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Ślubowanie pierwszoklasistów 

Dnia 29 października 2015 r. w Szkole Podstawowej w Chłaniowie odbyła się uroczystość 

"Pasowania na uczniów" dzieci z klasy pierwszej. 

Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: wójt gminy Żółkiewka - pan Jacek Lis, ks. Jerzy 

Koma, pani dyrektor Marta Magier, rodzice uczniów kl. I oraz nauczyciele i uczniowie kl. 0-

III. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności w części artystycznej, do której 

przygotowywały się od września pod kierunkiem wychowawczyni pani Renaty Rząd. W 

niezwykle podniosłej atmosferze przed godłem dzieci ślubowały być dobrymi uczniami i 

Polakami. Pasowania na uczniów dokonała pani dyrektor Marta Magier. Każdy uczeń otrzymał 

dyplom oraz "rożek obfitości". Na zakończenie uroczystości rodzice zaprosili uczniów kl. I 

oraz gości na "słodki poczęstunek". Ten dzień na długo pozostanie pierwszakom w pamięci. 

    

    

              

             



 Święto Odzyskania Niepodległości 

Dnia 10 listopada 2015 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 

klas IV - VI. 

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 

26.11.2015 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. 

      

      

 Clown "Walduś" w naszej szkole 

30 listopada 2015 roku po raz kolejny gościliśmy w naszej szkole clowna "Waldusia". W tym 

roku przybył do nas z nowym programem "Jedz owoce, chrup warzywa, bo od tego sił 

przybywa".  

     

 



Spotkania z clownem są dla dzieci wyjątkową rozrywką i zabawą. Clown "Walduś" potrafił 

zainteresować uczniów tak, że przez cały występ angażowali się w proponowane zabawy i 

konkursy. Takie spotkania są doskonałą okazją do uczenia dzieci rzeczy ważnych i 

pożytecznych. W tym programie dowiedziały się one, na czym polega zdrowie i jak ono wpływa 

na tężyznę fizyczną. Mogły poćwiczyć podnoszenie ciężarów, boksowanie (oczywiście na niby) 

oraz popisać się swoją sprawnością. Było jeszcze wiele ciekawych sztuczek i popisów, w które 

zostały zaangażowane dzieci. Wszystkie zabawy odbywały się przy gromkich brawach i 

salwach śmiechu. 

     

 Święty Mikołaj - potężna jest dobroci moc 

Na niezwykłego gościa - św. Mikołaja z nieskrywaną niecierpliwością czekały wszystkie dzieci 

naszej szkoły. Niespodziewanie, w piątek 4 grudnia 2015 r. odwiedził nas święty Biskup z Miry. 

Najpierw sprawdził, czy wszystkie dzieci były grzeczne, posłuszne rodzicom i czy pilnie się 

uczyły. Dopiero po krótkich rozmowach z uczniami wręczył im upragnione prezenty. Następnie 

odwiedzał kolejno klasy 0 - VI. W salach panował gwar. Przy rozpakowywaniu podarunków 

radości nie było końca. Cieszyli się wszyscy, mali i duzi. Nic się nie ukryło przed czujnym 

okiem św. Mikołaja.  

     

Patron Dobroci był oczarowany tak miłym powitaniem dzieci, ich odpowiedziami i piosenkami. 

Św. Mikołaj również został obdarowany przez dzieci. Otrzymał podziękowania oraz życzenia 

długiego zdrowia. Na pożegnanie Niezwykły Gość podziękował za tak wdzięczne przyjęcie, 



przyjazny uśmiech i radość, a także zapowiedział, że na pewno wróci do naszej szkoły za rok i 

przywiezie cały worek prezentów. 

     

Każdego roku kiedy św. Mikołaj przychodzi do naszej szkoły na twarzach uczniów 

spontanicznie pojawiają się rysy dobroci i serdeczny uśmiech. Potężna jest dobroci moc - 

śpiewamy w jednej z piosenek. To jest prawdą. Zwykłe gesty ludzkiej dobroci, wyrozumiałości, 

przebaczenia niosą w sobie moc przemiany. Dobroć św. Mikołaja uczy nas, jak innym sprawiać 

radość, nieść dobro. W dzisiejszych czasach gesty dobroć i życzliwość stają się "balsamem" 

na wiele ran. Obdarować innych "wymarzonym" prezentem, to znaczy obdarować miłością. 

Prawdziwa miłość ma moc - ona po prostu przemienia ludzkie serce. 

 

 Wigilia szkolna - "Noc nad Betlejem" 

W dniu 22 grudnia 2015 r. o godz. 09:00 w Szkole Podstawowej w Chłaniowie odbyła się 

uroczystość wigilijna z udziałem grona pedagogicznego i uczniów. Na wstępie Pani Dyrektor 

Marta Magier powitała serdecznie wszystkich uczestników tego niezwykłego spotkania. 

Następnie odbyły się jasełka bożonarodzeniowe pt. Noc nad Betlejem przygotowane przez 

dzieci z klasy: IV, V i VI. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie spotkania wigilijnego 

były panie: Dorota Kiełbasa, Renata Rząd i Maria Koprucha. 

 

Jasełka składały się z czterech scen: 

Scena I. Wędrówka do Betlejem. 

Scena ta rozpoczynała się przyjściem Archanioła Gabriela do Maryi. On sam powiedział Jej, że 

będzie Matką Syna Bożego - Jezusa. W dalszej części Maryja z Józefem wyruszyli w drogę i 

szukali schronienia. W tej podróży spotykali się z nieprzychylnością ludzi. Nie mogli nigdzie 

znaleźć miejsca. Po długim poszukiwaniu zatrzymali się w małej, ubogiej stajence. 

 



    

     

Scena II. Pastuszkowie przy trzodzie. 

Tej pamiętnej nocy jako pierwsi ujrzeli światłość pasterze. Trzeba było nocy, aby zobaczyć 

jasność anielskich zastępów i wspaniałość gwiezdnego nieba. Trzeba było nocy, aby w jej ciszy 

usłyszeć śpiew chórów anielskich na chwałę Boga. Pasterze ochoczo pobiegli do stajenki i ze 

zdumieniem adorowali i oglądali Dziecinę. 

Scena III. Na dworze króla Heroda. 

Na dworze Heroda był sługa, który ze strachem wypełniał polecenia króla. Pojawił się również 

wróżbita wróżący z czarodziejskiej kuli i zapowiadający przyjście Księcia Pokoju - Jezusa. 

Pałac Heroda odwiedzili także Trzej Mędrcy ze Wschodu podążający za betlejemską gwiazdą. 

Zły duch, który pojawia się w tej scenie proponuje królowi Herodowi, aby wydał rozkaz 

zabijania małych dzieci. Tajemnicza postać - nieubłagana śmierć - pomimo próśb i błagań króla 

- wymierza mu sprawiedliwą karę i uśmierca go. 

Scena IV. Święta Rodzina w stajence i ich goście. 

Do ubogiej stajenki przybyli pasterze i Trzej Królowie, którzy oddali pokłon Jezusowi i złożyli 

swoje drogocenne dary. 

 



     

Jasełka wprowadziły fantastyczny klimat zbliżających się Świąt. Pięknie przebrani uczniowie, 

radośnie wyśpiewane kolędy, bożonarodzeniowa dekoracja i słowa mówiące o zbliżającym się 

okresie Świąt Bożego Narodzenia napełniły salę i zgromadzonych uczestników przedstawienia 

atmosferą wyczekiwania. 

Następnie po przeczytaniu Ewangelii o Narodzeniu Jezusa przez Księdza Proboszcza i po 

złożeniu życzeń wszyscy uczestnicy dzielili się opłatkiem. 

Na zakończenie spotkania Pani Dyrektor Marta Magier podziękowała nauczycielom i całej 

społeczności uczniowskiej za wspólne świętowanie. 

Już wkrótce cicha i święta noc Bożego Narodzenia. Razem z pasterzami podążymy do 

Betlejem, aby w małym Dzieciątku odkryć Światłość świata. Niech światło wiary ogarnie każdy 

mrok w nas i wokół nas. Niech za naszym pośrednictwem dotrze ono do ludzi oczekujących na 

dobre słowo i pomocną dłoń. Niech świeci nam na wszystkich drogach Nowego Roku, abyśmy 

sami stawali się solą ziemi i światłem świata. A kiedy będziemy słuchać słów: "...Oto zwiastuję 

wam wielką radość, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się 

wam Zbawiciel, czyli Mesjasz Pan" - niech będą przy Was Ci, których kochacie! Niech Jezus 

narodzi się w Waszych sercach. Życzymy wszystkim radosnego oczekiwania na Betlejemski 

Cud! 

 

 

19. Jesienny Konkurs Recytatorski Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w 

Lublinie 

9 listopada 2015 roku o godzinie 9:00 w Ośrodku Kultury Samorządowej w Żółkiewce odbył 

się 19. Jesienny Konkurs Recytatorski Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie. Temat 

konkursu brzmiał: "Świat jest teatrem". 



Założenia programowe:  

Obchodzimy w tym roku jubileusze: 250-lecia Teatru Publicznego a także 130. rocznicę 

urodzin St. Ignacego Witkiewicza - Witkacego i 100. rocznicę śmierci jego ojca, Stanisława 

Witkiewicza. Organizatorzy 19. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego zachęcają do 

poszukiwania repertuaru związanego z teatrem jako miejscem, gdzie wszystko się może 

zdarzyć. Zależy nam, by recytatorzy mówili teksty zaskakujące, uruchamiające wyobraźnię 

słuchaczy. Zabierzcie nas w podróż pełną niespodzianek ... Uczestnicy prezentują repertuar z 

zakresu literatury polskiej i obcej, pochodzący z dowolnego okresu literackiego. Nie chcemy 

ograniczać pola poszukiwań. Młodsi recytatorzy mogą np. sięgnąć po fragmenty baśni i legend, 

ulubionych książek, ale również do wierszy obrazujących pewną historię. Starszych 

zachęcamy, by sięgali po fragmenty dramatów i komedii, teksty satyryczne i liryczne, a nawet 

anegdotyczne, kojarzące się z teatrem. Kierujcie się słowami W. Szekspira: Świat jest 

teatrem, aktorami ludzie, którzy kolejno wchodzą i znikają. Recytatorzy prezentowali jeden 

dowolnie wybrany utwór, w czasie nieprzekraczalnym do 3 minut. 

W konkursie udział wzięły trzy uczennice z klasy V: 

1. Diana Krzysztoń - Zygmunt Marek Miszczak "O tym, jak Jasio chciał być dorosły". 

2. Małgorzata Chwałek - Wiera Badalska "Ballada o królewnie, która na wszystko kręciła 

nosem". 

3. Karolina Magier - Natalia Usenko "Czarna krowa". 

       

       



Diana Krzysztoń zajęła 3. miejsce, natomiast Małgosia Chwałek - 2. miejsce. Uczennice 

zostały zakwalifikowane do powiatowego etapu konkursu, który ma się odbyć 13 listopada 

2015 roku. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Dziewczynki przygotowała Dorota Kiełbasa - opiekun koła teatralnego "Tremo". 

 

 
 

Piernik świąteczny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Składniki: 

Ciasto: 

 1 szklanka cukru 

 1 szklanka miodu  

 1/2 kostki margaryny 

 6 jaj 

 2 szklanki mąki 

 1 łyżeczka sody 

 1 łyżeczka cynamonu 

 20 g przyprawy do piernika 

 1 szklanka śmietany (18%) 

 

Polewa z czekolady: 

 6 dag gorzkiej czekolady 

 4 dag deserowej czekolady 

 8 dag masła extra 

 śnieżynki cukrowe do dekoracji 

 

Sposób przyrządzenia: 

Margarynę roztopić z cukrem, miodem i przyprawą do piernika. Wlać śmietanę i 

zagotować. Gdy ostygnie do zimnego dodać żółtka, mąkę wymieszaną z sodą i 

cynamonem, wymieszać. Na końcu ubić pianę z białek, dodać do ciasta i delikatnie 

wymieszać. Ciasto przelać do dwóch podłużnych foremek (9x27 cm - zmierzone dno 

foremki) wyłożonych papierem do pieczenia. Piec w temperaturze 175 stopni C przez 1 

godzinę. Po ostudzeniu pierniki polać polewą z czekolady i udekorować śnieżynkami. 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diana Krzysztoń 

 

 

Sałatka leśna 

 
Składniki: 

 duży słoik marynowanych pieczarek 

 2 średnie marchewki 

 3 średnie ziemniaki 

 300 g piersi z kurczaka 

 1 łyżka przyprawy gyros  

lub przyprawy do kurczaka 

 1 łyżka oleju 

 3 ugotowane jajka 

 3 ogórki konserwowe 

 2 płaty marynowanej papryki 

 1 puszka kukurydzy 

 pęczek szczypiorku 

 majonez 

 sól 

 pieprz 

 

 

 

 

 

Smacznego  

 

 

Polewa z czekolady: 

Obie czekolady połamać na kosteczki, 

wrzucić do garnuszka, dodać 

pokrojone na kawałki masło i 

rozpuścić w kąpieli wodnej 

(garnuszek z czekoladą i masłem 

zanurzyć w większym garnku z gorącą 

wodą, od czasu do czasu zamieszać 

do momentu rozpuszczenia się 

składników i uzyskania jednolitej 

polewy). Jeśli lubimy bardziej 

deserową czekoladę to możemy dać 

całą tabliczkę, a pominąć gorzką i 

odwrotnie. 
 



 
 

 

Sposób przyrządzenia: 

 

1. Marchew i ziemniaki gotuję w mundurkach, po ostudzeniu obieram ze skóry i kroję w 

kostkę. Kukurydzę i pieczarki osączam z zalewy. Pierś kurczaka kroję w niedużą kostkę, 

oprószam przyprawą gyros lub do kurczaka i smażę na rozgrzanym oleju na patelni do 

zrumienienia. Ugotowane jajka obieram i siekam w drobną kostkę. Marynowaną paprykę i 

ogórki kroję w kostkę, a szczypiorek drobno siekam. 

  

2. Dno i boki tortownicy o średnicy 26 cm wykładam folią spożywczą. Na dnie formy układam 

pieczarki główkami do spodu, posypuję szczypiorkiem. Na pieczarki wykładam pokrojoną 

marchew, oprószam delikatnie solą i pieprzem i cienko smaruję majonezem. Następnie 

wykładam ostudzone mięso kurczaka oraz ogórki, paprykę i kukurydzę. Smaruję cienko 

majonezem. Wykładam posiekane jajka, oprószam solą i pieprzem, smaruję majonezem. 

Ostatnią warstwą będą ugotowane ziemniaki, które również oprószam solą i pieprzem, po 

czym smaruję majonezem. Tortownicę przykrywam folią i wkładam do lodówki na całą noc. 

  

3. Następnego dnia wyjmuję sałatkę z formy, przykładając do niej duży talerz i odwracając 

tortownicę do góry dnem. Zdejmuję obręcz i folię. Od razu podaję na stół. 

  

 

Smacznego! :) 

 

Małgorzata Chwałek 



 

 

 

 
 
Jaś w drodze do szkoły spotyka swoją wychowawczynię. 

- Dzień dobry! 

- No nie wiem, czy taki dobry, ponieważ dzisiaj sprawdzian. 

Jaś niewzruszony odpowiada: 

- Dzień zły! 

 

********************************************************************************** 
Jaś w szkole na lekcji języka angielskiego pisze sprawdzian i nagle mówi: 

- Wie pani, jak ja panią lubię. 

A pani na to: 

- Właśnie dostałeś ode mnie uwagę. 

Jasio na to: 

- Jak ja pani nie lubię. 

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

Jaś w szkole zacytował: „Szkoła musi być, bo bez szkoły nie da się żyć” i „Bez matematyki nie 

można liczyć”.  

A Jasio stoi na środku klasy i pyta go pani: 

- Ile to jest 3x3? 

A Jasio na to: 

- 33.   

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

Jaś na lekcji języka polskiego pyta panią: 

- Czy ma pani słownik ortograficzny? 

A pani na to odpowiada: 

- Mam. 

- Gdzie? – spytał Jasio. 

Pani odpowiada: 

- W głowie. 

Alicja Swuł 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


