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PRZYGODA Z MUZYKĄ
      ŚWIĘTA, ŚWIĘTA ...

         WESOŁYCH ŚWIĄT

Ma 11 lat i bogaty już
dorobek artystyczny. Jest
uczennicą klasy V a,
uczęszcza do Szkoły
Muzycznej I stopnia w
klasie fortepianu oraz na
zajęcia wokalne do
Centrum Kultury i
Promocji. Wystąpiła na
Scenie Talentów w 29.
odcinku ,,Petersburski
Music Show'' TVP ABC,
programu muzyczno-
edukacyjnego z udziałem
dzieci, którego autorem i
prowadzącym jest Jerzy
Petersburski Jr. Scena
Talentów to miejsce, gdzie
zdolni, młodzi wykonawcy
z całej Polski mogą
zaprezentować
umiejętności wokalne.
07.11.2015

r. w Nowohuckim Centrum
Kultury w Krakowie
zorganizowano
przesłuchania finałowe do
XVI Ogólnopolskiego
Festiwalu Dzieci i Młodzież
y ,,Tęczowe Piosenki Jana
Wojdaka'', w których
uczestniczyło 120 osób.
Julka zakwalifikowała się
do koncertu galowego i
wyśpiewała w nim I
miejsce w III kat.
wiekowej. Otrzymała
nagrodę finansową,
dyplom, statuetkę oraz
pobyt na basenach
termalnych w Szaflarach.
Przed odczytaniem
protokołu i wręczeniem
nagród odbył się koncert
promujący nową płytę
festiwalową "Tęczowe

Piosenki 3". Julia
zaprezentowała piosenkę
z tej płyty pt. „Dieta
Warzywna”, a także
udzieliła wywiadu TVP
Kraków i TVP ABC.

.

.

Znamy już wyniki
konkursu „Bombka –
Kartka świąteczna”
ogłoszonego przez CKiP
oraz Szkołę Podstawową
nr 3. Na konkurs wpłynęło
ponad 300 prac. Nasza
szkoła otrzymała 2
nagrody i 4 wyróżnienia.

.

W listopadzie 2015 r.
uczniowie klas I III byli w
Teatrze Muzycznym na
przedstawieniu „Kot w
butach”. Uważnie śledzili
losy kota i jego pana. Dla
wielu uczniów było to
pierwsze spotkanie z tego
rodzaju sztuką. red.

               W TEATRZE

                            Na zbliżające się Święta
                     pragniemy złożyć życzenia
                           przeżywania Bożego
                  Narodzenia w zdrowiu, radości
                     i ciepłej rodzinnej atmosferze.
                    Kolejny zaś rok niech będzie
                czasem pokoju oraz realizacji
                         osobistych zamierzeń.

.

.

.
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WYPŁYWALI SUKCES MITY GRECKIE

W sobotę, 28.11.2015 r., dziewczęta z klas IV-V
pojechały na mecz Orlen Ligi Kobiet do
Ostrowca Świętokrzyskiego. W pięknej hali
sportowej KSZO Ostrowiec Św. podejmował
mistrza Polski, zespół Chemika Police. Choć
pojedynek był widowiskiem jednostronnym,
zdominowanym przez zawodniczki z Polic,
stworzył doskonałą okazję zobaczenia wielu
siatkarskich reprezentantek Polski w akcji. Mecz
zakończył się zwycięstwem Chemika 3:0, a
potem siatkarskie gwiazdy chętnie rozdawały
autografy i pozowały do "sweet-foci" z naszymi
dziewczętami. Oprócz tego można było
porozmawiać z siatkarkami znanymi dotąd tylko
z telewizji. Mecz, jego oprawa i kontakt z
utytułowanymi zawodniczkami były nie lada
przeżyciem dla naszych uczennic.
Wycieczka nie mogła się obyć bez wizyty w
restauracji McDonalds, gdzie udało się
zaspokoić "smaka na maka". Opiekunami 34-
osobowej grupy byli nauczyciele w-f: Jerzy
Andrzejczuk, Witold Błądek i Konrad Szmyrgała.

.

.

21.11.2015 roku pasjonaci piłki z naszej szkoły
odbyli kolejny udany wyjazd do Warszawy, na
mecz pomiędzy Legią i Śląskiem.
Warszawianie zwyciężyli 1-0 po bardzo
ciekawym i emocjonującym meczu, który
trzymał w napięciu do samego końca. Kibice
zgromadzeni na stadionie przez 90 minut
głośno dopingowali Legię oraz stworzyli piękną
oprawę meczu, co zapewniło naszym uczniom
niesamowite wrażenia. To nie pierwszy wyjazd
w tym semestrze. Wcześniej również
oglądaliśmy drużynę z Warszawy w Pucharze
Polski (24.09.2015 r. mecz z Lechią Gdańsk
wygrany 4-1) oraz mecz młodzieżowej
reprezentacji Polski do lat 21 przeciwko
Izraelowi (08.10.2015 r. wygrany 3-1). Warto
dodać, że wszystkie wyjazdy na mecze
zorganizowano we współpracy z MUKS
Kraśnik, działającym przy naszej szkole.

25.11.2015 r. na pływalni MOSiR w Kraśniku
odbyły się zawody Igrzysk Miejskich i
Powiatowych w pływaniu indywidualnym i
drużynowym dziewcząt i chłopców. Obie
szkolne drużyny, dziewcząt i chłopców, zajęły
drugie miejsce w sztafecie 8x25 m i
zakwalifikowały się do zawodów rejonowych,
które odbędą się 1.12.2015 r. także na naszym
basenie. .

.

4 grudnia 2015 r. uczniowie klas piątych wybrali
się do CKiP na spektakl teatralny pt. "Mity
greckie". Podczas przedstawienia przypomnieli
sobie najważniejszych bogów oraz mity poznane
na lekcjach języka polskiego i historii. Niedługo
czeka piątoklasistów jeszcze jedno spotkanie z
mitologią, mianowicie udział w szkolnym
konkursie mitologicznym. 

.

Wielki sport na żywo Kibicują najlepszym

.

.

.

.

.

.
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3 X R, czyli festiwal dobrej zabawy

21 listopada 2015 r.
uczestniczyliśmy w
XVI edycji szkolnej
imprezy Ruch-
Radość-Rozrywka.
Jak co roku
zmagania odbywały
się w hali sportowej
PG nr 1. W
rywalizacji brali udział
uczniowie klas I-III
oraz ich
wychowawcy i
rodzice. Pozostali
uczniowie i rodzice
obserwowali zawody
z trybun, aktywnie
dopingując swoich
faworytów.
Otwarcia turnieju

dokonała nasza pani
dyrektor Barbara
Grasińska-Ciereszko
wspólnie z panią
wiceburmistrz
Marzeną
Pomykalską. Życzyły
uczestnikom dobrej
zabawy, do której
okazją były
różnorodne wyścigi
przygotowane przez
nauczycieli
wychowania
fizycznego dla
ośmioosobowych
drużyn,
reprezentujących
poszczególne klasy.
Każda grupa wiekowa

walczyła w pięciu
konkurencjach,
oczywiście klasy
pierwsze
uczestniczyły w
zabawach o
najmniejszej skali
trudności. Przerwy
między
konkurencjami
sportowymi umilała
grupa taneczna
dziewcząt z klas IV-
VI, przygotowana
przez panią Barbarę
Pastucha.
Na koniec imprezy do
walki przystąpili
rodzice, którzy już nie
mogli doczekać

się na swoją kolej. Z
wielkim
poświęceniem
startowały dorosłe
reprezentacje klas I, II
i III.
Rywalizacja, jak
zwykle wzbudziła
ogromne emocje
wśród licznie
zgromadzonej
publiczności oraz
wśród startujących.
Każda klasa chciała
wygrać i zdobyć
puchar, jakim
nagrodzono
zwycięzcę.

Na szczęście
pokonane
reprezentacje zajęły
drugie miejsce. Za
udział w zawodach
organizatorzy
przewidzieli dyplom
dla wszystkich klas
oraz słodkie paczki.
Nagrody ufundowała
Rada Rodziców,

a wręczyli je: I
zastępca burmistrza
miasta Marzena
Pomykalska, dyrektor
Barbara Grasińska-
Ciereszko oraz
przewodniczący
Rady Rodziców,
Mariusz Albin.
Wspólnie spędzony
czas pokazał,

że społeczność
naszej szkoły
doskonale czuje się w
swoim towarzystwie,
bez względu na wiek.
Sami zawodnicy
orzekli, że impreza
była udana i choć nie
wszyscy mogli
cieszyć się z
wygranej, to sportowa

rywalizacja
dostarczyła
niezapomnianych
wrażeń. A już za
rok… rewanż.

.

.

. .

5 grudnia 2015 r. najmłodsi uczniowie
kraśnickich szkół podstawowych rywalizowali
podczas kolejnej edycji miejskich zawodów
sportowych 3xR, przygotowanych przez
nauczycieli wychowania fizycznego z
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5. Oprócz
zawodników przybyli dyrektorzy szkół,
nauczyciele, rodzice, wychowawcy i
opiekunowie. Imprezę otworzył, wspólnie z
dyrektorką PSP nr 5 Barbarą Grasińską-
Ciereszko, burmistrz Mirosław Włodarczyk,
który objął wydarzenie honorowym patronatem.

.

red.

red.

red. .
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LEKCJE PEŁNE WRAŻEŃ, CZYLI...

Dzieci-dzieciom, czyli
gest serca

WARSZTATY
GEOLOGICZNE

POTYCZKI Z TUWIMEM

W grudniu
drugoklasiści
uczestniczyli w
konkursie
sprawdzającym
znajomość
wybranych wierszy
Juliana Tuwima. Do
rywalizacji przystąpiły
trzyosobowe zespoły,
reprezentujące

poszczególne klasy.
Zawodnicy
odpowiadali na
pytania, rozpoznawali
tytuł wiersza na
podstawie rekwizytu,
szukali tytułów w
wykreślance literowej.
Wszyscy wykazali
się bardzo dobrą
znajomością wierszy.

Zwycięska drużyna z
klasy II b  pokonała
przeciwników dwoma
punktami. Dzieci
otrzymały w nagrodę
dyplomy i drobne
upominki. Atrakcją
konkursu były
muzyczne
przerywniki w
wykonaniu

grupy Teatrzyk Jak
Się Patrzy(
op.B.Kapica).
Konkurs
przygotowały Arleta
Sznajder i Anna
Wojtaszek. red.

.

.

.

.

7 i 10 grudnia 2015
roku z klasą III c
(wych.E.Woch)
spotkała się pani
Maria, która pracuje
jako geolog w
Kazimierskim Parku
Krajobrazowym. Park
utworzony w 1979
roku był pierwszym
parkiem
krajobrazowym na
terenie woj.
lubelskiego.
Uczestnicy warsztató
w zadawali wiele
pytań, dzięki czemu
poznali mnóstwo
interesujących faktów
z dziejów

naszej planety. Mogli
dotknąć unikalnych
okazów minerałów i
skał, zajrzeć do
ciężkiego plecaka
geologa. Udało się
także przeprowadzić
eksperyment ze
świstawką i odnaleźć
największy skarb
naszego globu, czyli
wodę. Na
zakończenie zajęć
odbyły się wirtualne
wycieczki w prawieki,
możliwe dzięki grom
edukacyjnym „Gdy
kamienie były żywe”.
Trzecioklasiści
przenieśli

się na Pomorze, gdzie
dowiedzieli się jak
powstał bursztyn. W
Wieliczce, w kopalni
soli odnaleźli pierścień
świętej Kingi.
Uczestnicy tych
nietypowych zajęć
zrozumieli, jak trudny
jest zawód geologa,
jak dużej wymaga
wiedzy i cierpliwości.
Przeszkody nie
odstraszają jednak
naszych uczniów,
mamy już kilku
zadeklarowanych,
przyszłych geologów.
Nauka jest ciekawa i
może być świetną
zabawą! red.

kiermasz świąteczny
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