Szkolny Poślizg
Gazetka szkolna NR 174/2021/2022
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie

W czwartek 10 lutego, klasy I-III miały zabawę karnawałową.
Każdy z nas zrobił sobie maskę. Mieliśmy słodki poczęstunek i napoje.
Zabawę prowadziła Pan Justyna Stadnik, były różne gry, zabawy oraz
tańce. Przebieraliśmy się w różne peruki, okulary i korony. Zabawa nie
trwała długo, ale wszyscy świetnie się bawiliśmy. Uczniowie byli
zadowoleni i doskonale się bawili.
Wiktoria Kołodziej, kl. III
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Wydarzenia szkolne

KONCERT FILHARMONIKóW
LUBELSKICH
W dniu 6 kwietnia 2022 roku, naszą szkołę
odwiedzili muzycy z Filharmonii Lubelskiej.
Muzycy dali koncert na klarnecie i keyboardzie,
zagrali utwory Vivaldiego, Fryderyka Chopina
i innych wielkich kompozytorów. Koncert był dla
nas prawdziwą lekcją muzyki. Panowie muzycy
przepięknie wykonali utwory. Na koniec każdego
utworu wszyscy bili brawa, koncert bardzo
wszystkim się podobał.
Wiktoria Kołodziej, kl. III

W piątek 08.04.2022r. dzieci z oddziałów przedszkolnych wybrały się na wycieczkę do kina
„Opolanka” w Opolu Lubelskim na film animowany o tematyce wielkanocnej pt. „Zając Max.
Misja pisanka”. Bajka idealnie wkomponowała się w nasze przedświąteczne nastroje.
Bohater - zając Max stoczył wewnętrzną walkę między dobrem a złem. Nowopoznani

przyjaciele pomogli mu obrać właściwą drogę, dzięki czemu na końcu bajki postanowił odzyskać
złotą pisankę i uratować Wielkanoc. Jego czyny zostały docenione i od tamtego dnia został zającem
wielkanocnym. Film dostarczył dzieciom dużą dawkę zabawy i pozytywnych emocji.
Po zakończeniu filmu zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie.
Wszyscy pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły.
A. Wojtak

Wydarzenia szkolne

W kwietniu, przed świętami, ogłoszono konkurs plastyczny na palmę wielkanocną. Do oceny
zgłoszono 14 palm wykonanych z materiałów naturalnych i papierniczych. W konkursie wzięli udział
chętni uczniowie oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych.
Uczestnicy konkursu: Kornelia Drozd, Marcel Morszczyzna, Marcin Smętek, Wojtek Zgnilec,
Piotrek Winkler, Zuzia Winkler, Bartek Smętek, Wiktoria Kołodziej, Alan Drozd, Asia Smętek, Milena
Markiewicz, Lena Kwietniewska, Iga Morszczyzna, Julia Kołodziej.
Wszystkie prace wykonano bardzo starannie, kolorowo i pomysłowo. Na korytarzu szkolnego
korytarza zorganizowano wystawkę zgłoszonych prac i wszyscy mogli podziwiać kolorowe palmy
wielkanocne. Wybór palm najładniejszych był bardzo trudny, ale w końcu ustalono zwycięzców:
Oddziały przedszkolne:
Klasy 1-3:
Klasy 4-8:

Marcel Morszczyzna i Lena Kwietniewska
Iga Morszczyzna (kl.3) i Milena Markiewicz (kl.1)
Julia Kołodziej (kl.6)
Zwycięzcom gratulujemy!!!
K. Piłat

8 marca w szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet. W tym dniu chłopcy zorganizowali
uroczysty apel i odśpiewali dawny przebój „Najpiękniejsze są polskie dziewczyny”. Nad
przygotowaniem części artystycznej czuwały panie: J. Kamela, M. Nowak i J.Szczupak. Akademię
osłodziły cukierki, które otrzymały wszystkie „kobietki”. To był wyjątkowy dzień dla małych i dużych
kobiet z naszej szkoły.
J. Zamachowski, kl. VII
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21 kwietnia 2022 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą odbyły się
Gminne Eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Zmagania zostały przeprowadzone w dwóch grupach:
☺ grupa I (uczniowie szkoły podstawowej w wieku 10-12 lat) Naszą szkołę w tej kategorii
reprezentowali: Alicja Cieślik, Sara Rachoń, Olaf Długosz, Wiktor Solis
☺ grupa II ( uczniowie klas 7 i 8) Reprezentanci tej grupy to nasi uczniowie klasy 7: Anna
Dymek, Oliwier Misztal, Wiktor Filiks
Turniej składał się z dwóch testów wiedzy teoretycznej, ponieważ ze względu na nieodpowiednią
pogodę część praktyczna została odwołana.
Podsumowując punktację nasi uczniowie z grupy młodszej zajęli 2 miejsce zaś najlepszym
zawodnikiem tej grupy została Alicja Cieślik. Uczniowie z grupy starszej osiągnęli najlepszy wynik
zajmując 1 miejsce.
Po zakończeniu turnieju Zastępca Wójta Pan Adam Rędzia i Pan Tomasz Giza wręczyli
wszystkim uczestnikom nagrody oraz dyplomy i puchary. Podziękowali opiekunom za przygotowanie
uczniów i pogratulowali uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu ruchu drogowego.
My również gratulujemy naszym zawodnikom sukcesu i życzymy powodzenia na etapie
powiatowym, który już niebawem odbędzie się w Opolu Lubelskim.
J. Stadnik
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21 marca świętowaliśmy w naszej szkole pierwszy dzień wiosny. Nauczyciele i uczniowie przybyli
do szkoły z różnymi magicznymi torbami na książki (teczki, stołki, walizki, pudełka i skrzynki).
Podczas czwartej lekcji klasa 8 uczyła młodych kolegów. Pod koniec tego ciekawego ale jednak
ciężkiego dnia mogliśmy odpocząć przy ognisku.
Według mnie i kilku znajomych ze szkoły takie dni powinny być częściej organizowane.

A. Dymek, kl. VII

22 marca odbył się w naszym przedszkolu Dzień Kolorowej Skarpetki. Wszyscy tego dnia założyli
kolorowe skarpetki na znak solidarności z osobami z Zespołem Downa.
Zakładając kolorowe, niepasujące skarpetki zwracamy na siebie uwagę, a tym samym zwracamy uwagę
na problemy ludzi z Zespołem Downa. Pokazujemy, że różni nas od nich tak niewiele, jeden niepasujący
chromosom, tak jak jedna niepasująca skarpetka.
Na całym świecie 21 marca jest obchodzony Dzień Solidarności z Osobami z Zespołem Downa. Data ta nie
jest przypadkowa, bo osoby z ZD posiadają dodatkowy dwudziesty pierwszy chromosom.
Dzieci z grup przedszkolnych oglądały i opowiadały o swoich kolorowych skarpetkach, uważnie wysłuchały
co to jest za dzień i dlaczego jest obchodzony, bawiły się kolorami. Przedszkolaki ozdabiały, według własnego
pomysłu, skarpetki na kartkach papieru a następnie je wycinały i zawieszały dekorując sale.

KWIECIEŃ 2022
Szkolne kalendarium

☺
☺
☺
☺

10.02 - zabawa karnawałowa
8.03 - Dzień Kobiet
21.03 - Pierwszy dzień wiosny
22.03 - Dzień kolorowej
skarpety
☺ 6. 04 - koncert filharmoników
lubelskich
☺ 8.04 - wyjazd przedszkolaków
do kina
☺ 21.04 - konkurs BRD
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Szkoła Podstawowa w Chruślinie E – mail: ekoszkola - chruslina@go2.pl ;
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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

