżnione prace: 

1. Amelii Pakuła - klasa III 

2. Bartosza Brożka - klasa II 

3. Jakuba Króla - klasa II 

W drugiej grupie wiekowej zostały wyróżnione prace: 

1. Patryka Czopa - klasa IV 

2. Natalii Szewczyk - klasa IV 

3. Małgorzaty Chwałek - klasa VI 

Wszystkim uczniom dziękujemy za kreatywność i zaangażowanie. 

       



Mały Konkurs Recytatorski Dobre Duszki 

Dnia 10 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej w Chłaniowie odbył się Mały Konkurs 

Recytatorski Dobre Duszki wierszy Zbigniewa Dmitrocy. Głównym celem tegorocznej edycji 

konkursu stała się popularyzacja twórczości Zbigniewa Dmitrocy - poety, bajkopisarza, 

dramaturga, satyryka i twórcy dziecięcej literatury. Napisał on 30 książek, w tym stworzył 

trzy sztuki teatralne dla dzieci. Na wstępie pani Maria Koprucha przywitała zebranych gości, 

przedstawiła twórczość pisarza, a następnie zaprosiła wszystkich recytatorów do prezentacji 

przygotowanych przez nich wierszy. Dzieci recytowały wiersze, które były pełne humoru i 

uroku. Utwory poety bawią, uczą, pobudzają wyobraźnię i działają terapeutycznie. Stanowią 

wspaniałą zabawę i doskonałą lekcję. Twórczość jego jest pełna pomysłowości i dowcipu. 

W konkursie wzięło udział 20 uczniów z klas 0 -III, którzy przygotowali ciekawe i oryginalne 

interpretacje jego wierszy. 

Konkurs przygotowały: wychowawczynie klas 0-III tj. panie: Bożena Kwiatkowska, Maria 

Koprucha i Anna Chmura. 

Warunki uczestnictwa w konkursie były następujące: 

 każda klasa mogła zgłosić dowolną liczbę recytatorów, 

 repertuar uczestnika stanowił jeden wiersz Zbigniewa Dmitrocy, tematyka tekstów 

była dowolna, 

 uczestnik miał obowiązek podać tytuł wiersza, 

 czas występu był ograniczony do 5 minut. 

Konkurs ten stał się doskonałą okazją, aby: 

 rozwijać uzdolnienia artystyczne wśród dzieci oraz uczyć ich wrażliwości na słowo 

poetyckie, 

 zachęcać do występów na scenie, 

 prezentować umiejętności uczniów, 

 uczyć uczniów rywalizacji w przyjaznej atmosferze. 

      



      

Recytację oceniało Jury w składzie panie: Bożena Kwiatkowska i Dorota Kiełbasa. Komisja 

biorąc po uwagę interpretację utworu, kulturę mowy oraz ogólny wyraz artystyczny przyznała 

następujące nagrody: 

I miejsce: Amelia Pakuła - kl. III, wiersz pt. "Szpilaga" 

II miejsce: Natalia Brożek - kl. III, wiersz pt. "Nochalina" 

III miejsce: Daniel Zdybel - kl. III, wiersz pt. "Dwójka" 

natomiast wyróżnienia otrzymały: 

1. Marta Daniło - kl. II, wiersz pt. "Paź i królewna" 

2. Weronika Tomiło - kl. III, wiersz pt. "Flejtuchna" 

3. Paulina Ekalt - kl. III, wiersz pt. "Niesforne szczyglęta" 

4. Klaudia Małysz - kl. III, wiersz pt. "Kaprysia" 

Za udział w konkursie recytatorskim zwycięzcy, wyróżnieni i wszyscy uczestnicy otrzymali 

dyplomy i słodkie upominki. Dzięki takim konkursom dzieci miały okazję stanąć ze swym 

talentem przed większą publicznością, a to zapewne zaowocuje sukcesem w przyszłości. 

Deklamując wiersze uszlachetniają swoje i publiczności dusze. 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania recytatorom i ich opiekunom, komisji 

oceniającej, a także wszystkim tym, którzy pomogli w przygotowaniu konkursu. 

 

Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy "Książka - przyjaciel prawdziwy" 

Celem konkursu czytelniczego było: 

 promowanie głośnego czytania dzieciom, 

 rozbudzenie pasji czytania, 

 poszerzanie wiedzy na temat skarbów kultury oraz legend Polski i zachęta do poznania 

pięknych miejsc, opisanych w książkach serii "Solilandia" autorstwa Beaty Kołodziej, 



 poznawanie języka literackiego, rozwijanie wyobraźni, mowy, myślenia, uczuć, 

kształtowanie postaw i rozumienia wartości uniwersalnych, 

 rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, 

 pobudzanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły. 

Książką konkursową był dowolny tom z serii "Solilandia" autorstwa Beaty Kołodziej. Uczniowie 

klasy II i III wybrali tom I "Pamiętnik wielickiego skrzata". W ramach przygotowania do 

konkursu pani Maria Koprucha czytała uczniom codziennie po jednym rozdziale wybranej 

lektury. Uczniowie w ciągu kilku tygodni słuchali opowieści o tajemnicach wielickich podziemi i 

o przygodach skrzatów - Soliludków. Po zapoznaniu się z treścią książki przygotowali scenkę 

dramową związaną z takimi zagadnieniami jak: mądrość, odwaga, sprawiedliwość. 

Sześcioosobowa grupa uczniów przedstawiła scenkę teatralną pt. "Historia pierścienia 

księżnej Kingi", która opowiadała o węgierskiej księżniczce. Ukochała ona polski lud i 

przywiozła z Węgier cenny dar dla Polaków - sól. 

Dzieci wykazały się talentem aktorskim i poczuciem estetyki. W zachwyt wprowadzały 

ciekawe kostiumy, rekwizyty i barwna dekoracja przygotowana specjalnie na tę okazję. 

Scenka została sfilmowana i przesłana do II etapu konkursu, w którym główną nagrodą jest 

wycieczka do Wieliczki dla całej klasy. Życzymy powodzenia! 

     

         

  



 
 

Pyszna sałatka 

Składniki:  

 2 banany pokrojone w plastry 

 1 ananas obrany, wydrążony z rdzenia  

i pokrojony w kostkę 

 1/4 arbuza pokrojona w kostkę  

 1/4 melona pokrojona w kostkę   

 1 szklanka truskawek przekrojonych na pół  

 1/2 szklanki wiśni lub czereśni 

 do smaku można dodać kilka borówek. 

Przygotowanie: 

Wszystkie składniki wymieszać w misce i wstawić do lodówki do czadu podania. 

Smacznego  

Małgorzata Chwałek 

 
 

 
- Mamo, a czemu tatuś chce z balkonu skakać? 

- Nie mam pojęcia, synku. Doprawiłam mu rogi,  

a nie skrzydła. 

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

Pani pyta Jasia: 

- Odrobiłeś pracę domową? 

- Tak, nawet przeczytałem całą lekturę i nauczyłem się do sprawdzianu! 

Pani osłupiała krzyczy: 

- Jasiu, Ty chyba żartujesz! 

- Tak, ale to pani zaczęła. 

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

Nauczyciel oddaje Jasiowi klasówkę. Zamiast oceny napisał IDIOTA.  

Jaś spojrzał na kartkę, potem na nauczyciela i mówi: 

 

 



- Ale pan jest roztargniony. Miał pan wystawić ocenę, a nie się podpisywać. 

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

Mama pyta swego synka: 

- Jasiu, jak się czujesz w szkole? 

- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja o niczym nie wiem. 

Kacper Chorąbała 

 

 

 

 

 


