
    Szkolny Poślizg 
W tym numerze: 

Ślubowanie 

klasy pierwszej 

2 

 

Dzień Postaci z 

Bajek 

3 

Zawody w piłkę 

nożną hakową. 

Obchody Święta 

Niepodległości 

4 

 

4 

Zabawa 

andrzejkowa 

5 

Wizyta Św. 

Mikołaja. 

Próbne 

egzaminy 

6 

 

6 

Wycieczka do 

Nowej Dęby 

7 

Wyjazd na mecz 

do Lublina 

8 

Zabawy na 

śniegu 

9 

Kącik zdrowego 

stylu życia 

10 

Szkolny Organ Prasowy 

Listopad/Grudzień 

   Rok 2022 
177 

Gazetka szkolna  NR 177/2022/2023 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie 

Zdrowych i spokojnych  

Świąt Bożego Narodzenia 

oraz  

wszystkiego, co 

najlepsze w nadchodzącym 

roku  

życzy Redakcja 



   Rok 2022,   Str. 2 

Wydarzenia szkolne 

W piątek (4.11.2022) odbyło się nasze ślubowanie. Uroczystość 

bardzo mi się podobała. Zaśpiewaliśmy piosenki tak jak najlepiej 

potrafiliśmy. Starsi koledzy przygotowali dla nas zadania  

np. balony, w których znajdowały się trudne zagadki. Dyrektor 

szkoły pasował pierwszaków dużym ołówkiem. Następnie 

dostaliśmy od naszej pani dyplomy pierwszoklasisty. Po 

u r o c z y s t o ś c i  w s p ó l n i e  

z rodzicami, panią wychowawczynią i panem dyrektorem 

mieliśmy pyszny poczęstunek w klasie.  

                              A. Wilczopolski kl.1 

4  l i s t o p a d a  b y ł o  ś l u b o w a n i e 

pierwszoklasisty. Bardzo mi się podobały 

przygotowane dla nas niespodzianki.  

Śpiewaliśmy piosenki, mówiliśmy wierszyki. 

Pan dyrektor pasował nas wielkim ołówkiem, 

pani dała nam dyplom, a druga klasa 

wręczyła prezenty i złożyła życzenia. 

Rodzice przygotowali dla nas poczęstunek.  

                      M. Domagała kl. 1 Nasze ślubowanie odbyło się 4 listopada. Wszyscy 

ubrani byliśmy na galowo i mieliśmy niebieskie, fajne 

czapki. Mówiliśmy wierszyki i śpiewaliśmy piosenki. 

Pad dyrektor pasował nas wielkim ołówkiem.  

Od naszej pani dostawaliśmy dyplomy. Starsze klasy 

przygotowały dla nas zadania np. rzut woreczkiem  

w górę, klasnąć i złapać woreczek w dłoń.  

Dziękujemy drugiej klasie za prezenty i życzenia, 

które dla nas przygotowali. Dziękujemy również 

rodzicom za pyszny poczęstunek.  

                        L. Kwietniewska kl. 1 
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Wydarzenia szkolne 

5 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek z tej 

okazji w poniedziałek 7 listopada nasza szkoła zamieniła się   

w bajkową krainę. Uczniowie wszystkich klas, nauczyciele oraz 

przedszkolaki  przyszli do szkoły przebrani za swoje ulubione bajkowe 

postacie. 

Na sali gimnastycznej SU oraz pani pedagog Edyta Wójtowicz 

przygotowali zabawy tematyczne— śladami znanych i lubianych bajek  

m.in. budowanie zamku dla księżniczki, łowienie złotej rybki, 

podążanie ścieżką Czerwonego Kapturka, spacer w butach znanego 

kota. Uczniowie musieli również wykazać się znajomością tytułów 

bajek poprzez rozwiązywanie puzzli i odgadywanie zagadek. 

Na koniec zabaw odwiedził nas bajkowy przyjaciel, który chętnie 

pozował do wspólnych zdjęć, rozbawiał śmiesznymi pozami i tańcem.  

                                     J.S. 
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Wydarzenia szkolne 

ZAWODY W PIŁKĘ NOŻNĄ HALOWĄ 

We wtorek 22 listopada byliśmy na zawodach 

halowej piłki nożnej. Przebraliśmy się w sportowe 

stroje i zrobiliśmy krótki trening, potem odbyło się 

oficjalne rozpoczęcie zawodów. Jako pierwsza grała 

starsza drużyna chłopców, później młodsza 

chłopców i młodsza dziewcząt.  

Wszystkie drużyny bardzo się starały. Rywalizacja 

była zacięta. 

Ostatecznie nasza szkoła zajęła 2 miejsce w każdej 

kategorii wiekowej.  

Bardzo nam się podobało i chciałybyśmy jeszcze 

pojechać na kolejne zawody piłki nożnej.  

 

                I. Morszczyzna kl. IV 

                   W. Kołodziej kl. IV 

11 LISTOPADA 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

10 listopada 2022 roku uczniowie klas VI - VIII wzięli udział  

w uroczystych  obchodach Narodowego Święta Niepodległości, 

które odbyły się w kościele pw. Wszystkich Świętych  

w Rybitwach. 

W tym dniu równie uroczyście obchody 

Święta Niepodległości obchodzone były 

na terenie szkoły. Uczniowie wykonali 

okolicznościowe kotyliony, gazetki  

i wystawy. 

 O godz. 11.11 wszyscy 

ze swoimi nauczycielami 

i  w y c h o w a w c a m i 

odśpiewali hymn Polski. 
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24 listopada 2022 r. z okazji 

zbliżających się Andrzejek Samorząd 

Uczniowski zorganizował zabawę 

a n d r z e j k o w ą  

w stylu fluoparty. Klasy młodsze  

i przedszkole bawiły się w trakcie zajęć 

świetlicowych, zaś klasy IV – VIII swoją 

zabawę zaczęły o 16.00. 

Dyskoteka przebiegała w atmosferze 
wróżb i magii dzięki uczennicom klasy 
ósmej, które tego dnia wcieliły się  
w  p o s t a c i e  c z a r o w n i c 
przepowiadających  przysz ło ść . 
Uczniowie mogli dowiedzieć się,  
co spotka ich w najbliższym czasie 
i jaka czeka ich przyszłość. Gwiazdy 
wywróżyły uczestnikom, jak będzie 
miała na imię ich sympatia, jaki zawód 
zdobędą w przyszłości a także mnóstwo 
innych ciekawych, wzbudzających 
radość na twarzy wróżb. 
                        J.S 
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Wydarzenia szkolne 

W dniach 6-8 grudnia najstarsi uczniowie naszej szkoły zmagali się z próbnymi egzaminami 

z języka polskiego, angielskiego i matematyki. Na pytania naszych redaktorek jak się czują  

i jakie są ich wrażenia odpowiadali: 

 

6 grudnia był dla całej naszej 

społeczności szkolnej dniem 

wyjątkowym, jak co roku 

wyczekiwanym. Tego dnia 

odwiedził nas Święty Mikołaj. 

Swoją obecnością i prezentami 

wywołał uśmiech na twarzach 

wszystkich dzieci.  

„Zaskoczeniem dla mnie był ciekawy temat na angielskim, najtrudniejszy egzamin z polskiego. 

Pozdrawiam rodzinę, która zawsze mnie wspiera, pozdrawiam wszystkich “ - K. Kalinowski 

„Poszło fatalnie, angielski porażka„ – Jagoda Markiewicz 

„Z angielskiego najtrudniejszy, fatalnie” -  Oliwia Nagrodzka 

„Bardzo podobał mi się dobór lektury, którą była „Balladyna”. Wybrałąm rozprawkę. Temat wydawał 

mi się trudny, ale dałam sobie radę. Odwołałam się do „ Balladyny”  

i „ Opowieści Wigilijnej” Moim zdaniem najłatwiejsze były zadania sprawdzające znajomość zasad 

ortograficznych.”- Krystyna Siudem 

„Egzamin nie był trudny lecz dobór lektury bardzo mnie zaskoczył. Zadanie końcowe polegało na 

wyborze wypracowania. Ja wybrałam rozprawkę, odwołałam się do książki „Oskar i Pani Róża” oraz 

„Kamienie na szaniec”. Moje wrażenia ogólne są pozytywne lecz nie nastawiam się na bardzo dobre 

wyniki. Na zimowe wieczory gorąco pozdrawiam panią Agnieszkę Mazur :)  

Jeśli chodzi o zadania z języka angielskiego, nie zaskoczyły nie one. Ostatnie zadanie polegało na 

napisaniu e-maila do koleżanki na temat remontu.  Myślę, że egzamin nie był aż taki trudny aczkolwiek 

ciężko mi obstawić wynik końcowy.”-  Amelia Książek 
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WYCIECZKI SZKOLNE 

Przed świętami mogliśmy uczestniczyć  

w wycieczce do Nowej Dęby, gdzie znajduje 

się fabryka bombek.  

Pani przewodnik oprowadziła nas po fabryce 

i opowiedziała o procesach tworzenia 

b o m b e k .  W i d z i e l i ś m y  c h o i n k i  

z różnych krajów, bombki w kształcie 

owoców czy samochodów. Uczestniczyliśmy 

w warsztatach świątecznych. Mogliśmy tam 

sami ozdobić swoją bombkę. W fabryce 

znajdował się uroczy sklepik, w którym  

z a k u p i l i ś m y  o z d o b y  c h o i n k o w e  

do swoich domów.  

    B. Matyka, K. Toczek, R. Siudym kl. II 
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3 grudnia 2022 roku klasy V – VIII wybrały się do Lublina na mecz 

piłki ręcznej MKS Lublin – EKS Start Elbląg. Celem wycieczki było 

popularyzowanie wśród uczniów piłki ręcznej, kreowanie 

aktywnego spędzania wolnego czasu, udział w konkursie oraz 

promocja naszej szkoły. Dla większości młodych kibiców był to 

pierwszy udział w meczu tej klasy rozgrywek. Inicjatorem wyjazdu 

był SU, który naszą szkołę zgłosił do konkursu CAŁA SZKOŁA 

KIBICUJE MISTRZOM.  

Po wejściu na trybuny wszyscy zajęli miejsca w sektorze 

17 i głośno kibicowali przez cały mecz. Ogólnie 

wrażenia uczniów były bardzo pozytywne. Wielkim 

zainteresowaniem okazało się spotkanie z jedną  

z zawodniczek naszego klubu – Julią Pietras, która 

wyszła do nas by zrobić wspólne zdjęcie.  

Przed meczem uczniowie mieli czas wolny w galerii Plaza. Niektórzy wykorzystali go na zrobienie 

zakupów, obiad czy zdjęcie z Mikołajem, inni kreatywnie biorąc udział w świątecznych warsztatach.  
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Ku radości spadł długo wyczekiwany śnieg.  Dzieci z ochotą  ruszyły na dwór, 

by aktywnie i na świeżym powietrzu spędzić czas. Na lekcjach wychowania 

fizycznego uczniowie poznali zasady bezpieczeństwa zabaw na śniegu. 

KILKA ZASAD BEZPIECZNEJ ZABAWY NA ŚNIEGU: 

 
1. Nie lepić zbitych, twardych kul śniegowych, 

2. Nie celować w twarz drugiej osoby, 

3. Nie powodować upadków kolegów poprzez podcinanie czy 

popychanie, 

4. Zachować bezpieczną odległość miedzy zjeżdżającymi z górki, 

5. Zjeżdżać na sankach twarzą do kierunku jazdy, 

6. Na dwór wychodzimy w odpowiednim ubraniu. 



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 -  Edyta Wójtowicz, Justyna Stadnik 

Korekta - Jolanta Jurak 

Skład i druk  – pracownia komputerowa przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Styczniowych  

                           w Chruślinie, uczniowie kl. IV–VIII,  

Zespół redakcyjny - Nikola Chmielewska 

              - Kaja Dudek 

              - Zuzanna Kozakiewicz 

Szkolne kalendarium  

 

☺ 4.11– Ślubowanie klasy pierwszej 

☺ 7.11– Dzień Postaci z Bajek 

☺ 10.11– obchody Święta Niepodległości 

☺ 22.11– turniej halowej piłki nożnej 

☺ 25.11–Andrzejki 

☺ 3.12– Wyjazd na mecz do Lublina 

☺ 6.12– Mikołajki 

☺ 15.12– spektakl „Kamienie na Szaniec”  

w Kraśniku 
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GRUDZIEŃ 2022 

KĄCIK ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 

* trzy lub więcej porcji różnorodnych warzyw, 

* dwie lub więcej porcji różnych owoców, 

* sześć - siedem zdrowych węglowodanów 

        (pełnoziarniste pieczywo, makarony, kasze) 

* trzy porcje chudego nabiału, 

* tłuszcze.              

                    M. Dobrowolska kl. VI 


