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Próbna ewakuacja uczniów 

Szkoła nasza kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo uczniów i pracowników. Co roku jesienią 

przeprowadzane są próbne ćwiczenia ewakuacji, po to, by uczniowie oswoili się z procedurami 

oraz wiedzieli, jak zachowując wszelkie środki ostrożności, bez paniki opuścić teren budynku 

szkoły w razie pożaru. 

W tym roku próbna ewakuacja odbyła się we wtorek 28 października. Pracownicy szkoły oraz 

uczniowie, po usłyszeniu trzykrotnego długiego sygnału zapowiadającego niebezpieczeństwo - 

zagrożenie pożarem i nakazującego niezwłoczne opuszczenie budynku szkoły, pozostawili 

swoje rzeczy w klasach i zwartą grupą udali się na zewnątrz szkoły w bezpiecznie oddalone 

miejsce na boisku szkolnym. Po sprawdzeniu obecności uczniów wszyscy powrócili do szkoły. 

               

 

W kinie "Stylowy" w Zamościu 

29 października 2014r. uczniowie klas III - VI wraz z opiekunkami wybrali się do Zamościa. 

Celem wyjazdu było obejrzenie filmu "Wakacje Mikołajka" w kinie "Stylowy". Mikołajek to 

bohater cyklu opowieści Sempe i Goscinny'ego, który jest szczególnie bliski 

czwartoklasistom, gdyż jedna z cyklu książek jest w kanonie ich lektur. Film trwał prawie 100 

minut, wyreżyserował go Francuz, Laurent Tirard. Uczniowie byli zachwyceni obrazem. Film 

rozbawiał ich do łez, niosąc jednocześnie istotne treści wychowawcze. 

Koniec szkoły to najszczęśliwszy dzień w roku, nie tylko dla naszych uczniów, ale tych we 

Francji także, a zwłaszcza dla Mikołajka i paczki jego oddanych przyjaciół. Wystarczy 

spakować walizki i można ruszać w wymarzoną, wakacyjną podróż. Bohater trafił w sam środek 

malowniczej Bretanii, a wszędzie tam, gdzie pojawi się Mikołajek, nie zabraknie 

niezapomnianych przygód. Sympatyczna postać Buni rozbawiała, a miłosne perypetie głównego 

bohatera okazały się być także doświadczeniem niejednego ucznia. 



Świetny film, piękne zdjęcia! Warto było obejrzeć "Wakacje Mikołajka". Niezdecydowani 

obiecali ochoczo sięgnąć po lekturę, bowiem obraz kinowy zachęcił ich do poznania przygód 

tego sympatycznego, aczkolwiek niesfornego chłopca. 

               





Pamiętamy o poległych żołnierzach 

 

   

 

 

31 października 2014r. uczniowie klasy V i VI wraz 

z wychowawcami, panią Ewą Kniaź-Pawelczyk i panią 

Martą Magier oraz księdzem Jerzym Koma w 

przeddzień Wszystkich Świętych wybrali się do 

pobliskiego lasu, aby uporządkować groby i uczcić 

pamięć żołnierzy, którzy zginęli w czasie I wojny 

światowej. Uczniowie złożyli własnoręcznie 

przygotowane wiązanki, zapalili znicze i wspólnie z 

wychowawcami i księdzem Proboszczem odmówili 

modlitwę za poległych bohaterów, którzy oddali 

swe życie za Ojczyznę. 

 



 

 

Cyrk "Fokus" w naszej szkole 

3 listopada 2014r. o godzinie 10:30 przybył do naszej szkoły przezabawny cyrk "Fokus" ze 

swoim ciekawym programem. Uczniowie z klas 0-VI wraz z opiekunami zobaczyli między 

innymi: pokaz iluzji, akrobatykę, wesołego klauna, żonglerkę, mini rowerek, występ z hula-hop, 

tresurę pudelka, fakira, a na zakończenie egzotyczną jaszczurkę "legwana zielonego". 

               

Dużym zainteresowaniem cieszył się kolorowo wymalowany przebieraniec - klaun, który był w 

za dużych butach, w za szerokich spodniach i ze sztucznym kolorowym noskiem. Umiał 

rozśmieszać publiczność i dzieci chętnie uczestniczyły w zabawach wesołego klauna Maniusia. 



Zobaczyły również piękne żywe zwierzęta. Każdy chciał pogłaskać wytresowanego pieska, 

wyczarowanego królika i zielonego legwana. Publiczność miała możliwość wzięcia czynnego 

udziału w programie. Uczniowie próbowali swoich sił na małym, akrobatycznym rowerku oraz 

poczuli siłę magii na własnej skórze. 

                

                   

Cyrkowcy sprostali naszym oczekiwaniom. Program był bardzo bogaty i dopasowany 

adekwatnie do wieku naszych dzieci, które chętnie, jak widać na zdjęciach brały udział w 

widowisku. Podziwialiśmy umiejętne wyczucie czasu, zręczność, siłę i gibkość ciała cyrkowców. 

Wiele artystycznych pokazów wymagało także wyjątkowego poczucia równowagi i precyzji. 

Wszyscy uczestnicy spotkania byli pod wrażeniem wielu różnych umiejętności teatralnych, 

muzycznych i gimnastycznych cyrku "Fokus". 

 

 



Święto Odzyskania Niepodległości 

Dnia 12 listopada 2014 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 nauczyciele oraz uczniowie z 

poszczególnych klas. 

Apel wprowadzał w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W 

skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez 

Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, 

który w czasie 123 lat niewoli stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano 

daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład najmłodszych ich 

uczestników. Natomiast interpretacje muzyczne i recytatorskie utworów literackich pozwoliły 

zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. 

                       

                       

                   

Zabawa andrzejkowa 

27 listopada 2014 r. w naszej szkole odbyła się dyskoteka andrzejkowa. Była to okazja do 

wspaniałej zabawy. Przyczynili się do tego uczniowie szóstej klasy, którzy przygotowali całą 

uroczystość. Kultywując tradycje związane z wigilią św. Andrzeja, dzieci losowały wróżby 

przepowiadające przyszłość, a następnie wraz ze swoimi opiekunami tańczyły i bawiły się 

wspólnie przy muzyce zespołu Select , którego liderem jest nasz absolwent - Piotrek Krawiec. 



Całość spotkania umilił przepyszny poczęstunek przygotowany przez rodziców. Wspólne 

zabawy sprawiły dzieciom wiele radości i z pewnością pozostaną na długo w ich pamięci. 

                       

                       

 

Święty Mikołaj - patron dobroci 

5 grudnia 2014 roku o godz. 8:30 przybył do naszej szkoły wyczekiwany przez wszystkich św. 

Mikołaj. Chociaż za oknami brakowało śniegu, nastrój świąteczny w naszej szkole gościł od 

samego rana. To była właśnie zasługa św. Mikołaja. 

W oczach dzieci było widać iskierki radości, wyczekiwania i zaciekawienia. Dostojny gość 

wędrował od klasy do klasy i z radością witał się ze wszystkimi. Szczególnym punktem wizyty 

były oczywiście indywidualne spotkania uczniów i wychowawców ze św. Mikołajem w swoich 

klasach. Mimo wielkiego zapracowania w tym dniu, nasz dobry święty znalazł czas na rozmowę 

prawie z każdym dzieckiem. Poszczególne klasy przygotowały dobrodusznemu gościowi różne 

niespodzianki: piosenkę, wierszyk, laurkę lub zabawę. Św. Mikołaj zadawał dzieciom wiele 

pytań i opowiadał ciekawe historie. Uczniowie chętnie rozmawiali ze św. Mikołajem o szkole i 

oczywiście chwalili się, że są bardzo grzeczni... . Ukochany święty wręczył każdemu dziecku 

niezwykłą niespodziankę. Prezenty były wspaniałe. Królowały w nich zabawki, puzzle, książki, 

ozdoby świąteczne, no i przede wszystkim słodycze. W klasach dzieci dzieliły się wrażeniami, 

oglądały prezenty, zerkały przez okno z nadzieją, że jeszcze raz zobaczą naszego gościa i 



pomachają mu na pożegnanie. Zdjęcia zrobione ze św. Mikołajem, będą wspaniałą pamiątką z 

tego spotkania. 

              

              

Dzień św. Mikołaja przypomina nam o dobroci i hojności ludzkiego serca. Patron dobroci 

sprawia nam co roku wiele radości. Zachęca, by stawać się każdego dnia coraz lepszym. Dziś, 

potrzebujemy takich ludzi, takich świętych, którzy swoją obecnością pomagają nam być po 

prostu dobrymi. Dlatego kochamy Cię święty Mikołaju! Nie zapomnij o nas za rok! 

 

Wigilia w naszej szkole – bajkowe jasełka 

Tradycją naszej szkoły są coroczne jasełka przygotowywane przez uczniów pod opieką 

nauczycieli. Nie inaczej było w tym roku. 19 grudnia 2014 roku w pięknie udekorowanej sali 

gimnastycznej zebrali się: grono pedagogiczne, uczniowie klas 0-VI oraz rodzice. Panie: Maria 

Koprucha i Renata Rząd były odpowiedzialne za przygotowanie tej uroczystości. Cieszyły nas 

ciekawe stroje i rekwizyty aktorów, które przygotowali rodzice. Jak co roku nasi uczniowie 

pragnęli odtworzyć wydarzenia sprzed 2000 lat. Piękna scenografia wprowadziła zgromadzoną 

publiczność w świąteczny nastrój. Widzowie mogli przenieść się w czasy narodzin Jezusa w 

Betlejem oraz w świat lubianych i dobrze znanych wszystkim postaci z bajek i baśni. Przy 

szopce pojawili się tacy bohaterowie jak: Dziewczynka z zapałkami, Czerwony Kapturek, 

Calineczka, Królowa Śniegu, Pinokio, Sierotka Marysia, Jaś i Małgosia, Pszczółka Maja, 



Kopciuszek, Smerfetka. Każdy składał Jezusowi swoje dary, a wszystko przy akompaniamencie 

znanych, pięknych, polskich kolęd. 

       

       

Na zakończenie "Bajkowych jasełek" wszystkie dzieci zaśpiewały piosenkę Arki Noego "Świeć 

gwiazdeczko". Stanowiła ona zapowiedź ostatnich gości, których gwiazda prowadziła do 

Betlejem. Byli to oczywiście Trzej Królowie ze Wschodu, którzy przynieśli dary: złoto, 

kadzidło i mirrę. Po przedstawieniu Ksiądz Proboszcz Jerzy Koma odczytał słowa o Narodzeniu 

Chrystusa z Ewangelii św. Łukasza. Następnie złożył bożonarodzeniowe i noworoczne życzenia 

wszystkim uczestniczącym w Wigilii. Później dzieliliśmy się opłatkiem składając sobie 

wzajemnie życzenia. W taki sposób przeżyliśmy kolejne Boże Narodzenie, wierząc, że "Cicha 

noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem..." 

                  

 

 

 

 

 

 

 



 

XVIII Jesienny Konkurs Recytatorski "Teraz i tu" 

W sali Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce 17 listopada 2014 roku o godzinie 9:00 

odbył się XVIII Jesienny Konkurs Recytatorski pt. "TERAZ I TU". Uczestnikami konkursu 

byli uczniowie z terenu naszej gminy. Tego typu konkursy stają się niezwykłą okazją na 

odnalezienie najlepszej interpretacji dzieł największych mistrzów pióra, dlatego uczniowie 

zachęcani byli do sięgania po teksty nowe, rzadko prezentowane a mówiące o tym, co jest 

naprawdę bliskie młodym recytatorom. W tym roku obowiązywały teksty polskich prozaików, 

poetów i dramatopisarzy, których debiut literacki datowany był po roku 1989. Uczestnicy 

stanęli wobec faktu, aby sięgnąć do współczesnej literatury, co stanowiło dla nich nowe 

wyzwanie.  

Czas występu uczestnika trwał od 3 do 5 minut. Jury w następującym składzie: Anna 

Podgórska, Katarzyna Oleszek i Krystyna Adamczuk, oceniało uczestników konkursu według 

takich kryteriów jak: wybór i dobór tekstów, dostosowanie tekstów do możliwości 

wykonawczych i interpretacyjnych recytatora, interpretacja utworów, kultura słowa i ogólny 

wyraz artystyczny. Choć wymagania i dobór tekstów do recytacji nie był łatwy, to uczestnicy 

konkursu recytatorskiego wykazali się zdolnościami i talentami. W konkursie uczestniczyło 9 

uczniów naszej szkoły. Opiekunami odpowiedzialnymi za przygotowanie uczniów do konkursu 

recytatorskiego były panie: Dorota Kiełbasa i Maria Koprucha. 

Konkurs zakończył się ogłoszeniem laureatów. W I kategorii wiekowej wyniki wyglądały 

następująco: 

 I miejsce - Diana Krzysztoń (klasa IV);  

 II miejsce - Małgorzata Chwałek (klasa IV); 

 III miejsce - Konrad Berbeć (klasa II); 

 wyróżnienie - Wiktoria Duklewska (klasa III). 

                



                

Nagrodzeni i wyróżnieni recytatorzy otrzymali nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy 

dyplomy pamiątkowe. Laureaci z naszej szkoły zostali wytypowani przez Jury do Powiatowego 

Konkursu Recytatorskiego w Krasnymstawie, który odbył się 18 listopada 2014 roku. 

Zwycięzcom, wyróżnionym i uczestnikom gratulujemy. Po uroczystym wręczeniu nagród 

wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek, który zorganizował Ośrodek Kultury 

Samorządowej. 

 

 

Sukces Małgosi Chwałek 

27 listopada 2014 r. Małgosia Chwałek z klasy IV wzięła udział w etapie wojewódzkim 18 

Jesiennego Konkursu Recytatorskiego w Lublinie. Wystąpiło w nim 110 recytatorów z całego 

województwa lubelskiego. Powiat krasnostawski reprezentowała uczennica naszej szkoły i 

jeden uczeń ze szkoły w Krasnymstawie. 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs osiągnął pełnoletność. Z tej okazji 

recytatorzy mówili o problemach, zjawiskach, 

sprawach, jakie są im znane i bliskie z 

otaczającej rzeczywistości, tej, w której żyją. 

Dla każdego było to coś innego. W tym roku 

obowiązywały teksty polskich prozaików, 

poetów i dramatopisarzy, których debiut 

literacki datowany jest po 1989 roku. Małgosia 

bardzo pięknie recytowała wiersz Natalii 

Usenko "Mama się odchudza". 

 

10 grudnia w Centrum Kultury w Lublinie 

odbył się Koncert Galowy oraz uroczyste 

wręczenie nagród i wyróżnień. 

Trzydziestu jeden laureatów konkursu z 

całego województwa lubelskiego, w 

towarzystwie nauczycieli i rodziców 

uczestniczyło w uroczystości 

zorganizowanej w Sali Widowiskowej 

Centrum Kultury w Lublinie. Nagrody i 

wyróżnienia wręczył Artur Sępoch - 

dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka 

Kultury w Lublinie. Nastrój był bardzo 

podniosły i uroczysty. Nasza uczennica 

została laureatką, otrzymała dyplom i 

nagrodę książkową. Uczennicę 

przygotowała Dorota Kiełbasa. Małgosi 

gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów! 

 

 

 



 
 
Jak ubierać się zimą? Jeśli nie macie pomysłów - oto moje propozycje stylizacji na 

zimę, które nie tylko są wygodne i ciepłe, ale też trendy. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weronika Magier 

 

Zimą niezbędna jest oczywiście 

ciepła kurtka. Ja polecam jedną z 

tych kolorowych i modnych kurtek. 

 

 

 

 

Innym ważnym elementem ubioru w 

sezonie zimowych jest czapka, 

najlepiej z fajnym napisem lub 

rysunkiem . 

Zimą niezbędne są również buty. Ja 

proponuję ocieplane botki. 

 

 



 
 

Pierniczki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sposób przyrządzenia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składniki: 

 1,5 szklanki miodu 

 3/4 kostki masła (ok. 150 g) 

 2/3 szklanki cukru 

 ok. 500–550 g mąki pszennej 

 1 opakowanie przyprawy do 

piernika (20 g) 

 1 łyżeczka sody lub proszku do 

pieczenia 

 1 jajko 
 

 

 

1. Do rondelka wrzucam masło, dodaję miód, 

cukier, i podgrzewam, aż składniki się 

połączą. 

2. Do miski wsypuję mąkę, sodę, przyprawę 

do piernika, lekko przestudzoną masę z 

rondelka oraz jajko. Mieszam, a potem 

wyrabiam ręką. Ciasto na początku wydaje 

się troszkę zbyt luźne, warto chwilę 

odczekać (15–40 minut) zanim dodacie 

mąki. Ono po kilkunastu minutach robi się 

gęstsze, dużo też zależy od wielkości jaja 

i miodu. W każdym razie lepiej mąkę 

dodawać stopniowo niż za dużo.  

3. Wałkuję po fragmencie ciasta i wycinam 

wzory. 

4. Układam na blaszce, wstawiam do 

nagrzanego do 180°C piekarnika i piekę 15 

minut. Smacznego!   

5.  



Choinka z pierniczków 

 

 

 

 

 

 

 

Monika Lewicka 

 

 

 
 
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... 

********************************************************************************** 
Mama pyta Jasia:  

- Kto cię nauczył przeklinać?  

- Święty Mikołaj, mamo.  

- Mikołaj? Jak to? 

- Bo zawsze, gdy podkłada prezent, to walnie kolanem o szafkę. 

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

Mały chłopczyk pyta kolegę:  

- Jak myślisz, czy Święty Mikołaj istnieje?  

- Istnieje.  

- A skąd wiesz?  

- Bo rodzice nie kupowaliby mi takich głupich prezentów. 

Ewa Mielniczuk 

Jeśli nie macie pomysłu na prezent dla 

swoich bliskich, to mam dla Was 

propozycję: zróbcie choinki z 

pierniczków. Powstają bardzo szybko, 

wystarczy z ciasta na pierniczki wyciąć 

gwiazdki w różnej wielkości i w 

odpowiedni sposób skleić je za pomocą 

lukru. Choineczki nie dość, że ślicznie 

wyglądają, to jeszcze są całkiem 

jadalne.   
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Wszystkim pracownikom szkoły, uczniom i rodzicom życzymy 

zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz 

wszelkiej pomyślności w Nowym 2015 Roku.  

 

 


