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Jesień to najpiękniejsza
pora roku owocująca w
barwne liście i kasztany.
Liście przybierają ciepłe i
przyjemne dla oka kolory.
Można tu wyróżnić
standardowe barwy, jak:
czerwony, żółty, brązowy,
lecz pojawiają cię też
bardziej niecodzienne:
karmazynowy, rudy,
purpurowy, miedziany,
miodowy, rdzawy,
czekoladowy i inne. Jesień
przyniosła dużo zabawy
dla małych dzieci poniewa
ż mogły się sypać liśćmi,
mogły zbierać liście i
suszyć na zielnik. Jesień
to przede wszystkim czas
zbiorów wielu cennych i
smacznych warzyw i
owoców. Zwierzęta szykuj
ą się do nadejścia zimy a
wraz z nią snu i zimna.
Wiewiórki

zaczynają zbierać orzechy
i żołędzie. Ludzie
natomiast w tym okresie
robią się bardziej leniwi i
znużeni niż w innych
porach roku. Jednak
bardzo chętnie chodzą do
lasu na grzyby. Jest to
doskonały pretekst do
oderwania się od
komputera/telewizora,
wyjścia z domu i spaceru
po lesie. Dzięki temu jest
okazja do wysiłku
fizycznego, relaksu, a jak
dopisze szczęście to i
mamy satysfakcję z
udanych zbiorów. 
red.
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XV DZIEŃ PAPIESKI
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Sałatka jesienna
Składniki:
Sałatka:
- marchewka
- pietruszka
- mały seler
- ziemniak
- 2 średnie ogórki kiszone
- kwaśne jabłko
- 1 - 2 jajka na twardo
-1/2 puszki groszku konserwowego
- 1/2 puszki kukurydzy konserwowej (opcjonalnie)
Sos:
- 2 łyżki stołowe majonezu
- łyżka stołowa śmietany
- łyżka stołowa musztardy
- sól
- pieprz zwykły i ziołowy
- papryka sypka
Wykonanie:
Sałatka:
Gotujemy warzywa. Po ugotowaniu obieramy ze skórki. Kroimy w kostkę. Produkty wsypujemy do
miski i mieszamy. Dodajemy warzywa z puszki.
Sos:
Do miseczki dodajemy majonez, musztardę i przyprawy. Mieszamy i łączymy z sałatką.
Smacznego!
Dobra rada:
Aby jabłko nie ściemniało, możemy je skropić sokiem z cytryny lub odrobiną kwasu z ogórków.
                                                        SMACZNEGO!                                                           NATALKA

ZAPOMNIANA HISTORIA
2 listopada, w Dzień Zaduszny, uczniowie
klasy VI c postanowili odwiedzić wraz z
wychowawcą, Danielem Szewcem, miejsce
poświęcone pamięci pomordowanych podczas
II wojny światowej przez niemieckich
faszystów. Miejsce to zawsze otoczone było
opieką, w tym roku chłopcy zastali zapomniany
grób, który należało uporządkować. Zabrali się
za to z wielką werwą, po czym był czas na
zapalenie zniczy i chwilę zadumy. Tym razem
uczniowie VI c zasłużyli na pochwałę. Trzeba
ich naśladować.

.

"Człowiek jest
wielki nie przez to,
co posiada, 
lecz przez to, kim
jest; nie przez to, co
ma, lecz przez to,
czym dzieli się z
innymi."
Z okazji XV Dnia
Papieskiego, który w
tym roku
obchodziliśmy pod
hasłem „Jan Paweł II -
Patron Rodziny”
uczniowie klasy V B
wraz z panią Anną
Kanią oraz chór
szkolny pod
kierunkiem pani
Barbary Pastucha
przygotowali
przedstawienie pt.
„Jak Lolek został
papieżem”.

Inscenizacja odbyła
się 22.10.2014 r., a
obejrzeli ją uczniowie
klas IV-VI naszej
szkoły. Poprzez
krótkie anegdoty z
życia Papieża i cytaty
z Jego przemówień
przedstawienie
przybliżyło widzom
pontyfikat Jana Pawła
II.
W tym samym dniu
uczniowie klasy V B,
pod opieką pani
Małgorzaty Gontarz i
Anny Kani, odwiedzili
Dom Pomocy
Społecznej w
Kraśniku, prezentując
przedstawienie „Jak
Lolek został
papieżem”. Zostali
bardzo miło przyjęci

przez mieszkańców,
z którymi w trakcie
przedstawienia
wspólnie odśpiewali
ulubioną pieśń Jana
Pawła II, „Barkę”.
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22.10.2015 r. został
rozstrzygnięty
konkurs na
„Najładniejszy
różaniec”
przygotowany przez
nauczycieli religii
naszej szkoły. W
konkursie wzięły
udział dzieci ze
wszystkich klas, w

dwóch kategoriach
wiekowych: klasy I–III
i IV–VI. Laureatami
zostali: klasy I–III
1 miejsce – Patrycja
Oszust z klasy III C
2 miejsce – Wiktoria
Oszust z klasy III B
3 miejsce – Izabela
Kalinowska z kl. I A
Wyróżnienia:

Dawid Dzięgielewski
kl. II A, J. Kowalczyk
kl. I C
klas IV–VI
1 miejsce – Patrycja
Rusinek kl. IV B
2 miejsce – Maja
Burak kl. V C
3 miejsce – Weronika
Czapla kl. V B
Wyróżnienia: Wiktoria

Dzirakowska kl. IV C,
D. Janowski kl. V C
Dzieci otrzymały z
rąk dyrektor Barbary
Grasińskiej-
Ciereszko
pamiątkowe dyplomy
i nagrody.

                         
                        KOLOROWE RÓŻAŃCE

Pod takim tytułem odbył się XIX Jesienny
Konkurs Recytatorski. Miejskie eliminacje
jesiennego konkursu recytatorskiego odbyły
się 26 października 2015 roku. Naszą szkołę
reprezentowała liczna, jedenastoosobowa,
grupa złożona z uczniów klas I-III. Mali
recytatorzy bardzo chcieli osiągnąć sukces,
ale regulamin pozwala nominować do konkursu
powiatowego tylko kilka osób ze wszystkich
kategorii wiekowych. Naszą szkołę
reprezentowała Julka Bieniek z klasy I c
recytując wiersz pt. „ Wróżka”. red.
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Jesienne rozmyślania

Ruszamy do pracy pełną parą

3, 2, 1...start! Pełni kreatywnych
pomysłów i werwy ruszamy do pracy
w nowym, odświeżonym składzie.
Dołączyli do nas Zuzia i Bartek.
Mamy nadzieję, że spodoba się im w
naszym skromnym gronie i będziemy
się fajnie bawić. Kolejny rok przed
nami.  red.

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

zapraszamy na stronę internetową szkoły
               www.sp5krasnik.pl

  Listopad
Jesień liśćmi płacze
za przeminionym latem.
Wiatr biegnie drogą nieba,
poganiają chmury batem.

Jesienne słońce blade
wyzłaca liście dębom.
A las wokół szumi
jak potok górski latem.
  Bartek

REDAKCJA

TROCHĘ RELAKSU
Rozwiąż krzyżówkę
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