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Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie 

   Dnia 9.11.18r. uczniowie klas starszych 

przedstawili uroczystą akademię. Była to szczególna 

lekcja historii, ponieważ scenariusz przybliżył 

wszystkim drogę Polaków do wolności. Zabrzmiały 

też ważne pieśni patriotyczne, w których śpiew 

włączyli się wszyscy.  

   W progi naszej szkoły 31 października 2018 roku 

zawitali muzycy z Filharmonii Lubelskiej z „Koncertem 

Pieśni Patriotycznej” i cały budynek wypełnił śpiew 

muzyków i społeczności szkolnej. Były też wspólne 

radosne i emocjonujące zabawy muzyczne, w których 

wszyscy uczniowie chętnie brali udział.   

 Nasi uczniowie we wrześniu i październiku  brali udział w akcji BohaterON. 

Chcąc uhonorować uczestników Powstania Warszawskiego, uczniowie z klas od 0 

do VIII wysłali 100 symbolicznych kartek na 100 – lecie odzyskania 

Niepodległości. Na kartkach wypisali życzenia dla Powstańców pamiętając o ich 

bohaterstwie i poświęceniu dla Ojczyzny. Kartkę mogli wysłać do anonimowego 

Powstańca lub zaadresować ją do konkretnego uczestnika Powstania 

Warszawskiego. Młodsze dzieci napisały życzenia z pomocą rodziców i ozdobiły je 

rysunkami.                                                                                                   A.K., A.M. 
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Wydarzenia szkolne 

W dniu 6 grudnia, jak co roku, 

odwiedził naszą szkołę Święty 

Mikołaj. Przyniósł dużo prezentów,    

nauczycielom rózgi. Dzieci bardzo 

się ucieszyły. Mikołaj miał też 

pomocnice– tak zwane Śnieżynki. 

Wszyscy się bardzo uradowali z 

upominków. Panie pomogły też 

nauczyć dzieci ładnych piosenek dla 

Świętego Mikołaj. Mamy nadzieję, że 

w następnym roku też nas odwiedzi. 

Był to mile spędzony dzień w szkole. 

Klaudia Moleśtak, kl. VI  

   Dnia 29 listopada w naszej szkole 

odbyła się zabawa andrzejkowa 

zorganizowana przez samorząd szkolny 

oraz jego opiekunów. Przedszkolaki 

bawiły się w godzinach zajęć, 

n a t o m i a s t  k l a s y  s t a r s z e  

4-8 od godz. 15:30 do 18:30. 

Najstarsza klasa zorganizowała różne 

wróżby. Była również foto budka ze 

zdjęciami, którą pomogła nam 

przygotować pani  J .  Stadnik. 

Poprowadziła również fajne zabawy. 

Muzykę zapewnił nam nasz pan 

k o n s e r w a t o r .  

   Zabawa wszystkim bardzo się 

podobała. Wróciliśmy do domu trochę 

zmęczeni, ale zadowoleni.  

Aleksandra Traczyk klasa 8  
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   „Ku niepodległej” – to temat 

pokazu historycznego grupy 

rekonstrukcyjnej „Rekonstrukto”,  

który odbył się w naszej szkole  

14 listopada 2018 roku.  

   W czasie przedstawienia 

prowadzący w barwny sposób 

przedstawili uczniom drogę Polaków do 

odzyskania niepodległości, 

umundurowanie, ekwipunek  

i uzbrojenie charakterystyczne dla 

poszczególnych zrywów 

niepodległościowych. Uczniowie 

wcielali się w postacie żołnierzy, 

sanitariuszek, rannych oraz przymierzali 

barwne stroje i oglądali repliki broni.  

   Wszyscy dobrze się bawili,  

a zarazem poznawali historię.  

   Dnia 7 grudnia uczniowie klas VII i VIII pod opieką pań – Agnieszki 

Mazur i Małgorzaty Nowak wyjechali do Kraśnika na spektakl Dziady cz. II. 

Przedstawienie przygotowali aktorzy teatru z Wrocławia. 

   Inscenizacja sztuki Adama Mickiewicza przeniosła wszystkich do 

cmentarnej kaplicy, gdzie odbywały się dziady, czyli wywodzący się jeszcze z 

czasów pogańskich obrzęd na cześć zmarłych przodków. Na wezwania Guślarza 

zjawiały się na scenie duchy Aniołków, złego pana oraz dziewczyny – Zosi. 

Każda zjawa prosiła o coś , aby móc dostać się do nieba, a odchodząc wygłaszała 

do zebranych naukę moralną. 

   Występom młodych aktorów towarzyszyły efekty specjalne, które 

wzmagały nastrój tajemniczości i grozy. Widzowie mogli też poznać niektóre 

fakty z życia naszego wieszcza narodowego. 

   Spektakl zrobił na nas duże wrażenie i przybliżył nam tekst obowiązkowej 

lektury. 

   Po tej duchowej uczcie przyszedł czas na coś dla ciała – udaliśmy się do 

pobliskiej kawiarni na pyszną pizzę i zapiekanki. Następnie wróciliśmy do 

szkoły. 

A.M. 
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    Dnia 21 listopada 2018r. z wizytą u Świętego Mikołaja były dzieci ze starszego oddziału przedszkolnego 

oraz  z klas 1-3. Z tym lubianym przez wszystkich świętym dzieci spotkały się w miejscowości Zemborzyce, koło 

Lublina. W odświętnie udekorowanym budynku nasza wycieczka została przywitana przez pomocników Mikołaja 

– elfy. Razem z nimi dzieci wzięły udział w warsztatach kulinarnych – wycinaniu z ciasta i dekorowaniu 

pierników świątecznych. Po tych zajęciach wszyscy spotkali się ze Świętym Mikołajem, który opowiadał o sobie  

i udzielał odpowiedzi na różne pytania. Była też zabawa z Mikołajem i elfami przy muzyce. Na koniec dzieci 

dostały pyszne naleśniki, przy jedzeniu których trzeba było zaprezentować umiejętność posługiwania się 

sztućcami. Po posiłku dzieci pożegnały się z przemiłymi gospodarzami mikołajowej chatki i zadowolone wróciły 

do domu. Na drogę dostały … własnoręcznie wykonane i upieczone przez elfy pierniczki. 

K.P. 

     

   Nasza klasowa mikołajkowa wycieczka 

odbyła się 5 grudnia 2018r. Spod szkoły 

wyjechaliśmy o godzinie 10.00. Byliśmy w kinie 

na filmie pod tytułem „Dziadek do orzechów  

i cztery królestwa”.  

   Przed seansem spotkaliśmy  się w pizzerii  

i zjedliśmy smaczną pizzę. Wracając do autobusu 

na swojej drodze napotkaliśmy Świętego, który  

w ręku trzymał koszyk pełen cukierków. 

Poczęstował nas i zrobiliśmy sobie z nim piękne 

zdjęcia.  

   Tak zakończyła się nasza cudowna, 

mikołajkowa wycieczka. 

Jagoda Markiewicz, kl. IV 

  Dnia 6.12.2018r. wraz z całą klasą IV Szkoły Podstawowej  

im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie udaliśmy się na 

wycieczkę mikołajkową do kina w Kraśniku. Byliśmy na filmie  

pt. „Dziadek do orzechów i cztery królestwa”. Film rozpoczął się  

o godz. 12.00, a skończył o 14.40. Seans opowiadał o dziewczynce 

Klarze, która udała się do tajemniczego królestwa, w którym przed 

śmiercią władała jej mama. Dziewczynka spotkała tam między 

innymi Dziadka do Orzechów oraz złą Wróżkę Słodyczy. Osoby, 

które zamieszkiwały królestwo, opowiadały Klarze o królowej, 

którą byłą jej matka. Lecz po śmierci władzę objęła Klara. 

Wszyscy udali się do mrocznego królestwa, żeby zgładzić Złą 

Królową. W dalszej części filmu okazało się, że zła królowa 

chciała ostrzec Klarę przed Wróżką Słodyczy. Potem Królowa 

Słodyczy stałą się lalką.  

  Kiedy film się skończył, udaliśmy się w drogę powrotną  

do szkoły. Po drodze wraz z koleżankami miło wspominaliśmy 

przeżycia po seansie filmowym. 

Oliwia Nagrodzka, kl. IV 
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   Miś jest przyjacielem każdego, 

a więc czy wypada zapomnieć o 

urodzinach przyjaciela? 

   W naszej szkole, po raz kolejny, 

obchodziliśmy Światowy Dzień 

Pluszowego Misia. Z tej okazji 

wszyscy uczniowie przynieśli  

do szkoły swoje misie – pluszaki. 

Przybyły misie małe, duże, białe, 

brązowe, a nawet fioletowe  

czy niebieskie. A każdy był piękny  

i wyjątkowy. 

J.M. 

    

    Cześć! Nazywam się Aleksandra Traczyk i jestem 

uczennicą klasy 8. W swojej wypowiedzi chciałabym wam 

opowiedzieć o moich zainteresowaniach. Ogólnie 

interesuję się muzyką. Bardzo lubię śpiewać. Gram 

również na flecie poprzecznym w Młodzieżowej Orkiestrze 

Dętej. Bardzo lubię uczęszczać na te zajęcia. Niedługo 

mija 2 lata od mojego wstąpienia do tego zespołu. Naszym 

największym sukcesem dotychczas było zajęcie 3 miejsca 

na festiwalu orkiestr dętych na Łotwie. Odwiedziliśmy 

również 2 razy prezydenta. Mam również inne 

zainteresowania, takie jak sport. Niebawem planuje 

wstąpić do KMKS w Kraśniku.  

    Jak każdy człowiek, tak  i ja mam swoje 

zainteresowania i pasje. Od dawna interesuję 

się sportem. Lubię grać w piłkę nożną  i 

chodzić na karate. Te dziedziny mnie bardzo 

interesują. Karate ma na celu samoobronę, a 

gra w piłkę nożną jest dla mnie rozrywką i 

bardzo lubię w nią grać. Na karate uczęszczam 

6 lat. Naszym trenerem jest p. Sebastian 

Olszak. Zdałam już na niebieski pas. Te sporty 

dają mi dużo radości i przyjemności. 

Klaudia Moleśtak, kl. VI 
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   W środę 14.11.2018 w sali gimnastycznej 

Zespołu Szkół w Józefowie nad Wisłą odbył się 

Gminny Turniej Tenisa Stołowego Szkół 

Podstawowych klas VII, VIII oraz gimnazjum. W 

turnieju brały udział 3 szkoły: SP Boiska, SP 

Chruślina, SP Józefów nad Wisłą.  

   Nasi reprezentanci w składzie: 

Aleksandra Traczyk, Małgorzata Dymek, Bartosz 

Niewiadomski, Kacper Mikołajewicz, Mateusz 

Gregorczyk walczyli do samego końca o dyplom  

i kwalifikacje do turnieju powiatowego. 

   W kategorii dziewcząt 3 miejsce zajęła  

i zakwalifikowała się do zwodów powiatowych 

Aleksandra Traczyk. 

   Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział  

w zawodach i postawę fair-play, a Oli gratulujemy 

zajęcia 3 miejsca. 

J.S 

    

   Dnia 4.12.2018 na hali sportowej w Karczmiskach 

odbyły się powiatowe zawody w halową piłkę nożną 

dziewcząt szkół podstawowych (klasy 6 i niżej).  

   Drużynę naszej szkoły reprezentowały: Mikołajewicz 

Katarzyna, Rokosz Natalia, Mikita Zofia, Moleśtak Klaudia, 

Mikołajewicz Oliwia, Surdacka Amelia, Traczyk Wiktoria. 

   W turnieju brało udział 7 drużyn podzielonych  

na 2 grupy. Nasza drużyna wygrała z SP Wandalin oraz  

SP Karczmiska awansując tym samym do półfinału,  

w którym rywalizowała z SP Braciejowice. 

   Nie było mocnych na nasze dziewczęta i po 

pasjonujących meczach, wygrywając półfinał  

z SP Braciejowice 5:1 oraz finał ze szkołą SP Opole 

Lubelskie 3:1, nasze zawodniczki zdobyły mistrzostwo 

powiatu. 

Gratulujemy! 

J.S  
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- Ile lat pracuje Pani w naszej szkole? 

- Już 14 lat. 

- Czy lubi Pani pracę nauczyciela? 

- Lubię, dlatego jeszcze pracuję. Gdy będę miała dość, zajmę się uprawą borówki. 

- Jakich przedmiotów uczy Pani w szkole? 

- Pracuję grupą 5-6-latków i prowadzę zajęcia rewalidacyjne. 

- Dlaczego wybrała Pani ten przedmiot nauczania? 

- Nie wiem. Tak wyszło. 

- Czy od zawsze myślała Pani, że będzie nauczycielką? 

- Nie. Po maturze skończyłam studium na modnym wówczas kierunku „Hotelarstwo”. Niestety, nie było  

w tamtych czasach możliwości kontynuowania i rozwijania się w tej dziedzinie. Rozpoczęłam studia 

administracyjne. Po I roku wkuwania na pamięć regułek, paragrafów, różnych dziwnych terminów 

historycznych i prawniczych moja determinacja sięgnęła „zenitu”. Czarę goryczy przelała „Komparetystyka 

prawnicza”- przedmiot, który był dla mnie niczym „czarna magia”. Zaklęć do niej nigdy nie poznałam. 

Stwierdziłam, że szkoda czasu, zdrowia i energii na coś, co mnie po prostu irytowało i męczyło. Poza tym, nie 

wyobrażałam sobie, abym mogła kilka godzin dziennie siedzieć przed komputerem i wertować sterty różnych 

dokumentów. W ciszy. Ja lubię sobie pogadać. Po nieszczęsnej przygodzie z administracją koleżanka namówiła 

mnie na studia pedagogiczne. Po egzaminie wstępnym okazało się, że pomyślnie przeszłam rekrutację, a ona 

niestety nie zdała. Byłam na nią wściekła, ale w końcu pomyślałam, nic w życiu nie dzieje się bez powodu. 

Skoro zdałam, to muszę wykorzystać szansę. Tematy pedagogiczne, społeczne i psychologiczne tak rozbudziły 

moją ciekawość, że ukończyłam studia magisterskie i szereg podyplomowych na kierunkach: praca socjalna, 

pedagogika ogólna, oligofrenopedagogika, nauczanie zintegrowane. W zeszłym roku ukończyłam studia 

informatyczne i kurs doskonalący dla nauczycieli języka angielskiego. Myślę, że to jeszcze nie koniec. Człowiek 

uczy się przez cale życie, a ja zamierzam długo żyć. 

- Jak to się stało, że postanowiła Pani uczyć w szkole? 

- Złożyłam podania o pracę w kilku szkołach. Czekałam, czekałam…. Aż nadszedł ten czas. 

- Czy dzieci na Pani lekcjach są grzeczne?  

- Nie wszystkie, chociaż marzę o tym. 

- Jaka jest najgorsza rzecz, która spotkała Panią podczas pracy? 

- Jeszcze takiej nie było i mam nadzieję, że nie zdarzy się NIGDY!! 

- Jakie jest najzabawniejsze dla Pani zdarzenie w szkole? 

- Odwiedziny naszego niezawodnego „Świętego Mikołaja”. Zawsze jest wtedy dużo śmiechu, frajdy i luzu. 

Poza tym, każdy dzień przynosi coś nowego, dziwnego i śmiesznego, zwłaszcza w pracy z młodszymi dziećmi. 

Jeżeli chodzi o osobiste doświadczenia, to może nie jest to najzabawniejsze, ale już wiele razy usłyszałam, jak 

uczniowie powiedzieli do mnie „babciu”. Nawet jak miałam niespełna 30 lat. Sama nie wiem: śmieszne to czy 

dziwne? 



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–VIII, pod kierunkiem Małgorzaty Nowak 

  
 

Szkolne kalendarium  

☺ 9.11–  akademia z okazji Święta 

Niepodległości 

☺ 14.11– grupa „Rekonstrukto” 

☺ 14.11– turniej Tenisa Stołowego 

☺ 29.11– Andrzejki 

☺ 4.12–  Powiatowe Zawody w Piłkę 

Nożną Halową 

☺ 6.12– Mikołajki 

☺ 7.12– spektakl „Dziady” w Kraśniku 

☺ 19.12– szkolne jasełka  
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W Wigilię Bożego Narodzenia Gwiazda Pokoju drogę wskaże. 

Zapomnijmy o uprzedzeniach, otwórzmy pudła słodkich marzeń. 

Niechaj Aniołki z Panem Bogiem, jak Trzej Królowie z dary 

swymi, staną cicho za Twoim progiem, by spełnić to, co dotąd 

było snami. Ciepłem otulmy naszych bliskich i uśmiechnijmy się 

do siebie. Świąt magia niechaj zjedna wszystkich, niech  

w domach będzie Wam jak w niebie... 

Na Boże Narodzenie weseli się wszelkie 

stworzenie! 

Święta Barbara po wodzie, 

Boże Narodzenie po lodzie. 

Gdy w Boże Narodzenie pola są zielone,  

na Wielkanoc będą śniegiem przywalone. 

W wigilijny poranek dobrze jest przeliczać 

i pocierać o siebie pieniądze. Dzięki 

temu w Nowym Roku cieszyć 

się będziemy zasobną kiesą. 

Jakiś w Wigilię, takiś cały 

rok. 

Aby zagwarantować sobie 

dostatek, trzeba skosztować 

choć odrobinę wszystkich 

wigilijnych potraw. 

Przy wieczerzy należy jak 

ognia wystrzegać się kłótni. 

Inaczej cały rok upłynie 

nam na zwadach  

i awanturach. 

Gdy w Narodzenie pogodnie, 

będzie tak cztery tygodnie. 


