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Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014  
 2 września rozpoczęliśmy rok szkolny 2013/2014. Po mszy świętej, odprawionej przez ks. Jerzego 

Komę, uczniowie udali się do szkoły na dalszą część obchodów inauguracji roku. Uroczystość rozpoczęła 

się odśpiewaniem hymnu, po czym nastąpiła część artystyczna. Wzięli w niej udział uczniowie klasy V i VI. 

 Po występie artystycznym głos zabrała dyrektor szkoły Pani Marta Magier, która serdecznie powitała 

wszystkich uczniów, szczególnie ciepło dzieci pięcioletnie, życząc im, aby szkoła była dla nich miejscem 

bezpiecznym i przyjaznym, w którym będą mogły zdobywać nowe wiadomości i umiejętności, odkrywać 

swoje talenty i osiągać sukcesy. Po uroczystości uczniowie spotkali się w klasach ze swoimi 

wychowawcami, na zakończenie kl. IV - VI wraz z opiekunami udały się pod pomnik, aby oddać cześć 

pomordowanym w czasie II wojny światowej.  

 

We wrześniu 2013 roku, uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej wzięli udział w akcji: 

 Akcja przebiegała sprawnie. Uczniowie bardzo zaangażowali się w „Sprzątanie świata” oraz dobrze 

bawili się rywalizując, kto uzbiera więcej śmieci - grupa dziewczyn czy chłopaków? Sprzątanie miało nie 

tylko charakter ciężkiej pracy, ale także wspaniałej zabawy.  

 "Sprzątanie Świata" jest akcją niebywale potrzebną, gdyż zachęca ludzi do działania; jednoczy, uczy 

odpowiedzialności i samodzielnego działania. Pobudza inicjatywę i pomysłowość. Rodzi zdrową 

rywalizację w słusznej sprawie. Mamy wielką nadzieję, że tego typu akcje zaowocują i zaszczepią chęć 

codziennego dbania o środowisko i udowodnią, że są niezwykle pożytecznym narzędziem w procesie 

edukacji.  



 

30 września w Dniu Chłopaka życzyliśmy wszystkim Chłopcom wszystkiego co najlepsze - 

mnóstwa radości zdrowia, szczęścia i pomyślności. 

         

Od października 2013 roku nasza szkoła bierze udział w projekcie "WF  Z  KLASĄ". 

 

                 

 

 10 października odbyła się w naszej szkole debata "Sportowego 

Okrągłego Stołu - SOS". Wzięli w niej udział wszyscy uczniowie         

klas IV - VI, zainteresowani polepszeniem i udoskonaleniem zajęć 

sportowych i rekreacyjnych w szkole. Debata została przeprowadzona z 

udziałem Pani Dyrektor Marty Magier, nauczyciela wychowania 

fizycznego P. Ewy Kniaź - Pawelczyk oraz nauczyciela przyrody p. 

Justyny Szymaniak.  

 

 Natomiast, 11 października, uczniowie wzięli udział w wycieczce do lasu na sportowo.  

 

Tuż przed wyjściem odbył się konkurs na najdziwniejszy kształt ziemniaka. 

Wygrał ziemniak przyniesiony przez Patrycję Opalińską uczennicę klasy VI. 

 

Bieg z podchodami, budowanie szałasów, zbieranie grzybów i pieczenie 

kiełbasek, pianek i ziemniaków to tylko niektóre atrakcje tego dnia. 
 

 
 

 



  

 

 W ramach projektu „WF z klasą” odbył się również rajd rowerowy do Nielisza. 23 października 

2013 roku uczniowie klasy V i VI Szkoły Podstawowej pod opieką pani Ewy Kniaź - Pawelczyk 

oraz pani Justyny Szymaniak wyruszyli na rajd rowerowy nad zalew w Nieliszu, w celu podziwiania 

flory i fauny zalewu. Była to z całą pewnością fascynująca wyprawa, wymagająca dużej wytrwałości 

i samodyscypliny.  

 

 Wszystkie informacje o projekcie „WF z klasą” oraz na temat aktywności naszej szkoły w projekcie 

można znaleźć na naszym blogu: "ruch to zdrowie" - pozytywna energia,  

pod adresem: http://blogiceo.nq.pl/pozytywnaenergia/  

10 października 2013 r. obchodziliśmy w naszej szkole "Światowy Dzień Drzewa". Z tej okazji 

odbył się w naszej szkole quiz połączony z wystawą, przygotowany przez nauczyciela przyrody p. Justynę 

Szymaniak. Uczniowie, sprawdzali swoją wiedzę odpowiadając na pytania dotyczące zagadnień związanych 

z lasem, jego mieszkańcami, ekologią, ochroną środowiska jak i również parkami narodowymi. Na 

specjalnie przygotowanych planszach rozpoznawali gatunki drzew. Nad przebiegiem losowań oraz 

udzielaniem prawidłowych odpowiedzi czuwali bacznie Diana Zdybel i Karol Prus - uczniowie klasy VI. 

http://blogiceo.nq.pl/pozytywnaenergia/


   
 

 

        
         

16 października 2013 r. punktualnie o 12:00 przystąpiliśmy do półgodzinnej Ogólnopolskiej Akcji 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka w biciu rekordu w Resuscytacji Krążeniowo-

oddechowej: "Ratujemy i uczymy ratować". 

 Nasi uczniowie do zadania podeszli bardzo poważnie i profesjonalnie. Włożyli w akcję dużo serca i 

zaangażowania, co można było zauważyć na zmęczonych twarzach po półgodzinnej, nie przerwanej 

reanimacji fantomów. Film z tej akcji pt. "Ratujemy i uczymy ratować" można obejrzeć w Internecie na 

stronie: http://www.youtube.com/watch?v=6yaFQt7Bd6c&feature=em-upload_owner#action=share  

                      

Dzień Edukacji Narodowej 

 15 października Samorząd Uczniowski pod opieką pani Ewy Kniaź – Pawelczyk przygotował 

program artystyczny. Uczniowie klasy VI zaprezentowali na akademii montaż słowno – muzyczny. Pięknie 

wyśpiewali i wyrecytowali słowa podziękowania oraz uznania dla codziennej trudnej pracy pedagogów. 

Przedstawili humorystyczne, krótkie scenki lekcji, w których ukazali klimat szkolnego życia. Pani Dyrektor 

Marta Magier złożyła wszystkim pracownikom Szkoły Podstawowej w Chłaniowie serdeczne życzenia. 

Uroczystość przebiegła w miłej i radosnej atmosferze. Na zakończenie uczniowie złożyli nauczycielom 

życzenia i wręczyli piękne kwiaty.  

http://www.youtube.com/watch?v=6yaFQt7Bd6c&feature=em-upload_owner#action=share


               

Dnia 18 października 2013 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do 

Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu, w którym oglądali film pt. "Kumba". 

                 

24 października odbyła się w szkole ewakuacja z udziałem Państwowej Straży Pożarnej w 

Krasnymstawie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Gorzkowa, Żółkiewki i Rudnika. 

                  

24 października 2013 roku o godzinie 12:30 uczniowie SKŁADALI HOŁD OFIAROM II 

WOJNY ŚWIATOWEJ. Dzieci należące do koła teatralnego "Tremo" przygotowały kilka wierszy i pieśni 

patriotycznych związanych z tą uroczystością. Zaproszonym gościem z tej okazji była Pani Honorata 

Banach, mieszkanka wsi, członkini Batalionów Chłopskich, sanitariuszka i poetka ludowa. Zapoznała nas 

krótko ze swoją ciekawą biografią i dorobkiem pisarskim oraz pokazała otrzymane nagrody. Na spotkaniu 

wiele miejsca poświęciła wydarzeniom II wojny światowej. Opowiadała o wojennych losach mieszkańców 

Chłaniowa, śpiewała i uczyła nas patriotycznych piosenek. Dziękujemy Pani Honoracie Banach za czas i 

dzielenie się doświadczeniem życia.  



        
 

 

 

 

 

 

 25 września 2013 roku odbył się konkurs pt.: „Mistrz Pamięci” organizowany przez nauczyciela 

przyrody. Pierwsze miejsce zajęła Weronika Magier uczennica klasy V – 60p/78p. Na drugim 

miejscu Julia Garbacz kl VI – 53p, na trzecim miejscu ex aequo Filip Pawelec kl V, Patrycja Gąsior 

kl VI, Miłosz Miszczak kl VI uzyskując 50p. 

 W październiku na terenie naszej szkoły odbywały się konkursy przedmiotowe organizowane przez 

Lubelskie Kuratorium Oświaty. Do II etapu konkursu przedmiotowego z matematyki zakwalifikował 

się Miłosz Miszczak uczeń klasy VI. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnym 

etapie! 

MODNA JESIEŃ 
 

Francja elegancja- czyli jak ubrać się na późną jesień. 
 

 
Tunika jest modna w tym sezonie, najlepiej z rękawem 3/4.Kolor najlepiej szary z nadrukiem. 

Polecam!!! 

 



Getry najlepiej czarne (zwykłe).Dopełnią one stylizację. 

 

Trampki na koturnie są hitem tej jesieni!!!! Polecam!!! 

 

 

          Skórzana kurtka będzie wspaniałym dopełnieniem stylu. 

 

 

 

 

 

                                Czapka 



                One dawno wyszły z mody, 

                                                            nie dodają mu urody, 

                                                               niech tam sobie mama gada 

                                                               i czapeczkę sama wkłada. 

 

                                                               Mama prosi i tłumaczy 

                                                               a on słuchać jej nie raczy. 

                                                               „ Co tam, że mróz jest na dworze, 

                                                               czapki nie chcę, nie założę! „ 

 

                                                               A na zewnątrz mocno wieje  

                                                               z zimna Kuba już sinieje, 

                                                               ale dalej jest uparty 

                                                               a tu mrozi nie na żarty. 

 

                                                               Rano przerażony wstaje, 

                                                               upał się we znaki daje, 

                                                               w gardle gości już angina, 

                                                               ucho boleć też zaczyna. 

 

                                                              Może jest reliktem czapka 

                                                              i nosiła ją prababka    

              I szaliczek też  niemłody   

                                

     -TRZEBA NOSIĆ KIEDY CHŁODY!!!! 

 
 

Julia Garbacz 
 

 

 

 
 Składniki: 

 

Ciasto kruche: 

3 szklanki mąki tortowej;  

2/3 szklanki cukru;  

300g margaryny;  

2 żółtka; 1 jajko;  

2 łyżki kwaśnej śmietany;  

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

Masa jabłkowa: Masa orzechowa: 

1/2 szklanki cukru;  

2000 g jabłek;  

150 g rodzynków;  

1 op. galaretki cytrynowej;  

2 łyżki mąki ziemniaczanej; 

odrobina kwasku cytrynowego 

300 g orzechów 

włoskich grubo 

pokrojonych;  

100 g masła;  

8 łyżek cukru;  

2 łyżki miodu 

 



Sposób przyrządzenia: 

Ciasto kruche: 

I. Mąkę tortową przesiać, dodać pozostałe składniki. Zgnieść ciasto, podzielić na 3 części, jedną 

część odłożyć.  

II. Dwa płaty rozwałkować i oba upiec w ten sam sposób. Przełożyć do wysmarowanej tłuszczem 

blaszki. Piec w temp. 200
0

C przez ok. 20 – 25 minut. 

III. Na trzecie surowe ciasto wyłożyć masę orzechową, piec w temp 180
0

C 

Masa orzechowa: 

I. 100 g masła roztopić. 

II. Dodać cukier, miód, orzechy włoskie i wszystko razem podsmażyć. 

Masa jabłkowa: 

1. 2000 g jabłek obrać, zetrzeć na tarce. 

2. Dodać odrobinę kwasku cytrynowego, cukier. Smażyć na złoty kolor. 

3. Mąkę ziemniaczaną rozpuścić w małej ilości wody, dodać do owoców, zagotować. 

4. Wsypać galaretkę. 

5. Dodać sparzone rodzynki, wymieszać. 

  Płaty ciasta przełożyć masą jabłkową (ciasto z orzechami powinno być na wierzchu). 
 

 

 

 
W orzechach znajduje się lizyna, jest to aminokwas wchodzący w skład białek budujących nasz organizm 

(mięśnie, kości, elementy krwinek), bez tego aminokwasu nasz organizm nie jest w stanie prawidłowo się 

rozwijać. Lizyna to aminokwas który wiąże się ze szkodliwym ołowiem i przyspiesza w ten sposób jego usuwanie z 

organizmu; wchłania wapń; poprawia koncentrację umysłową; stymuluje wzrost; uczestniczy w procesie 

wytwarzania hormonów oraz tworzenia się przeciwciał; łagodzi objawy przeziębienia, grypy oraz opryszczki; ma 

właściwości antykancerogenne. Jej niedobór skutkuje objawami zmęczenia i rozdrażnienia, powoduje anemię i 

wypadanie włosów. Obróbka cieplna (np.: gotowanie, pieczenie) sprawia, że aminokwas ten staje się niedostępny 

dla organizmu  

Lizyna występuje nie tylko w orzechach, znajdziesz ją w takich produktach jak: mięso, ryby, jaja, nabiał (mleko i 

produkty mleczne – jogurt, kefir, maślanka), soja, fasola, orzechy, nasiona, kiełki zbóż, szpinak, czarny kminek.  

       

 

Julia Zdybel  
 

 

 

                   
 

          
 

Do Jasia przyjechała w odwiedziny babcia: 

 Wnusiu dobrze się chowasz? - pyta. 

 Staram się – wzdycha Jaś – ale mama i tak zawsze mnie znajdzie i wykąpie... 

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

Na wakacjach: 

 Pożycz mi szampon – blondynka prosi koleżankę. 

 Przecież masz swój! – odpowiada koleżanka. 

 Ale mój jest do suchych włosów a ja już je zmoczyłam... 

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

Zdyszany Jasio wbiega do klasy: 



 Jasiu, co się stało? – pyta pani. 

 Gonili mnie dwaj mężczyźni. – odpowiada Jasio 

 Wszystko w porządku? 

 Tak, ale zabrali mi wypracowanie z polskiego... 

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

Jasiu, dokąd idziesz z mapą i kompasem? - pyta mama. 

 Posprzątać swój pokój. – odpowiada Jaś. 

Patrycja Opalińska 
 
                 

 
 

 
 „Sudoku” Uzupełnij diagram sudoku, pamiętając o tym, że w każdym rzędzie, każdej kolumnie i 
w każdym kwadracie (3 na 3 pola) cyfry od 1 do 9 mogą pojawić się wyłącznie jeden raz. 

 

 

   


