
    Szkolny Poślizg 
W tym numerze: 

Dzień Babci i 
Dziadka 

2 
 

Konkursy 3 

Spotkanie z 
Policją 

Wybory do 

MRG 

4 
 

4 

Spotkanie z 
muzyką 

Góra Grosza 

5 
 

5 

Bezpieczne 
ferie 

Podsumowanie 

półrocza 
 

6 
 

6 

Mój głos w 
sprawie... 

7 

Kalendarium 8 

Szkolny Organ Prasowy 

Styczeń/Luty 

   Rok 2018 
157 

Gazetka szkolna  NR 157  2017/2018 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie 

  W  dniu 13 lutego 2018r. w naszej szkole odbyła się zabawa choinkowa. 
Impreza rozpoczęła się przedstawieniem przygotowanym przez klasy I - III pod 

opieką pań: Joanny Mróz, Katarzyny Piłat i Marii Skórskiej. W pięknie udekorowanej 

sali młodzi artyści wcielili się w postacie bajkowe.  

Zaraz po przedstawieniu został rozstrzygnięty konkurs informatyczny  
na najładniejszą kartkę świąteczną, którego organizatorką była pani Małgorzata 

Nowak. Laureaci konkursu otrzymali zasłużone nagrody. 

 Następnym punktem wieczoru było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego o 
straży pożarnej, zorganizowanego przez panią Katarzynę Piłat. Wykonawcy 

najładniejszych rysunków również otrzymali nagrody.  

Potem rozpoczął się bal. Panie animatorki zabawiały dzieci, więc zarówno 
mali, jak i duzi, świetnie się bawili. Zmęczeni uczniowie mogli odpocząć i posilić się 

w klasach, gdzie rodzice przygotowali poczęstunki. Bal karnawałowy zakończono 

późnym wieczorem. Wszyscy zadowoleni i uśmiechnięci wrócili do domów. 

       Mateusz Gregorczyk kl. VI 
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Wydarzenia szkolne 

25 stycznia bieżącego roku, w czwartek odbył się Dzień Babci i Dziadka w naszej szkole. 

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 930 w sali gimnastycznej. Na początku najmłodsze dzieci śpiewały piosenki. Po 

występie przedszkolaków i zerówki zaprezentowali się uczniowie z klas I- III przedstawiając bajkę „Jaś i Małgosia”. 

Występy były miłym akcentem dla wszystkich babć i dziadków, którzy długo oklaskiwali wnuczęta. Po występach 

dla wszystkich gości był przygotowany przez rodziców słodki poczęstunek. Wspaniałym zakończeniem uroczystości 
szkolnych było wręczenie babciom i dziadkom laurek z życzeniami. 

Klaudia Świątkowska, kl. 3 

 

W naszej szkole 25.01.2018r. odbył się Dzień Babci i Dziadka. Z tej okazji przygotowano dwa przedstawienia. 

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 930 w sali gimnastycznej. W jednym przedstawieniu brały udział dzieci z klas I- III, 

które zaprezentowały bajkę o „Jasiu i Małgosi”, a w drugim dzieci z klas „0” i przedszkola przedstawiły jasełka. Następnie 

dzieci zaśpiewały piosenki i poszły złożyć życzenia babciom i dziadkom. Potem część osób poszła na górny korytarz, gdzie 

był poczęstunek, a niektórzy do zerówki i przedszkola. Na koniec wszyscy porozchodzili się do domów z babciami  
i dziadkami. 

Karol Kalinowski, kl. III 

Styczeń to miesiąc, gdy za oknem jest biało, zimno i smutno, ale w tym miesiącu jest też wyjątkowe święto, dzięki 

któremu niemal wszystkim robi się cieplej na sercu. To święto to Dzień Babci i Dziadka, które w naszej szkole obchodzone 

było 25 stycznia 2018 roku. 

Zaproszeni goście przybyli na uroczystość, która rozpoczęła się o godzinie 930 programem artystycznym 

przygotowanym przez dzieci pod przewodnictwem nauczycieli. Jako pierwsze wystąpiły przedszkolaki przedstawiające 
jasełka ze wspólnym kolędowaniem. Następnie dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w bajce pt. „Jaś i Małgosia”, w 

której wystąpiły dzieci z klas I- III. Dzieci złożyły dziadkom najserdeczniejsze życzenia, obdarowując ich przy tym 

własnoręcznie zrobionymi laurkami. 

Rodzice również zaangażowali się przygotowując słodki poczęstunek dla przybyłych gości. Spotkanie upłynęło  

w miłej, serdecznej atmosferze. Ten dzień był wyjątkowy, pełen uśmiechu, radości, dumy, ale także wzruszeń i łez. 

Jagoda Markiewicz, kl. III 

    Dzień Babci i Dziadka w naszej szkole odbył się 25 stycznia 2018r. Uroczystość zaczęła się od występu klas I- III na 

sali gimnastycznej. Odbyło się przedstawienie pod tytułem „Jaś i Małgosia”. Mali artyści przedstawiali znaną już historię 

rodzeństwa zagubionego w lesie. Wszyscy zgromadzeni doskonale wiedzieli, jak zakończy się przygoda Jasia i Małgosi. 

Czarownica zadrwiła z nastolatków, którymi kierowało łakomstwo. Wszystkim gościom bardzo podobał się występ. 

Tegoroczny Dzień Babci i Dziadka na długo zostanie w mojej pamięci. 

 Oliwia Nagrodzka, kl. III 
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  Dnia 13 lutego na zabawie choinkowej nastąpiło rozstrzygnięcie corocznego konkursu na kartkę 

świąteczną. Warunkiem udziału w konkursie było przygotowanie kartki o tematyce świątecznej  

w dowolnym programie graficznym. 
    W tym roku wpłynęła największa liczba prac, bo aż 35. Kartki zostały podzielone na 2 grupy wiekowe: 

klasy młodsze 1-3 i klasy starsze 4-7. Oto wyniki konkursu: 

Klasy 1-3 
  I miejsce- Michał Wilczopolski 

  II miejsce- Krystyna Siudem 

  III miejsce- Anna Dymek i Karol Kalinowski 
Klasy 4-7 

  I miejsce- Mateusz Gregorczyk 

  II miejsce- Patryk Stanisławek 

  III miejsce- Martyna Duda i Jakub Krukowicz 

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe. Gratulacje dla zwycięzców! 

Nasi uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym „Zapobiegajmy pożarom” organizowanym 
przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Konkurs miał na celu zainteresowanie 

dzieci tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych. Tematyka konkursu 

obejmowała udział jednostek pożarnych w akcjach ratowniczo – gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, 

ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa.  
Do etapu gminnego przekazano prace pięciorga uczniów: Adriana Dudzika, Amelii Surdackiej, Natalii Rokosz, 

Julii Kołodziej i Julii Kilian. Wyróżniono natomiast pracę Sary Rachoń  z klasy pierwszej. 

Organizator konkursu na szczeblu szkolnym 

K. Piłat 
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Dnia 12 stycznia nasza szkoła 
gościła dwoje funkcjonariuszy 

Komendy Powiatowej Policji  

w Opolu Lubelskim. 

Ze względu na zbliżające się 
ferie zimowe tematem przewodnim 

spotkania było bezpieczeństwo w 

różnych sytuacjach, nie tylko 
szkolnych. Pani policjantka 

opowiadała o różnych przypadkach 

dotyczących przemocy, 
uzależnieniach, narkomanii  

i niebezpieczeństwach płynących  

z sieci. Podawała konkretne 

przykłady, które bardzo wszystkich 
zainteresowały. Spotkanie było 

bardzo ciekawe i pouczające. 

Pan Dyrektor dba o nasze 
bezpieczeństwo i dlatego co roku 

zaprasza przedstawicieli prawa do 

szkoły. 

Martyna Duda, kl. 5 

  

Dnia 8 stycznia 2018r. w naszej szkole odbyły się 
uzupełniające wybory przedstawiciela do MRG w Józefowie nad 

Wisłą. 

W komisji wyborczej pracowały uczennice klasy VII- 

Aleksandra Traczyk i Sylwia Szeląg. 

Kandydowały dwie uczennice z klasy V- Martyna Duda  

i Zofia Mikita. W głosowaniu wzięło udział 34 uczniów z klas IV- 

VII. Martyna Duda otrzymała 14 głosów, a Zofia Mikita- 20 

głosów. W wyborach zwyciężyła Zofia Mikita, która zastąpi 

dotychczasowego przedstawiciela- Mateusza Gregorczyka. 
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    Dnia 16 stycznia 2018r. naszą szkołę odwiedził pan Roman Brochocki- muzyk i autor piosenek. 

Jego pasją jest kolekcjonowanie niezwykłych instrumentów muzycznych z różnych stron świata  i granie 

na nich. Mieliśmy okazję  poznać niektóre z tych instrumentów, dowiedzieć się o ich pochodzeniu i 

usłyszeć wykonywane na nich melodie.  

    Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Niektórzy włączali się do wspólnego śpiewu, a innych 

gorące rytmy porywały nawet do tańca. Z niecierpliwością czekamy na kolejną wizytę pana Romana. 

   Dobrą tradycją naszej szkoły stało się uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji charytatywnej Góra 
Grosza. 
   Celem tej akcji  jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną 
rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź 
tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz 
programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.  
   W tym roku udało nam się zebrać kwotę 169,36 zł. W liczeniu uczestniczyli uczniowie klas IV –
VII. 
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Po wytężonej pracy i nauce nadeszła pora na długo wyczekiwane ferie zimowe (szkoda, że tylko 

2- tygodniowe). Ostatniego dnia nauki uczniowie całej szkoły obejrzeli prezentację multimedialną pt. 

„Bezpieczne ferie” przygotowaną przez p. Edytę Wójtowicz. Wszyscy żywo włączyli się w dyskusję i 

wymianę dobrych rad na temat bezpieczeństwa, nie tylko w czasie ferii, ale również w codziennym 

życiu. 

    Spotkanie to miało na celu uświadomienie dzieciom, jak uniknąć niebezpieczeństw oraz 

zachować się w sytuacjach zagrażających życiu i bezpieczeństwu. 

Edyta Wójtowicz 

Przełom stycznia i lutego to czas podsumowania pracy  

uczniów w pierwszym półroczu. Prezentujemy średnie  

ocen i frekwencje za I półrocze roku szkolnego: 

 

Średnia szkoły wynosi: 4,07 

 

Średnie ocen według klas: 

kl. IV- 4,11 

kl. V- 3.9 

kl.VI - 4,46 

kl. VII- 3,8 

 

Uczniowie osiągający najlepsze wyniki w nauce 

w klasach IV-VII: 

kl. IV- Filip Solis – 5,09 

kl. V– Martyna  Duda – 4,8 

kl. VI– Julia Kilian – 5,0 

kl. VII– Sylwia Szeląg – 4,57 

 

Osoby ze 100% frekwencją: 

Dominik Surdacki, kl. IV 
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Prezentujemy wypowiedzi uczniów klasy siódmej w dyskusji na temat:  

Czy w szkole powinien obowiązywać zakaz używania telefonów komórkowych?  

 

Moim zdaniem nie powinien obowiązywać zakaz używania telefonów komórkowych w szkole, 

ponieważ może być on potrzebny do komunikowania się z rodzicami. Zdarza się , że czegoś się zapomni z 

domu i wtedy można zadzwonić , żeby rodzic to przywiózł. Telefon pomaga też sobie przypomnieć informacje 
z poprzedniej lekcji. 

       Roksana Czaja 

    Moim zdaniem nie powinno być zakazu używania telefonów w szkole, ponieważ można się zrelaksować 

na przerwie przed następną lekcją. Telefon może się przydać, gdy czegoś nie wiemy z jakiegoś przedmiotu. Ale 

częściowo jestem za takim zakazem, bo niektórzy mogą za długo korzystać z telefonu i „ odłączyć się” od 
rzeczywistości. 

        Kacper Mikołajewicz 

    Moim zdaniem telefony przydają się w szkole, bo gdy np. coś się stanie, to można zadzwonić do 

rodziców. Ich używanie ma jednak też złe strony, bo gdyby jakiemuś uczniowi telefon zadzwonił na lekcji, to 

zwróciłoby to uwagę nie tylko właściciela, ale też innych uczniów i nauczyciela. Może się zdarzyć też taka 
sytuacja, że uczeń, grając w jakąś grę, zagapi się i może wtedy np.  spaść ze schodów. Podczas przerw 

uczniowie mogą robić sobie nawzajem  zdjęcia i bez zgody fotografowanego wstawiać na Facebook. 

          Norbert Siudem 

    Moim zdaniem jeżeli byłoby zabronione noszenie komórek do szkoły, wzbudziłoby to duże 

kontrowersje. Są negatywne skutki używania telefonów w szkole, np. upadek ze schodów ucznia grającego  

w jakąś grę. Ale z drugiej strony mogłaby się zdarzyć sytuacja, że uczeń czegoś zapomniał z domu, a jest  
to bardzo potrzebne. Wtedy może zadzwonić do rodzica. Bez telefonów w szkole byłoby nudno. Można jeszcze 

podać wiele argumentów, ale te pokazują, co by się działo, gdyby zabroniono używania telefonów w szkole. 

          Bartek Niewiadomski 

    Moim zdanie nie powinien obowiązywać zakaz przynoszenia telefonów do szkoły. Mogłaby się zdarzyć 

taka sytuacja, że uczeń, wracając ze szkoły, zauważyłby gdzieś pożar albo wypadek. Wtedy może zadzwonić 
do odpowiednich służb. Warto również wskazać, że uczniowie mogą łatwiej dotrzeć do informacji na jakiś 

temat. Przemawia za tym również to, że dziecko, które wraca do domu i zagada się z kolegą, może zadzwonić  

do rodziców, żeby się nie martwili. Na przerwach możemy się chwilę rozerwać, zagrać w bezpieczną grę.  
Na podstawie przedstawionych argumentów można wysunąć wniosek, że telefony komórkowe są potrzebne  

w szkole, ale musimy z nich odpowiednio korzystać. 

        Aleksandra Traczyk 

    Moim zdaniem powinno się zabronić w szkole korzystania z telefonów komórkowych. W szkołach  

przez komórki zdarzają się różne wypadki. Przez niektóre gry uczniowie stają się agresywni, przestają nad sobą 

panować. Tracą kontakt z rzeczywistością i myślą, że są w jakiejś grze. Mają coraz słabsze oceny, nie słuchają 
się, nie zwracają uwagi na nauczycieli, rodziców i innych uczniów. Gdy komuś na lekcji zadzwoni telefon, 

lekcja zostaje zakłócona. Poza tym uczeń, który ma nowszy model telefonu, uważa się za lepszego od innych  

i wtedy może to prowadzić do kłótni między rówieśnikami. 

 

 



Szkolny Poślizg 

Wydawca: Samorząd Uczniowski „ Szkolny organ prasowy” 

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

adres strony internetowej:  www.spchruslina.pl                       

Logo: Szkoła promująca zdrowie 
Opiekun gazety – Małgorzata Nowak 
Korekta: Agnieszka Mazur 

Skład i druk     – pracownia komputerowa przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych  
                             w Chruślinie, uczniowie kl. IV–VII, pod kierunkiem Małgorzaty Nowak 
  
 

Szkolne kalendarium  

☺ 08-01– wybory do Młodzieżowej Rady 

Gminy 

☺ 12-01– spotkanie z policją 

☺ 16-01– spotkanie z muzyką 

☺ 25-01– Dzień Babci i Dziadka  

☺ 13-02– zabawa choinkowa 

☺ 14-02– walentynki 

Str. 8 
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   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

LUTY 2018 

    Dzień świętego Walentego nie mógł przejść bez echa w naszej 
szkole. Z tej okazji została zorganizowana poczta walentynkowa. 

    Była to doskonała okazja, aby wyznać miłość swojej sympatii. Na 

kilka dnia przed dniem zakochanych w domu lub w szkole można było 

przygotować walentynkową laurkę, którą należało wrzucić do specjalnego 
pojemnika.  

    W dniu zakochanych walentynkowe amorki odpowiednio 

posegregowały pocztę i rozdały wszystkim adresatom.     

to coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi 

od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele 

katolickim obchodzone jest również tego dnia. Zwyczajem w tym dniu jest 

wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne (często pisane wierszem). 

Jaś pisze list do Małgosi: 
Nie jem śniadania, bo myślę o tobie, 

Nie jem obiadu, bo myślę o tobie, 

Nie jem kolacji, bo myślę o tobie, 

Nie śpię w nocy, bo ... JESTEM GŁODNY!!!  

W dniu świętego Walentego nic 
nie może dziać się złego. Nikt nie 

może się dziś złościć, bo dziś 

święto jest miłości  


