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Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie 

8 marca – Dzień Kobiet – był dniem świątecznie obchodzonym w naszej szkole. 

   „Dzisiaj dzień piękny, uroczysty! 

   Taki dzień raz się w roku zdarza, 

   gdy 8 Marca z gwarem wiosny 

   wytryśnie z kartek kalendarza. 

     Tak, to wspaniałe, wielkie święto, 

     więc śpieszą chłopcy i panowie 

     z bukietem życzeń w barwach kwiatów 

     – uśmiechnąć się do wszystkich Kobiet.” 

   Jak co roku atrakcje dla Pań i Dziewczyn przygotowała męsko-chłopięca część 

Samorządu Uczniowskiego. Złożyliśmy życzenia, zakupiliśmy słodkości i wiosenne 

kwiaty. Bardzo staraliśmy się, aby ten dzień był szczególny – wesoły, kolorowy  

i miły, gdyż wiele zawdzięczamy naszym Paniom i Koleżankom. Od pierwszej lekcji 

chłopcy ze wszystkich klas osobiście składali żeńskiej części swoich klas życzenia  

i wręczali upominki. 

   Apel przygotowali chłopcy z klasy VI, a uroczyste życzenia dla Pań  

i Dziewczynek złożył przewodniczący Samorządu Uczniowskiego oraz Pan Dyrektor. 

Na zakończenie wszyscy mężczyźni - mali i duzi - odśpiewali „Sto lat” żeńskiej części 

naszej szkoły. 

   Nasze koleżanki w tym dniu  wyglądały bardzo ładnie, wszystkie przyszły  

w sukienkach lub spódniczkach i miały „bajeczne” fryzury w związku z ogłoszonym 

konkursem „ Na najładniejszą fryzurę” 

 

A oto wyniki konkursu: 

Klasy młodsze: 

I miejsce – Jagoda Markiewicz 

II miejsce – Kinga Niezabitowska 

III miejsce – Alicja Cieślik 

Wyróżnienia – Dymek Anna, Świątkowska Klaudia, Morszczyzna Iga 

  

Klasy starsze: 

I miejsce – Natalia Niezabitowska 

II miejsce – Julia Kilian 

III miejsce – Amelia Cieślik 

Wyróżnienia – Anna Sędłak i Zofia Mikita   
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Wydarzenia szkolne 

   Od dwóch lat nasza szkoła nosi imię Powstańców Styczniowych. Tradycją więc staje się 

obchodzenie Dnia Patrona. 

   W tym roku uroczystość ta nieco się przesunęła i miała miejsce 2 marca. Wszyscy uczniowie 

przyszli tego dnia odświętnie ubrani. Naszych patronów uczciliśmy uroczystym apelem, który 

przygotowali szóstoklasiści pod kierunkiem pań – Agnieszki Mazur i Małgorzaty Nowak. 

Akompaniament przy recytacjach zapewnił pan Jakub Tarnawski. Pod jego kierunkiem uczennice klasy 

siódmej – Ola i Sylwia - przygotowały wojskowe pieśni. 

   Święto to przybliżyło społeczności uczniowskiej wydarzenia z historii Polski związane z naszymi 

patronami. 

 

 

W  dniu  9  marca  dzieci  z  oddziałów  przedszkolnych  3-4  i  5-6-latków  uczestniczyły  

w wyjeździe do Opola Lubelskiego. Dzieci zwiedziły Opolskie Centrum Kultury, wzięły udział w 

audycji  radiowej  Radia  internetowego  Progress  oraz  obejrzały  bajkę  w  kinie  

pt. Pszczółka Maja - Miodowe Igrzyska. Podczas audycji popłynęło mnóstwo pozdrowień dla rodziców,  

rodzeństwa i nauczycieli. Dzieci zadowolone wróciły do przedszkola. 

A.W. 
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  Pierwszy dzień tegorocznej wiosny  - 21 marca - tradycyjnie obchodziliśmy  w naszej szkole jako 

Dzień Samorządności. Najpierw wypełniliśmy codzienne obowiązki uczniowskie, a potem był czas na atrakcje. 

Podczas okolicznościowego apelu poznaliśmy „nowe Grono Pedagogiczne”, które składało się z uczniów 

klasy VII. W rolę dyrektora szkoły wcielił się Bartek Niewiadomski – przewodniczący naszego Samorządu 

Uczniowskiego. Grupa przedszkolna i zerówka przygotowały pod kierunkiem swoich pań piękną marzannę, która 

pięknie ozdobiła nasz szkolny korytarz. Następnie w każdej klasie odbyły się 3 nietypowe lekcje,  prowadzone 

przez siódmoklasistów. Trzeba przyznać, że niektórzy z nich byli bardzo wymagającymi belframi. 

Kolejnym punktem była prezentacja uczniowskich talentów. Zebraliśmy się w sali gimnastycznej  

i podziwialiśmy różne występy – wokalne, sportowe i taneczne. Mogliśmy odkryć zdolności wielu uczniów. 

Niektóre prezentacje zadziwiły wysokim poziomem. Uczestnicy zostali nagrodzeni gromkimi brawami i słodkim 

upominkiem. 

To był udany dzień. Pomimo niezbyt wiosennej pogody, wracaliśmy do domów w przyjemnych 

nastrojach.                                                           A.M. 
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W marcu wśród dziewcząt i chłopców odbył się Szkolny Turniej  

w Tenisie Stołowym. Turniej przebiegał w zdrowej, sportowej 

atmosferze na wysokim poziomie technicznym. Podczas zawodów 

można było zaobserwować duże zaangażowanie zawodników- co 

bardzo cieszyło organizatora- pana dyrektora Mieczysława 

Muszkiewicza. 

 

Wyniki dziewcząt z klas VI- VII 

I miejsce - Aleksandra Traczyk, kl.. VII 

II miejsce - Sylwia Szeląg, kl. VII 

III miejsce - Małgorzata Dymek, kl. VII 

 

Wyniki chłopców z klas VI- VII 

I miejsce - Bartosz Niewiadomski, kl. VII 

II miejsce - Kacper Mikołajewicz, kl. VII 

III miejsce - Łukasz Nagrodzki, kl. VI 

 

Wyniki dziewcząt z klas IV - V 

I miejsce - Wiktoria Traczyk, kl. V 

II miejsce - Klaudia Moleśtak, kl. V 

III miejsce - Natalia Rokosz, kl. IV 

 

Wyniki chłopców z klas IV - V 

I miejsce - Filip Solis, kl. IV 

II miejsce - Kajetan Dudek, kl. V 

III miejsce - Patryk Stanisławek, kl. IV 

                              J.M. 

W marcu wśród dziewcząt i chłopców odbył się 

Szkolny Turniej w Tenisie Stołowym. Turniej 

przebiegał w zdrowej, sportowej atmosferze na 

wysokim poziomie technicznym. Podczas zawodów 

można było zaobserwować duże zaangażowanie 

zawodników- co bardzo cieszyło organizatora- pana 

dyrektora Mieczysława Muszkiewicza. 

J.M. 

 Dnia 26 marca 2018 r. w Gminnym Centrum 

Kultury w Józefowie nad Wisłą odbywały się 

gminne eliminacje 37. Małego Konkursu 

Recytatorskiego. Naszą szkołę reprezentowały trzy 

osoby – Katarzyna Mikołajewicz i Bartosz Sokół z 

kl. IV oraz Martyna Duda z kl. V. Uczniowie 

zaprezentowali recytację jednego wiersza. Martyna 

Duda zajęła III miejsce. Gratulujemy! 

A.M. 
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W marcu 2018r. został ogłoszony w naszej szkole konkurs plastyczny „Kartka Wielkanocna”. Konkurs  

skierowany był do dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas 1-3. Jego celem było kultywowanie 

tradycji związanych z Wielkanocą oraz rozwój umiejętności plastycznych. Do konkursu przystąpiło wielu 

uczestników, a poziom wykonania kartek świątecznych był bardzo wysoki. Na tablicy szkolnej zaprezentowano 

wytwory dzieci. Jury (siedmiu oceniających), poprzez przyznawanie punktów każdej pracy,  wyłoniło laureatów 

konkursu. Wyniki przedstawiają się następująco: 

Oddziały przedszkolne: 

I miejsce   - Iga Morszczyzna 

II miejsce – Nikola Chmielewska, Karol Kalinowski (ex aequo) 

III miejsce – Jakub Sokół, Wiktoria Kołodziej (ex aequo) 

 

Klasy 1-3 

I miejsce   - Michał Wilczopolski, klasa II 

II miejsce – Klaudia Świątkowska, klasa III 

III miejsce – Filip Żurawski, klasa II 

 

Gratulujemy laureatom konkursu plastycznego „Kartka Wielkanocna”. Rozdanie nagród podczas festynu 

szkolnego. 

Opiekun konkursu: K. Piłat 

    



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  

☺ 02.03 Dzień Patrona 

☺ 08.03 Dzień Kobiet 

☺ 09.03 Wycieczka klas młodszych 

☺ 21.03 Dzień Samorządności 

☺ 26.03 Konkurs recytatorski 

☺ 27.04 Konkurs BRD 

☺  27.04 Turniej Piłki Nożnej w 

Józefowie n/Wisłą 
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KWIECIEŃ 2018 

  W dniach 23 i 24 kwietnia 2018r. odbył 

się dwudniowy Test Umiejętności  

Trzecioklasisty wydawnictwa Nowa Era.  

Do swojego pierwszego zewnętrznego 

sprawdzianu wiedzy przystąpiło 12 uczniów 

klasy trzeciej. Pierwszego dnia dzieci zmagały 

się z czytaniem i pisaniem opowiadania, czyli 

z testem humanistycznym. Drugiego dnia 

przydała się znajomość tabliczki mnożenia 

oraz umiejętność rozwiązywania zadań 

matematycznych. Wszystkim życzymy 

uzyskania wysokich wyników.                  J.M. 

W piękny majowy dzień klasa III zamiast plastyki w klasie 

urządziła sobie plener malarski. Wszyscy stanęli przy sztaludze 

z pędzlami i paletami w dłoniach. Zadaniem dzieci było 

namalowanie pięknego wiosennego pejzażu. Utrudnieniem 

zadania było to że uczniowie mieli do dyspozycji tylko kolory 

podstawowe. W celu uzyskania innych kolorów musieli łączyć 

ze sobą odpowiednie kolory podstawowe. Uczniowie pracowali 

z wielkim zaangażowaniem i poświeceniem. Wykonane prace 

będą ozdobą klasy.  


