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Konkurs matematyczno-przyrodniczy „Krzyżówki i inne łamigłówki” 

Konkurs składał się z trzech etapów, aby przejść do kolejnego uczniowie musieli uzyskać min. 80% 

poprawnych odpowiedzi. Po wyczerpujących zmaganiach 24 czerwca 2013r. wyłoniono zwycięzców:           

I miejsce zajęła Patrycja Gąsior, II Miłosz Miszczak, a III Julia Garbacz. Zwycięzcy otrzymali 

pamiątkowe dyplomy i nagrody. Organizatorami konkursy były – pani Kinga Włoch i pani Alina Harasim. 

 

X Powiatowy Konkurs Literacko - Plastyczny "Legendy Ziemi Krasnostawskiej" 

Dnia 20 czerwca 2013 r. odbyło się podsumowanie X edycji powiatowego konkursu literacko- 

plastycznego "Legendy Ziemi Krasnostawskiej". Na konkurs wpłynęło 119 prac (52 literackich, 67 

plastycznych) z 14 szkół podstawowych powiatu krasnostawskiego. Wyróżnienie otrzymała nasza 

uczennica Weronika Magier za pracę "Legenda o Wierzchowinie". Gratulacje dla młodej, początkującej 

pisarki!  

 

Konkurs Prewencyjny "Jestem Bezpieczny" 2013 

Kolejny raz drużyna ze Szkoły Podstawowej w Chłaniowie została reprezentantem powiatu 

krasnostawskiego w finale wojewódzkim konkursu wiedzy prewencyjnej "Jestem bezpieczny". Konkurs ten, 

organizowany już po raz dziesiąty przez krasnostawską policję odbył się 17 maja 2013 r. w sali kinowej 

KDK. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie w  składzie: Piotr Krzysztoń, Weronika Magier, Julia 

Garbacz,  Patrycja Gąsior, Milena Stasak, Edyta Tomaszek.       

 Natomiast XIII Finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Prewencyjnej "Jestem Bezpieczny" odbył 

się 5 czerwca 2013r. w hali widowiskowo- sportowej w Radzyniu Podlaskim. W tegorocznych zmaganiach 

udział wzięło 20 drużyn. Przebieg konkursu uświetniły liczne atrakcje, m.in. pokaz sekcji Judo MLUKS 

"Technik-Orion" w Radzyniu Podlaskim, występ formacji tanecznej Caro Dance z Łukowa oraz występ 

zespołu muzycznego THE Sharpidruths, który wywołał owacje na stojąco.                               

Uczniowie reprezentujący naszą szkołę stracili tylko 1 punkt do III miejsca i 3 punkty do I miejsca!!!      

Było tak blisko... Osłodą były nagrody. Życzymy im powodzenia w następnym roku  



 

Podsumowanie akcji charytatywnej „Twój Dar Serca dla Hospicjum” 

Celem tej akcji była zbiórka środków finansowych na rzecz Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie. 

Nasza szkoła zebrała kwotę w wysokości 439,22 zł -  została ona  przeznaczona na zakup leków i środków 

higieniczno-opatrunkowych dla Podopiecznych Hospicjum. 

Podsumowanie akcji charytatywnej „Wkręć się w pomaganie” 

Celem akcji była zbiórka plastikowych nakrętek  dla Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie. 

Akcja trwała cały rok szkolny 2012/2013 i miała formę konkursu. Przyniesione nakrętki były przeliczane na 

punkty tj. woreczek - 10 pkt., mała reklamówka – 20 pkt., duża reklamówka – 60 pkt., worek – 200 pkt.      

W przedsięwzięciu udział wzięli uczniowie z  klas 0-VI, w sumie 19 osób. A oto wyniki: 

Imię i nazwisko Klasa Liczba uzyskanych 

punktów 

 Konrad Berbeć 0 20 

Julia Kwiecińska I 200 

Klaudiusz Pawelczyk II 40 

Kacper Kawiorski II 40 

Diana Krzysztoń II 20 

Karolina Magier II 60 

Małgorzata Chwałek II 20 

Hanna Pawelec III 170 

Jagoda Małysz III 10 

Julia Zdybel III 10 

Ilona Surowiecka III 60 

Aneta Chwałek III 10 

Przemysław Tomiło III 20 

Adrian Cholewa III 30 

Katarzyna Lipska IV 30 

Magdalena Puchala V 20 

Patrycja Opalińska V 150 

Edyta Tomaszek VI 30 

Milena Stasak VI 20 

Patrycja Gąsior 

 
Zgodnie z wynikami w tabeli, w 

konkursie: 

 I miejsce zajęła Julia Kwiecińska,  

II miejsce Hanna Pawelec,  

 III Patrycja Opalińska. 

 Łącznie zebrano 5 

worków  nakrętek o całkowitej 

masie ok. 50 kg.  Po zakończonej 

akcji zostały one dostarczone do 

hospicjum przez koordynatora. 

 
 



 

Mamo badaj się i dawaj mi 

dobry przykład 
W związku z Dniem Matki 23 maja 2013 r. o godz. 10:00 w naszej szkole zostało zorganizowane 

spotkanie dla kobiet we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym Populacyjny Program 

Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. 

Celem tego spotkania było uświadomienie paniom, jak ważna jest profilaktyka chorób nowotworowych i co 

za tym idzie, wykonywanie różnych badań m.in. mammografii i cytologii. Obecni na spotkaniu 

przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego przygotowali ciekawe prezentacje i wygłosili 

wykłady na temat profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy.                       

Pan Przemysław Deneka z Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej omówił na czym polega i do czego służy 

badanie mammograficzne oraz przedstawił statystyki dotyczące zachorowalności i umieralności na raka 

piersi w naszym województwie. Omówił czynniki ryzyka zachorowania na raka piersi i wymienił jakie 

objawy powinny zaniepokoić kobietę. Przeprowadził szkolenie samobadania piersi przy użyciu fantomu. 

Pan Konrad Tarnowski z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie omówił w 

jakim celu przeprowadza się badanie cytologiczne i na czym ono polega. Wyjaśnił co jest przyczyną raka 

szyjki macicy i jak ten nowotwór się rozwija oraz omówił czynniki ryzyka zachorowania.  

 

     

 

 



Zdrowo spędzony czas – czyli jak ubrać się na sportowo  

 

Polecam bluzkę bokserkę, jest ona bardzo wygodna                   

w noszeniu. Kolor dobierz według własnego uznania ( cena od 25 do 50 zł ). 

 

Polecam legginsy ¾  do dopełnienia stylizacji. Kolor dowolny           

( cena od 10 do 35 zł ). 

Buty adidasy są ładne i wygodne ( cena od 50 do 150 zł ). 

Julia 

 



Niezwykłe stadiony świata 

 Allianz Arena w Monachium (pojemność 69.901 miejsc). 

Obiekt położony w północnej części niemieckiego miasta jest - obok londyńskiego Wembley - jednym z 

najnowocześniejszych stadionów świata. Nazywany „Pontonem” lub „Nadmuchiwaną łódką” jest areną 

występów piłkarzy Bayern Monachium i TSV 1860 Monachium. To jedyny obiekt na świecie, który nocą 

zmienia barwy!  

 

 
 

 

Amsterdam Arena (pojemność 51.133). 

Miejsce rozgrywania spotkań przez słynny Ajax, to pierwszy stadion w Holandii z rozsuwanym dachem. 

Ciekawostką jest fakt, że pod murawą... znajduje się dwupoziomowy parking.  

 

 
 

 

Cape Town Stadium w Kapsztadzie (pojemność 64.100). 

Wybudowany na mistrzostwa świata 2010 w RPA obiekt to „duma” afrykańskiego kraju.  

 

 

 Miszczak Miłosz 



Śmiech to zdrowie 
 

- Co chodzi i stuka po suficie ?? 

- Mucha z nogą w gipsie !!  
 
 

 

Kubuś mówi do prosiaczka:  

-Wiem co się z Tobą stanie, gdy dorośniesz.  

-A co czytałeś mój horoskop?  

-Nie, książkę kucharską...  

 
 

Idzie słoń przez most z mrówką na grzbiecie, nagle most się zawala a słoń na to: 

-A mówiłem żebyśmy szli osobno! 

 
 

 

Rozmawiają dwie krowy: 

- Muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu! 

- Meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! 

- Nie zmieniaj tematu! 
 
 

 

Dzwoni telefon. Pies odbiera i mówi: 

- Hau! 

- Halo? 

- Hau! 

- Nic nie rozumiem. 

- Hau! 

- Proszę mówić wyraźniej! 

- H jak Henryk, A jak Agnieszka, U jak Urszula: Hau!! 

 

 
 

Patrycja Opalińska 



 

 

 

 

 

 

 

Z okazji zakończenia roku szkolnego 

wszystkim uczniom życzymy udanych 

wakacji,  po długich miesiącach nauki  i systematycznej pracy. Pamiętajcie jednak, aby        

w tym czasie, który kojarzy się z większą swobodą  i beztroską, szczególnie pamiętać             

o bezpieczeństwie własnym oraz osób towarzyszących.                                                          

W każdej podróży przyda się telefon komórkowy z zapisanymi numerami alarmowymi:  

 - centrum powiadamiania ratunkowego 

 - policja 

                                - straż pożarna 

                                                                   pogotowie ratunkowe 

 

Redaktorzy gazetki „Kleks” z opiekunem 
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