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Nasi pierwszoklasiści są
już pełnoprawnymi
uczniami. Uroczyste
ślubowanie odbyło się 19
października 2015 r. To był
wyjątkowy dzień.
Spotkanie rozpoczął
program artystyczny,
podczas którego dzieci z
ogromnym
zaangażowaniem i
wdziękiem recytowały
wiersze, śpiewały piosenki
i prezentowały swoje
umiejętności taneczne.
Małych artystów podziwiali
znamienici goście: poseł
na Sejm RP Jarosław
Stawiarski, burmistrz
Kraśnika Mirosław
Włodarczyk, sekretarz
miasta Łukasz Skokowski,
przewodniczący

Rady Rodziców Mariusz
Albin, dyrektorki
przedszkoli oraz rodzice i
dziadkowie.
Imprezę uświetnił występ
szkolnego chóru, który
prowadzi nauczycielka
muzyki Barbara Pastucha.
Chórzystki odśpiewały
hymn szkoły, nawiązujący
do patrona szkoły,
ojczyzny i Kraśnika.
Kulminacyjnym
momentem uroczystości
było złożenie przysięgi. Po
ślubowaniu każdy z
pierwszaków został,
symbolicznym ołówkiem,
pasowany na ucznia przez
dyrektorkę szkoły, Barbarę
Grasińską-Ciereszko.
Dzieci wzorowo zdały swój
pierwszy egzamin.

W celu upamiętnienia tego
wydarzenia otrzymały
pamiątkowe dyplomy,
odblaski oraz słodki
upominek w nagrodę. Po
oficjalnej części uczniowie
udali się do klas na
poczęstunek,
przygotowany przez
rodziców. Potem
uczestniczyli we wspólnej
zabawie przy muzyce, w
sali gimnastycznej.
Impreza udała się
znakomicie i na długo
zostanie w pamięci dzieci
oraz ich najbliższych.

.

Na apelu klas 1-3
gościliśmy panią
policjantkę z Komendy
Powiatowej Policji w
Kraśniku. Tematem
pogadanki była bezpieczna
droga do szkoły. Pani Anna
Kuśmierz  zapoznała
uczniów z Kodeksem
Zachowania w szkole. red.

NASI GÓRĄ !
                          Czytaj str.2

.
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"O Laur Lubelskiego     
koziołka"

Milenka z klasy II b w
zawodach pływackich " O
Laur Lubelskiego
koziołka" wywalczyła II
miejsce na dystansie 25
m stylem grzbietowym.
To już jej kolejny
sukces.Gratulujemy!

.
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PSZCZOŁA TO SKARB

PASOWANIE NA       
CZYTELNIKA

"Rola, jaką
odgrywają pszczoły
jest dla natury
nieoceniona. Dzięki
nim wiele gatunków
roślin może się
rozwijać. Bez ich
udziału uprawy
dałyby niewielki
plon, co byłoby dla
ludzi tragiczne w
skutkach. Pszczoły
produkują także
miód, który ma wiele
korzystnych dla
człowieka
właściwości."

W październiku
uczniowie

wzięli udział w XXXIV
edycji konkursu "
Pszczoła to skarb".W
CKiP odbyło się
uroczyste
podsumowanie i
wręczenie nagród. Na
konkurs wpłynęło 600
prac, w trzech
kategoriach: praca
plastyczna, literacka i
fotografia. Nagrody
wręczali burmistrz
Kraśnika Mirosław
Włodarczyk,
przedstawiciel
starostwa
powiatowego
Grzegorz

Marcinkowski oraz
dyrektor CKiP
Wojciech Gołoś. Miłą
rozmowę o pszczole
przeprowadził z
dziećmi Stanisław
Różyński, prezes
Wojewódzkiego
Związku
Pszczelarzy. Wśród
nagrodzonych ucznió
w szkół
podstawowych
znaleźli się: Kacper
Chmielorz kl. II b – I
miejsce w kategorii
fotografia, Kaja
Karczmarska kl. II b –
III miejsce

w tej samej kategorii,
Zuzia Pluta kl. II b – II
miejsce w kategorii
praca plastyczna,
Ania Prószyńska kl. II
b oraz Natalia
Kuśmierczyk kl. V b –
wyróżnienie w
kategorii praca
plastyczna. Pozostali
uczestnicy otrzymali
dyplomy. Na koniec
wszyscy mogli
obejrzeć wystawę
prac oraz
poczęstować się
słodyczami i
skosztować miodu. 
red..

.

CIEKAWE LEKCJE 
             W SADZIE I W OGRODZIE
Czas na zbiór owoców nadchodzi, gdy
zaczynają opadać z drzew dojrzałe owoce.
Uważa się, że wszystkie owoce i warzywa
pełnią bardzo ważną rolę w żywieniu człowieka.
We wrześniu uczniowie z klas II a i II b  udali się
na ciekawą lekcję w terenie, zorganizowaną
przez wychowawczynie A. Kuśmierz i B.
Kapica. Odwiedzili gospodarstwo sadownicze w
Granicach, gdzie właściciel oprowadził uczniów
po sadzie, w którym obecnie zrywa się dojrzałe
jabłka. Następnie odbył się pokaz sortowania i
pakowania owoców. Po solidnej porcji wiedzy
dzieci otrzymały  smaczną kiełbaskę z grilla i
mogły zrelaksować się na świeżym powietrzu.
Wróciły obdarowane jabłkami, z wieloma
obserwacjami oraz wrażeniami.  Natomiast kl.II
c była z wychowawczynią H. Machajską w
ogrodzie.    red.

.

.

NASI GÓRĄ!
W październiku nasza
szkoła gościła
przedstawicieli ucznió
w i nauczycieli
wychowania
fizycznego
kraśnickich szkół
podstawowych oraz
gimnazjów,

przybyłych na
podsumowanie
rywalizacji sportowej,
jaka toczyła się w
roku szkolnym
2014/2015. W ramach
Igrzysk Miejskich
startowało 328
dziewcząt i 361
chłopców, z 7 szkół

podstawowych.
Najwięcej punktów
zdobyła PSP nr 5 (8
zwycięstw) przed:
PSP nr 1 (6
zwycięstw), PSP nr 2
(4 zwycięstwa), PSP
nr 6 (3 zwycięstwa) i
PSP nr 3 (3
zwycięstwa).

Szkoła Społeczna i
PSP nr 4 zajęły w tej
klasyfikacji ostatnie
miejsce, bez
zwycięstwa.
Największym
sukcesem naszych
sportowców było
zdobycie I miejsca w
Finale Wojewódzkim

Pływania
Indywidualnego
chłopców na 50 m
stylem grzbietowym
oraz III miejsca w Mini
Piłce Siatkowej „3”
dziewcząt.  red. .

20 października 2015 r. uczniowie pierwszych
klas zostali uroczyście pasowani na czytelników
biblioteki szkolnej. Pasowanie przygotowali
uczniowie klasy II a, wypożyczający najwięcej
książek, wraz z wychowawczynią Anną
Kuśmierz. Niewątpliwą atrakcją, wywołującą
poruszenie małej widowni, była wróżka
Bibliuszka, w tej roli wystąpiła bibliotekarka
Arleta Sznajder, która zadawała zagadki chcąc
sprawdzić wiedzę swoich przyszłych
czytelników. Wróżka zabawiała maluchy, potem
dokonała pasowania przedstawicieli klas,
zaprosiła do odwiedzenia jej królestwa, czyli
biblioteki, a na koniec poczęstowała
zadowolonych widzów i aktorów cukierkami.

.

int.

.
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BIEGI PRZEŁAJOWE

SPRZĄTANIE ŚWIATA

W słoneczne przed południe, we wtorek 29 września nasza klasa wzięła udział w sprzątaniu świata.
Dobrze, że zostały dostrzeżone problemy ochrony przyrody i środowiska. Wszyscy jesteśmy
odpowiedzialni za naszą planetę - Ziemię. Cała nasza klasa sprzątała śmieci wokół naszej szkoły.
Zebraliśmy nieczystości  w wielkie worki. Wszyscy ludzie powinni przyłączyć się do tej akcji,
wspólnymi siłami można zrobić dużo więcej. Dobrze, że są organizowane takie zbiórki i ogromnie
się cieszymy, że nasza szkoła bierze w nich czynny udział. Więc posłuchaj dobrej rady i segreguj
odpady. I od dzisiaj swych śmieci nie wyrzucaj jak leci! Natalia i Zuzia

.

.

Moja wymarzona szkoła jest kolorowa i
wesoła. Przerwy są długie, a lekcje krótkie.
Kartkówki tylko na minutkę. Sala przyrodnicza
wyglądałaby jak dżungla pełna zwierząt. Sala
historyczna to tunel czasu. Po Sali od języka
polskiego latają zasady gramatyki i ortografii, a
w Sali matematycznej pełno obliczeń i
ułamków. Na obiadówce cały catering z
napisem „ Jesz ile chcesz”. Boisko szkolne
ma być wielkie, żeby zmieściły się sprzęty
wszelkie. Korytarze pełne kwiatów. Lekcje od
7.30 do 11.00. Miejsce w cieniu spokojne jak w
parku. Lecz ta szkoła też jest wspaniała i mi
pasuje grafik od rana. Amelia S.
Szkoła moich marzeń jest duża i ma wiele
korytarzy. W szkole marzeń znajduje się dużo
miejsca do ćwiczeń i zabawy. Chciałabym,
aby w tej szkole było dużo tańca i śpiewu,
ponieważ lubię tańczyć i śpiewać. W tej szkole
byłoby kolorowo, w bibliotece dużo ciekawych
książek do czytania oraz dużo zabaw na
lekcjach. W takiej szkole byłoby fajnie,
ciekawie i śmiesznie. Patrycja R.
Szkoła moich marzeń to jest moja obecna
szkoła. Lubię tą szkołę, codziennie idę do niej
z uśmiechem. Lubię moje koleżanki i kolegów.
W tek szkole spełniły się moje marzenia.
Zaczęłam ładniej rysować, nauczyłam się grać
w zbijaka itp. Teraz zaczynają się wakacje, ale
chcę jeszcze chodzić do szkoły. Ola Z.

MOJA WYMARZONA SZKOŁA

29.09.2015 r. nasza szkoła była gospodarzem
sztafetowych biegów przełajowych. Chłopcy
reprezentujący PSP 5 zwyciężyli zarówno na
szczeblu miejskim, jak i powiatowym, tym
samym awansowali do zawodów na szczeblu
rejonowym. Dziewczęta zajęły drugie miejsce
w mieście, a trzecie w powiecie, co niestety nie
daje prawa udziału w zawodach rejonowych.
Życzymy chłopcom powodzenia na dalszych
etapach zmagań!

Drużyna dziewcząt:
Agata, Ola Kosz, Ola
Zapalska, Emila
Kołosińska, Patrycja
G., Ałła M., Kinga G.,
Ola O., Oliwia S., Ada
Ć., Martyna O. Op.
pan Jerzy
Andrzejczuk i pan
Witold Błądek.
Drużyna chłopców:

Mateusz K., Szymon
M., Damian M.,
Bartosz P., Kamil W.,
Mikołaj M., Gabriel
G., Mateusz L.,
Sebastian P., Oliwier
Sz., Jakub Ch.,
Kacper T. Op. pan
Daniel Szewc i pan
Konrad Szmyrgała

red.

.
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CIEKAWOSTKI
Ukształtowanie
powierzchni 
czerwonej planety –
Marsa  jest bardzo
zróżnicowane –
bowiem występują na
nim kratery, wyżyny i
wulkany a nawet
wydmy. W zimie
bieguny Marsa są
pokryte warstwą
śniegu i suchego lodu
(z dwutlenku węgla),
topnieją one wiosną.
Występują wiatry
wiejące z wielką

siłą i są one
powodem burz
piaskowych. Temp.
waha się od -130 st.
C na biegunach do
+25 st. C na równiku!
Dla porównania: na
Ziemi najniższe
temperatury również
występują na
biegunach i wynoszą
-90 st. C, a najcieplej
było na pewnej
pustyni. Temp.
wynosiła wtedy
dokładnie 70,7 st.C.
Natalia

PIELGRZANY
W miastach krajów
tropikalnych często
można spotkać
pielgrzany, czyli
drzewa wędrowców.
Pochodzą z
Madagaskaru i należ
ą do rodziny
bananowców. Są
jednak niezwykłe

! Brązowy pień
pielgrzyma
przypomina palmy, a
długie
wachlarzowate,
zielone liście są
osadzone na koliście
ułożonych ogonkach.
Ogonki są koloru
żółtego. Nazwa
"drzewo podróżnika"

pochodzi  stąd, że
wędrowiec może się
napić wody, która
zbiera się u podstawy
liści. Wystarczy
przebić pochwę liścia
i wypić zebrany tam
płyn.Wspomniane
drzewo ma krótki, 
gruby pień pokryty
liśćmi i kolcami.

Pień dzieli się na
mnóstwo
wydłużonych gałęzi 
na wysokości
jednego metra od
ziemi, które wznoszą
się ku górze,
przypominając macki
ośmiornicy. Zuzia L.

Redakcja

Natalia Kuśmierczyk
Zuzanna Lachowska
Oliwia Kowalczyk
Amelia Socha
Martyna Kasiak
Bartosz Mulier
op. Joanna Kuźma
współpraca Arleta Sznajder

zapraszamy na stronę internetowa szkoły
                 www.sp5krasnik.pl

NASZA SZKOŁA
Nasza szkoła jest wesoła. 
Mamy  cymbergaja, piłkarzyki, a nasze
chłopaki grają w nogę niczym dziki. 
Jest papużka rozkrzyczana, 
co lekcje na korytarzu spędza sama. 
Starszaki i młodsze żaki lubimy 
i często razem się bawimy.     Natalka 

.

                   JESIENNE INSPIRACJE

..

Koncert na 9
instrumentach

W piątek,
25.09.2015r. odbył się
w naszej szkole
koncert muzyka
grającego na 9
instrumentach.
Przyjechał do nas
zdolny Pan Roman,
omawiał
  i zagrał na trąbce,
harmonijce ustnej,
bałałajce, bandżo,
akordeonie, ligawce,
fletni pana, mandolinie
i okarynie. Zabawiał
nas swoimi

piosenkami i minami.
Jego występ był
świetny, bo dostał
gromkie brawa.
Dziękujemy Panu za
fajny koncert, kilka
nowych ciekawostek i
mile spędzony czas,
ponieważ bardzo
dobrze się bawiliśmy.
Mamy nadzieje, że
jeszcze kiedyś się
zobaczymy i
posłuchamy znowu
ładnych melodii i
śpiewu.
/Natalka i Zuzia/

.

.Zuzia


