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Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

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. Patriotyczne apele rocznicowe są w naszej szkole tradycją. 

Dzięki takim uroczystościom pani dyrektor oraz grono pedagogiczne dążą do kształtowania postaw 

patriotycznych, wychowania w polskości oraz przygotowania do życia w demokratycznym państwie. Ten 

dzień jest wspaniałą okazją, by uzmysłowić rolę i znaczenie takich słów jak ojczyzna i patriotyzm. Przybliża 

on fakty z historii Polski, często zapomniane i nie do końca rozumiane przez dzieci i młodzież. Cieszymy 

się wolną Polską i tym, że możemy z dumą patrzeć na polską flagę i śpiewać hymn.  

 



 

Konkurs Wiedzy Prewencyjnej "Jestem bezpieczny" 

 

W dniu 29 kwietnia 2014 roku w Szkole Podstawowej w Żółkiewce odbył się etap gminny Konkursu 

Wiedzy Prewencyjnej "Jestem Bezpieczny". Konkurs miał na celu upowszechnienie wiedzy o zagrożeniach, 

z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się w swym codziennym życiu, rozwijanie postaw umożliwiających 

unikanie, zapobieganie i pokonywanie niebezpieczeństw oraz zapoznanie dzieci i młodzieży z systemem 

działania służb i instytucji niosących pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Do konkursu 

przystąpiły dwie drużyny ze Szkoły Podstawowej w Żółkiewce i drużyna naszej szkoły. Na etapie gminnym 

konkursu uczniowie wypełniali test składający się z 24 pytań. Etap ten wygrała drużyna naszej szkoły w 

składzie: Pawelec Hanna, Krzysztoń Piotr i Miszczak Miłosz. 

Natomiast 28 maja br. w Krasnostawskim Domu Kultury odbył się II etap XI Powiatowego 

Konkursu Wiedzy Prewencyjnej "Jestem Bezpieczny". Wzięło w nim udział osiem szkół podstawowych z 

terenu całego powiatu krasnostawskiego. I miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Siennicy 

Nadolnej, II miejsce mająca zaledwie o dwa punkty mniej drużyna ze Szkoły Podstawowej w Chłaniowie, 

a miejsce III wywalczyła Szkoła Podstawowa w Płonce.  

Skład naszej drużyny to: Hania Pawelec, Ilona Surowiecka, Weronika Magier, Piotr Krzysztoń, 

Magda Puchala i Miłosz Miszczak a zespół przygotowały P. Ewa Kniaź-Pawelczyk i P. Renata Rząd.  

Po zakończonej rywalizacji Starosta Janusz Szpak wraz z zastępcą Komendanta Powiatowego Policji 

Ireneuszem Wojewodą wręczyli zwycięzcom puchary, dyplomy i nagrody ufundowane przez licznych 

sponsorów. 

 

 

 



 

 













Akcja "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 w Chłaniowie, a 

także dzięki uprzejmości naszego ks. proboszcza Jerzego Komy w Kościele w Chłaniowie. Uczniowie 

wykazali się dużym zaangażowaniem i z chęcią przeznaczali swoje oszczędności dla chorych dzieci. 

Zebrano kwotę w wysokości 339,43 zł. Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom: dzieciom, 

nauczycielom oraz mieszkańcom naszej parafii. To, co wartościowe warto wspierać.  

 

 

          

 

 



 Sukcesy w konkursie recytatorskim 

6 maja 2014 roku w Szkole Podstawowej w Płonce odbył się IX Konkurs Recytatorski "Czysta 

przyroda, to zdrowie dla wszystkich" pod patronatem Wójta Gminy Rudnik. Każdy uczestnik 

przygotowywał dwa utwory, w tym w grupie I jeden Anny Kaca "Stara wierzba" a drugi dowolny, jednak 

tematycznie związany z czystą przyrodą. W konkursie udział wzięły cztery uczennice Szkoły Podstawowej 

w Chłaniowie z klasy I, V i VI : Amelia Jonasz, Ewa Mielniczuk, Weronika Magier, Diana Zdybel. W I 

grupie wiekowej drugie miejsce zajęła Amelia Jonasz - uczennica klasy I, natomiast w II grupie wiekowej 

pierwsze miejsce zajęła Diana Zdybel - uczennica klasy VI. Dzieci przygotowała Dorota Kiełbasa - opiekun 

koła teatralnego "Tremo". Gratulujemy dziewczynom i życzymy dalszych sukcesów!  

 

  Rajd rowerowy do Radecznicy 

21 maja 2014 roku uczniowie klasy V i VI naszej szkoły pod opieką pani Ewy Kniaź - Pawelczyk 

oraz pani Justyny Szymaniak w ramach projektu WF Z KLASĄ wyruszyli na rajd rowerowy do Radecznicy. 

Celem rajdu było zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu. Trasa naszej wycieczki wiodła 

malowniczymi drogami do Sanktuarium w Radecznicy. Sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Radecznicy 

to ważny obiekt pielgrzymkowy, zwany Lubelską Częstochową. Składają się na niego barokowy, 

jednonawowy kościół z charakterystyczną, widoczną z daleka fasadą oraz przylegający doń klasztor 

Bernardynów. Na miejscu uczniowie zwiedzili kościół oraz kaplicę na wodzie. Czas wolny spędzili jedząc 

lody i spacerując wokół kaplicy, pod którą znajdują się liczne źródła. Według przekazów, św. Antoni 

ukazując się Szymonowi pobłogosławił wodę, dzięki której wielu ludzi dostąpiło uzdrowienia. Orzeźwieni 

zimną źródlaną wodą ruszyliśmy w drogę powrotną. Była to z całą pewnością fascynująca wyprawa, 

wymagająca dużej wytrwałości i samodyscypliny. Pogoda jak zwykle nas nie zawiodła, a humory 

dopisywały wszystkim uczestnikom.  



 

 

 









  Festyn rodzinny "Czas na zdrowie" 

30 maja 2014 roku w naszej szkole został zorganizowany festyn rodzinny pod hasłem "Czas na zdrowie". W 

tym dniu uczniowie klas 0 – III pod czujnym okiem wychowawczyń, przygotowali dla rodziców program 

artystyczny z okazji Dnia Matki i Ojca. Wszyscy uczniowie pięknie recytowali wierszyki i prezentowali 

piosenki, składali najserdeczniejsze życzenia swoim rodzicom. Nie odbyło się bez wzruszeń, gdyż niejednej 

mamie popłynęła łza radości po policzku.  

W dalszej części dnia dla rodziców odbyło się spotkanie w ramach "Europejskiego Tygodnia Walki z 

Rakiem" dotyczące profilaktyki 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. Podczas spotkania dr n. med. Ewelina Zakrzewska przedstawiła wykłady na temat: 

"Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy", "Badania cytologiczne 

jako forma profilaktyki wtórnej raka szyjki macicy". Natomiast mgr Konrad Tarnowski 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 popierając wszystko 

danymi statystycznymi.  

Na uczniów w tym czasie czekały ciekawe krzyżówki, zagadki i rebusy dotyczące zdrowego 

żywienia za których rozwiązanie w nagrodę otrzymywali słodycze. Najciekawszą formą okazały się 

kalambury. Oczywiście nie mogło się obyć bez gier i zabaw dla wszystkich. Każdy uczeń otrzymał kartę 

startową, z którą odwiedzał poszczególne stanowiska i zdobywał określoną liczbę punktów. Uczniowie klas 

młodszych strzelali do malej bramki, skakali na skakance na czas, kozłowali piłką, klaskali pod kolanami, 

rzucali różnymi przyborami do celu, skakali w dal z miejsca. Natomiast uczniowie klas starszych mieli do 

pokonania konkurencje z piłki ręcznej i nożnej, rzutu piłką lekarską, skoku z miejsca, rzutu do celu, 

przejścia na szczudłach. Najbardziej uczniom podobało się chodzenie na szczudłach. Na najlepszych 

uczniów czekały zdrowe nagrody - świeże owoce. 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

                     Ciasto z truskawkami  

Składniki: 
-500g truskawek 

-5 jajek 

-220g cukru 

-125g masła 

-250g mąki 

-pół opakowania proszku do pieczenia 

-szczypta soli 

-cukier puder do posypania 

Sposób przygotowania: 
1.Piekarnik nagrzać do 200 stopni. Truskawki umyć, 

pourywać szypułki, następnie obsuszyć. 

2.Jajka utrzeć z cukrem na pianę, dodać masło. Mąkę 

wymieszać z proszkiem do pieczenia i solą, dodać do 

masy. Tortownicę/blaszkę wysmarować masłem/ wyłożyć 

papierem. 

3.Wlać ciasto do formy, nacięte połówki truskawek 

układać na powierzchni ciasta, delikatnie zatapiając. 

4.Piec około 50 minut, gotowe posypać cukrem pudrem. 

Rady: To ciasto można piec z różnymi owocami! Ja 

próbowałam z truskawkami oraz jabłkami. 

Owoce można posypać mąką, aby nie uciekały na dno. 

  

A na upał Diana poleca koktajl truskawkowo-

brzoskwiniowy  

 

Składniki: 

■szklanka truskawek 

■jedna brzoskwinia 

■pół szklanki soku pomarańczowego (może być z 

kartonu) 

■gałka lodów waniliowych 

 

Przygotowanie: 

Owoce pokroić na mniejsze kawałki, włożyć do 

miksera i zmiksować. 

                   Smacznego !!! ;D  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Diana Zdybel 

 



Sałatka Hani 
Składniki: 

1 główka sałaty 

1 pęczek żodkiewki 

1 pęczek szczypiorku 

1 ogórek 

1 pomidor 

kilka gałązek koperku 

4-5 łyż oleju słonecznikowego, sok z cytryny lub kwasek cytrynowy, sól, pieprz 

Wykonanie: 

Warzywa oczyszczamy i płuczemy. Sałatę rwiemy na małe kawałki. Szczypiorek i koperek 

drobno kroimy. Rzodkiewkę i obranego ogórka ścieramy na tarce o dużych oczkach. Pomidora 

polewamy wrzątkiem, ściągamy skórkę i kroimy w kostkę. Tak przygotowane warzywa 

mieszamy, dodajemy sok z cytryny, przyprawy. Mieszamy. Podajemy do dań obiadowych. 

Smacznego! 

Hania Pawelec 
 

          
O szkole :PP 

Mama pyta syna: 

- Co przerabialiście dziś na chemii? 

- Materiały wybuchowe. 

- Nauczycielka zadała coś do domu? 

- Nie zdążyła... 
*************************************************************************************** 

Student wraca z wakacji i mówi do kolegi: 

 - Szkoda że tego nie widziałeś. Jechałem na słoniu, a obok mnie dwa lwy... 

 - I co dalej? Co dalej? 

 - Musiałem zejść z karuzeli... 
*************************************************************************************** 

Jasio przyszedł na rozpoczęcie roku ubrany na czarno. Widząc to nauczycielka pyta się Jasia. 

- Jasiu, co się stało, że jesteś cały na czarno? 

- Mam żałobę - odpowiada Jasio płaczliwym głosem. 

- O Boże! Po kim? 

- Po wakacjach... 
*************************************************************************************** 

Kowalski chwali się koledze: 

 - Na wakacjach byłem w Anglii. 

 - I co? 

 - Już wiem, dlaczego Anglicy ciągle piją herbatę. 

 - Dlaczego? 

 - A próbowałeś ich kawy?                Damian Rogalski 

 

 



Letnia stylizacja – czyli nareszcie wakacje!   

 
W sezonie letnim modne są bluzki na ramiączkach 

(bokserki). Można dobierać kolory według 

własnego uznania. Ja proponuję ciemny róż. 

 
 

Na bokserkę można włożyć luźny, krótki top. Ja 

proponuję zwykły biały, koniecznie z nadrukiem! 
  

 
Skoro mamy lato to włóżmy krótkie spodenki ;) 

Najlepiej zwykłe <3  

 

 
Dopełnieniem stylizacji będą długie trampki. 

Najlepiej w kolorze bokserki ;)  

 

 Julia Garbacz 

 



 
 

  
Na deszczowy wakacyjny dzień Sebastian Zawiślak poleca grę komputerową „Symulator Farmy 2011” a 
dla bardziej wymagających „Professional Farmer 2014” 
W skrócie o grze: 

„Farming Simulator 2011 to kolejna część popularnej serii niszowych symulatorów z detalami 
odtwarzających najdrobniejsze szczegóły rolniczego rzemiosła. 

W porównaniu do poprzedniej części wprowadzonych zostało wiele nowych funkcji oraz poprawek. 
To, co nie uległo natomiast zmianie to fakt, że ponownie wcielamy się w młodego gospodarza, który krok po 
kroku poznawać będzie uroki życia rolnika. Pod uprawę oddany nam zostaje teren przekraczający 4 
kilometry kwadratowe. Naszym zadaniem jest oczywiście uzbieranie środków potrzebnych do stworzenia 
nowoczesnego gospodarstwa. Zarobki przyniesie nam praca na roli, konieczna więc będzie kultywacja ziemi, 
robienie zasiewów oraz zbieranie plonów. Miejscowy sklep posiada w swojej ofercie kilkanaście ciągników i 
kombajnów o różnej wielkości, mocy i efektywności pracy oraz ponad 30 innych maszyn, takich jak pługi, 
siewniki, prasy, kultywatory, kosiarki czy przyczepy. Dużą nowością jest wprowadzenie do gry hodowli bydła. 
Zmusza nas to do regularnego karmienia krów, ale dzięki temu otrzymujemy możliwość wzbogacania pól 
naturalnym nawozem oraz zarabiania na mleku.” 
 

 

       Sebastian Zawiślak 



 

 

 

 

 

Aby wakacje były bezpieczne musisz znać podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa! 

Rozwiąż działania matematyczne a następnie dokończ zdania! Miłej zabawy  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 1. Krzyżówka!  

 
Rozwiązanie: __ __ __ __ __ __ __  

 

Zadanie 2. Krzyżówka!  
 
PIONOWO  

1. Może być klifowe.  

2. Rozpuszczona w morzu.  

3. … i mazury.  

4. Rośnie w lesie na krzaku, ma piękne  

czerwone owoce.  

5. Może być strzeżona lub dzika.  

6. Np. w dzienniku.  

7. Zbiornik wodny.  

8. Układa się w nie siano.  

9. Chodzisz tam by oglądać filmy.  

10. Pływają na morzu.  

11. Można w nim pływać.  

12. Góra z kolejką linową w Zakopanym.  

13. Zdrowy, czerwony owoc.  

 

POZIOMO  

4. Wychodzi w głąb morza.  

3. Po 10 miesiącach nauki..  

5. Mogą być ruskie, z mięsem lub z  

owocami.  

14. Marzenie wędkarza.  

15. Chroni przed deszczem oraz słońcem.  

16. Grecki bóg wiatrów.  

17. Krótkie wiosła używane przez  

kajakarzy.  

18. Wilk morski.  

19. Łódka z motorem.  

20. Wyprawa po złote …  

21. Rozbity zostaje cały.  

22. Miejsce do łowienia ryb.  

23. Inaczej puszcza, las.  

24. …zboża.  

25. Rodzaj np.: samochodu 

 



 
 

Kolorowanka dla najmłodszych 
Pokoloruj dziewczyny z Monster High :) 

 
Julia Garbacz 

 

 

Życzymy wszystkim dzieciom oraz pracownikom szkoły  

UDANYCH i BEZPIECZNYCH WAKACJI  


