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Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 

Dnia 1 września 2015 roku odbyła się inauguracja roku szkolnego 2015/2016. Poprzedziła ją 

uroczysta Msza Święta w Kościele św. Mateusza w Chłaniowie, którą odprawił ks. Jerzy Koma. 

Następnie uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami udali się do szkoły, gdzie rozpoczęła się 

uroczysta akademia. Część artystyczną przygotowali uczniowie klas III, IV, V i VI pod 

kierunkiem P. Marii Koprucha i P. Renaty Rząd. Serdeczne słowa powitania Pani dyrektor 

Marta Magier skierowała do społeczności szkolnej, z radością przywitała wszystkich uczniów, 

szczególnie tych najmłodszych. Następnie przedstawiła wychowawców klas 0-VI. 

W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor życzyła uczniom wielu sukcesów i wytrwałości w 

zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności, nauczycielom satysfakcji z pracy, a rodzicom 

zadowolenia z osiągnięć dzieci. Pani dyrektor podkreśliła, że nadchodzący rok szkolny będzie 

przebiegał pod hasłem szkoły otwartej na sztukę, kulturę, sport we współpracy z lokalnym 

środowiskiem. 

              

             

Po uroczystości uczniowie spotkali się w klasach ze swoimi wychowawcami. Na zakończenie 

inauguracji nowego roku szkolnego uczniowie kl. IV, V i VI wraz z opiekunami udali się pod 



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

Władysławina. 

 

Święto Pieczonego Ziemniaka 

2 października 2015 roku uczniowie klas I - VI z wychowawcami i paniami z KGW w Chłaniowie 

uczestniczyli w wycieczce do lasu w ramach "Święta Pieczonego Ziemniaka" zaplanowanego 

jako część inicjatywy "Chłaniowiacy w otchłani świata" realizowanej w ramach projektu 

"Aktywni mieszkańcy w Gminie Żółkiewka" finansowanej w ramach programu Dom Kultury + 

Inicjatywy Lokalne 2015. W aurze leśnej zieleni, przy ognisku delektowaliśmy się upieczonymi 

ziemniakami i pysznymi kiełbaskami. Wspólnie spędzony czas przyniósł wszystkim wiele 

radości i dostarczył pozytywnych wrażeń. 

        

        

 

Dzień Edukacji Narodowej 2015 

Dnia 15.10.2015 r. w Szkole Podstawowej w Chłaniowie odbyła się uroczysta akademia z okazji 

Dnia Nauczyciela. Celem imprezy było uczczenie nauczycieli w dniu ich święta oraz 

podziękowanie im za trud włożony w edukację i wychowanie. Spotkanie rozpoczęło się od 

części artystycznej, którą przygotowali uczniowie klas: IV, V i VI pod opieką pani Ewy Kniaź- 

Pawelczyk i pani Aliny Harasim. Młodzi artyści pieśnią i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień 

w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli. Dzieci śpiewały 

piosenki, recytowały wiersze oraz prezentowały krótkie inscenizacje na temat życia 



szkolnego. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy 

nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. Na zakończenie 

akademii głos zabrała Pani Dyrektor - Marta Magier, złożyła wszystkim pracownikom 

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. 

           

 

 

Składamy hołd ofiarom II Wojny Światowej 

W Szkole Podstawowej w Chłaniowie 20 października 2015 r. uczniowie składali hołd ofiarom 

II wojny światowej. Dzieci należące do koła teatralnego "Tremo" przygotowały kilka wierszy i 



pieśni patriotycznych związanych z tą uroczystością. Pani Dorota Kiełbasa - nauczycielka 

historii opowiedziała krótko o wydarzeniach II wojny światowej i o wojennych losach 

mieszkańców Chłaniowa. 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. 

W dziejach naszego narodu był czas ucisku i męczeństwa, który zapada w pamięć i kształtuje 

poglądy następnych pokoleń. Czas II wojny światowej to szczególny okres w historii Polski - 

walki o niepodległość z obcym najeźdźcą, to jednocześnie czas największego męczeństwa 

Polaków. Po zajęciu polskich ziem okupanci niemal od razu przystąpili do eksterminacji warstw 

społecznych, które kształtowały siłę narodu. Ludzie ginęli na froncie, byli rozstrzeliwani w 

publicznych egzekucjach i mordowani skrycie. Swoją męczeńską drogę przechodzili w 

hitlerowskich obozach zagłady i sowieckich łagrach.  

          

         

Wspominając tamte wydarzenia chcemy, aby one zapadły głęboko w serca naszych 

wychowanków. Czynimy to ku pamięci Ofiar II Wojny Światowej, jak również ku przestrodze, 

dokąd człowiek może dojść, jeżeli zagubi prawa boskie i ludzkie. 

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 jesienią? Jeśli nie macie pomysłów - oto moje propozycje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Polecam również długie ciepłe szale i modne czapki. 

                    

 

Moja propozycja ubioru na 

jesień to modny ostatnio 

płaszcz w kolorze jasnego 

brązu lub czarna kurtka.  

 
 

 

 



 
 
 

Polecam też botki w kolorze czarnym lub brązowym. 

 

Małgorzata Chwałek  

 

 

 
 

Sernik z rabarbarem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składniki: 

Ciasto: 

 125 g cukru 

 1 łyżka cukru waniliowego 

 2 jajka 

 150 g mąki 

 50 g mąki ziemniaczanej 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 kostka do pieczenia Kasia 150 g 

 

Masa: 

 500 g rabarbaru  

 4 jajka 

 150 g cukru 

 2 łyżki cukru waniliowego 

 750 g chudego  twarogu 

 100 g mąki ziemniaczanej 

 cukier puder 

 kostka do pieczenia Kasia 100 g 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5) Rabarbar umyj, osusz i pokrój. 

6) Oddziel żółtka od białek. 

7) Kasię utrzyj z cukrem, cukrem waniliowym i żółtkami. 

8) Białka ubij na sztywną pianę. 

9) Do masy dodaj twaróg, następnie mąkę ziemniaczaną, pianę i rabarbar. 

10) Posmaruj ciasto masą twarogową i piecz dalej przez 50 minut. 

11) Po upieczeniu pozostaw w wyłączonym piekarniku jeszcze 10 minut. 

12) Posyp cukrem pudrem. 

Smacznego  

Karolina Magier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób przyrządzenia: 

 

1) Piekarnik nagrzej do temperatury 180 

stopni C. 

2) Kasię utrzyj z cukrem i cukrem 

waniliowym na puszystą masę. 

3) Dalej ucierając dodaj jajka, mąkę 

wymieszaną z mąką ziemniaczaną i 

proszkiem do pieczenia. 

4) Napełnij ciastem okrągłą formę 

wysmarowaną Kasią i piecz je przez 20 

minut. 

 

 

 

 



 
 
Pani pyta dzieci kim chciałyby zostać, gdy dorosną. 

Prawie wszystkie chcą być biznesmenami, aktorami,  

kosmonautami, tylko Jasio oświadcza, że będzie Świętym 

Mikołajem. 

- A to czemu? – pyta zdziwiona pani. 

- Bo będę pracować jeden dzień w roku… 

 

********************************************************************************** 
Bliźniaki wracają ze szkoły i od progu wołają: 

- Mamo, mamo! Wygrałaś konkurs klasowy „Czyja mama jest najpiękniejsza?”. Wszyscy 

głosowali na swoje mamy, a Ty dostałaś dwa głosy… 

 

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

Jasio pod koniec roku szkolnego przychodzi do domu. Tata pyta go: 

- Jasiu, gdzie masz świadectwo? 

- Pożyczyłem koledze, bo chciał nastraszyć rodziców. 

 

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

Pani dyrektor pyta Jasia: 

- Kiedy odrabiasz lekcje? 

- Po obiedzie. 

- A dlaczego nie masz odrobionych lekcji? 

- Bo nie było obiadu. 

 

Diana Krzysztoń 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Rozwiąż krzyżówkę jesienną 

i odczytaj hasło. 

1. Zbierasz je jesienią w lesie 

2. Świeci na niebie w ciągu dnia 

3. Miejsce w szkole gdzie jest dużo   

książek 

4. Roznosi listy 

5. Uczy w szkole 

6. Sklep z lekami 

7. Jedynka i dwa zera 

8. Po niej piszesz kredą 

9. Nasza Ojczyzna 

10. Do gry w nogę lub siatkówkę 

11. Cebula , pomidor , ogórek 

12. Figura - ma trzy boki 

13. Miesiąc, w którym jest początek  

jesieni 

14. Miesiąc ze Świętem Niepodległości 

15. Opadają jesienią z drzew 

16. Nasz kontynent 

17. Zwierzę z trąbą 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


