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224. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

W czwartek 30.04.2015 r. w Szkole Podstawowej w Chłaniowie odbył się uroczysty apel z 

okazji 224. 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, V i VI recytowali 

wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne. Przybliżono postanowienia konstytucji 3 Maja, prawa 

uzyskane przez wszystkie stany. Za przygotowanie części artystycznej odpowiedzialna była 

pani Dorota Kiełbasa. Aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami, a pani dyrektor Marta 

Magier podziękowała uczniom za występ. 

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. 

   

   



Festyn rodzinny ‘’Czas na zdrowie’’ 

29 maja 2015 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 rodzice i uczniowie klas młodszych bawili się uczestnicząc w zabawach 

ruchowych na sali gimnastycznej. Rodzice mieli możliwość sprawdzić swoje umiejętności w 

skakaniu na skakance. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zabawie z chustami 

animacyjnymi. W tym samym czasie na uczniów klas IV-VI czekały ciekawe zadania. Uczniowie 

w grupach przygotowywali zdrowe i pięknie udekorowane kanapki. Każdy uczeń miał możliwość 

sprawdzić własne umiejętności w dekorowaniu słodkiej babeczki. Oczywiście nie mogło się 

obyć bez rywalizacji sportowej. Współzawodnictwo sportowe odbyło się miedzy klasami w 

konkurencjach takich jak: skoki w workach, przenoszeniu piłeczki na łyżce, rzucaniu do 

wyznaczonego celu, jedzeniu jabłka zawieszonego na nitce itp. Rywalizację wygrała klasa V, 

drugie miejsce zajęła klasa VI, a trzecie klasa IV. Uczniowie za uczestnictwo otrzymali 

zdrowe nagrody w postaci świeżych owoców. Wszyscy uczniowie mieli możliwość udziału w 

biegu długim zorganizowanym na terenie zielonym wokół naszej szkoły. Trasa była wymagająca, 

ale do mety dotarli wszyscy uczestnicy. Odbył się również mecz w piłkę nożną między klasą VI 

i "Resztą świata". Drużyna "Reszty świata" wspierana była przez panią Agnieszkę Celińską, 

mimo to przegrała mecz. 

          



          

          

W czasie zmagań sportowych uczniowie mogli pokrzepić się przygotowanym przez rodziców 

poczęstunkiem - gorącą kiełbaską z bułką i napojem, a na deser otrzymali lody. 

Wszyscy uczniowie świetnie się bawili. Zadowoleni, uśmiechnięci i szczęśliwi wrócili do domu. 

 

Pielgrzymka na Jasną Górę 

Długi pełen ciekawych przeżyć dzień rozpoczęliśmy bardzo rano, wedle przysłowia, "Kto rano 

wstaje, temu Pan Bóg daje". Dnia 9 czerwca 2015 roku o godz. 05:00 wyruszyliśmy spod 

Kościoła Parafialnego w Chłaniowie do duchowej stolicy Polski - Jasnej Góry. 

W pielgrzymce uczestniczyły dzieci, które w tym roku przyjęły Pierwszą Komunię Świętą. 

Uczniom towarzyszyli rodzice, nauczyciele (panie: Anna Chmura, Maria Koprucha) i Proboszcz 

Parafii Ksiądz Jerzy Koma. Podróż nie była zbyt męcząca, ponieważ jechaliśmy nowoczesnym 

autokarem. Program pielgrzymki przewidziany był do godziny 21:30. Wycieczkę rozpoczęliśmy 

od zwiedzania Królewskiego Zamku Obronnego z XIV wieku na szlaku "ORLICH GNIAZD". 

Wieża, ślady dawnych murów i baszt, wapienne skały, między którymi zbudowano fortecę 

przyciągały uwagę i budziły zachwyt. Zamek wznosi się ponad niedużym miasteczkiem 

Olsztynem. Była to ciekawa lekcja historii i geografii. O godz. 13:00 przybyliśmy do 

Sanktuarium Czarnej Madonny na Jasnej Górze. Po godzinnej przerwie obiadowej wszyscy 

udaliśmy się na Mszę Świętą do kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, którą odprawił Ksiądz 



Proboszcz Jerzy Koma. Do Sanktuarium Narodowego przyjechaliśmy, aby podziękować razem 

z rodzicami i dziećmi za dar przyjmowania Jezusa w Eucharystii. Wszyscy modliliśmy się w 

intencji dzieci, aby wzrastały w mądrości i były strzeżone od złego. Po Mszy Świętej każdy z 

nas mógł przez chwilę popatrzeć w "oczy Maryi" i powierzyć Jej swoje sprawy. Nikt nie krył 

wzruszenia. W Sanktuarium Ksiądz Proboszcz jako przewodnik oprowadził nas po Bazylice, 

następnie zwiedziliśmy Skarbiec, Salę Rycerską i Muzeum 600-lecia. Na koniec przeszliśmy 

Drogę Krzyżową w parku klasztornym, który otacza Sanktuarium. 

             

             

              

Ksiądz Proboszcz oprowadzając nas opowiadał jednocześnie o wydarzeniach i pamiątkach 

historycznych pozostawionych w tym niezwykłym miejscu. Ogromne wrażenie zrobiła na nas 14 

metrowa statua świętego Jana Pawła II, która góruje nad pięknie położonym parkiem. 

Mieliśmy okazję wysłuchać legendy o obrazie Czarnej Madonny, którą namalował ewangelista 

święty Łukasz na stole świętej Rodziny. Legenda mówi o ranie, jaką obraz odnieść miał z rąk 



pogan. Blizny na Obliczu są tylko malowane, ale deska nosi pod płótnem ślady prawdziwych 

ciosów, zadanych ostrym narzędziem. Jego cudowna moc jest powszechnie czczona i poparta 

faktami historycznymi oraz cudami. Obraz Matki Bożej Częstochowskiej otaczają liczne 

wota, które pozostawiono tu w podzięce Maryi za uzdrowienia lub cuda, których dokonała. 

Jasna Góra to nie tylko ośrodek turystyki religijnej, ale przede wszystkim miejsce głębokiej 

modlitwy i licznych nawróceń. Pamiątkowe wspólne zdjęcie zrobiliśmy przed klasztorem Ojców 

Paulinów. O godz. 21:00 ponownie udaliśmy się przed obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Z 

wszystkimi pielgrzymami modliliśmy się w intencjach naszej Ojczyzny i pokoju na całym 

świecie. Po Apelu Jasnogórskim wyruszyliśmy w drogę powrotną. Wracając dziękowaliśmy 

Maryi za codzienne dobre życie. Ten dzień był dla nas naprawdę błogosławiony. 

 

Podróż na planetę Parasol 

Parasol to kolejna planeta, którą odwiedzą dzieci. Odwiedziny tej planety związane będą z 

poszerzeniem wiedzy na temat bezpiecznego spędzania wakacji, utrwaleniem wiadomości 

dotyczących bezpiecznego przechowywania pieniędzy i racjonalnego ich wydawania jak 

również rozważnego dokonywania wakacyjnych zakupów. 

Uczniowie korzystając z materiałów pomocniczych, różnych gier, zabaw, pytań, zagadek, 

historyjek obrazkowych i scenek dramowych mają okazję nie tylko dobrze się bawić, ale 

również utrwalać przekazywaną wiedzę. 

Na planecie Parasol cele, które osiąga podróżnik to: 

 wyjaśnia pojęcia depozyt, gotówka, 

 wypowiada się na temat bezpiecznego przechowywania pieniędzy, 

 przelicza pieniądze, 

 prowadzi w kulturalny sposób rozmowę telefoniczną, 

 wypowiada się na temat racjonalnego wydawania pieniędzy, 

 wyjaśnia pojęcie długu i konieczność jego zwrotu, 

 rozwiązuje zadania związane z kupowaniem, 

 wyjaśnia potoczne określenia dotyczące pieniędzy, 

 wypowiada się na temat bezpiecznego spędzania wakacji. 

Wyprawa na taką ciekawą planetę dobrze przygotowuje dzieci, by bezpiecznie spędziły 

wakacje. Mamy nadzieję, że zdobytą wiedzę dobrze wykorzystają w praktyce. 

                 



Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015  

Dnia 26 czerwca 2015 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 

2014/2015. Uroczystość ta tradycyjnie rozpoczęła się mszą świętą odprawioną przez ks. 

Jerzego Komę w miejscowym kościele. Następnie wszyscy zgromadzeni przeszli do szkoły, 

gdzie w sali gimnastycznej nastąpił dalszy ciąg uroczystości. Wszystkich zebranych powitała 

Pani Dyrektor Marta Magier. Uczniowie klasy szóstej przygotowali występ artystyczny, który 

dostarczył wielu wspomnień i wzruszeń. 

      

Pani Dyrektor wręczyła nagrody książkowe uczniom z bardzo dobrymi wynikami w nauce, 

wzorowym zachowaniem, laureatom licznych konkursów powiatowych i wojewódzkich, 

świadectwa z wyróżnieniem, stypendia naukowe ufundowane przez Wójta Gminy Żółkiewka 

Pana Jacka Lisa. Listy gratulacyjne dla rodziców nagrodzonych uczniów wręczał Pan Wojciech 

Kaczmarczyk. Pani Dyrektor życzyła wszystkim uczniom i nauczycielom wakacji bezpiecznych, 

udanych , pełnych niezapomnianych przygód oraz wrażeń. Następnie uczniowie i rodzice 

spotkali się ze swymi wychowawcami w klasach, gdzie dziękowali nauczycielom za ich trud, 

cierpliwość i poświęcenie. 

Najwyższe wyniki w nauce w roku szkolnym 2014/2015 osiągnęli: 

Klasa I: Brożek Natalia, Pakuła Amelia, Tomiło Weronika, Zdybel Daniel. 

Klasa II: Jonasz Amelia, Szewczyk Natalia. 

Klasa III: Kwiecińska Julia, Król Kacper, Duklewska Wiktoria, Prus Patryk. 

Klasa IV: Chwałek Małgorzata (5,55), Krzysztoń Diana (5,45), Kawiorski Kacper (5,09), 

Chorąbała Kacper (4,82). 

Klasa V: Surowiecka Ilona (5,63) - najwyższa średnia ocen w szkole, Pawelec Hanna 

(5,18), Chwałek Aneta (4,81). 

Klasa VI: Krzysztoń Piotr (5,09). 

Monika Lewicka za zdobycie najwyższej liczby punktów z 3 części na sprawdzianie klasy VI w 

nagrodę otrzymała nagrodę rzeczową - tablet. 



             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 Pomóżmy Szymonkowi 

 

 

 

 

 

 

 











 Podsumowanie konkursu "Legendy Ziemi Krasnostawskiej" 

3 czerwca 2015 r. odbyło się podsumowanie XII powiatowego konkursu literacko- 

plastycznego "Legendy Ziemi Krasnostawskiej". Komisja konkursowa w składzie: Joanna 

Kawęcka, Eliza Nesteruk, Dorota Korkosz dokonała oceny 93 prac uczniów klas IV z 16 szkół 

podstawowych powiatu krasnostawskiego. 

Na początku Elżbieta Patyk, dyrektor biblioteki powitała przybyłych uczniów, rodziców i 

nauczycieli. W kategorii literackiej brały udział dwie nasze uczennice: Małgosia Chwałek i 

Diana Krzysztoń. Niestety ich prace nie zostały nagrodzone. W kategorii plastycznej 

przyznano 5 nagród i 7 wyróżnień. 

 

 

 

 

 

Nasza szkoła włączyła się do akcji 

pomocy małemu Szymonkowi z 

Zamościa. Chłopczyk urodził się bez 

prawej rączki. Do normalnego życia 

konieczna jest proteza. Poprzez akcję 

zbierania różnego rodzaju nakrętek 

każdy z nas może przyczynić się do jej 

zakupu. W naszej szkole do akcji 

włączyły się przedszkolaki oraz klasy I-

VI. Akcja będzie trwała do 15 czerwca. 

Uczniowie mogą przynosić nakrętki do 

wychowawców. Koordynatorem akcji w 

szkole jest pani Renata Rząd. Pomóżmy 

Szymonkowi spełnić marzenie! 

 
 

 

Najbardziej cieszy nas I nagroda, którą 

otrzymał Kacper Kawiorski za plastyczne 

przedstawienie legendy: Gród Szczekarzew, 
herbu Rzew - wilczym wyciem i psim 
szczekaniem słynący. Opiekun: Dorota 

Kiełbasa. 

Gratulacje dla Kacpra! 

 

http://chlaniow.szkola.pl/szymonek.jpg


Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe z rąk pani Aleksandry Stachuli - Naczelnik 

Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie oraz pana Mirosława Księżuka - 

Radnego Powiatu. 

                 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Wreszcie zbliża się lato, czas wakacji! W tym numerze chciałyśmy 

przedstawić kilka propozycji ubioru na lato. Sukienka przedstawiona 

na zdjęciu obok to idealna stylizacja dla dziewczyn, które chcą 

wyglądać elegancko.  

W lecie zawsze jest gorąco, więc 

najwygodniejszymi ciuchami są 

koszulki na ramiączkach oraz 

krótkie spodenki. My polecamy 

również koszulki z fajnymi 

wzorami takie jak te na zdjęciu 

obok.    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jagoda Małysz i Aneta Chwałek 

 

 
 
 

 

 

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta:  

- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu:  

" Uczniowie chętnie wracają do szkoły po wakacjach". Zgłasza się Jasiu:  

- Kłamstwem, panie profesorze. 

 

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

Nauczycielka przed wakacjami mówi uczniom:  

- Życzę wam spokojnych, miłych wakacji i żebyście wrócili mniej głupsi i mądrzejsi, i żeby zaś 

spaliło słoneczko.  

-Na wzajem - odpowiadają uczniowie. 

 

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

Nauczycielka pyta uczniów: 

- Jak brzmi liczba mnoga od rzeczownika "niedziela"?  

-Wakacje, proszę pani. 

 

 

  

 

 

 

 

Ilona Surowiecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

W gorące i upalne dni najlepiej 

jest nosić klapki lub sandały. 

Natomiast na chłodniejsze dni 

proponujemy tenisówki.  

          



 

 

 

                 

 

 



 

 

Rozwiąż rebusy. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


