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"Ta, co nie zginęła" - uczciliśmy Narodowe Święto Niepodległości

Dnia 10 XI o godzinie 11:00 odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Święta
Niepodległości  przygotowana  przez  uczniów  klasy  IV,  V  i  VI  pod kierunkiem pani  Doroty
Kiełbasa opiekuna koła teatralnego "Tremo".

Scenariusz obejmował treści historyczne, pieśni i wiersze. W przystępny i obrazowy sposób
przedstawiono losy naszej Ojczyzny,  począwszy od zaborów, a skończywszy na roku 1918.
Dzieci z zainteresowaniem i w skupieniu oglądały i wysłuchały tej szczególnej lekcji historii.
Starsi  koledzy przybliżyli  młodszym historię  naszego kraju  z  czasów,  gdy Polska  utraciła
niepodległość i zniknęła na 123 lata z map świata. Akademia spotkała się z bardzo dobrym
przyjęciem przez uczniów i nauczycieli. Na koniec pani dyrektor podziękowała artystom za
występ, a także przypomniała zgromadzonym o tym, że nigdy nie należy zapominać o dziejach
naszego  kraju,  polskiej  tradycji,  kulturze  oraz  w  imieniu  pana  wójta  zaprosiła  uczniów,
rodziców i nauczycieli na gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości.



Konkurs "Henryk Sienkiewicz - znamy i czytamy" podsumowany

W  ramach  Roku  Henryka  Sienkiewicza  16  listopada  2016  roku  podsumowano  Powiatowy
Konkurs Literacko - Plastyczny "Henryk Sienkiewicz - znamy i czytamy" organizowany przez
Powiatową  Bibliotekę  Publiczną  w  Krasnymstawie.  Na  początku  Elżbieta  Patyk,  dyrektor
biblioteki powitała przybyłych gości, uczniów, rodziców i nauczycieli.

Jury oceniło 86 prac uczniów klas IV-VI z 14 szkół podstawowych powiatu krasnostawskiego.
Wyróżniono  19  prac  uczniów.  W kategorii  plastycznej  brało  udział  ośmiu  uczniów  naszej
szkoły.  Dzieci  ilustrowały  wybrane  utwory  Henryka  Sienkiewicza.  Cieszy  nas  wyróżnienie,
które  otrzymał Kacper  Kawiorski za  plastyczne  przedstawienie  okładki  do  powieści  "Pan
Wołodyjowski". Opiekun: Ewa Kniaź - Pawelczyk.

Wszystkie  dzieci  otrzymały  dyplomy  i  nagrody  książkowe  ufundowane  przez  powiat
krasnostawski.  Wręczali je naczelnik wydziału oświaty powiatu Marek Majewski i  dyrektor
PBP Elżbieta Patyk. Nie zabrakło podziękowań dla nauczycieli.

Gratulacje dla Kacpra!

        

Andrzejki 2016

W czwartek 24 listopada Samorząd Uczniowski zorganizował święto św. Andrzeja dla całej
społeczności uczniowskiej.

Andrzejki  są  wspaniałą  okazją  do  dobrej  zabawy,  a  jednocześnie  źródłem  szacunku  dla
tradycji i obrzędów ludowych. Dzieci z niecierpliwością oczekują na ten niezwykły, inny niż
wszystkie dzień - dzień tajemniczych zabaw, połączony z tańcem i  słodkim poczęstunkiem
przygotowanym przez rodziców. W tym dniu sala gimnastyczna została  zamieniona w "salę
wróżb".  To  uczniowie  klasy  szóstej  zadbali  o  magiczny  nastrój.  Rada  Samorządu
Uczniowskiego na ten moment przeobraziła  się  we wróżki  i  wróżbitów.  Katalog  wróżb był
obszerny  i  bogaty,  a  każdy  pragnął  wywróżyć  sobie  coś  wyjątkowego.  Tak  więc  każdy
uczestnik  andrzejkowych  szaleństw  z  niecierpliwością  losował  bilecik,  aby  odczytać  imię
swojej sympatii, zawód i miejsce w przyszłości.



Wiele śmiechu i radości dostarczały dzieciom przepowiednie. Wszyscy gorączkowo czekali na
to, by dowiedzieć się, kto jako pierwszy z klasy zmieni stan cywilny, będzie bogaty i komu w
życiu się powiedzie. Była też dobra muzyka. Po wróżbiarskim wieczorku był czas na dyskotekę.

Wszyscy wspaniale się bawili, humory dopisywały, a przepowiedziana przyszłość zawsze może
się spełnić, tak naprawdę wszystko zależy od nas samych...

    

    

Odkryć w innych dobro - Święty Mikołaj w naszej szkole

Niespodziewanie, we wtorek 6 grudnia 2016 r. o godz. 07:30 przybył do nas święty Biskup z
Miry,  który  odwiedzał  kolejno  klasy  0  -  VI.  Niecierpliwe  oczekiwanie  na  przybycie
niecodziennego  gościa  zostało  nagrodzone,  bowiem  wszyscy  otrzymali  prezenty.  Wśród
uczniów panowało zdziwienie, że nikt nie dostał rózgi. Było dużo radości i uśmiechu. Przejęte i
uradowane  twarze,  zwłaszcza  najmłodszych  dzieci  potwierdziły,  że  wierzą  w  mikołajową
dobroć. Wierzyć w św. Mikołaja, to wierzyć w dobro drugiego człowieka. 6 grudnia jest dniem
cudu. Mali wydają radosne okrzyki i tańczą z radości, a dorośli cieszą się z radości dzieci.
Święty Mikołaj to święty od miłości, który poświęcił się pomaganiu biednym. W IV wieku został
biskupem Miry za cesarza Konstantyna. Wziął udział w I Soborze Powszechnym w Nicei. Był
gorliwym  obrońcą  wiary,  ale  zasłynął  przede  wszystkim  z  dobroci  wobec  biednych  i



zagrożonych jakimś nieszczęściem. To jeden z najsłynniejszych świętych w historii Kościoła,
który  w cudowny sposób czynił  ludziom dobro,  niespodziewaną radość  dużym i  małym,  ale
szczególnie małym.

Św. Mikołaj jest do dziś ikoną miłosierdzia, symbolem wrażliwości i otwartości. Dzielił się z
innymi dobrami duchowymi i materialnymi. Był tym, który wnosił w życie ludzi nadzieję, radość,
miłość; smutnym i zrezygnowanym dawał otuchę. Te charyzmaty ukazują biskupa Miry jako
świętego, który ma wiele do zaoferowania współczesnemu człowiekowi. Jeden z poetów pisał,
że  jeśli  nie  wierzysz  w  dobroć  drugiego  człowieka,  to  koniecznie  poproś  św.  Mikołaja  o
okulary, by ponownie odkryć dobro. Poproś go o takie okulary, które pomogą Ci mniej patrzeć
na własne ja,  a bardziej na innych: w domu, w pracy, w miejscach publicznych. Poproś dla
siebie i dla innych o dar dobrego serca. Mikołaj pragnie dać coś biednym dzieciom, biednym
ludziom, ale do tego potrzebuje akurat ciebie. Módl się do świętego biskupa Mikołaja, abyś
pomagał ubogim w jego stylu, czyli pokornie i skutecznie. Miło otrzymywać prezenty, a jeszcze
milej jest móc obdarowywać innych, dlatego dziękujemy wszystkim, którzy pomogli spełnić w
tym dniu marzenia naszych uczniów tj. rodzicom i nauczycielom.

Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Świętego Mikołaja. Mamy nadzieję, że za
rok znów odwiedzi naszą szkołę i przyjdzie z workiem pełnym prezentów.

       



Wigilia szkolna - "Tej nocy świętej, tej nocy pamiętnej."

W dniu 22 grudnia 2016 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne z udziałem
nauczycieli,  wychowawców  i  uczniów.  Na  wstępie  Pani  Dyrektor  Marta  Magier  powitała
serdecznie  wszystkich  uczestników  tej  uroczystości.  Następnie  odbyły  się  jasełka
bożonarodzeniowe pt. TEJ NOCY ŚWIĘTEJ, NOCY PAMIĘTNEJ przygotowane przez dzieci
z klasy: IV, V i VI. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie spotkania wigilijnego byli:
Ksiądz Proboszcz Jerzy Koma, Dorota Kiełbasa, Renata Rząd i Maria Koprucha.

Jasełka  rozpoczęły  tańczące  Anioły.  Wszystkich  zgromadzonych  na  sali  powitał  narrator,
zachęcając do ponownego przeżycia radości z przyjścia Zbawiciela na świat. Powiedział:

Przed nami Boże Narodzenie - święta wyjątkowe i ważne. Wigilijna noc - noc w której Bóg stał
się człowiekiem, jest nam wszystkim dobrze znana. Ten czas rodzi radość i dobroć w sercu
każdego człowieka. Dzielenie się opłatkiem, roziskrzona choinka, włożone pod nią prezenty,
ciche  melodie  kolęd  przenoszą  dorosłych  w  świat  dzieciństwa,  a  dzieci  wzbogacają  w
przeżycia, do których zawsze będą chętnie wracać we wspomnieniach. Dzisiaj przy udziale
naszych koleżanek i kolegów spróbujemy przeżyć to wydarzenie sprzed ponad dwóch tysięcy
lat jakoby Chrystus dziś miał do nas przyjść!

Po przywitaniu dzieci przedstawiły historię narodzenia Jezusa.

W pierwszej scenie Pałac królewski królewna rozmawia ze swym ojcem Kacprem o tajemnicy
przyjścia  na świat Bożej Dzieciny.  Na dwór królewski  docierają  dwaj królowie Melchior i
Baltazar, którzy podążają za gwiazdą wielką i rozjaśnioną niosąc podarki dla Dziecka z nieba
jasnego.



W scenie drugiej zatytułowanej Pole Pasterzy trzej pasterze pilnując swej trzody budzą się
przerażeni. Widzą łunę na niebie i zstępujących aniołów. Anioł oznajmia im, iż w Betlejem w
małej stajence narodził się Bóg - Dziecina. Poleca, aby szli prosto do Betlejem, tam znajdą
Maryję, Józefa i małe Dziecię. Pasterze biorą ze sobą dary i posłuszni Aniołowi idą oddać
pokłon Panu.

Trzecia  scena  przedstawiała  piekło.  Dwóch  diabłów  prowadzi  ze  sobą  dialog  o  tym,  jak
okłamywać, wykradać i niszczyć to, co najlepsze w człowieku. Aniołowie przepędzają złe duchy.

Czwarta scena ukazywała betlejemską stajenkę do której przychodzą pasterze, królowie, paź,
królewna i dwoje dzieci. Wszyscy witają małego Jezusa, przynoszą dary, śpiewają kolędy Mu
na chwałę i kłaniają się Jemu. Aniołowie radośnie śpiewają Gloria.



Następnie po przeczytaniu Ewangelii  o  Narodzeniu Jezusa przez Księdza Proboszcza i  po
złożeniu życzeń wszyscy uczestnicy dzielili się opłatkiem- symbolem miłości chrześcijańskiej
znanym tylko przy polskich stołach.

Atmosferę bożonarodzeniową sprzed dwóch tysięcy lat przypominały kolędy śpiewane przez
dzieci  i  solistów  tj.  Małgorzatę  Chwałek  z  klasy  VI  i  Daniela  Zdybla  z  klasy  III.  Na
zakończenie spotkania Pani Dyrektor Marta Magier podziękowała nauczycielom, wychowawcom
i całej społeczności uczniowskiej za wspólne świętowanie.

Wigilia  szkolna  to  prawdziwe  rekolekcje  dla  nas  wszystkich.  Niech  nasze  poszukiwania
szczęścia  i  miłości  doprowadzą  nas  do  Boga,  który  tej  Nocy  z  miłości  do  nas  stał  się
człowiekiem. Tylko Chrystus ma Bożą moc, dlatego jest zawsze tak bardzo oczekiwany. Niech
więc świętowanie narodzin Zbawiciela świata napełni nas radością i nadzieją. Niech światło z
Betlejem  zajaśnieje  nad  nami  rozświetlając  mroki  naszego  życia.  Z  okazji  świąt  Bożego
Narodzenia  życzymy,  aby  wszystkie  chwile  spędzone w rodzinnym gronie  były  pogodne,  a
każdy dzień Nowego Roku pełen szczęścia i nadziei. Błogosławionych i radosnych Świąt Bożego
Narodzenia!

        





Sałatka gyros – warstwowa

Składniki:
 60 dag fileta z kurczaka
 5 dużych ogórków konserwowych
 3 duże cebule
 1 puszka kukurydzy
 tak ok. połowy kapusty pekińskiej
 keczup
 majonez
 przyprawa kebab – gyros

Przygotowanie:
1. Filet z kurczaka myjemy i kroimy w kostkę. Na patelni rozgrzewamy 3 łyżki oleju, 

wrzucamy mięso i posypujemy przyprawą kebab - gyros. Ilość przyprawy zależy od 
naszych preferencji, czy wolimy bardziej czy mnie doprawione. Smażymy mięso kilka 
minut, kilka razy mieszając. Odstawiamy do ostudzenia.

2. Ogórki i cebulę kroimy w kostkę.
3. Kapustę pekińską szatkujemy.
4. Kukurydzę odsączamy z zalewy.
5. Układamy w misce w następujący sposób:
 mięso;
 keczup;
 ogórki;
 cebula;
 kukurydza;
 majonez;
 keczup;
 kapusta.

Sałatka jest najlepsza w dniu wykonania ( tylko schłodzona ok. 3 godzin w lodówce ), na drugi 
dzień kapusta już nie jest tak chrupiąca.

Karolina Magier

Smacznego  

http://www.mojegotowanie.pl/galeria/salatka-gyros-warstwowa/salatka-gyros-warstwowa-18751
http://www.mojegotowanie.pl/galeria/salatka-gyros-warstwowa/salatka-gyros-warstwowa-18752
http://www.mojegotowanie.pl/galeria/salatka-gyros-warstwowa/salatka-gyros-warstwowa-18753


Milky Way, biszkopt z masą mleczną a la mleczna kanapka

Składniki:
CIASTO NA BISZKOPT Z KAKAO 
 6 jajek 
 1 szklanka cukru 
 1 szklanka mąki pszennej 
 1 łyżeczka proszku do pieczenia 
 2 - 3 łyżki kakao 

MASA MLECZNA 
 1/2 szklanki mleka 
 3/4 szklanki cukru 
 25 dag margaryny 
 2 opakowania cukru waniliowego (16 g) 
 2 szklanki mleka w proszku 

POLEWA 
 10 dag czekolady mlecznej (można dać więcej) 
 4 łyżki mleka 

Przygotowanie:
Przepis na biszkopt z kakao: 
Prostokątną foremkę 21x25 cm wyłożyć papierem do pieczenia (można użyć trochę większej
formy,  np.  25x36  cm  wtedy  biszkopt  będzie  niższy,  ale  za  to  ciasto  będzie  bardziej
podzielne). Białka ubić ze szczyptą soli na sztywną pianę, dodać cukier i dalej ubijać. Dodać
żółtka i nadal ubijać. Następnie dodać mąkę, proszek do pieczenia i kakao. Całość delikatnie
wymieszać  (ja  przez  chwilę  zmiksowałam  na  bardzo  małych  obrotach).  Ciasto  przelać  do
przygotowanej foremki. Włożyć do nagrzanego piekarnika do 175 stopni C i piec około 25 - 30
minut (max 30 minut). Biszkopt wyjąć z formy, lekko wyrzucając, aby nie opadł,  odwrócić.
Ostudzić i podzielić na 2 części. 
Przepis na masę mleczną: 
Mleko zagotować z cukrem i cukrem waniliowym. Ostudzić. W tym czasie miękką margarynę 
utrzeć na puszystą masę, dalej ucierając dodawać ostudzone mleko z cukrem i na końcu mleko
w proszku. Masę dokładnie wymieszać. Przełożyć biszkopt kremem. 
Przepis na polewę: 
Czekoladę połamać na kawałki, dodać mleko i rozpuścić na małym ogniu (od czasu do czasu 
mieszając). Od razu polać polewę na wierzch ciasta i wyrównać (polewa szybko zastyga, 
dlatego aby dokładnie wyrównać wierzch można nóż maczać w gorącej wodzie). Jeśli biszkopt 
pieczesz w większej formie (np. 25x36 cm) - to polewy proponuję zrobić więcej: 15 dag 
czekolady mlecznej + 6 łyżek mleka. 
Ciasto schłodzić w lodówce. Podawać najlepiej następnego dnia.
Smacznego  

Diana Krzysztoń



Sałatka z łososiem w pomidorach:

Składniki:

 1 cebula czerwona

 mix sałat

 1 papryka żółta

 1 puszka łososia w sosie pomidorowym

 2 pomidory

Sposób przygotowania:

Mix sałat wkładamy do dużej miski. Czerwoną cebulę kroimy w kosteczkę , dodajemy do sałaty
i lekko mieszamy. Paprykę żółtą myjemy usuwamy pestki , kroimy w paseczki i dodajemy do
miski ze składnikami i lekko mieszamy. Pomidory kroimy w cząstki układamy dookoła talerza.
Łososia  wyciągamy  z  puszki  i  dodajemy  na  wierzch  sałatki.  Już  nie  mieszamy.  I  gotowe.
Smacznego  

Małgorzata Chwałek



Nauczyciel na lekcji matematyki:
- Wojtek, skoro w jednej dłoni mam 9 jabłek, a w drugiej mam 7, to znaczy że...?
Wojtek odpowiada :
- To znaczy, że ma pan bardzo duże ręce proszę pana.

**********************************************************************************
- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może zrobić tyle błędów - mówi do ucznia polonistka, 
oddając mu pracę domową.
Uczeń odpowiada :
- Wcale nie jeden, pomagali mi mama i tata.

**********************************************************************************
- Nasza nauczycielka mówi sama do siebie. A wasza też?
- Nie. Nasza myśli, że ją słuchamy.

**********************************************************************************
- Tato, to prawda, że mężczyzna w sytuacjach dramatycznych powinien zachować zimną krew?
- Tak, to prawda, synu.
- To chcesz najpierw zobaczyć mój dzienniczek, czy rachunek za nowe futro mamy?

**********************************************************************************
- Nauczycielka na lekcji pyta dzieci:
- Co robimy, kiedy jest post ?
Dzieci odpowiadają:
- Komentujemy i dajemy lajka.

Małgorzata Chwałek



Zimowe zagadki

Mróz 
Gdy nadchodzi, wodę skuwa,
Każdy czapkę wnet nasuwa,
Śnieg jest sypki, jak ta mąka,
Sople wiszą w wielkich strąkach!

Święty Mikołaj 
W czerwonym płaszczu nocą się skrada
I pod choinką prezenty składa.
Ma długą brodę, czapkę i laskę,
Odwiedza dzieci, co obchodzą Gwiazdkę.

Choinka 
Drzewko to zawsze zielone,
Na czas Gwiazdki wystrojone,
Pod nim zaś Mikołaj Święty
Pozostawił nam prezenty.

Lód 
Mróz w niego zmieni każdą kroplę wody,
Czy to jezioro, czy staw, czy kałuża,
Czasem obleka z siłą mokre schody,
Szansa na przewrócenie wtedy bardzo duża!

Bałwan 
Ten śniegowy panicz
Garnek ma na głowie,
W miejscu nosa marchew,
Ulepił go człowiek!

Śnieg 
Pada z nieba biały proch,
Coś jak gwiazdki albo groch.
Gdy napada po kolana,
Ulepimy wnet bałwana!

Boże Narodzenie 
Jeden raz to święto w roku,
Łza się zawsze kręci w oku,
Gdy choinka się zieleni,
Tysiącem kolorów mieni.
Dzień to w istocie wspaniały -
Jezus w żłóbku leży mały,
Chociaż zimno, chociaż mrozi,
Ciepło do serc już nadchodzi.




