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Której but na progu stanie, pierwsza panna na wydanie 

 

     Zwyczaje 
andrzejkowe 
sięgają  XVI wieku. 
Niegdyś święcie 
wierzono,              
że wróżby 
andrzejkowe mogą 
się spełnić. Dziś 
każdy wie,            
że to tylko zabawa. 

Traktujemy ją z przymrużeniem oka. Sprawia jednak ona wszystkim 
wielką frajdę, zwłaszcza dzieciom.  

      Tak oto bawiły się tego dnia nasze 
klasy. 
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Dobra 

siatkówka

  

                                                                                                                    

Uczniowski 

Klub Sportowy  „As Kruszyn” działa!  

     Zakończyliśmy realizację Programu KLUB 2021. W bieżącym 

roku dwie grupy sportowe dziewcząt (młodsze i starsze)         

pod okiem trenerów p. Doroty Chylińskiej i p. Mariusza Chylińskiego rozwijały swoje 

umiejętności siatkarskie. Uzyskując dotacje na realizację tego zadania z Ministerstwa 

Sportu i Turystyki, dzieci i młodzież, pod opieką 

dorosłych, miały okazję spotykać się po lekcjach            

w grupie , w której bezpiecznie i twórczo spędzały 

aktywnie czas wolny, rozwijały swoje umiejętności 

sportowe (dwa razy w tygodniu w wymiarze 1 godziny).  
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Kwesta 

bożonarodzeniowa  
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Misie, miśki, misiaczki 
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Dzień Życzliwości  

     Samorząd Uczniowski  z okazji  Dnia 

Życzliwości zorganizował sympatyczny 

konkurs na najbardziej życzliwą klasę.  

Okazały się nimi : IVb, Vi, VIIIa i VIIIb. 

Zostały one nagrodzone "Czekiem na 

niepytanie". Nagroda świetna- zawsze 

może posłużyć uczniom jak koło  

ratunkowe. Opiekunowi Samorządu            

- p. Renacie  Iwańskiej gratulujemy 

pomysłu!  

 A tak  Dzień Życzliwości 

świętowały młodsze dzieci.  

     Bądźmy życzliwi dla siebie nie tylko tego  

dnia, ale zawsze.  To niewiele kosztuje,         

a jakże  przyjemnie jest wtedy w szkole     

czy w domu. 
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No właśnie, ile waży św. Mikołaj? 

Możesz się tego dowiedzieć, 

biorąc udział w tej ciekawej akcji 

naszego  Szkolnego Wolontariatu.  

Przeczytaj uważnie plakat i… do 

dzieła! 

Myślę, więc nie śmiecę!  

Gratulujemy  klasie Vi                                 

oraz wychowawczyni                                       

p. Urszuli Łukomskiej wzięcia udziału      

w 28. Akcji Sprzątanie Świata- Polska  „   

„Myślę, więc nie śmiecę”.
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16 listopada -Dzień Tolerancji w naszej szkole 

  Zastanawiałeś się kiedyś czy jesteś 

tolerancyjny? Co to jest  tolerancja?          

Czy należy być tolerancyjnym?  

O tolerancji w naszej szkole uczyły się 

niedawno trzylatki, czterolatki                          

i  pięciolatki. 

Rozmawiali o niej również starsi 

uczniowie. Powstało na ten temat wiele 

filmików, które możecie zobaczyć na 

Facebooku na profilu naszej szkoły. 

        Każda klasa na drzewku tolerancji  

przywieszała  odrysowane przez siebie 

dłonie,  na których zapisywała swoje 

imiona.                                                                              

Dzień Tolernacji przygotowały  

psycholog p. Natalia Lewandowska            

i pedagog  p. Agnieszka Golińska.         

Dziękujemy 

 za tak pouczającą lekcję! 
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    BohaterON w naszej szkole! 

     Uczniowie naszej szkoły włączyli się w ogólnopolską 

kampanię o tematyce historycznej.  Ma ona na celu 

upamiętnienie, uhonorowanie i bezpośrednią pomoc 

uczestnikom Powstania Warszawskiego. W ten sposób 

promujemy postawy patriotyczne i historię Polski XX wieku. 

Członkowie „Koła historycznego” z klasy 7b wykonali kartki 

dla kombatantów- uczestników Powstania Warszawskiego, 

w których podziękowali bohaterom za odwagę i walkę        

w obronie ojczyzny.  

     W ramach tej  akcji nauczyciele historycy przeprowadzili   także lekcje poświęcone tej 

tematyce, wykorzystując nadesłane materiały edukacyjne. Nad całością przedsięwzięcia 

czuwały:  p. Dorota Ryniec-Kilanowska i p. Magdalena Marczak.           

 11 listopada- to bardzo ważny dzień w 

kalendarzu  każdego  Polaka. Pamiętała  o tym 

również nasza szkoła. W imieniu społeczności 

szkolnej  przed pomnikiem upamiętniającym 

100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 

kwiaty złożyła dyrekcja szkoły  i nauczyciele.                  
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  Akademia i gość specjalny 

    10 listopada 2021 r.  w Szkole 

Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Polskich Noblistów 

w Kruszynie świętowano 103. rocznicę 

odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Uczniowie śpiewali, grali, tańczyli         

i recytowali dla Niepodległej.     

            

    Uroczystość przygotowali  uczniowie klasy VI i VIIb         

pod kierunkiem pani Magdaleny Marczak                  

oraz pani Doroty Ryniec-Kilanowskiej.   

 

 

   Atrakcją obchodów Dnia 

Niepodległości  w naszej szkole 

była prelekcja pana Olafa 

Popkiewicza – archeologa, 

bronioznawcy prowadzącego 

program „Poszukiwacze historii”. 

    Historyk, w ciekawy sposób, 

opowiedział uczniom o największych zrywach narodowych w historii naszego 

państwa. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja multimedialna ukazująca  bogaty 

dorobek pracy archeologa.         

     Największym zainteresowaniem 

wśród uczniów cieszyły się pierwsze 

działania wojenne we Włocławku          

- latem i jesienią -1914 roku. 

 



16 
 

Jeszcze Polska nie zginęła 

   10 listopada 2021 r.  godzinie 11.11 

społeczność Szkoły Podstawowej   z Oddziałami  

Integracyjnymi  im. Polskich  Noblistów         

w Kruszynie zaśpiewała hymn Polski.        

To  była bardzo uroczysta i wzruszająca chwila. 

           Harcerze dla Niepodległej! 

 

 

 

 

Czytam z klasą Klasa Ib pod opieką          

p. Heleny Cichockiej ukończyła pierwszą część modułu 

innowacji pedagogicznej:  "Czytam z klasą                

-  lekturki spod chmurki".  

   Dzieci poznały  lekturę "Pilot i ja ", uzupełniały 

kolejne strony  w lekturniku. Odwiedziły  także 

Aeroklub Włocławski im. Stanisława Skarżyńskiego w Kruszynie, a jeden                     

z uczniów opowiadał  swoim kolegom o ciekawych zajęciach w sekcji modelarskiej,       

której  jest członkiem. 

 Pięknych, spokojnych  

Świąt Bożego Narodzenia! 

                          Redaktor gazetki  

                    omasz Szmajda 


