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Szkoła Podstawowa w Chruślinie 

* Cztery filiżanki miłości, 

* dwie filiżanki lojalności, 

* trzy filiżanki przebaczenia, 

* filiżanka przyjaźni. 

* Dwie łyżeczki czułości, 

* cztery kwarty wiary, 

* beczka śmiechu. 

Miłość połączyć z lojalnością  

i starannie zmieszać z wiarą. 

Przyprawić dobrocią, czułością  

i wyrozumiałością. Dodać przyjaźń  

i miłość. Obficie spryskać 

śmiechem. Wypiekać w słońcu. 

Serwować codziennie w obfitych 

porcjach! 

Grudniowe oczekiwanie  

Niemcy dobrze przygotowują się do świąt. Kiedy zaczyna się adwent, atmosfera w całym kraju robi się 

świąteczna i radosna. W domach pojawiają się adwentowe wieńce, a dzieci dostają adwentowe kalendarze z 

czekoladkami i drobnymi niespodziankami. W całych Niemczech organizowane są bożonarodzeniowe 

kiermasze, w niektórych miastach jest ich nawet kilka w różnych punktach, zwykle na starówkach, wokół katedr.  

Słodkie aromaty  

Podczas Wigilii dzieci dostają talerze świeżych i suszonych owoców, orzechów i ciasteczek. Dorośli też podczas 

bożonarodzeniowych świąt sięgają po słodkie smakołyki. Niemieckie gospodynie pieką rozmaite rodzaje 

ciasteczek, niektóre wieszane są na choinkach, inne zjadane. Do ulubionych należą pierniczkowe Lebkuchen. 

Często jada się też struclę z bakaliami. Do wszystkich ciast i ciasteczek dodaje się wówczas mnóstwo miodu i 

aromatycznych przypraw korzennych. W okresie radosnego oczekiwania na święta a także podczas samych świąt 

dorośli chętnie popijają grzane wino, również doprawione rozgrzewającymi ciało i serce przyprawami, takimi jak 

cynamon, kardamon czy goździki. 

Prezenty 

Mikołajki obchodzone są 6 grudnia, są jednym z ważniejszych dni podczas całego adwentu. Szczególnie 

wyczekiwane przez najmłodszych, ale podobnie jak w Polsce, są okazją do wzajemnego obdarowywania się 

upominkami przez wszystkich.  24 grudnia, czyli w Wigilię prezenty  przynosi Gwiazdor lub Dzieciątko. 

Niemieckie dzieci nie czekają na pierwszą gwiazdkę. 
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   Dnia 7 grudnia uczniowie z klas IV- VII wraz wychowawczyniami udali się na wycieczkę do Lublina. 

Na początku wszyscy udali się na spektakl pt. „Sposób na Alcybiadesa” w Teatrze im. Juliusza Osterwy.  

Teatr, jak i samo przedstawienie zrobiły na uczniach duże wrażenie. Stare plakaty na korytarzu, piękne 

balkony dla publiczności i znakomita gra aktorów podobały się wszystkim bez wyjątku. 

Kolejnym punktem wycieczki była zabawa w parku trampolin „Mania Skakania”, gdzie uczniowie skakali 

na trampolinach, robili salta i wspinali się po ścianie wspinaczkowej. Po 2 godzinach akrobacji widać już 

było zmęczenie na roześmianych twarzach i należał się solidny posiłek. Był to odpowiedni czas na 

restaurację McDonald’s. Tam uczniowie kupowali ulubione przekąski i napoje, nawet po kilka porcji i nikt 

nie wrócił do domu głodny. 

To był ostatni punkt wycieczki i przyszła pora na wyjazd do domu. Droga powrotna minęła szybko i w 

śpiewającej atmosferze. Uczniowie wrócili w świetnych nastrojach i z nadzieją na ponowną wycieczkę. 

   29  listopada 2017 roku  odbyły się szkolne andrzejki. Ten dzień był  wypełniony śmiechem  

i dobrą zabawą. Uczniowie klasy VII klas wprowadzili wszystkich  w świat czarów i wróżb 

andrzejkowych. Przygotowano akcesoria niezbędne do przeprowadzenia wróżb, takie jak wycięte  

z tektury czerwone serca, lany wosk, kartki z wróżbami. Gdy doszło do wróżenia, żartom i śmiechom 

nie było końca!  Dużą atrakcją były ciasteczka z wróżbą przygotowane przez dziewczynki z klasy VII. 

Wspólne pląsy sprawiły dzieciom mnóstwo radości i z pewnością pozostaną na długo w ich pamięci. 
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Wydarzenia szkolne 

Zgodnie z tradycją w dniu 6 grudnia naszą szkołę odwiedził św. Mikołaj. 

Pomocą służyły trzy śnieżynki z 7 klasy- Ola, Małgosia i Sylwia. Mikołaj 

odwiedzał kolejno wszystkie klasy, w każdej witany był entuzjastycznie 

przez uczniów. Dzieci, na powitanie Mikołaja zaprezentowały wierszyki, 

piosenkę, a także obiecały, że będą grzeczne i postarają się nie sprawiać 

kłopotu swoim rodzicom ani nauczycielom. Po takich deklaracjach Mikołaj 

przystąpił do swojego zadania – obdarzył dzieci miłymi upominkami, 

przyjmowanymi z wypiekami na twarzach i z nieskrywaną radością. 

Okazało się, ze wszyscy dostali prezenty- nie ma więc w naszej szkole 

niegrzecznych dzieci.  Kiedy wszystkie prezenty zostały rozdane, Mikołaj 

pożegnał się mówiąc, że czekają na niego jeszcze w wielu miejscach, więc 

musi się spieszyć, żeby wszędzie zdążyć. 

A więc do następnego roku drogi Mikołaju!!! 

W dniu 15.12.2017r. dzieci  z klas młodszych 

udały się na wycieczkę do Lublina. Odwiedziły 

Schronisko dla bezdomnych zwierząt, gdzie 

odbyły się zajęcia edukacyjne prowadzone 

przez doświadczonych pracowników.  Dzieci 

dowiedziały się o pochodzeniu psa i jego 

historii udomowienia. Wykładowca opowiadał 

o psich bohaterach jak również jaką ważną  

i przydatną rolę odgrywa pies w służbie 

człowieka. Na zakończenie nie zabrakło zasad 

bezpiecznego kontaktu z psem. Po zajęciach 

dzieci miały możliwość zwiedzić schronisko  

i zobaczyć zwierzęta, również te egzotyczne  

a także jak wyglądają ich pomieszczenia. 

Kolejny punkt wycieczki to atrakcje związane 

z parkiem trampolin „Mania skakania”, gdzie 

dzieci mogły się wyszaleć do woli. A następnie 

wszyscy udali się restauracji McDonald’s. 

Dzieci kupowały ulubione smakołyki i napoje  

i w drogę powrotną wybrały się najedzone  

a także w doskonałych humorach. 
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    Dnia 20 grudnia 2017r. dzieci z oddziałów przedszkolnych zaprezentowały „Jasełka”. Celem tej 

uroczystości było wprowadzenie uczestników w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Dzieci wcieliły 

się w rolę Maryi i Józefa, trzech króli, pasterzy, aniołów przybywających złożyć pokłon małemu 

Jezuskowi. Całość przedstawienia przeplatana była kolędami, tworzącymi świąteczny klimat. Do  

wspólnego kolędowania włączyli się rodzice, nauczyciele. Po występie przedszkolaków głos zabrał pan 

dyrektor Mieczysław Muszkiewicz, który złożył wszystkim świąteczne życzenia.  

     
   W ramach programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności „PROJEKTOR – wolontariat 

studencki” 18 grudnia dzieci z klas I- III oraz sześciolatki z zerówki wzięły udział w warsztatach plastycznych. 

   Celem warsztatów było pobudzanie kreatywności i wyobraźni dzieci, pogłębianie zdolności manualnych, 

rozwijanie umiejętności podejmowania twórczych decyzji oraz czerpanie radości z tworzenia. 

 Podczas zajęć pod kierunkiem pani Małgosi i pani Beatki studentek UMCS w Lublinie dzieci wykonywały 

ozdoby choinkowe. Wykonane bombki „Bałwanki” udekorują domowe choinki dzieci. Wszyscy  

z niecierpliwością czekamy na kolejne warsztaty. 



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  

☺ 06–11–  pokazy naukowe - Oceanarium 

sferyczne 

☺ 10-11–  akademia z okazji Święta 

Niepodległości 

☺ 21-11– Zebranie z rodzicami 

☺ 29-11– Andrzejki  

☺ 06-12– Mikołajki  

☺ 07-12– wycieczka do Lublina klas starszych 

☺ 12–12– Gminne zawody w halowej piłce nożnej 

( II miejsca drużyn dziewcząt i chłopców)  

☺ 15-12– wycieczka do Lublina klas młodszych 

☺ 18-12– warsztaty plastyczne 

☺ 20-12– Jasełka 
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   11 listopada 1918 roku - ta data zajmuje w naszej świadomości szczególne miejsce. Po 123 latach niewoli 

Polska odzyskała niepodległość.  

   Dnia 10 listopada 2017r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji święta 11 Listopada zwanego 

Świętem Niepodległości. W  tym roku przypada 99 rocznica odzyskania przez naszą Ojczyznę wolności w 1918 

roku. Program artystyczny przygotowany został przez uczniów klasy VI-VII pod kierunkiem pani Agnieszki 

Kozy. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego oraz wspólnym odśpiewaniem hymnu 

państwowego. Uczniowie przedstawili najważniejsze sceny z dziejów Polski od I rozbioru przez powstania 

narodowowyzwoleńcze aż po podpisanie traktatu wersalskiego. Akademię uświetnił występ dziewczynek z klasy 

IV, które wykonywały pieśni patriotyczne opowiadające o momentach trudnych i tragicznych, ale pokazały też 

bohaterstwo i patriotyzm. To była bardzo piękna lekcja historii, patriotyzmu i miłości do Ojczyzny. 


