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Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 

1 września odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2016/2017. Poprzedziła ją 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 przygotowały uczennice klasy VI pod kierunkiem P. Marii 

Koprucha i P. Renaty Rząd. Pani dyrektor Marta Magier serdecznie przywitała wszystkich 

zgromadzonych, przekazała najważniejsze informacje na temat organizacji pracy w nowym 

roku szkolnym i życzyła wszystkim owocnej pracy. 

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 2016 

16 września 2016 roku w naszej szkole odbyło się "ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA". 

Uczniowie klas starszych z niecierpliwością oczekiwali na ten dzień. W naszym szkolnym 

święcie uczestniczyli uczniowie klas od pierwszej do szóstej. Wielką niespodziankę sprawiła 

wszystkim piękna, jesienna pogoda. Maluchy dzielnie pokonywały długą dla nich trasę wędrówki 

do lasu. Po dotarciu na wyznaczone miejsce wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami 

przygotowywali ognisko. W czasie pobytu w lesie dzieci uczestniczyły w różnego rodzaju 

grach i zabawach terenowych. Jedną z głównych atrakcji tej wyprawy było pieczenie 

kiełbasek, jabłek i ziemniaków oraz ich konsumpcja. Pyszne kiełbaski upieczone własnoręcznie 

na ognisku smakują znakomicie. 

Wszyscy wrócili do szkoły umorusani pyłem pieczonych ziemniaków, ale w wyśmienitych 

humorach, pełni niezapomnianych przeżyć i nowych doświadczeń. 

Zapraszamy na kolejne spotkanie za rok... 

 

  

 



   

 

 

 

Sprzątanie świata 

Dnia 28.09.2016 uczniowie klasy V wraz z nauczycielką przyrody P. Agnieszką Celińską 

uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji sprzątania świata, która w tym roku przebiegała pod 

hasłem "Podaj dalej, drugie życie odpadów". Uczniowie zostali bardzo dobrze przygotowani do 

wszelkich zadań związanych ze sprzątaniem terenu, dzięki gazetce szkolnej związanej z 

tematyką ziemi, odpadami czy ich segregacją. Sprzątanie świata obejmowało niewielki teren 

wokół szkoły i przychodni. Można było zauważyć, że mieszkańcy Chłaniowa dbają o czystość 

cały rok, stad bardzo trudno było znaleźć ten przysłowiowy papierek po cukierku. Widać, iż 

świadomość ekologiczna mieszkańców jest na bardzo wysokim poziomie, o czym świadczy 

segregacja odpadów. 

 



  

 

 

Niezwykły magik Walduś w naszej szkole 

Dnia 10 października 2016 r. o godz. 07:30 uczniów naszej szkoły odwiedził cudowny i 

niesamowity clown Walduś. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 0-VI. Celem nowego 

programu: "Myślenie +Słuchanie + Patrzenie = Nauka! To wszystko nie boli - tylko ułatwia 

życie!", była wyjątkowa i skuteczna terapia śmiechem, zabawą oraz magią. Pozwoliła ona 

naszym uczniom poprzez zmysł dotyku, słuchu, wzroku i myślenia doskonale się uczyć i bawić. 

Połączenie wiedzy ze śmiesznym, kolorowym wyglądem Waldusia, stosującego różne 

atrakcyjne formy działań, bardzo ułatwiły kontakt emocjonalny organizatora z uczniami. 



Pomysłowe rekwizyty, muzyka, zabawki, pomagały dzieciom chętnie i z entuzjazmem 

podejmować wyzwania, stawiając czoło pozytywnym konkurencjom. Clown poprzez wesołą 

iluzję zwracał uwagę na to, jak ważne jest w życiu uważne patrzenie, słuchanie i myślenie. 

Podczas mistrzowskich pokazów clown czarował, uczył i rozbawiał swoimi magicznymi 

umiejętnościami. Zapraszał uczniów, którzy wspólnie z nim pokazywali śmieszne scenki. Każdy 

uczeń za odwagę otrzymywał słodką nagrodę. Zabawa była wspaniała! Wszyscy z dużym 

zainteresowaniem podziwiali komiczne sztuczki i wesołe scenki przygotowane przez 

zaproszonego gościa. Artysta swoim występem oczarował wszystkich zebranych. Dziękujemy 

clownowi Waldusiowi za bardzo interesujący program. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś nas 

odwiedzi. 

Z pewnością możemy stwierdzić, że będzie nam się lżej i radośniej żyło i uczyło w naszej 

szkole. 

     

     

 

Dzień Edukacji Narodowej  

Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja, aby podziękować nauczycielom za ich trud 

wychowywania i kształcenia. Przepiękną laurką na tę okoliczność była niewątpliwie część 

artystyczna w wykonaniu uczniów klasy VI. 



Swój występ uczniowie zadedykowali wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły. Podczas 

uroczystości uczniowie zaprezentowali bogaty program artystyczny - recytowali wiersze, 

śpiewali piosenki oraz przedstawiali wesołe scenki z życia szkoły. 

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 dalszych sukcesów w pracy. 

Po zakończonej akademii uczniowie złożyli nauczycielom życzenia oraz wręczyli symboliczne 

upominki. 

 

 

Program muzyczny Romana Brochockiego w naszej szkole 

17 października 2016 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w programie pt. "Różne 

instrumenty muzyczne". Pan Roman Brochocki zaprezentował nam 9 instrumentów, które 

zakupił, a niektóre z nich sam udoskonalił. W niezwykle ekspresyjny, przesycony humorem 

sposób przedstawił dzieciom budowę, pochodzenie i brzmienie popularnych i tych mniej 

znanych instrumentów muzycznych. Zapoznał nas z historią i z pochodzeniem każdego 

instrumentu oraz omówił ich użyteczność w życiu codziennym. Prezentował umiejętność grania 

omawiając jednocześnie zasady wydobywania dźwięków. Każdy instrument kryje w sobie 



tajemniczą melodię i piękno. Pan Roman zagrał na dziewięciu instrumentach muzycznych: 

akordeon, harmonijka ustna, fletnia Pana, okaryna, ligawka, trąbka, banjo, bałałajka oraz saz. 

Zaproszony gość z Sokołowa Podlaskiego, artysta, muzyk i autor tekstów swoich piosenek, 

przedstawił dzieciom kilka ciekawostek o instrumentach muzycznych. 

Lekcja z niezwykłym człowiekiem, wielkim pasjonatem muzyki, a zarazem znawcą 

instrumentów zachwyciła każdego. Wszyscy świetnie się bawili przy znanych utworach 

muzycznych. Panie Romanie, dziękujemy za wspaniałą, żywą lekcję muzyki! 

     

 

"Pamięć pozostanie". Wyjście na cmentarz 

26 października, tuż przed dniem Wszystkich Świętych, uczniowie klasy V i VI wraz z panią 

Ewą Kniaź-Pawelczyk i panią Dorotą Kiełbasa wybrali się na spacer, na cmentarz, aby zapalić 

znicze i złożyć wiązanki na grobie ofiar II wojny światowej oraz na pomniku pani Agnieszki 

Bartosiak - zmarłej nauczycielki z naszej szkoły. Dla dzieci to doskonała okazja, by 

dowiedzieć się więcej o swojej miejscowości i mieszkańcach, których już nie ma. Celem 

spaceru było oddanie hołdu tym, którzy zginęli w walce z okupantem oraz zapalenie zniczy na 

ich grobach. Pogoda była słoneczna, więc obeszliśmy cmentarz dookoła i odwiedziliśmy groby 

bliskich. Wracając do szkoły rozmawialiśmy o tragicznych losach mieszkańców Chłaniowa i 

Władysławina. Uczniowie wiedzą, jak należy zachować się na cmentarzu i znają sposoby 

uczczenia pamięci zmarłych. 



         

 

Pamiętamy o poległych żołnierzach 

26.10.2016 r. uczniowie klasy IV wraz z wychowawczynią Martą Magier wybrali się do 

pobliskiego lasu, aby uporządkować groby i uczcić pamięć żołnierzy, którzy zginęli w czasie I 

wojny światowej. Dzieci złożyły własnoręcznie przygotowane wiązanki, zapaliły znicze i 

wspólnie z wychowawczynią odmówiły modlitwę za poległych bohaterów, którzy oddali swe 

życie za Ojczyznę. 

 



Wycieczka do Lublina 

27.10.2016 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Chłaniowie wraz z paniami: Anną Chmura, 

Agnieszką Celińską i Dorotą Kiełbasa uczestniczyli w wycieczce do Lublina. Zbiórka miała 

miejsce pod kościołem. Wszyscy przybyli punktualnie. W autobusie każdy rozmawiał z 

przyjaciółmi oraz słuchał pana przewodnika, który ciekawie opisywał mijane obiekty przyrody i 

najciekawsze zabytki architektury. 

Pierwszym punktem naszej wycieczki było Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie wszyscy słuchaliśmy, 

jak żyli ludzie dawno temu. Dowiedzieliśmy się również, jak pracował np. młynarz, kowal czy 

garncarz. Widzieliśmy także różne zwierzęta: kury, krowy, króliki i kozy. Następnie udaliśmy 

się do autokaru, gdzie każde dziecko zjadło drugie śniadanie i wyruszyliśmy zwiedzać Stare 

Miasto. 

    

Kolejnym punktem programu była trasa podziemna biegnąca pod Starym Miastem. Jest to 

zespół XVI i XVII wiecznych piwnic prowadzących do lochów Trybunału Koronnego przez 

Rynek, ulicami Złotą i Archidiakońską, aż do Placu po Farze. W salach na całej długości trasy 

podziwialiśmy makiety obrazujące najważniejsze okresy rozwoju Lublina - od czasów 

plemiennych, przez XIV wieczne miasto otoczone murami, do około 1670 roku. W podziemiach 

widzieliśmy także dwie makiety przedstawiające dawne panoramy miasta: najstarszy widok 

Lublina z XVI w. i najbardziej znany widok z pierwszej połowy wieku XVII. Punktem 

kulminacyjnym podziemnej wędrówki była, wzbogacona światłem i dźwiękiem, ruchoma makieta 

Wielkiego Pożaru Lublina, który miał miejsce w 1719 roku. 

           



Po tej fascynującej przygodzie pospacerowaliśmy uliczkami Starego Miasta i udaliśmy się do 

Muzeum na Zamku. Obejrzeliśmy stałe wystawy tematyczne: ekspozycję archeologiczną, 

wystawę monet i medali, sztukę ludową regionu lubelskiego, galerię polskiego malarstwa z 

pięknym obrazem Jana Matejki "Unia Lubelska", a także malarstwa obcego. Na wystawie 

uzbrojenia podziwialiśmy militaria w przekroju czasowym od średniowiecza do II wojny 

światowej, natomiast w galerii sztuki zdobniczej - wyroby ze srebra, ceramikę, zegary, meble 

oraz tkaniny. 

 

Gdy skończyliśmy zwiedzanie muzeum, udaliśmy się kupić pamiątki, a następnie do restauracji 

McDonald's, by się trochę posilić po dniu pełnym wrażeń. Pod szkołą w Chłaniowie byliśmy o 

17:00, gdzie na dzieci z utęsknieniem czekali już rodzice. Bardzo podobała nam się ta 

wycieczka. Dostarczyła wielu nowych wrażeń, informacji o Lublinie i o życiu ludzi w tamtych 

czasach. Już nie możemy się doczekać następnych wycieczek! 

 

 

         

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

Muffinki z malinami 

 
Składniki na 12 niewielkich babeczek: 

 

Suche:  

 1 szklanka mąki pszennej  

 1/2 szklanki cukru  

 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia  

 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej  

 

Mokre:  

 1/2 szklanki mleka  

 1/4 szklanki oleju  

 1 jajko  

 

Dodatkowo:  

 48 malin (po 4 maliny do każdej muffinki) 

 

 

Sposób przyrządzenia:  

 

Piekarnik nagrzewam do temperatury 200*C. W formie na muffiny rozkładam papierowe 

papilotki. W jednej misce mieszam suche składniki, a w drugiej mokre. Następnie łączę 

zawartość obydwu misek, mieszam widelcem tylko do połączenia się składników. Masę 

nakładam do papilotek ustawionych w formie na muffiny. Na koniec do każdej porcji wciskam 

po 4 maliny. Wstawiam do nagrzanego do 200*C piekarnika i piekę ok. 15 minut. Po upieczeniu 

pozostawiam do ostudzenia. 

 

Smacznego!   

 

 

 

Karolina Magier 

 

 

 

 



 
 

 
Na lekcji geografii: 

 - Województwo podkarpackie graniczy ze Słowacją  

od południa - mówi nauczycielka.  

- A przed południem z kim graniczyło? - dopytuje się Jasio. 

********************************************************************************** 
- Jasiu, czy to prawda, że Twój dziadek stracił język podczas wojny?  

- Prawda.  

- A jak to się stało?  

- Nie wiem, dziadek nigdy nam o tym nie opowiadał. 

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

Na lekcji polskiego:  

- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter?  

- Kiedy mamy słaby wzrok! 

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

Pani pyta Jasia:  

- Która rzeka jest dłuższa: Ren czy Missisipi?  

- Missisipi.  

- Dobrze, Jasiu. A o ile jest dłuższa?  

- O sześć liter. 

 

Diana Krzysztoń 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Jesienne zagadki 

 

Co to za pani, w złocie, w czerwieni, 

sady pomaluje, lasy przemieni, 

a gdy odejdzie gdzieś w obce kraje, 

śnieżna zawieja po niej zostaje. 

(jesień) 

Co to za miesiąc, który niesie:| 

grzyby i wrzosy liliowe w lesie, 

w sadach soczyste jabłka czerwone, 

a także pierwszy szkolny dzwonek.  

(wrzesień) 

 

 

Ma nóżkę, nie ma buta. 

Ma kapelusz nie ma głowy. 

Czasem gorzki i trujący, 

częściej smaczny jest i zdrowy. (grzyb) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wiosną zielono rosną, 

latem – gadają z wiatrem, 

jesienią – barwy zmienią, 

a zimą – śnią pod pierzyną.   

(liście) 

 

 

Mieszkam w zielonej łupinie 

Lecz mi się nudzi– więc,  

brązowe wkładam ubranie, 

by spaść na ziemię jesienią bęc.  

(kasztan) 

 

 

 

 



 

 

 


