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Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie 

   Dnia 14 października o godz. 10.00 w naszej szkole odbyła się uroczysta 

akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Uczniowie z klas: 5 i 7 przygotowali dla 

naszych nauczycieli i  szkoły krótkie przedstawienie. 

   Na akademii uczniowie recytowali wiersze i śpiewali piosenki dziękując 

za trud włożony w pracę nauczyciela i nasze wykształcenie. 

   Ze względu na reżim sanitarny cała uroczystość była nagrywana  

i transmitowana do wszystkich klas, w których oglądali ją uczniowie. 

Akademię przygotowały panie: M. Lebioda. M. Nowak i A. Uzarek. 

Kinga Niezabitowska, kl. VII 



Wydarzenia szkolne 

  
 
   22 września 2021 roku uczniowie klas 4-8 wybrali się na pierwszą wycieczkę szkolną. 
Organizatorem wycieczki był nauczyciel historii i języka polskiego, pani Jolanta Jurak; opiekunami na 
wycieczce były panie Agnieszka Mazur i Mariola Lebioda. Wyjazd  spod szkoły był o godzinie 6.30.  
    Pierwsze kroki skierowaliśmy do Oblęgorka - Muzeum biograficznego Henryka Sienkiewicza. 
Uczniowie obejrzeli wnętrze pałacyku, odtworzone z czasów, kiedy mieszkał w nim pisarz ( 1902- 
1914). 
   Wyposażenie pokoi stanowią oryginalne meble, obrazy, rzeźby i części księgozbioru 
Sienkiewicza. Na piętrze zorganizowana jest wystawa biograficzno - literacka poświęcona patronowi 
muzeum.  Walorem ekspozycji jest autentyzmi przedmioty bezpośrednio związane z osobą pisarza  
i jego licznymi podróżami zagranicznymi. 
   Następnie uczestnicy wycieczki udali się pod Dąb Bartek—jeden z najstarszych w Polsce dębów, 
od 1945 roku chroniony prawem jako pomnik przyrody. Kolejnym punktem wycieczki była Oceanika - 
ogromne akwarium, łącznie ponad 290000 litrów wody i dziesiątki gatunków ryb. Ogromną atrakcją 
dla uczniów było karmienie egzotycznych rybek. Na zakończenie szkolnej wyprawy udaliśmy się  
do XII klasztoru. Klasztor Cystersów to perełka sztuki romańskiej. Uczniowie zwiedzili klasztorne 
krużganki, kapitularz, karcer, Kościół oraz Muzeum Pamięci Walki o Niepodległość Narodu.  
   O godzinie 17 wyruszyliśmy w drogę powrotną. Transport organizowała firma turystyczna 
Wrotur. Po dwóch godzinach dotarliśmy do szkoły. 
 

J.Jurak 

   Wycieczka odbyła się dwudziestego drugiego września, 2021 roku, w środę. Zbiórka była o 6.15,  
a wyjazd o 6.30. Udział w wycieczce wzięły klasy od czwartej do ósmej, oraz trzy nauczycielki, dwie 
panie od języka polskiego i jedna pani od angielskiego.  
   Udaliśmy się do Oblęgorka, czyli domu słynnego, polskiego pisarza Henryka Sienkiewicza. 
Widzieliśmy tam gabinet pisarza, gdzie pisał listy i swoje książki. Potem zwiedziliśmy salon, jadalnię  
i sypialnię. Na drugim piętrze były wszystkie pamiątki Henryka z jego podróży. Po Oblęgorku 
przyjechaliśmy do Dębu Bartka, najstarszego drzewa w Polsce, który ma już około tysiąc lat! Pan 
przewodnik opowiedział nam przez co musiał przejść ten pomnik przyrody. Po tym pojechaliśmy do 
restauracji coś zjeść i ruszyliśmy w dalszą drogę. 
   Pojechaliśmy do Oceaniki gdzie pani przewodniczka opowiedziała dużo ciekawych rzeczy  
o rybach z całego świata. Na koniec wycieczki zwiedziliśmy klasztor cystersów. Zakonnik opowiedział 
nam, że klasztor, a zarazem kościół ma ponad osiemset lat. Zobaczyliśmy jadalnie zakonników, grób 
„Ponurego”, kościół i rozmaite przedmioty z czasów II Wojny Światowej. Wycieczka była bardzo 
fajna, dużo się dowiedzieliśmy o polskich zabytkach. Wróciliśmy około 18 do domu.  

J.Kołodziej, kl. VI 

   W środę 22 września 2021 roku pojechaliśmy na wycieczkę do Oblęgorka. W wyjeździe brały 
udział klasy 4-8 i opiekunowie. O godz. 6.15 przyjechaliśmy pod szkołę, następnie wyruszyliśmy dużym 
autobusem. Droga trwała długo, jednak czas szybko minął. Dojechaliśmy do Oblęgorka, gdzie 
zwiedzaliśmy dom znanego polskiego pisarza – Henryka Sienkiewicza. Później pojechaliśmy zobaczyć 
najstarsze drzewo w Polsce – dęba Bartek. Kolejny przystankiem była Oceanika. Podziwialiśmy tam 
rożne gatunki ryb i zwierząt morskich. Potem przystanęliśmy by zjeść coś w Mcdonaldzie. Na koniec 
pojechaliśmy do klasztoru liczącego ponad 800 lat.  
   Moim zdaniem była to bardzo fajna i pouczająca wycieczka.  

A.Makoś, kl. V 

 

 



Wydarzenia szkolne 

   Narodowe Czytanie organizowane jest przez Prezydenta RP od 2012 

roku. Akcja została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama 

Mickiewicza. Głównym celem Narodowego Czytania jest promocja 

czytelnictwa jako podstawowej formy kontaktu z kulturą, propagowanie dzieł 

polskiej literatury oraz wzmacnianie kulturowej i narodowej wspólnoty 

Polaków. Jubileuszowa, dziesiąta odsłona poświęcona została dramatowi 

Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”.   

   Nasz szkoła od kilku lat bierze udzaiła w tej akcji. W tym roku szkolne 

czytanie trwało 2 dni—6 i 7 września. W przedsięwzięciu udziałzięli 

uczniowie wszystkich klas. Podczas spotkań uczniowie wspólnie cztytali 

literaturę dla dzieci młodzieży. 

   Międzynarodowy Dzień Kropki ma bardzo ważne przesłanie nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale też 

dorosłych. Każdy ma przecież jakiś talent. 15 września grupy przedszkolne świętowały Dzień Kropki, który    

ma zachęcać do odkrywania swoich talentów oraz dodawać odwagi w pokazywaniu ich światu.  

   Uczniowie w strojach w kropki oglądali film o Vashti—dziewczynce, której historia zainspirowała 108 

krajów na świecie. Po filmie dzieci wzięły udział w zajęciach odkrywających ich talenty  



W czwartek 27 września o godzinie 8.30 wyjechaliśmy na wycieczkę do 
Wronowa. Pojechały dzieci z klas 1-3 wraz z wychowawczyniami. Na 
miejsce dojechaliśmy o 9.00. Pani zaprosiła nas do budynku, gdzie była huta 
szkła. Na początku wszystkie dzieci grawerowały na szkle różne rysunki,  
a niektórzy swoje imiona. Potem można było sobie kupić pamiątki, były 
piękne i kolorowe. Następnie Pan pokazywał nam jak się robi różne 
przedmioty ze szkła. Jedną bańkę stłukł, żebyśmy zobaczyli jak pęka szkło. 
Później każdy z nas po kolei zakładał rękawice i robił szklanego kwiatka. 
Potem koło budynku mieliśmy ognisko, była pieczona kiełbaska i herbata. 
W drodze powrotnej zajechaliśmy do Emilcina, gdzie jest pomnik Ufo. 
Wszyscy zadowoleni wróciliśmy do szkoły. Wycieczka była bardzo ciekawa 
i podobała mi się. 

W.Kołodziej, kl.III 

   W dniu 30.09.2021r. odbył się w naszej szkole Dzień 
Chłopaka.  
   Dziewczyny z klas IV-VIII urządziły występ dla 
wszystkich „młodych mężczyzn”. W tym szczególnym 
dniu swój występ zaprezentowała grupa akrobatyczna 
Akrodar. Również odbył się pokaz chłopiencej mody. 
Podczas pokazu zostały przedstawione różne style ubioru 
dla Chłopaków na przeróżne okazje i pory roku.  
   W tym dniu dziewczyny z każdej klasy wręczały 
„swoim panom” prezenty.  
   W imieniu wszystkich Chłopaków z naszej szkoły 
chcę serdecznie podziękować koleżankom za ten trud 
włożony w występ i prezenty. 

Dziękujemy! 
B.Sokół, kl.VIII 



   W dniu 7 października 2021r. odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klasy I. 

Uroczystość ta wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko 

dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców. Odświętnie ubrani pierwszoklasiści dumnie i odważnie 

zaprezentowali się w części artystycznej, recytując wiersze i śpiewając radosne piosenki.  

   Po części artystycznej w niezwykle podniosłej atmosferze, przed 
pocztem sztandarowym pierwszaki ślubowali być dobrymi Polakami, godnie 
reprezentować swoją szkołę i klasę oraz swym zachowaniem i nauką 
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. 
 
   Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona 
społeczności szkolnej poddani zostali próbie wiedzy i 
sprawności fizycznej przygotowanej przez Nikolę 
Chmielewską i Kamila Kalinowskiego uczniów klasy 
czwartej.  
   Po tej miłej zabawie pan dyrektor dokonał aktu 
pasowania na ucznia, a wychowawczyni wręczała 
pamiątkowe dyplomy. „Pasuję Cię na ucznia” – mówił pan 
dyrektor – dotykając ołówkiem – jak czarodziejską różdżką.  
 
Sukcesów i wielu piątek i szóstek najmłodszym uczniom 
życzyli uczniowie klasy II i przekazali pierwszakom 
wspaniałe upominki .Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć, 
dzieci udały się do klasy na słodki poczęstunek 
przygotowany przez rodziców. 

J.Mróz 



   Dnia 8 października dzieci z oddziałów przedszkolnych 
razem ze swoimi paniami wybrały się na wycieczkę  
do miejscowości Turka oraz Lublina. Wyjazd spod szkoły był  
o godz. 8.00.  
   Najpierw odwiedziliśmy małe ZOO, gdzie przedszkolaki 
obejrzały zwierzęta, min. kuca szetlandzkiego, pawie, owce, kozy 
domowe, lamy. Następnie korzystały z placu zabaw, parku 
linowego i jeździły na gokartach. Potem udaliśmy się do Lublina 
do Teatru Muzycznego na spektakl pt. „Tymoteusz i Psiuńcio”.  
   Na zakończenie wycieczki wstąpiliśmy do Macdonalda na 
ciepły posiłek.  
  O godzinie 15.00 dotarliśmy do szkoły. 

A.Uzarek 

24 września uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w pokazie historycznym „Życie i kultura  

w średniowieczu”. Grupa artystyczna „Rekonstrukto” zaprezentowała dzieciom obyczaje wieków 

średnich: pojedynek na miecze, gry i zabawy plebejskie, pasowanie na rycerza, zakuwanie więźnia  

w dyby. Pokaz był tym bardziej interesujący, że uczniowie bezpośrednio brali udział w pokazywanych 

przez aktorów scenkach; mogli się zamienić w mężnego rycerza. Pokazom tym towarzyszyły wielkie 

emocje; było głośno i wesoło. Dzieci miały także możliwość obejrzenia z bliska średniowiecznego 

ekwipunku, narzędzi tortur, strojów i broni. Występ grupy artystycznej okazał się żywą lekcją historii.  



   W dniu 1 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.  

Z zachowaniem reżimu sanitarnego uczniowie klas I-III spotkali się w sali 

gimnastycznej z wychowawcami i panem dyrektorem, który przywitał 

wszystkich zebranych, a następnie przekazał najważniejsze  informacje 

dotyczące organizacji roku szkolnego. Przypomniał też o zasadach 

bezpieczeństwa w przeciwdziałaniu covid—19.  

   Po części oficjalnej dzieci spotkały się ze swoimi nauczycielami  

w salach lekcyjnych. Natomiast uczniowie klas IV-VIII udali się  

z wychowawcami do wyznaczonych sal lekcyjnych. Przedszkolaki 

uczestniczyły w spotkaniach z opiekunkami i dyrektorem szkoły w salach 

przedszkolnych.  

 

 

 

 
 
 
 

Wybiła już godzina. 
Dzwonek! Rok szkolny 

się zaczyna. 
Znów dni popłyną 

pracowite 
Nad książką szkolną, nad 

zeszytem. 
Życzymy Wam 

wszystkim na początek 
Szkolnego roku - dużo 

zapału, uśmiechu  
I samych piątek! 

   W dniu 29 września odbyła się piesza wycieczka na 
miejsce pamięci „Złotą Górę”.  Uczestnikami wyjścia byli 
uczniowie klas I-III wraz ze swoimi wychowawczyniami.  
   Na miejscu wspólnie posprzątaliśmy pomnik, 
zapaliliśmy znicze, odmówiliśmy modlitwę w intencji ofiar.  
   Wycieczka wszystkim bardzo się podobała. 

N.Pęczkowski, kl.III 



Szkolne kalendarium  

☺ 01.09 - rozpoczęcie roku szkolnego 
2021/2022 

☺ 6,7.09 - Narodowe Czytanie 
☺ 15.09 - Dzień Kropki 
☺ 22.09 - wycieczka do Oblęgorka 
☺ 24.09 - pokaz grupy „Rekonstrukto” 
☺ 27.09 - wycieczka do Wronowa 
☺ 29.09 - wyjście na Złotą Górę 
☺ 30.09 - Dzień Chłopaka 
☺ 07.10 - ślubowanie I klasy 
☺ 08.10 - wycieczka przedszkolaków do 

Lublina 
☺ 14.10 - Dzień Edukacji Narodowej 
☺ 28.10 - Święto Dyni 
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PAŹDZIERNIK 2021 

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, Aldona Uzarek 
Korekta: Jolanta Jurak 
Skład i druk     –  pracownia komputerowa przy Szkole Podstawowej w Chruślinie, 
 uczniowie kl. IV – VIII, pod kierunkiem Małgorzaty Nowak 
 
 

 

   28.10 przedszkolaki  świętowały „Dzień Dyni”. Dzieci zdobywały wiadomości na temat wartości 
odżywczych, leczniczych i upiększających tego bardzo zdrowego i piennego warzywa. 
   Uczniowie brali udział we wspólnych grach, zabawach i pracach plastycznych. Wspólnie piekły 

pyszne dyniowe ciasta oraz uczestniczyły w dyniowej sesji zdjęciowej. 

E. Wójtowicz 


