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Ślubowanie klasy pierwszej  
 30 października 2013r. o godzinie 10.30 w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie klasy 

pierwszej. Wychowawczyni Pani Maria Koprucha wraz ze swoimi uczniami przygotowała tę uroczystość. 

Przewodnicząca SU Patrycja Gąsior serdecznie przywitała zaproszonych gości Wójta Gminy Żółkiewka 

Jacka Lista, Dyrektora Szkoły Martę Magier, przybyłych rodziców, nauczycieli, uczniów klas 0, II, III, a 

przede wszystkim głównych bohaterów tego święta - pierwszaków.  Dziewięcioro dzieci, uczniów klasy 

pierwszej ubranych w specjalne birety, kolorowe kokardy i odświętne stroje prezentowało się wspaniale. By  

na dłużej zapamiętały te chwile, otrzymały w prezencie dyplomy, rożki obfitości wypełnione słodyczami i 

kolorowe kredki. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem dla dzieci i przybyłych gości.  

 

Święto Niepodległości  

   Dnia 8 listopada 2013 roku w Szkole Podstawowej w Chłaniowie odbył 

się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości, który przygotowali uczniowie koła teatralnego "Tremo" 

pod kierunkiem pani Doroty Kiełbasa. W uroczystości wzięli udział: pani Marta Magier - dyrektor szkoły, 

nauczyciele oraz uczniowie z poszczególnych klas.  

      



   

W krainie zabaw "Jaś i Małgosia"  

 15 listopada 2013 roku dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy I ze Szkoły Podstawowej w 

Chłaniowie wyjechały na wycieczkę do krainy zabaw "JAŚ I MAŁGOSIA" w Zamościu. Celem wyjazdu 

było rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej, zręczności oraz orientacji w przestrzeni. Dzieci były 

zaciekawione różnorodnymi formami rekreacji. Był to dla nich czas oderwania się od codzienności.  

                  
       

Andrzejki 2013 

 Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zabawach andrzejkowych. Andrzejki to wieczór 

wróżb odprawianych w przeddzień imienin św. Andrzeja, stąd też pochodzi nazwa tego obyczaju. Jest to 

tradycyjnie specjalna okazja do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw zanim nadejdzie Adwent, czyli 

czas wyciszenia, pokuty i oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. We czwartek 29 października 

uczniowie klas 0-VI brali udział we wróżbach oraz grach i zabawach andrzejkowych zorganizowanych 

przez nauczycieli oraz kolegów, wybierali też najpiękniejszych - Miss została Julka Zdybel, tytuł Mistera 

przypadł Miłoszowi Miszczakowi. W trakcie zabawy uczniowie bawili się świetnie przy muzyce zespołu 

REVEL, którego członkiem jest nasz absolwent - Piotrek Krawiec. Było super!  

                      

  

Klaun Walduś bawi i rozśmiesza  

 W czwartek 14 listopada 2013 r. pani dyrektor Marta Magier we współpracy z Radą Rodziców naszej 

szkoły zorganizowała dla swoich wychowanków nie lada niespodziankę. Naszą szkołę odwiedził klaun 

Walduś, który zaprezentował swój nowy program pod hasłem - Ruch to zdrowie! Dzieci przywitały go 

gromkimi brawami. Swoimi występami zabawny gość wywołał szeroki uśmiech zarówno u dzieci jak i 

nauczycieli. Podczas mistrzowskich pokazów klaun czarował, rozśmieszał i rozbawiał swoimi magicznymi 



sztuczkami. Zaskakiwał dzieci swoimi umiejętnościami: robił zwierzątka i kwiatki z balonów, kręcił 

talerzami, żonglował piłeczkami... Zaprosił na scenę swoich pomocników, którzy wspólnie z nim 

pokazywali różne rzeczy.  

                                                       

   
 

Św. Mikołaj w naszej szkole 

 Każdy z nas jako dziecko pisał listy do św. Mikołaja. Któż z nas nie pamięta dziecięcych, tak bardzo 

działających na wyobraźnię baśni o lodowym pałacu, zaprzęgach reniferów mknących po leśnych 

bezdrożach. Kto z nas nie wyobrażał sobie św. Mikołaja z olbrzymim workiem prezentów, gotowym 

urzeczywistnić nasze marzenia. Nie ma na świecie innego świętego, który byłby tak bardzo znany, kochany i 

z którego uroczystością łączyłoby się tyle wspaniałych oczekiwań i emocjonalnych przeżyć. Św. Mikołaj 

słynął z dobroci i cudów. Dziś, uczy nas jak dawać dobro innym, gdyż więcej szczęścia jest w dawaniu 

aniżeli w braniu. Rozdawać można nie tylko materialne rzeczy, ale i duchowe takie jak: uśmiech, dobre 

słowo, gesty pełne dobroci i zrozumienia. Dzięki takim postawom z pewnością sprawiamy, że ludzkie serce 

zaczyna się bardziej cieszyć, a świat wokół nas staje się piękniejszy. W piątek 6 grudnia od samego rana 

panowała w naszej szkole atmosfera niecierpliwości i oczekiwania. O godzinie 08:00 zjawił się z workami 

pełnymi prezentów św. Mikołaj. Warto było czekać - nikogo nie zawiódł i nie pozostawił bez niespodzianki. 

Każdy otrzymał piękny upominek. Ten długo oczekiwany gość pamiętał o nauczycielach, wychowawcach i 

innych pracownikach szkoły, ale przede wszystkim o naszych dzieciach. Pojawienie się św. Mikołaja na 

korytarzu i w czasie lekcji wzbudziło wiele radości i entuzjazmu. Na twarzach uczniów zagościł uśmiech. 

Pożegnaliśmy św. Mikołaja tradycyjną prośbą, by pamiętał o nas za rok.  

     



Spotkanie z ilustratorką panią Magdaleną Józefczuk - Dmitroca 

 Dnia 9 grudnia 2013r. o godz. 11:00 we współpracy z OKS w Żółkiewce, dzięki uprzejmości Pani 

Dyrektor Anny Podgórskiej, w Szkole Podstawowej w Chłaniowie odbyło się spotkanie z panią Magdaleną 

Józefczuk-Dmitroca - ilustratorką książek dla dzieci. Pani Magdalena rozdała dzieciom wiersze. Uczniowie 

mieli zaprojektować ilustrację na bloku rysunkowym do konkretnej treści swojego tekstu. Ćwiczenie to 

pobudzało do twórczego myślenia i odkrywania, jak wiele treści przenika do nas przez tekst pisany i 

ilustrowany.  

               

Misterium bożonarodzeniowe 

     W dniu 20 grudnia 2013 r. w Szkole Podstawowej w Chłaniowie odbyło się misterium 

bożonarodzeniowe przygotowane przez uczniów należących do koła teatralnego "Tremo" pod kierunkiem 

pani Doroty Kiełbasa. Młodzi aktorzy przedstawili misterium w wersji współczesnej, gdzie dzięki wierze, 

nadziei i miłości człowiekowi wątpiącemu udaje się dojść do Boga i złożyć hołd nowonarodzonemu 

Jezusowi. Sztuka zaprezentowana przez uczniów bardzo się spodobała społeczności szkolnej. Misterium 

pozwoliło poczuć rodzinną atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i rozpocząć wspólne 

świętowanie narodzin Zbawiciela. Po przedstawieniu pani dyrektor Marta Magier wraz księdzem 

proboszczem Jerzym Koma złożyli wszystkim obecnym świąteczne życzenia. Później uczniowie i 

nauczyciele podzielili się opłatkiem. Składaniu życzeń nie było końca. W tym świątecznym nastroju 

pożegnaliśmy się aż do 2 stycznia 2014 roku.  

      

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

 

                     

W ramach tego projektu uczniowie brali udział m.in. w następujących konkurencjach 

sportowych: 

 turniej tenisa stołowego: 

I miejsce zdobył Piotr Krzysztoń,  

II miejsce Damian Rogalski,  

III miejsce Julia Zdybel 

 konkurs skoków na skakance: 

I miejsce zdobyła Agnieszka Chwałek,  

II miejsce Jagoda Małysz,  

III miejsce Hanna Pawelec 

SERDECZNIE GRATULUJEMY !!! 



Wywiad z absolwentem naszej szkoły – Agatą Opalińską 

 Agato mam nadzieję, że z miłą chęcią odpowiesz mi na kilka pytań dotyczących twojej nauki, 
twojego życia w tej szkole. Jeśli nie masz nic przeciwko możemy zaczynać. 
 

1. Czy uważasz, że w szkole podstawowej zostałaś dobrze przygotowana do podjęcia nauki w szkole 
gimnazjalnej? 

Odp: Tak. Uważam, że Szkoła Podstawowa w Chłaniowie dobrze przygotowuje uczniów do dalszej nauki. 
 

2. Jaki przedmiot lubiłaś najbardziej, a z którego miałaś dobre oceny? 
Odp: Najbardziej lubiłam w-f i z tego przedmiotu miałam najlepsze oceny. 
 

3. Jaki przedmiot lubiłaś najmniej i miałaś najsłabsze oceny? 
Odp: Najmniej lubiłam język angielski i przyrodę i właśnie z tych przedmiotów miałam trochę słabsze 
oceny. 
 

4. Czy chętnie uczęszczałaś do szkoły? 
Odp: Chętnie uczęszczałam do szkoły, ponieważ zawsze chciałam spotkać się z przyjaciółmi. 
 

5. Kto był twoim ulubionym nauczycielem? 
Odp: Najbardziej lubiłam panią Dorotę Kiełbasę, która była moją wychowawczynią. 
 

6. Których nauczycieli niechętnie wspominasz? 
Odp: Wszystkich nauczycieli bardzo miło wspominam. 
 

7. Jak poszedł ci test po szóstej klasie? Czy jesteś zadowolona z wyników? 
Odp: Test szóstoklasisty poszedł mi średnio, zdobyłam 27 punktów. Nie byłam z niego bardzo 
zadowolona, bo wiedziałam, że mogłam go lepiej napisać. 
 

8. Czy dobrze uczyłaś się w szkole? 
Odp: Od najmłodszych klas nauka szła mi dobrze. Od czwartej klasy do szóstej miałam na koniec roku 
świadectwo z czerwonym paskiem, a w ostatniej nawet zdobyłam średnią powyżej 5,30. 
 

9. Jak się zachowywałaś w podstawówce? Byłaś bardziej spokojna, czy rozrabiałaś? 
Odp: Nie byłam ani spokojna, ani tak bardzo nie rozrabiałam. Zawsze z przyjaciółmi wymyślaliśmy super 
pomysły, z których nie zawsze byli zadowoleni nauczyciele. 
 

10. Nie żal ci było odchodzić ze szkoły podstawowej? 
Odp: Szkoda było opuszczać tę szkołę i nauczycieli, z którymi byłam zżyta. 
 

11. Co chciałabyś przekazać szóstoklasistom prawie kończącym szkołę podstawową? 
Odp: Niech szóstoklasiści wezmą się do nauki, bo w gimnazjum jest jeszcze trudniej. Dochodzi więcej 
przedmiotów i  nauki. 
 

12. Jakie oceny miałaś? 
Odp: Ogólnie miałam dobre oceny, ale jak to bywa, były lepsze i gorsze dni. 
 
 Dziękuję za udzielony wywiad. Mam nadzieję, że chociaż trochę przybliżyłam twoją osobę 
uczniom naszej szkoły. 



  

Wywiad z Agatą Opalińską, 

obecnie uczennicą klasy III Gimnazjum im Jana III Sobieskiego w Żółkiewce 

przeprowadziła Patrycja Opalińska, 

uczennica klasy VI, Szkoły Podstawowej im. Ofiar II Wojny Światowej w Chłaniowie 

Dziękujemy :) 

 

 

 

 Od 25.11.2013 roku do 06.12.2013 roku organizowana była w naszej szkole akcja 

„Góra Grosza”, zbieraliśmy pieniądze dla Stowarzyszenia „Nasz Dom”, które przekazuje 

zebrane środki dla domów dziecka. 
 

PODSUMOWANIE AKCJI:  

 klasa „O” Klasa „I” Klasa „II” Klasa „III” Klasa „IV” Klasa „V” Klasa „VI” 

5,00 zł     x2=10zł x4=20zł  

2,00 zł  x2=4zł   x3=6zł x8=16zł  

1,00 zł  x3=3zł x1=1zł x2=2zł x4=4zł x17=17zł  

0,50 zł  x4=2zł x6=3zł x4=2zł x12=6zł x22=11zł  

0,20 zł x1=0,20zł x23=4,60zł x15=3zł x13=2,60zł x23=4,60zł x55=11zł x5=1zł 

0,10 zł x2=0,20zł x30=3zł x39=3,09zł x29=2,90zł x22=2,20zł x120=12zł x2=0,20zł 

0,05 zł x108=5,40zł x201=10,05zł x411=20,55zł x72=3,60zł x797=39,85zł x173=8,65zł x61=3,05zł 

0,02 zł x149=2,98zł x425=8,50zł x420=8,40zł x216=4,32zł x1045=20,90zł x367=7,34zł x105=2,10zł 

0,01 zł x303=3,03zł x522=5,22zł x1274=12,74zł x423=4,23zł x1250=12,50zł x412=4,12zł x132=1,32zł 

zł 11,81 zł 40,37 zł 52,59 zł 21,65 zł 106,05 zł 107,11 zł 7,67 zł 

sztuki 563 1210 2166 759 3158 1178 305 

 

Miejsce – 

klasa: 

Ilość monet: 

 

Miejsce – 

klasa: 

Suma złotych: 

1 – klasa IV 3158 sztuk 1 – klasa V 107,11 zł 

2 – klasa II 2166 sztuk 2 – klasa IV 106,05 zł 

3 – klasa I 1210 sztuk 3 – klasa II 52,59 zł 

4 – klasa V 1178 sztuk 4 – klasa I 40,37 zł 

5 – klasa III 759 sztuk 5 – klasa III 21,65 zł 

6 – klasa 0 563 sztuk 6 – klasa 0 11,81 zł 

7 – klasa VI 305 sztuk 7 – klasa VI 7,67 zł 

 

 

 

 

 

 



Łącznie 

zebrano 

następujące 

nominały: 

Ilość 

sztuk: 

Suma w zł: 

 

5,00 zł 6 30,00 zł 
2,00 zł 13 26,00 zł 
1,00 zł 27 27,00 zł 
0,50 zł 48 24,00 zł 
0,20 zł 135 27,00 zł 
0,10 zł 244 24,40 zł 
0,05 zł 1823 91,15 zł 
0,02 zł 2727 54,54 zł 
0,01 zł 4316 43,16 zł 
 =9339 

sztuk 

347,25 zł 

 

 

 

 

 



 

   Wspieramy akcje proekologiczne – zapraszamy na stronę www.ekodzieciaki.pl 

codziennie nowe pomysły tam znajdziecie :)  
 

Posłuchajcie wszystkie dzieci, 

zamiast robić góry śmieci, 

lepiej papier złapać w ręce 

i zbudować coś naprędce! 

 

I z kartonu rach, ciach, ciach 

zbuduj drzewa, potem las! 

Dzięki Tobie, musisz wiedzieć, 

Ptak na drzewie może siedzieć! 

 

Mama także się ucieszy, 

że ma takie mądre dzieci! 

Nie wyrzucaj więc papieru, 

Chrońmy drzewa przyjacielu! 

  Zamiast do jednego kosza 

segregujcie, bardzo proszę, 

żeby wszystko dobrze szło, 

tutaj papier, plastik, szkło! 

 

A z tych różnych śmieci 

znów powstaną nowe rzeczy. 

place zabaw i zabawki, 

i zjeżdżalnie i huśtawki! 

 

Tata także się ucieszy, 

że ma takie mądre dzieci! 

Nie wyrzucaj tak, jak leci. 

W różne kosze wrzucaj śmieci! 

 

Julia Zdybel 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 marca wiosna harca 

22 czerwca lato krzyczy – tato! 

23 września czereśnia, czereśnia 

22 grudnia zima święta cała rodzina pamięta!            

 

 Ilona Surowiecka kl. IV 

 

 

Idzie wiosna z pięknym kwieciem 

i skowronek w górze leci 

w lesie i na łące zawitała 

A któż to taki? - Nasza wiosna wspaniała.                

 

Kinga Chorąbała kl. IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ekodzieciaki.pl/


Zima za drzwiami…..

 Bluza z kapturem jest bardzo ciepła i modna w tym sezonie zimowym. 

Ta akurat z nadrukiem z gry Angry Birds jest bardzo ładna! 

 Getry z norweskim wzorem są naprawdę modne i dodają szarym dniom koloru. 

 Kozaki dziewczęce najlepiej jasne z małymi ćwiekami lub kokardkami.

 

Ciekawostki
 

1. Guziki na rękawach należą do klasycznego stylu marynarek. Mało kto wie jednak, że ich pomysłodawcą 

był sam... Napoleon Bonaparte. 

2. Produkty wykonane ręcznie kosztują dziś fortunę i, nie bez powodu uznane są za dużo bardziej stylowe 

od tych, które możemy kupić w sklepach. Jeszcze w 1850 roku nikogo nie dziwiło jednak szycie na 

miarę. Co więcej, aż 70% ludzi robiło ubrania własnoręcznie. Nie liczyła się moda i trendy, ważna była 

wygoda. 

3. Najdłuższy sznur pereł miał ponad 150 m długości. Projektant tego ,,wisiorka’’, Roberto Moschetto De 

Wan, użył do jego produkcji ponad 12 tys. pereł.  

Julia Garbacz 



Poznaj państwa do których warto pojechać……. 

 

WŁOCHY 

 

 Flaga 

 

 

Atrakcje turystyczne 

 
Koloseum w Rzymie. Słynna atrakcja Włoch. Warto zobaczyć ze względu na sławę 

historyczną!        
 

                                   

   
Krzywa wieża w Pizie. Jest to ciekawa budowla. 

Julia Garbacz 

 

 

 



 

 

 
 

Ciasteczka na choinkę 

               

Czas: ok. 30 min. 

ilość porcji: cała blaszka ok. 40 małych ciasteczek 

 

Składniki: 

1 szklanka mąki tortowej;  

ok. 100g masła;  

2-3 łyżki cukru pudru;  

1 łyżka cukru z prawdziwą wanilią lub cukru waniliowego; 

1 łyżeczka przyprawy do pierników; 

1 jajko. 

1 krok: 2 krok: 

Na blat nasypać mąki, dodać 

przyprawę do pierników, cukry i 

masło. Siekać aby masło było w jak 

najmniejszych kawałkach, wtedy 

wbijać jajko i zgnieść. 

Zgniecione ciasto włożyć do 

lodówki. 

3 krok: 

Wałkować ciasto dość cienko, posypując je lekko mąką, aby się kleiło. Wyciąć foremką ciastka a słomką zrobić 

dziurki (słomka jest świetna do dziurek, bo są ładne po upieczeniu i idealne na przewlekanie wstążek). Gotowe 

ciasteczka wstawić do nagrzanego do 180
0

C piekarnika i piec ok. 12 – 18 min, aż będą rumiane. 

Diana Zdybel  
 

Wszystkim pracownikom szkoły, uczniom i rodzicom życzymy 

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2014 ROKU 

!!!    

 

Stary Rok odchodzi  

z brodą po kolana,  

zadumany, zatroskany,  

żegnany na balach.  

Jaki byłeś wszyscy wiemy  

i za to Ci dziękujemy,  

za radość, smutki, żale,  

i za szczęście jakie dałeś! 

Nowy Rok witamy, 

na niego czekamy! 

 



 

                       
 

          
 

 

 

Jasio pyta Tatę: 

- Jak myślisz, ile kilometrów jest z Chełma do Zamościa? 

- Chyba sześćdziesiąt. 

- A z powrotem? 

- Tyle samo. 

- Niemożliwe! Przecież między gwiazdką a Nowym Rokiem jest tylko jeden tydzień, a między Nowym 

Rokiem a gwiazdką prawie cały rok!  

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

Tata pyta Jasia:  

- Dlaczego chcesz, aby św. Mikołaj przyniósł ci dwa komplety kolejki elektrycznej?  

- Bo ja też chcę się bawić, kiedy jesteś w domu.  

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

Przedszkolak pyta kolegę: 

- Co dostałeś na gwiazdkę? 

- Trąbkę. 

- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 

- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę! 

- W jaki sposób? 

- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!  

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

Mama oświadcza swojej córce:  

- Święta idą, pozbieraj zabawki!  

- Córka staje przed drzwiami, nasłuchuje i po chwili mówi:  

- Nieprawda, mamusiu! Jeszcze nie idą, nie słychać żadnych kroków.  

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

 Święty Mikołaj pyta dzieci w szkole: 

- Co chcecie dostać ode mnie na święta? 

- Ja chcę lalkę Barbie - powiedziała Małgosia. 

- A ja chcę piłkę - powiedział Krzyś. 

- A Ty Jasiu - pyta Mikołaj. Co chcesz? 

- Chcę do toalety.  

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

 
 

                     
 

   


