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24 kwietnia wzięliśmy
udział w miejskim etapie
Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym, który odbył się
w Publicznym Gimnazjum
nr 1 w Kraśniku. Celem
Turnieju było podnoszenie
kultury społeczeństwa i
działanie na rzecz
poprawy stanu
bezpieczeństwa ruchu
drogowego poprzez
popularyzowanie przepisó
w i zasad bezpiecznego
poruszania się po drogach.
Do Turnieju stawiły się
reprezentacje wszystkich
szkół podstawowych  oraz
gimnazjów  miasta
Kraśnik. Rozwiązywaliśmy
test z zakresu zasad
ruchu drogowego. Kolejną
konkurencją było
udzielanie pierwszej

pomocy przedmedycznej,
a następnie jeździliśmy
rowerem po torze
sprawnościowym. Rower
należy do
najpopularniejszych
pojazdów na świecie.
Naszą szkołę
reprezentowali uczniowie: 
Martyna Ostrowska- kl.
6B, Ola Zapalska- kl. 5A,
Patryk Kasperski- kl. 5A i
Filip Małyszek- kl. 6B.
Wśród wszystkich szkół
naszego miasta zajęliśmy
III miejsce. Pamiętajmy, że
jeżdżąc na rowerze
wzmacniamy mięśnie nóg,
poprawiamy sobie nastrój,
dbamy o środowisko oraz
lepiej poznajemy
otoczenie. Filip M.

.

 

         BEZPIECZNIE I ZDROWO                                         
                                NA ROWERZE WESOŁO

W kwietniu uczniowie
naszej szkoły wykonywali
prace na Międzyszkolny
Konkurs Biblioteczny
„Wiem, bo czytam”. Na
etap szkolny wpłynęło
wiele prac, głównie
plastycznych. Do finału
zakwalifikowano 28, w tym
6 fotografii i 3 literackie. 8
maja 2015 r. odbyło się
uroczyste podsumowanie i
wręczenie nagród. W
kategorii I-III praca
plastyczna i fotograficzna I
miejsce zajęła fotografia
Julii Mazurek z Ib, III
miejsce praca plastyczna
Igora Nierodki z Ib,
wyróżniono

pracę plastyczną Marcela
Dybla Ib . W kategorii I-III
praca literacka II miejsce
zdobyła Angelika Kapica z
IIIa. W grupie uczniów klas
IV-VI Maria Gustaw z IVb
zajęła III miejsce za
fotografię, a Natalia
Kuśmierczyk z tej samej
klasy otrzymała
wyróżnienie za pracę
literacką. Nauczycielom
przygotowującym uczniów
podziękowano dyplomami.
red.

.

                                             WIEM, BO CZYTAM
                                  
                          "Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła."  Wisława Szymborska

.

red.
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Czytać książki każdy może  I ten mały, i ten
duży.
Każda książka coś miłego
Ma dla Twojej duszy.
W bibliotece książek wiele,
Są to nasi skromni przyjaciele.  Więc sięgajcie
moi mili
Po lektury i po bajki.
Wchodźcie śmiało w biblioteki progi,
Cicho czeka na Was księga ładna
I zachęca swoich czytelników:
- Weź mnie, zobacz, przeczytaj.
Jest tam także Pani miła,
Co doradzić nam potrafi
I powtarza często:
- Czytaj książki chętniej
I odkrywaj serce prozy.
Dziś nas kusi świat szeroki
Pokusami, zachciankami,
A ja z książką siadam cicho
I pochłaniam wyraz, zdanie,
Nawet stronę, kartkę, rozdział za rozdziałem.
Aż tu nagle patrzę – koniec
I kolejny tomik przeczytałam.
Już poznałam przygód wiele,
Chętnie Wam opowiem je.
Znam na przykład Tomka,
Co na Czarnym Lądzie swoje życie wiedzie.
Stasia , Nel i Sabę, co przeżyli zmagań wiele.
Witaj książko miła!
Witaj bajko znana!
W czarodziejskie przenieś czasy.
Utul do snu nas jak dobra wróżka,
Co swą  różdżką zmienia świat.
Natalia K.

MAŁY KONKURS RECYTATORSKI
7 maja reprezentacja szkoły uczestniczyła w
XXXIV Małym Konkursie Recytatorskim,
którego etap miejski odbył się w CKiP. Szkołę
reprezentowali w kategorii klas I-III: Ida Klimek
z Ia, Angelika Kapica z IIIa i Oliwia Kowalczyk
z IIIb. Z klas IV-VI wystąpili: Aleksy Lasota z
IVb, Martyna Ostrowska z Vb oraz Anna
Krakowiak z VIc. Wyróżnienie uzyskała Ida
Klimek za prezentację wiersza A. Fredry
„Paweł i Gaweł”. 
NA CO DZIEŃ Z ORTOGRAFIĄ
Lubię czytać i pisać dlatego nie popełniam
błędów. Moje motto to sprawdź czy się
wymienia. Czytam codziennie słownik
ortograficzny, który dzielę na dni tygodnia . W
poniedziałek wyrazy z „ó”. Najbardziej lubię 
rozwiązywać  krzyżówki. Dlatego wzięłam
udział w Szkolny Konkursie Ortograficznym.
Przeszłam do drugiego etapu. Napisanie go
było skomplikowane, ponieważ były zadania z
„haczykiem”. Gdy pani ogłosiła wyniki okazało
się, że zostałam Szkolnym Mistrzem Ortografii
klas trzecich, a mój kolega z klasy Filip Marek
dostał wyróżnienie. Byłam bardzo zaskoczona,
ponieważ było dużo kandydatów. W nagrodę
dostałam książkę o królach Polski. Amelka S.

.

                                                                               
               MATEMATYKA MOJĄ PASJĄ

.

.

                       MAŁE JEST ŁADNE

  MALI POECI
                     Książki są dla ludzi

Kucyki to małe konie. Zazwyczaj mają grube grzywy i ogony. Nadają się
do jeżdżenia dla małych dzieci,  są przyjazne dla dorosłych i dzieci.
Najmniejsze kucyki  to kucyki Falabella mają około od 20 cm do 50 cm,
są najmniejszymi kucykami na świecie.  Konie są większe od kucyków
są piękne. Określenia koni: źrebię- mały konik; klacz- samica. Chód koni:
stęp-chód czterotaktowy;kłus-chód dwutaktowy; galop-trzytaktowy chód
konia (źle ułożone konie czasem galopują czterotaktem); cwał-jest
najszybszym rodzajem chodu. I dlatego lubię konie, bo są mądre,
szybkie, miłe i mnie inspirują. Martyna

Matematyka jest moja pasją. Dlatego dnia 14 kwietnia uczestniczyłem w
konkursie matematycznym ,,Matematyka moją pasją”, który odbył się w
PG nr1. Wzięło w nim udział 27 uczniów ze szkół podstawowych. Celem
tego konkursu było rozwijanie pasji matematycznej oraz rozwój talentów
matematycznych. Otwierając konkurs dyrektor PG1 pan Jerzy Bednarz
zachęcał nas do rozwoju zainteresowań przede wszystkim 
matematycznych. Tytuł laureata otrzymało łącznie 5 uczniów kraśnickich
szkół, w tym dwóch z naszej szkoły, ja i Wojciech Masalski. Na koniec
wszyscy dostaliśmy pamiątkowe dyplomy. Filip Małyszek

red.
Kamil

.
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ZAWODY
LEKKOATLETYCZNE

   
Turniej o Puchar Burmistrza

Kolejne zwycięstwo
naszych chłopców. W
kwietniu na boisku
Orlik przy PSP5 w
Kraśniku odbyła się
XIV edycja
piłkarskiego turnieju o
Puchar Burmistrza
chłopców klas III i
młodszych szkół
podstawowych. Do
turnieju zgłosiły się
cztery szkoły
podstawowe SP 1,
SP 2, SP 5 i SP 6.
Mecze były
rozgrywane
systemem każdy z
każdym mecz i
rewanż. W trakcie

turnieju można było
zaobserwować wiele
ciekawych akcji oraz
pięknych  bramek.
Młodzi chłopcy
prezentowali bardzo
dobre wyszkolenie
techniczne jak na
swój wiek, nie zabrakł
o również
zaangażowania
cechującego piłkarzy
oraz wielkich emocji.
Po rozegraniu
dwunastu spotkań
przyszedł czas na
podsumowanie
turnieju. Tak jak rok
temu zwyciężyli
chłopcy z naszej

szkoły odnosząc
komplet zwycięstw.
Na drugim miejscu
uplasowała się SP 1,
trzecie miejsce zajęła
SP 6, a czwarte – SP
2. Po zakończeniu
turnieju nastąpiła
dekoracja wszystkich
drużyn, szkoły
odebrały puchary,
dyplomy, napoje,
słodycze oraz
nagrody rzeczowe w
postaci wejściówek
na krytą pływalnię.
Były również
wyróżnienia
indywidualne .
Wyróżniającymi

się zawodnikami
zostali: Wołek
Cyprian z SP 1,
Biegaj Patryk z SP 2,
Aleksy Lasota z SP
5, Cieślik Gabriel z
SP 6. Królem
strzelców został
zdobywca 10 bramek
Sebastian Pierzyniak
klasy 3c, zaś
najlepszym
zawodnikiem turnieju
uznano Mateusza
Latosiewicza z naszej
szkoły 
red.

.

ORLIK
VOLLEYMANIA
W maju odbył się
turniej eliminacyjny w
mini siatkówce
zespołów
mieszanych z cyklu
"Orlik Volleymania".
W turnieju wzięło
udział 15 zespołów,

m.in z Annopola,
Opola Lub., Trzydnika
oraz z "Szóstki" i
"Piątki" Kraśnik.
Awans do ścisłego
finału wywalczyły
dwie drużyny z PSP
5 Kraśnik oraz I
zespół z Opola Lub.
Bezkonkurencyjne
okazały się młode

siatkarki z naszej
szkoły.  W
bratobójczym starciu,
na przewagi,
zwyciężył zespół w
składzie: Weronika i
Wikotoria Ciepłe,
Damian Kozak, Filip
Bożek, Monika
Dudek. Drugim
miejscem

musiał zadowolić się
zespół I w składzie:
Gabrysia Stęgierska,
Wiktoria Kudła, Dawid
Karczewski, Marcin
Dudek, Martyna
Wrzos. red.

SPORT TO ZDROWIE
                                        KAŻDY CI TO POWIE

.

.

Znakomicie spisały się dziewczęta z naszej
szkoły i uzyskały awans do Finału
Województwa w mini piłce nożnej
przechodząc jak burza Mistrzostwa Powiatu i
Igrzyska Rejonowe. Dnia 13.05.2015r. na
obiektach Orlik przy Publicznej Szkole
Podstawowej nr 5 w Kraśniku odbyły się
Mistrzostwa Powiatu. Miasto Kraśnik
reprezentowały uczennice PSP 5 i jak się
okazało nie miały sobie równych pokonując w
grupie Liśnik 4-1 a w finale Skorczyce 2-1.
Zwycięstwo w Powiecie dało nam prawo gry w
Igrzyskach Rejonowych, które odbyły się
18.05.2015r. w miejscowości Wysokie.
Uzyskaliśmy awans do Finału Województwa.
Jest to wielki sukces naszych dziewcząt. Warto
dodać, że wszystkie dziewczyny są
uczennicami klas V, IV i III, a mimo to świetnie
sobie dały radę grając przeciwko starszym od
siebie zawodniczkom. Trenerem zespołu jest
mgr Daniel Szewc..

W dniu 08.05.2015r oraz 14.05.2015r na
obiektach MOSiR Kraśnik odbyły się Zawody
Miejskie, Powiatowe oraz Rejonowe w
Czwórboju LA dziewcząt i chłopców. Na
Czwórbój LA składa się: bieg na 60m, rzut
piłeczką palantową, skok w dal oraz bieg na
długim dystansie- dziewczęta na 600m, a
chłopcy na 1000m. Nasze dziewczęta w
mieście i powiecie zajęły II miejsce, a w rejonie
IV miejsce. Świetnie wypadli nasi chłopcy,
którzy wygrali w  mieście, powiecie i rejonie i
awansowali do Mistrzostw Województwa.
Opiekunami drużyn są Konrad Szmyrgała i
Jerzy Andrzejczuk.Wielkie gratulacje dla
lekkoatletów z „piątki”. red.

red.

.

red.

Turniej o Puchar Burmistrza
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     NIEDŁUGO WAKACJE ...

                                HUMOR

Tata mówi do swojego syna Jasia.
  -Mógł byś pomalować okna?
Po godzinie wraca Jasio i się pyta.
-Ramy też pomalować?

Pijany facet wchodzi do autobusu i
zasypia.
Po pewnym czasie budzi się i pyta
jednego z pasażerów :
-Przepraszam, a gdzie my jesteśmy?
-W Łodzi proszę pana.
-A dokąd płyniemy?

Ludożercy pytają złapanego turystę:
-Imię i nazwisko?!
-A na co to wamp I tak mnie zjecie!
-Jak to na co? Do menu!!

.

opiekun Joanna Kuźma
współpraca Arleta Sznajder
Natalia Kuśmierczyk
Kamil Kowalczyk
Oliwia Kowalczyk
Aleksandra
Filip Małyszek
Paweł Gustaw
Martyna Kasiak
Amelia Socha
Julia Ostrowska
PSP 5 im.H.Sienkiewicza
al. Niepodległości 54    Kraśnik
www.sp5.krasnik.pl
e-mail: czytaczek5@wp.pl 

.

               Redakcja

.

PODRÓŻ WE
ŚNIE
W niezwykłą podróż
wybrałam się kiedyś
do Krainy Bajek.
Dostałam się tam na
wielkiej, zaczarowanej
księdze. Leciałam nad
górami cynamonu,
morzem czekolady i
lasem galaretki.
Fantastyczna
przygoda rozpoczęła
się w norce królika.

Tam poznałam Alicję
z Krainy Czarów,
Szalonego
Kapelusznika i
Królową Kier.
Następnym etapem
mojej niezwykłej i
zaskakującej podróży
była wielka paproć. W
niej ukryty był domek 
zabawnych krasnali
Żwirka i Muchomorka.
Teraz poleciałam dalej
i spotkałam na

swojej drodze
Królewnę Śnieżkę i 
siedmiu
Krasnoludków. W ich
małym domku
przygotowany był
słodki poczęstunek i
sok z owoców
leśnych. Krasnal
Mędrek da mi złoty
kluczyk do
czarodziejskiej furtki,
przez którą weszłam
do kolejnej bajki. W

oddali ujrzałam
Rzacholecki Las.
Poznałam tam
zbójeckie obyczaje
razem z Hanką,
Rumcajsem i ich
synkiem Cypiskiem.
Schroniłam się przed
deszczem lemoniady
w ich jaskini. Kiedy
wyjrzało piękne
słońce i pojawiła się
kolorowa tęcza
mogłam podróżować
dalej.

Zjechałam po kolorowym łuku,  na końcu
którego czekał na mnie garnek czekoladowych
monet. Przydał mi się te pieniążki w dalszej
podróży, bo spotkałam się ze Smokiem
Wawelskim. Usiadłam na jego grzbiecie, a on
zaniósł mnie do domu. Nagle usłyszałam
dziwny dźwięk. Obudziłam się, to budzik
przerwał moją zaczarowaną podróż we śnie.
Przygoda była bardzo ciekawa i niezwykłą.
Szkoda, że tak krótko trwała. Mam zamiar
wybrać się w kolejną podróż. /Natalka/

  

     WIZYTA W PIEKARNI I W KUŹNI

Kamil K.

.

.


