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Szkoła Podstawowa w Chruślinie 

Na inaugurację nowego roku szkolnego 2017/2018 , która odbyła się 

4 września o godzinie 9.00 przybyli uczniowie klas 0 – VII, Grono 

Pedagogiczne, dyrektor szkoły,  rodzice, dziadkowie, prawni 

opiekunowie oraz przedszkolaki. Uroczystość rozpoczęto od 

wprowadzenia Pocztu Sztandarowego i odśpiewania hymnu 

państwowego.  Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły – Mieczysław 

Muszkiewicz, który powitał wszystkich serdecznie. Szczególne słowa 

zostały skierowane do uczniów  oraz ich rodziców. 

Dyrektor życzył wszystkim wielu sukcesów oraz satysfakcji ze 
zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Nauczycielom satysfakcji z 
pracy, a rodzicom zadowolenia z sukcesów dzieci. 

Mamy nadzieję, że każdemu z nas ten nowy rok szkolny przyniesie wiele sukcesów i satysfakcji 

z dobrze wykonanej pracy, a jak najmniej kłopotów i problemów. 
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Wydarzenia szkolne 

10 października 2017r. dzieci z oddziału przedszkolnego i z  klas młodszych uczestniczyły  

razem ze swoimi wychowawczyniami  w wycieczce do Lublina. W jednym z centrów handlowych 

oglądały największą w Polsce wystawę budowli z klocków LEGO. Wystawa była imponująca. Na dużej 

przestrzeni zgromadzono ekspozycje przedstawiające fragmenty miast, postacie, budynki, maszyny, 

pojazdy – a wszystko to ułożone z maleńkich klocków. Był m.in. Pałac Kultury i Nauki, stacja kolejowa 

z jeżdżącym pociągiem, park jurajski, postać piłkarza Roberta Lewandowskiego, statek Titanic i wiele 

innych konstrukcji. Niektóre eksponaty były interaktywne. Duże zainteresowanie wzbudzał ogromny 

samolot amerykańskich linii lotniczych zbudowany z miliona klocków LEGO. Po obejrzeniu całej 

wystawy uczniowie mogli w „strefie zabawy” samodzielnie  konstruować różne budowle i układać 

klocki według wzorów. Przy tak przyjemnym zajęciu czas upłynął bardzo szybko. Ostatnim punktem 

wycieczki był pobyt w restauracji  Mac Donald, wspólny posiłek i zabawy na zjeżdżalni. Wycieczka 

bardzo się dzieciom podobała. Niektórzy wrócili z niej zarażeni pasją budowania, bo przywieźli 

zakupione zestawy klocków LEGO do konstruowania w domu                    K. Piłat 

. 

Z końcem września w  naszej 

szkole obchodziliśmy Dzień 

Chłopaka. W tym dniu wszystkie 

dziewczynki obdarowały swoich 

kolegów symbolicznymi 

prezentami. Z pewności wszyscy 

chłopcy byli bardzo zadowoleni.  
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Rytm życia szkoły wyznaczony jest w ogromnej mierze kalendarzowym biegiem, a szczególne znaczenie mają 

rocznice i święta. Dzień Edukacji Narodowej jest właśnie takim momentem, kiedy raz w roku uczniowie mogą 

podziękować nauczycielom i pracownikom szkoły za trud, serce oraz wkład włożony w wychowanie i nauczenie 

młodych ludzi. 

Z okazji DEN w Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie 16 października 2016r. 

odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów klas starszych. Uczniowie wystąpili tym razem z 

„Koncertem Życzeń”, dedykowanym wszystkim pracownikom oświaty, przygotowanym pod kierunkiem Pani 

Katarzyny Surmy i Pani Małgorzaty Nowak. Za aranżację muzyczną odpowiedzialny był jak zwykle Pan Jakub 

Tarnawski.  Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz oczywiście 

uczniowie. 

Część oficjalna przebiegała w bardzo podniosłej atmosferze. Wprowadzono Sztandar Szkoły i odśpiewano hymn 

polski. Następnie głos zabrał Pan Dyrektor Mieczysław Muszkiewicz, który złożył serdeczne życzenia 

nauczycielom, pracownikom oświaty oraz pracownikom obsługi, a także wręczył nagrody. 

Wiele ciepłych słów i życzeń padło z ust zaproszonych gości. Słowa uznania w stosunku do dyrektora, 

nauczycieli i pracowników naszej szkoły wyraził pan Tomasz Giza, który wystąpił w imieniu Wójta Gminy – 

Grzegorza Kapicy. 

Po części oficjalnej odbył się długo wyczekiwany „Koncert Życzeń”, który poprowadzili Sylwia Szeląg i 

Mateusz Gregorczyk. W trakcie koncertu młodzi artyści zaprezentowali niebywałe talenty wokalne i 

recytatorskie. Wykonywane utwory dedykowano poszczególnym nauczycielom i pracownikom. Ten niezwykły 

„Koncert Życzeń” okazał się wspaniałą okazją do wspólnego spędzenia miłych chwil, a także do wyrażenia 

wdzięczności wszystkim pracownikom oświaty. Na zakończenie Pan Dyrektor podziękował uczniom i 

nauczycielom, którzy przygotowali całość uroczystości. 
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20 października 2017r. byliśmy świadkami  Ślubowania Pierwszaków.  Na uroczystość przybyła 

cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście: pan Tomasz Giza – inspektor do spraw oświaty w 

Gminie Józefów nad Wisłą oraz rodzice uczniów. Wśród gości dostrzegliśmy też kilka babć, które 

przyszły obejrzeć swoje wnuczęta.  

Pierwszaki przygotowały występ złożony z wierszyków oraz piosenek o szkole. Wszyscy pięknie 

się zaprezentowali, nikt swojej roli nie zapomniał! Potem starsi uczniowie przeprowadzili pierwszakom 

„egzamin”- było kozłowanie piłką koszykową, udzielanie odpowiedzi na trudne pytania ukryte w 

balonach oraz próbowanie cytryny. Po zdanym egzaminie nastąpił moment złożenia przez uczniów 

uroczystego ślubowania. W tym roku po raz pierwszy uczniowie ślubowali na sztandar szkoły, więc 

wyglądało to naprawdę dostojnie. Po ślubowaniu pan Dyrektor Mieczysław Muszkiewicz  pasował 

pierwszaków na uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie. 

Tradycyjnie pasowanie odbyło się z pomocą drewnianego ołówka – symbolu uczenia się. Z rąk  

wychowawczyni uczniowie dostali pamiątkowe dyplomy, od dyrektora gry edukacyjne, a od rodziców 

szkolne upominki. Rodzice byli też pomysłodawcami pięknych biretów i znaczków z symbolami 

narodowymi, w które pierwszaki były przystrojone. Życzenia nowym uczniom złożyli: wychowawca, 

Dyrektor oraz inspektor oświaty w naszej gminie. Na koniec uroczystości rady dla pierwszaków 

wyrecytowali uczniowie klasy drugiej. Mieli też dla młodszych kolegów upominki. Uroczystość 

ślubowania zakończył poczęstunek dla klasy pierwszej i drugiej przygotowany przez rodziców 

pierwszaków. Mamy nadzieję, że ślubowanie zapadnie pierwszakom na długo w pamięci. 

Wychowawczyni klasy I: K. Piłat 
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    18 października gościliśmy w naszej szkole gtupę Artystyczną „Rekonstrukto”, która 

przeprowadziła wśród naszej młodzieży pokaz historyczny pt. „Staropolskie Sarmatyzm i Epoka 

Szlachecka”. Dzieci zostały zapoznane z obyczajami i kulturą epoki szlacheckiej. Miały okazję 

obejrzeć typowy strój sarmaty, bogatą kolekcję broni i rekwizytów. W trakcie całego pokazu wszyscy 

uczniowie świetnie się bawili, a na koniec mogli osobiście zapoznać się z rekwizytami, dotknąć je, 

wziąć je do ręki. Największe zainteresowanie wzbudziło krzesło inkwizycyjne 

 

 

    W dniu 29 października 2017r. dzieci z młodszej grupy przedszkolnej oraz oddziału zerowego 

uczestniczyli w wycieczce do Teatru Muzycznego w Lublinie na przedstawienie teatralne pt. „Kot w 

butach” przygotowane na podstawie bajki Jana Brzechwy. Młodziutka publiczność śledziła nieznane 

dotąd im historie o najsłynniejszym kocie i jego Panu Janku. Wśród wielu przygód spotkali na swojej 

drodze przemądrzałe kuropatwy, dzielne zające a także czarownicę i czarnoksiężnika, który zmienił się 

w groźnego lwa, sprytną żmiję, a nawet w mysz. Jak w każdej z bajek wszystko dobrze się zakończyło.  

Kolejnym ciekawym punktem wycieczki był posiłek w Mc’Donalds oraz wizyta w fabryce słodyczy 

„Manufaktura słodyczy- Cukier Lukier”. Dzieci na własne oczy zobaczyły jak powstają cukierki  

i lizaki. Na zakończenie każde dziecko wykonało własnego lizaka oraz otrzymało cukierki. Do domu 

wróciliśmy pełni wrażeń. 

A. W. 
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 "Książka nas łączy” - pod takim hasłem w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad 

Wisłą w dniu 26 października 2017r.odbyła się impreza czytelnicza „Cała Gmina Czyta Dzieciom”. 

Uczniowie z klasy II, III i IV naszej szkoły wspólnie z rówieśnikami z innych szkół z terenu 

gminy uczestniczyli w zabawach i konkursach czytelniczych. Podczas imprezy dzieci mogły sprawdzić 

swoją wiedzę czytelniczą, umiejętności logicznego myślenia oraz umiejętności zręcznościowe podczas 

przebierania grochu jak Kopciuszek.  

Trzyosobowe zespoły z klas miały możliwość zaprezentowania swoich umiejętności 

charakteryzatorskich wcielając się w bohaterów literackich. 

Uroczystość rozpoczęła się od głośnego czytania opowiadania Agnieszki Frączek „Uczciwość, 

czyli łaciata radość”. Lektorami byli: p. Adam Rędzia - przewodniczący Rady Gminy, p. Justyna 

Michalec – dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Józefowie nad Wisłą oraz p. Joanna Suchowolak – 

dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą. 

Impreza była też okazją do podsumowania czytelnictwa uczniów szkół podstawowych z terenu 

naszej gminy w roku szkolnym 2016/17. Z tej okazji z naszej szkoły nagrodzeni zostali Karol 

Kalinowski z klasy III i Julia Kilian z klasy VI, którzy otrzymali upominki z rąk pana Adama Rędzi- 

przewodniczącego Rady Gminy.  
Panie Joanna Mróz i Katarzyna Surma przygotowały dzieci na konkurs oraz sprawowały nad nimi 

opiekę podczas wyjazdu. 

AS 

Nauczyciel zawsze sprawdza sprawdziany z materiału. Praca nauczyciela jest bardzo trudna, polega przede 

wszystkim na kształceniu i wychowywaniu młodych ludzi. Praca ta jest bardzo trudna, ponieważ uczniowie 

potrafią być bardzo niemili. Dopiero po ukończeniu szkoły, uczniowie doceniają trud nauczyciela włożony przez 

wszystkie lata. Nauczyciel uczy dzieci czytać, pisać, liczyć. Moim zdaniem jest to praca naprawdę dobra, 

ponieważ można pomagać innym osobom. Dzięki tej pracy także można komuś coś dokładnie wytłumaczyć. 

Praca nauczyciela polega na pomaganiu uczniom. Nauczyciel musi dużo rozmawiać z uczniami oraz wysłuchać 

ich. Tak naprawdę to dzięki nauczycielom potrafię napisać różne zdania. Nauczyciel ma na celu wychowanie i 

uczenie dzieci. Nauczyciele muszą mieć dużą wiedzę, bez niej nie są w stanie uczyć młodych ludzi. Praca 

nauczyciela nie jest taka łatwa. 

Oliwia Nagrodzka klasa III 

Praca nauczyciela polega na przekazywaniu wiedzy uczniom, inspirowaniu ich do wyrażania własnych myśli. 

Nauczyciele wspierają uczniów w rozwoju oraz zapewniają bezpieczeństwo podczas zajęć i na przerwach. 

Jagoda Markiewicz klasa III 
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Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny jest to czas zadumy i wspomnień bliskich nam 

osób, których już przy nas nie ma. W tym okresie wspominamy również tych, którzy żyli przed nami  

i wypełniając w swoim życiu bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie. 

W dniu Wszystkich Świętych ludzie przychodzą na cmentarze, aby zapalić znicze, pomodlić się za 

swoich najbliższych zmarłych, przyjaciół, a także bohaterów narodowych, którzy oddali swoje życie w 

obronie ojczyzny. 

W przededniu tak ważnego dla każdego wierzącego święta uczniowie naszej szkoły, jak co roku udali 

się na  Złotą Górę na grób poległych żołnierzy w czasie Powstania  Styczniowego. Uporządkowali 

miejsce w około pomnika oraz zapalili znicze.  

 

     



Szkolny Poślizg 

Wydawca: Samorząd Uczniowski „ Szkolny organ prasowy” 

Szkoła Podstawowa w Chruślinie  E– mail: ekoszkola-chruslina@go2.pl;  

adres strony internetowej:  www.spchruslina.pl                       

Logo: Szkoła promująca zdrowie 

Opiekun gazety – Małgorzata Nowak 

Korekta: Katarzyna Surma  

Skład i druk     – pracownia komputerowa przy Szkole Podstawowej w Chruślinie,  

         uczniowie kl. IV – VII, pod kierunkiem Małgorzaty Nowak 

  
 

Szkolne kalendarium  

☺ 04 - 09 – rozpoczęcie roku szkolnego 

☺ 14 - 09 – wybory do Samorządu 

Uczniowskiego  

☺ 10 - 10 – wycieczka do Lublina 

☺ 16 - 10 – Dzień Edukacji Narodowej  

☺ 18 - 10 – grupa rekonstrukcyjna 

☺ 18, 19  - 10 –  pożegnania lata 

☺ 20 - 10 – ślubowanie klasy I 

☺ 23  - 10 – wycieczka do Lublina 

☺ 26 - 10 – Cała gmina czyta dzieciom 

☺ 29 - 10 – wycieczka do teatru 
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PAŹDZIERNIK 2017 

14 września odbyły się wybory do Samorządu 

Szkolnego. W wyborach kandydowali uczniowie z klas 

IV - VII.  

Przewodniczącym SU został Bartosz Niewiadowski, 

zastępcą Kacper Mikołajewicz, a skarbnikiem Zofia 

Mikita. Opiekunami Samorzadu Uczniowskiego 

zostały panie Katarzyna Surma i Edyta Wójtowicz. 

Lato już dawno za nami... Jesień zagościła już 
u nas na dobre. 18 i 19 października 
uczniowie naszej szkoły wraz z 
wychowawcami, aby wykorzystać ostatnie 
ciepłe dni i żeby móc cieszyć się wspaniałym 
słońcem, zorganizowali szkolny piknik. Na 
placu koło boiska  przygotowany został grill 
i  ognisko, przy których uczniowie mogli 
upiec kiełbaski, jabłka i kartofle.  Impreza 
okazała się wyśmienita. Po solidnym posiłku 
wszyscy uczniowie z ochotą bawili się na 
boisku i placu zabaw w promieniach 
jesiennego słonka. 


