
GAZETKA SZKOLNA SP W CHŁANIOWIE 

 

 
 

 

DWUMIESIĘCZNIK Nr 9 wrzesień/październik 2014r.                          cena 50gr. 
 

 

Aktualności, czyli co w szkole piszczy: 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015  

Projekt „Przedszkole przy szkole” 

Święto Pieczonego Ziemniaka 

Sprzątanie Świata 2014 

Dzień Edukacji Narodowej 2014  

Wycieczka do Szkółki Leśnej w Krasnymstawie 

Międzyszkolny mecz piłki nożnej 

Składamy hołd ofiarom II Wojny Światowej 

Szkolna moda 

Rubryka sportowa 

Smacznie, zdrowo! 

Śmiech to zdrowie! 

Czas na relaks 

Kolorowanka dla najmłodszych 

                                                                                           

 

Redaktorzy: 

Monika Lewicka

Ewa Mielniczuk 

Katarzyna Lipska 

Filip Pawelec 

Piotr Krzysztoń 

Rafał Cimek 

 

Opiekun: Magdalena Małysz 



 



Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 

1 września 2014 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2014/2015. Najpierw w 

kościele parafialnym pw. Św. Mateusza w Chłaniowie odbyła się msza św. odprawiona przez ks. 

Jerzego Komę w intencji uczniów i nauczycieli rozpoczynających nowy rok szkolny. Po mszy 

świętej 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. Po występie artystycznym głos zabrała dyrektor szkoły Pani Marta Magier, 

która serdecznie powitała wszystkich uczniów, szczególnie ciepło dzieci pięcioletnie oraz 

nowych uczniów z klasy II i III, 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. Pani dyrektor przekazała też najważniejsze informacje na temat 

organizacji pracy w nowym roku szkolnym. Po uroczystości uczniowie spotkali się w klasach ze 

swoimi wychowawcami. Na zakończenie klasy IV - VI wraz z opiekunami udały się pod pomnik, 

aby oddać hołd pomordowanym w czasie II wojny światowej mieszkańcom Chłaniowa i 

Władysławina. 

                        

 

Projekt "Przedszkole przy szkole" 

Projekt "Przedszkole przy szkole" z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczony na 

modernizację oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych był 

szansą dla naszej szkoły na uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych. Pozyskane 

fundusze pozwoliły zmodyfikować i doposażyć przedszkole. Zakres wsparcia udzielanego w 

ramach projektu obejmował następujące zadania: zakup wyposażenia i montaż placu zabaw, 

dostosowanie toalet do potrzeb dzieci, zakup mebli, dywanu, zabawek, pomocy dydaktycznych, 

artykułów plastycznych i sprzętu ICT, zakup i montaż rolet okiennych. 



Skończyły się wakacje i teraz nadszedł czas nauki, zabawy i nowych atrakcji przygotowanych 

w przedszkolu. Pierwsze tygodnie nowego roku szkolnego pokazały, że atrakcyjne zabawki i 

zgromadzony sprzęt zachęcają dzieci do udziału w zajęciach. Nowy plac zabaw zachęca 

wszystkich uczniów do korzystania z różnych form aktywności fizycznej. 

              

 

               

 

Święto Pieczonego Ziemniaka 

Dnia 17 września 2014 roku o godzinie 08:00 uczniowie klas I - VI wraz z wychowawczyniami 

wyruszyli na coroczną wyprawę do lasu, aby tam rozpaleniem ogniska rozpocząć obchody 

"Święta Pieczonego Ziemniaka". Udana zabawa rozpoczęła się w niecodziennej scenerii lasu. 

Pierwszym zadaniem każdego uczestnika była pomoc w przygotowaniu ogniska. Następnie 

dzieci poszerzyły wiedzę na temat tradycji związanej z wykopkami. To była bardzo ciekawa 

lekcja przyrody. 

Potem do ogniska wrzucono mnóstwo ziemniaków, które piekły się dość długo. Wielką atrakcją 

było pieczenie kiełbasek na przygotowanych przez siebie kijkach. W aurze leśnej zieleni, w 

promieniach słońca i przy ognisku delektowaliśmy się upieczonymi ziemniakami i pysznymi 

kiełbaskami, jak potrawami z najlepszej kuchni świata. Pobyt na świeżym powietrzu zrobił 

swoje, gdyż wszystkim dopisywał apetyt. 



                     

Uczniowie nie mieli kiedy się nudzić, bowiem wśród atrakcji znajdowało się wiele ciekawych 

konkurencji. Najwięcej radości sprawił konkurs na najbardziej pomysłową charakteryzację 

twarzy malowanej czarnym węglem. Uczennice klasy VI okazały się bardzo twórcze i 

najlepsze w tej konkurencji. Dzieci śpiewały swoje ulubione piosenki i odpoczywały wygodnie 

na leśnej polanie. Ciekawe były także zabawy w podchody o charakterze sprawnościowym, 

czynnościowym i orientacyjnym. Sprawiły wszystkim wiele radości, gdyż uciekająca grupa 

pozostawiała po sobie strzałki, natomiast grupa pościgowa miała za zadanie złapać 

uciekających. 

 

Humory i pogoda dopisały, więc i zabawa była znakomita. Wszyscy wrócili do szkoły pełni 

entuzjazmu i pogody ducha. Mamy nadzieję, że wspólnie spędzony czas przyniósł wszystkim 

wiele radości i dostarczył pozytywnych wrażeń. Ten jesienny piękny dzień z pachnącym 

pieczonym ziemniakiem i kiełbaską na pewno wszyscy będziemy długo pamiętać. 

 

 



Sprzątanie Świata 2014 

W dniu 29.09.2014 roku uczestniczyliśmy w akcji Sprzątanie świata, która w tym roku odbyła 

się pod hasłem: "Turysto szanuj środowisko". Dzieci z klasy piątej z wielkim zaangażowaniem 

sprzątały teren wokół szkoły i do szkoły. Czuły się w ten sposób odpowiedzialne za miejsce, w 

którym mogą się uczyć i rozwijać. Po zakończonej akcji dzieci posegregowały śmieci.  

Nad organizacją pracy czuwała Pani Agnieszka Celińska - nauczyciel przyrody. 

                    

 

Dzień Edukacji Narodowej 2014 

Dnia 13 października 2014 roku uczciliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej 

potocznie zwany Dniem Nauczyciela. Tego dnia uczniowie klas IV-VI pod opieką Pani Agnieszki 

Celińskiej i Marty Magier zaprezentowali interesujący i wzruszający montaż słowno-muzyczny 

będący podziękowaniem oraz uznaniem dla codziennej, niełatwej pracy pedagogów. W dalszej 

części głos zabrała Pani Dyrektor - Marta Magier, złożyła wszystkim pracownikom Szkoły 

Podstawowej w Chłaniowie serdeczne życzenia, podziękowania za wysiłek, zaangażowanie, 

życzliwość i cierpliwość, a także życzyła wszystkim sukcesów oraz nieustającej aktywności i 

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

podziękowania całemu gronu pedagogicznemu wraz z życzeniami sukcesów zawodowych i 

społecznego uznania dla podejmowanego wysiłku. 

                   



Wycieczka do Szkółki Leśnej w Krasnymstawie 

15 października 2014 roku miała miejsce wycieczka do Szkółki Leśnej w Krasnymstawie. 

Uczestniczyło w niej 41 uczniów od klasy zerowej do trzeciej i cztery opiekunki, panie: 

Bożena Kwiatkowska, Anna Chmura, Maria Koprucha i Renata Rząd. Wyruszyliśmy autobusem 

szkolnym rano spod budynku naszej szkoły. Celem naszej wyprawy było poznanie pospolitych i 

chronionych gatunków roślin i zwierząt występujących w lesie oraz ich ochrona, jak również 

integracja uczniów. Szkółka Leśna w Krasnymstawie do tego nadaje się doskonale. Po 

przyjeździe na miejsce zostaliśmy powitani przez leśników: panią Monikę Krysiak i pana 

Mirosława Szewczyka. Po powitaniu i krótkim przedstawieniu planu zwiedzania szkółki, 

wycieczka została podzielona na dwie grupy wiekowe - młodszą i starszą. Przewodnicy 

poprowadzili nas wyznaczonymi ścieżkami edukacyjnymi, pokazując ciekawe miejsca w lesie i 

omawiając jak wygląda życie lasu. Dzieci dowiedziały się jak rośnie las, o jego warstwowej 

budowie, jakie zwierzęta i ptaki mieszkają w lesie i które z nich są pod ochroną. Poznały także 

niebezpieczeństwa, jakie zagrażają lasom. Zostały uwrażliwione, by dbać o las przez 

odpowiednie zachowanie się w nim, nie zaśmiecanie go oraz troskę o zbieranie makulatury, co 

sprzyja ochronie lasów. 

                       

                      

Uczniowie nie tylko słuchali naszych przewodników, ale również idąc wyznaczoną ścieżką mogli 

zobaczyć wiele ciekawostek leśnych na własne oczy. Ta lekcja przyrody trwała 45 minut i była 

dla dzieci dużym przeżyciem. Ostatnim punktem naszej wyprawy było wspólne ognisko 

przygotowane przez naszych gospodarzy. Świeże powietrze i spacer sprawił, że uczniowie 

szybko zajęli się pieczeniem przywiezionych kiełbasek i spożywaniem posiłku bez szczególnej 



zachęty. Z radością wracaliśmy do domu śpiewając po drodze znane piosenki. Przed 

rozstaniem z leśnikami otrzymaliśmy dla naszej szkoły wiele cennych materiałów 

dydaktycznych będących pomocą w przeprowadzeniu lekcji o lesie. 

 

Międzyszkolny mecz piłki nożnej 

W dniu 16 października 2014r. odbył się w naszej szkole towarzyski mecz piłki nożnej. O godz. 

14:30 przybyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Płonce. Po krótkiej rozgrzewce na boisku 

szkolnym uczniowie przystąpili do gry. W meczu wzięli udział chłopcy z klas IV-VI. Spotkanie 

przebiegało w duchu fair play, zaciętej, sportowej rywalizacji, a chęć wygranej spowodowała, 

że zespoły zaprezentowały wysoki poziom swoich umiejętności piłkarskich. Nie zabrakło też 

wiernych kibiców. Sędzią był pan Adam Kot - nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Płonce. Po 

bardzo wyrównanej grze, mecz wygrała drużyna z naszej szkoły z wynikiem 5:3. Gratulujemy 

piłkarzom i życzymy sukcesów, może w drużynie narodowej? 

                          

 

Składamy hołd ofiarom II Wojny Światowej 

W Szkole Podstawowej w Chłaniowie 16 października 2014 roku o godzinie 13:00 uczniowie 

składali hołd ofiarom II wojny światowej. Dzieci należące do szkolnego chóru i koła 

teatralnego "Tremo" przygotowały kilka wierszy i pieśni patriotycznych związanych z tą 

uroczystością. Zaproszonym gościem z tej okazji był Pan Stanisław Zwolak, mieszkaniec wsi, 

świadek II wojny światowej. Zapoznał nas krótko ze swoją biografią. Na spotkaniu wiele 

miejsca poświęcił wydarzeniom II wojny światowej. Opowiadał o wojennych losach 

mieszkańców Chłaniowa. Dziękujemy Panu Stanisławowi Zwolakowi za czas i dzielenie się 

doświadczeniem życia. Refleksja wygłoszona przez Prelegenta dotycząca naszej ojczyźnianej, 

wojennej historii była dla nas bardzo cenna i pouczająca. 

Temat związany z II wojną światową nie jest poruszany w naszej szkole tylko jako wyraz 

pamięci minionego czasu, ale także również ze względu na imię Patrona naszej szkoły - Ofiary 
II Wojny Światowej. Każdego roku obchodzenie uroczystości związanych z Ofiarami II 
Wojny Światowej jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu szkoły. Przy okazji obchodów 



zachęcamy uczniów do wyrażania uczuć patriotycznych, a także do wyrażania wdzięczności 

wszystkim, którzy oddali życie za naszą Ojczyznę. 

                  

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
Jak ubierać się do szkoły? Jeśli nie macie pomysłów - oto moje propozycje stylizacji do 

szkoły, które nie tylko są wygodne, ale też trendy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Katarzyna Lipska 

Jeżeli wolicie bardziej klasyczne 

zestawy, proponuję połączenie 

czarnej spódnicy z pastelową 

ramoneską i szarą bluzą z fajną 

aplikacją. Świetnym uzupełnieniem 

takiej stylizacji będą też trampki, 

skórzany plecak i duże bransoletki. 

Pamiętajcie – szkolne stylizacje 

wcale nie muszą być nudne i 

zwyczajne! 

 
 

 

Dla tych z Was, którzy lubią 

szaleństwo, kolor i humor 

proponuję stylizację na 

luźniejsze, deszczowe dni, w 

końcu pogoda zaczyna nam 

płatać figle. W tej propozycji 

stawiam na wygodne i 

uniwersalne kalosze, sweter ze 

śmieszną aplikacją i czarną 

marynarkę, która może posłużyć 

również jako płaszcz. Ciekawa 

aplikacja na sweterku świetnie 

komponuje się z butami. Ta 

komiksowa propozycja rozświetli 

nawet najbardziej pochmurny 

dzień. 

 



 
 

Piłka nożna 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piłka siatkowa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Piotr Krzysztoń, Filip Pawelec i Rafał Cimek 

 

Stało się! Polska reprezentacja w 

końcu ograła Niemców! Nigdy 

biało-czerwonym nie udało się 

tego dokonać. Tym razem gole 

Arkadiusza Milika oraz Sebastiana 

Mili sprawiły, że konfrontacja na 

Stadionie Narodowym przejdzie 

do historii polskiej piłki nożnej! 

Polska - Niemcy 2:0! Brawo! 

 

 

 

 

Mamy złoto! Polska wygrała z 

Brazylią w finałowym meczu MŚ 

w Siatkówce 2014! To był 

niesamowity mecz! Drużyny Polski 

i Brazylii walczyły zacięcie o 

złoto, ale to biało-czerwoni 

ostatecznie okazali się lepsi. 

 



 
 

Ciasto z mikrofalówki w 5 minut:  

Murzynek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sposób przyrządzenia: 

 

Jajko roztrzepać widelcem w miseczce. Dodać 

olej i mleko, wymieszać. Następnie dodać 

pozostałe suche składniki (cukier, mąka, 

proszek i kakao). Dobrze wymieszać. Włożyć do 

mikrofalówki, temperaturę ustawić na 

maksymalną. W mikrofalówce trzymać od 2 do 

3 minut. Gdy ciasto urośnie, potrzymać je 

jeszcze chwilę, wyjąć i podawać. Jeśli chcecie, 

możecie je udekorować bitą śmietaną. 

 

 

 

Polecam to ciasto, ponieważ będzie ono dla was ratunkiem, gdy przyjdą niezapowiedziani 

goście, a poza tym świetnie smakuje. Inne przepisy na ciasta z mikrofalówki znajdziecie na 

stronie internetowej: http://blog-babeczka.blogspot.com/. 

  

 

 

Monika Lewicka 

 

 

Składniki: 

 3 łyżki mąki; 

 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia; 

 3 łyżki cukru; 

 3 łyżki mleka; 

 3 łyżki oleju; 

 1 jajko; 

 3 łyżki kakao. 

 
 

 

http://blog-babeczka.blogspot.com/


 
 
Nauczyciel sprawdza zadanie domowe...  

- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje? 

- Po obiedzie.   

- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś? 

- Bo jestem na diecie. 

 

********************************************************************************** 
Siedzą dwaj uczniowie:   

- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, żeby się pouczyć.   

- I co wtedy robisz?  

- Czekam, aż mi przejdzie. 

 

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

Pani pyta Jasia:  

- Jasiu, jak wysoka jest szkoła?  

- Z metr.  

- A skąd Ci coś takiego przyszło do głowy?  

- Bo ja mam jej po dziurki w nosie. 

 

Ewa Mielniczuk 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło. 

1. Czerwone korale wiszące na drzewie. 

2. Owoce dębu. 

3. Owoc drzewa, ukryty w kolczastej skorupce. 

4. Ptak, który odlatuje jesienią do ciepłych krajów. 

5. Mienią się różnymi kolorami jesienią na drzewie. 

6. Miesiąc zaczynający kalendarzową jesień. 

 

Rozwiąż rebus. 

 

 



 

 


