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Nasza Niepodległa – uczciliśmy Narodowe Święto Niepodległości 

 
Dnia 10 listopada 2017 r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Święta 

Niepodległości. W tym roku przypada 99. rocznica odzyskania przez Polskę wolności w 1918 

roku, po 123 latach niewoli. Program artystyczny przygotowany został przez uczniów klasy VI 

i VII pod kierunkiem pani Doroty Kiełbasa. Uroczystość rozpoczęła się wspólnym 

odśpiewaniem hymnu państwowego. Dzieci recytowały wiersze i śpiewały pieśni patriotyczne, 

które pozwoliły  zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. To święto sprawia, 

że w zabieganym życiu stajemy na chwilę i wspominamy naszych przodków walczących 

o wolność. Składamy kwiaty pod pomnikami tych, którzy poświęcili dla nas życie. Dzień ten dla 

wielu jest lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocznie  w obchodach Święta 

Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj 

w wolnej Polsce. Występujący w akademii uczniowie zaprezentowali się w strojach 

harcerskich. Uwagę przyciągała piękna dekoracja przygotowana przez panią Ewę Kniaź – 

Pawelczyk i panią Renatę Rząd. Uczniowie z zainteresowaniem i w skupieniu obejrzeli 

i wysłuchali tej szczególnej lekcji historii. 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. 

 

 

 



        

 

 

Pan Kometa – mobilne planetarium 

Astronomia to tajemnicza dziedzina nauki, która pasjonuje wszystkich, dużych i małych. Jak 

zbudowany jest Wszechświat? Jakie obiekty astronomiczne znajdują się zarówno w Układzie 

Słonecznym, jak i poza jego granicami? – to pytania, które nurtują ludzkość. Człowiek 

nieustannie poszukuje na nie odpowiedzi. 

We wtorek 14 listopada 2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Chłaniowie przeżyli 

niezapomnianą przygodę w królestwie gwiazd, przybył bowiem do naszej szkoły „Pan 

Kometa” mobilne planetarium. Jest to innowacyjne narzędzie edukacyjne, które daje 

olbrzymie możliwości popularyzacji astronomii. Planetarium służy do wyświetlania filmów 

na wewnętrznej powierzchni sferycznej. Dzięki kopule sferycznej, zastosowanej 

do wyświetlania seansu, uczestnicy mają możliwość „przeniesienia się” w czasie i przestrzeni. 

W trakcie seansu dzieci leżąc wygodnie w kopule obejrzały film animowany „Pan Kometa 

i Galaktyczny Bocian”. Udając się w podróż po Układzie Słonecznym odwiedziły wszystkie 

planety, najbardziej znane księżyce i planety karłowate, zdobywając wiele ciekawych 



informacji na ich temat. Dzięki zastosowanym metodom audiowizualnym dzieci efektywniej 

przyswoiły wiedzę i umiejętności z zakresu astronomii. Najmłodsi mieli możliwość dodatkowo 

utrwalić wiedzę poprzez gry i zabawy. To była edukacja astronomiczna na wysokim poziomie, 

która pozostawiła po sobie niezapomniane wrażenia. 

 

          

XXI Jesienny Konkurs Recytatorski 

W piątek 17 listopada 2017 r. odbyły się gminne eliminacje XXI Jesiennego Konkursu 

Recytatorskiego pod hasłem „Jesień, przez górskie idąc przełęcze, miast serca – liść mi 

szkarłatny wkłada – Bolesław Leśmian”, które zorganizował Ośrodek Kultury w Żółkiewce. 

W eliminacjach wzięło udział 14 recytatorów z naszej szkoły: Krzysztof Domański, Paulina 

Ekalt, Natalia Brożek, Amelia Pakuła, Daniel Zdybel, Klaudia Małysz, Weronika Tomiło, Agata 

Cimek, Dorota Matyjaszek, Julia Kwiecińska, Małgorzata Chwałek, Diana Krzysztoń, Karolina 

Magier i Alicja Swuł. 



Jury wytypowało 2 uczestniczki do eliminacji powiatowych: Dianę Krzysztoń i Małgorzatę 

Chwałek z klasy siódmej. Przyznano też wyróżnienia, otrzymali je: Dorota Matyjaszek, Daniel 

Zdybel i Krzysztof Domański. 

Prezentacje podsumowała Pani Anna Podgórska, dyrektor OKS. Wszystkim uczestnikom 

i laureatom konkursu wręczone zostały dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane 

przez Ośrodek Kultury w Żółkiewce. Laureatki konkursu z naszej szkoły reprezentowały gminę 

podczas eliminacji powiatowych, które odbyły się 21.11.2017 roku w Krasnostawskim Domu 

Kultury. Uczennice podczas eliminacji na szczeblu powiatowym zaprezentowały bardzo wysoki 

poziom występów. Diana Krzysztoń otrzymała wyróżnienie, a Małgorzata Chwałek znalazła 

się w gronie laureatów i godnie reprezentowała nasz powiat na szczeblu wojewódzkim. 

Niestety, nie została laureatką. Wszystkim recytatorom gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów! 

Recytatorów przygotowały panie: Maria Koprucha i Dorota Kiełbasa. 

 

Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Dmitrocą 

Dnia 27 listopada 2017 roku o godz. 10:30 w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Chłaniowie 

odbyło się spotkanie autorskie z poetą, bajkopisarzem, tłumaczem, satyrykiem i dramaturgiem 

Zbigniewem Dmitrocą. Uczestnikami tego wydarzenia byli uczniowie klas 0-III wraz 

ze swoimi wychowawczyniami panią: Bożeną Kwiatkowską, Anną Chmura i Marią Koprucha. 

Zaproszony Gość został przywitany przez panią Ewę Wlizło, która jest pracownikiem 

Biblioteki Publicznej w Żółkiewce. 

W pierwszej części spotkania poeta prezentował swoje książki takie jak: Zezowata 
Beza, Baba Jaga w Ameryce, Kolorowy zawrót głowy, Parasol pana Pantalona, Księga 
Czarownic oraz Ptasie psoty i zgryzoty. 



Książki zachwycały swoją szatą graficzną. W dalszej części spotkania autor recytował 

z pamięci zabawne wiersze, które przeniosły odbiorców w bajkowy świat. Wysłuchaliśmy 

recytacji wierszy takich jak: Dzięcioł i pień, Wrony, Sójki, Wilk i zajęcza kapusta, Królik 
somnabulik, Żaby, Dlaczego zające nie jedzą 
bananów, Oset, Jemiołuszka, Żuraw, Wróżba, Czosnek i cebula, Dwa drozdy, Trawka 
i osioł, Kruk i puszczyk, Muchomor, Osioł i oślica, Niedźwiedzie, Jeż i Dwie sowy. Twórca 

i aktor Jednoosobowej Grupy Walizkowej „Teatrzyk jak się patrzy”, podczas prezentacji 

wierszy zapraszał dzieci, aby wcielały się w główne postacie recytowanych utworów. Tym 

wszystkim uroczym wierszom towarzyszyły piękne kolorowe postacie przygotowane 

przez panią Magdalenę Dmitrocę. 

Twórczość pana Zbigniewa Dmitrocy jest dla dzieci źródłem informacji o świecie przyrody. 

Jego utwory prowokują do poszukiwania odpowiedzi na nurtujące uczniów pytania. Zapraszają 

one również do zadawania nowych pytań, które są początkiem poznawania. Utwory te łatwo 

trafiają do dzieci, rodzą w nich sympatię i przyjazną relację do świata natury. Niektóre 

wiersze są zabawne i rozśmieszają nas, inne pouczają lub przedstawiają piękno świata. 

Utwory poety przepełnia echo współczesnego życia w obrębie tematów, spostrzeżeń, 

refleksji, jak i słownictwa. 

Dziękujemy panu Zbigniewowi Dmitrocy za dzielenie się z dziećmi twórczym darem pisania 

wierszy językiem prostym, a jednocześnie zabawnym. Jesteśmy wdzięczni za poświęcony nam 

czas i recytację utworów, w których można było doświadczyć niesamowitej atmosfery 

bajkowego świata. Tak naprawdę w nim i młodsi i starsi mogli odnaleźć samych siebie. 

Dziękujemy pani Dyrektor OKS w Żółkiewce Annie Podgórskiej za zorganizowanie 

i zaproszenie nas na tak ciekawe i ubogacające spotkanie autorskie. 

 

 



        

 

Św. Mikołaj w naszej szkole 

Dnia 6 grudnia 2017 r. o godz. 08:00 przybył do nas święty Biskup z Miry, który odwiedzał 

kolejno klasy 0 – VII. Każda klasa przywitała św. Mikołaja pozdrowieniem chrześcijańskim. 

Niebywały Gość wywołał wiele radości i uśmiechu na twarzach uczniów. Obdarowywał 

wszystkich wspaniałymi i wymarzonymi prezentami. Miłym akcentem spotkania były również 

wspólne zdjęcia. Św. Mikołaj życzył całej społeczności uczniowskiej, nauczycielom 

i wychowawcom błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Obiecał, że powróci do nas 



za rok. Wizyta ta była wyjątkowa, ponieważ wprowadziła wszystkich w radosny klimat 

zbliżających się narodzin Jezusa. 

U początku Adwentu św. Mikołaj zaprasza każdego z nas do bycia po prostu dobrym. Jego 

święto przypomina nam, że miłość nie polega na pięknych słowach, ale na dyskretnym czynieniu 

dobra. W świecie konsumpcjonizmu i narcyzmu warto zachęcać uczniów, aby odkrywali 

obecność św. Mikołaja w swojej codzienności. Otwierając serce na potrzeby drugiego 

człowieka przestajemy koncentrować się na sobie, stajemy się dojrzalsi i małymi gestami 

dobroci przemieniamy świat. Biskup z Miry słynący ze swojej wrażliwości na cierpienie 

i ubóstwo jest dzisiaj ikoną dobroczynności i miłosierdzia. Postać św. Mikołaja wzywa nas 

do świętości. Jego święte życie zachęca nas do rozbudzenia w sobie pragnienia piękna, dobra 

i czystości serca. Jego niebiańska dobroć prowadzi nas do Boga, pomaga przezwyciężać 

pokusę życia przeciętnego i zdecydowanie zwrócić się ku prawdziwemu dobru, które jest 

źródłem radości. Św. Mikołaj przychodzi do nas w widzialny sposób po to, byśmy zobaczyli 

jego potęgę dobroci i przekonali się, że możemy być do niego podobni. Pamiętajmy, że dobro 

nie przychodzi ani łatwo, ani szybko. Może warto stać się w tych dniach szczególnym 

bohaterem swojego domu, rodziny, miejsca pracy. Zachęcajmy się wzajemnie, by być darem 

dla tych, których na co dzień nie zauważamy. Św. Mikołaj na pewno byłby z nas wtedy bardzo 

dumny. 

Dziękujemy rodzicom i nauczycielom, że pomogli spełnić pragnienia naszych uczniów. 

Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Świętego Mikołaja. Mamy nadzieję, że za 

rok znów odwiedzi naszą szkołę i przyjdzie z workiem pełnym prezentów. 

 

 



       

         



Wycieczka do Zajazdu „Gajówka” 

14 grudnia 2017 roku wybraliśmy się na wycieczkę autokarową do Zajazdu „Gajówka” 

w Wywłoczce k. Panasówki. Opiekunami były panie: Bożena Kwiatkowska, Anna Chmura, Maria 

Koprucha i Renata Rząd. Na miejsce dotarliśmy około godziny dziewiątej. Po przywitaniu, 

gospodarz pokazał nam „mini-zoo” i opowiedział o swoich zwierzętach oraz ich zwyczajach. 

Na wybiegach i w pomieszczeniach żyją egzotyczne i krajowe zwierzęta, m.in.: strusie, lamy, 

bawoły, daniele, koniki polskie, muflony, antylopy , dziki , owce, kozy, strusie. Po powrocie 

do zajazdu rozpoczęły się  „warsztaty wypieku świątecznych ciasteczek”, w czasie 

których „pod okiem” gospodyni dzieci samodzielnie wykonywały wszystkie czynności 

(gromadzenie składników, zagniatanie, wałkowanie ciasta, wycinanie ciasteczek foremkami 

oraz przez maszynkę). W oczekiwaniu na upieczone ciastka gospodarze poczęstowali nas 

kiełbaską i ziemniakami w mundurkach. Później nastąpiła degustacja własnych wyrobów. 

Ciasteczka szybko zniknęły  z tac, co oznacza, że wszystkim smakowały. W drodze powrotnej 



dzieci ochoczo rozmawiały o pobycie w urokliwym Zajeździe „Gajówka”. Wszystkim polecamy 

to miejsce. 

        

 

             

 

                  





Klaun Walduś i Bonifacio! 

Dnia 15 grudnia 2017 r. o godz. 7:30 naszą szkołę ponownie odwiedził przesympatyczny klaun 

Walduś. Tym razem towarzyszył mu przyjaciel Bonifacio. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie 

klas 0-VII. W tym roku hasłem jego programu było: Higiena to ważna sprawa, dobrego 

zdrowia to podstawa! Klaun Walduś bawił nas swoim wesołym repertuarem. W ciekawy sposób 

przedstawione zostały treści, mówiące o konieczności dbania o codzienną higienę. Zwracał on 

również uwagę na ważność aktywności ruchowej w życiu człowieka. Widownia nie tylko z uwagą 

oglądała występ, ale brała też czynny udział w niektórych jego sztuczkach. Zaprezentowane 

przez gościa śmieszne scenki nie tylko bawiły, ale i uczyły zasad higieny. Walduś� zadawał 

ciekawe i podchwytliwe pytania, na które uczniowie musieli odpowiedzieć, a za poprawną 

odpowiedź otrzymywali słodkie niespodzianki. Dzieci z wielkim zainteresowaniem i skupieniem 

oglądały przygotowany program. Dziękujemy naszemu przyjacielowi szkoły Waldusiowi 

za świetną rozrywkę obfitującą w niezapomniane wrażenia. 

 

        



 



Wigilia szkolna – Przyjdź Dzieciątko Jezus! 

Dnia 22 grudnia 2017 r. o godz. 09:15 w naszej szkole odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne 

z udziałem nauczycieli, wychowawców i uczniów. Aby podkreślić wyjątkowy charakter tych 

świąt, uczniowie naszej szkoły tradycyjnie, jak co roku wystawili jasełka bożonarodzeniowe 

pt. Przyjdź Dzieciątko Jezus! Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie spotkania 

wigilijnego byli: Ksiądz Proboszcz Jerzy Koma, Renata Rząd i Maria Koprucha. W jasełkach 

brały udział dzieci z klasy: IV, V ,VI i VII.  W specjalnie przygotowanych strojach 

oraz w pięknej scenografii ukazujących ludzi podążających do Betlejem, mali aktorzy 

przedstawili sceny narodzin Chrystusa.  Zgromadzona publiczność po raz kolejny mogła 

przeżyć historię Maryi i Józefa. Do Nowonarodzonego Jezusa przychodziły różne osoby: 

pasterze, królowie, paź, królewna i dwoje dzieci. Wszyscy witali małego Jezusa, przynosili 

dary, śpiewali kolędy. Aniołowie radośnie nucili Gloria. Jasełka w wykonaniu dzieci wprowadziły 

wszystkich w nastrój świąteczny. Niejednej osobie zakręciła się łza w oku. Kiedy część 

artystyczna dobiegła końca, występujący aktorzy otrzymali gromkie brawa. W drugiej części 

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

złożeniu życzeń wszyscy uczestnicy dzielili się opłatkiem – znakiem miłości chrześcijańskiej. 

Atmosferę bożonarodzeniową sprzed dwóch tysięcy lat przypominały kolędy śpiewane 

przez dzieci i solistów tj. Małgorzatę Chwałek z klasy VII i Daniela Zdybla z klasy IV. 

Na zakończenie spotkania Pani Dyrektor Marta Magier złożyła wszystkim życzenia 

i podziękowała nauczycielom, wychowawcom i całej społeczności uczniowskiej za wspólne 

świętowanie. 

Boże Narodzenie to tajemnica dzielenia się i obdarowywania. Niech w stajence naszych serc 

ciągle rodzi się Dzieciątko Jezus. Niech staje się naszą jedyną Drogą, Prawdą i Życiem. 



Niech światło Jego miłości rozświetli naszą codzienność i daje nam siłę do wypełniania misji, 

którą On sam nam powierzył. Życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa na każdy dzień 

Nowego Roku 2018. Przyjdź do naszych serc Dzieciątko Jezus! 

 

 

 

         

 

 

         

 

 

 



 

Jesienne liście  
 

 

Jesienne liście  

na świecie są znane, 

jedne czerwone, 

jedne zielone, 

jedne zawijaste, 

a drugie pasiaste. 

 

 

 

Rosną na drzewach, 

spadają na ziemię, 

na samochody  

i na korzenie. 

 

 

 

Liście są piękne 

jesienią i wiosną. 

jesienią spadają, 

a wiosną rosną.  

 
Amelia Pakuła 

Daniel Zdybel 

Natalia Brożek 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Ciasto cytrynowe: 
Składniki: 

 250 g mąki 

 250 g margaryny 

 250 g cukru  

 2 duże cytryny  

 3 łyżeczki proszku do pieczenia 

 5 jajek 

 ok. pół szklanki cukru pudru na lukier 

 

Przygotowanie: 

Margarynę i jajka wyciągamy wcześniej z lodówki, wszystkie składniki powinny mieć 

temperaturę pokojową. Rozdzielamy białka od żółtek. Białka ubijamy na gęstą, błyszczącą 

pianę z połową ilości cukru. Piana powinna wyglądać jak na bezę – ma być sztywna, a kiedy 

rozetrzemy odrobinę między palcami, nie powinno w niej być drobinek cukru. Ubitą pianę 

odstawiamy na później. W mikserze ucieramy razem margarynę z pozostałym cukrem, 

dodajemy po jednym żółtka i dalej ucieramy. Dodajemy skórkę otartą z 2 cytryny i sok z 1,5 

cytryny (z 2 jeśli cytryny były małe). Na tym etapie masa nie jest jednolita i może być widać 

małe grudki margaryny, nie należy się tym przejmować. Do masy przesiewamy mąkę i proszek 

do pieczenia, miksujemy krótko do połączenia składników. Na sam koniec dodajemy ubitą pianę 

z białek, należy ją delikatnie wmieszać silikonową szpatułką. Ubita piana sprawia, że ciasto 

jest puszyste i dobrze napowietrzone, dlatego nie należy go na tym etapie zbyt długo mieszać 

– jedynie do połączenia składników. Ciasto wylewamy na blaszkę (nie trzeba jej wykładać 

wcześniej papierem do pieczenia). Pieczemy ok. 40 -45 minut w piekarniku rozgrzanym na 180 

stopni.  

 

Smacznego                                                               

Kacper Chorąbała 

 

Czas, kiedy ciasto jest w piecu możemy 

wykorzystać na przygotowanie lukru. 

Wyciskamy sok z połówki cytryny i mieszamy 

z cukrem pudrem. Lukier powinien mieć 

jednolitą gęstą konsystencję. Po wyciągnięciu 

z piekarnika warto upewnić się, że ciasto jest 

upieczone nakłuwając je drewnianym 

patyczkiem. Ciasto odstawiamy do 

przestudzenia, kiedy nie jest już gorące 

lukrujemy grubą warstwą lukru. 

 

 



 
 

 

Rano mój mózg jeszcze nie pracuje,  

a wieczorem jestem zmęczony  

i mój mózg już nie pracuje.  

Jest nadzieja na produktywną pracę w południe,  

ale wtedy akurat jem. 

 

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

Przychodzi facet do dyrektora cyrku z psem na smyczy i niedużym pudełkiem w ręku. 

Twierdzi, że jest w stanie pokazać niesamowity numer, potrzebne jest mu tylko pianino. 

Przechodzą do pomieszczenia z pianinem. Facet sadza psa przy instrumencie, a na nim stawia 

jeża, którego przed chwilą wyjął z pudełka. Pies zaczyna grać, a jeż pogwizduje do rytmu. 

Dyrektor cyrku jest zachwycony.  

- Zatrudniam pana od razu, ale muszę wiedzieć na czym polega trick. 

- Tak naprawdę to pies gra i gwiżdże, jeż tylko udaje. 

 

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

Dlaczego bulldog angielski nie szczeka? 

- Bo zapomniał how. 

 

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

Telefon w hotelowej recepcji: 

- Dzień dobry, dzwonię z pokoju 303. Moglibyście przysłać kogoś z obsługi? Kłócę się właśnie z 

żoną i zagroziła, że wyskoczy przez okno. 

- Przepraszam, ale to państwa prywatny problem. 

- Tak, zgoda, ale to cholerne okno się nie otwiera, a to już wasz problem. 

 

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

 

Kacper Chorąbała 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


