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         "Jest taki wieczór"

Mikołajkowy turniej

Tradycja kolędowania trwa
w naszej szkole już
kilkanaście lat, ale w tym
roku miała charakter
szczególny. Zaprosiliśmy
bowiem do koncertowania
nie tylko dzieci, ale
również ich rodziny.
Koncert rozpoczęła kolęda
pt. „Bóg się rodzi”
uważana za jedną z
najpiękniejszych i
najbardziej podniosłych.
Melodia  utrzymana w
rytmie poloneza pozwoliła
nie tylko na jej chóralne
odśpiewanie, ale również
zatańczenie. W tej roli
wystąpił Teatrzyk Jak się
Patrzy z klasy II B.
Następnie na scenie
pojawiali się kolejni goście.
W loży wykonawców

zasiadały rodzeństwa,
dzieci ze swoimi
mamusiami, dzieci wraz z
tatusiami i dziadkami
grającymi na różnych
instrumentach. W ich
wykonaniu mogliśmy
wysłuchać niespotykanych
aranżacji pięknych kolęd
oraz wesołych pastorałek.
Występ chóru szkolnego,
który prowadzi Barbara
Pastucha, jeszcze na
chwilę przypomniał nam
magię minionych świąt
Bożego Narodzenia.
Rodzinne było również
prowadzenie tego
koncertu. Na zakończenie
nauczyciele oraz wszyscy
wykonawcy zaśpiewali
kolędę pt. „Cicha noc”.
Wszystkie

dzieci otrzymały upominki,
które wręczała zaproszona
na uroczystość
wiceburmistrz miasta
Marzena Pomykalska oraz
nasza dyrektorka Barbara
Grasińska–Ciereszko.

kolędowanie

 12 i 13.01.2016 r. w
ramach igrzysk szkolnych
odbyły się w hali sportowej
PSP nr 3 zawody
minisiatkówki dziewcząt i
chłopców. Klasy piąte
rywalizowały w kategorii
"trójek", szóste w kategorii
"czwórek". Po zaciętej
walce siatkarskich "trójek"
nasze dziewczęta zajęły III

miejsce, a chłopcy odnieśli
swój pierwszy sukces
wygrywając zawody i
awansując do etapu
powiatowego w
Urzędowie. 

 Z okazji Świąt Bożego
Narodzenia Teatrzyk Jak
się Patrzy oraz pozostali
uczniowie z klasy II B
przygotowali
przedstawienie pt. „Jest
taki wieczór” poświęcone
tradycjom wigilijnym.
Występ mogli oglądać
uczniowie klas I–III oraz
nauczyciele. .

       Minisiatkówka ze
zmiennym szczęściem

.

W zmaganiach o tytuły i
słodkości od Mikołaja wzięły
udział drużyny z miejskich
szkół podstawowych. Po
małych korektach w
składzie poszczególnych
zespołów zajęcie I miejsca
przez w kolejnych
konfrontacjach siatkarskich
jest bardzo realne.

Rodzinne kolędowanie

.

B.K.

.

http://www.psp5krasnik.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=238
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"Piątka" czyta
przedszkolakom

 25 stycznia 2016 r.
uczniowie klas
pierwszych i drugich
uczestniczyli w
spektaklu
ekologicznym, w
CKiP. Przedstawienie
miało charakter
interaktywny,
widzowie angażowali
się wraz z bohaterami

w rozgrywającą się
na scenie historię.
Tematem inscenizacji
było życie piesków
pozbawionych
ciepłego i przytulnego
domu. Dzięki Malince
widzowie i
bohaterowie na
scenie dowiedzieli
się, jak ważna jest

segregacja odpadów i
ich powtórne
wykorzystanie oraz
właściwa opieka nad
zwierzętami. Miejmy
nadzieję, że nauka
nie pójdzie w las i
nasi uczniowie,
którzy uważnie
śledzili losy bohateró
w wiele zapamiętają

z tego, co tak
intensywnie przeżyli.

.

 Uczniowie drugich i
trzecich klas wraz z
wychowawczyniami
postanowili odwiedzać
przedszkola i
prezentować
młodszym kolegom
najpiękniejsze utwory
literatury dziecięcej. 14
grudnia 2015 roku
uczniowie klasy III c,
przygotowani przez
wychowawczynię
Elżbietę Woch, byli w
Przedszkolu Miejskim

nr 2. Na początek nasi
artyści zaprosili
przedszkolaków na
wycieczkę do zoo, za
pośrednictwem
wierszy o zwierzętach.
Z kolei „Ballada o
uprzejmym rycerzu”
przekonała małych
słuchaczy, że warto
być dobrze
wychowanym.
Spotkanie zakończył
wspólny taniec.   red.

.

.

.

                       Edukacja ekologiczna inaczej

.

GRZECZNOŚĆ NA CO
DZIEŃ I OD ŚWIĘTA
   

Dobre maniery powinny towarzyszyć nam
 każdego dnia. 30.11.2015 spotkały się w sali
gimnastycznej wszystkie młodsze klasy na
apelu poświęconym zasadom savoir0vivre.
Spotkanie przygotowała klasa III C.

B.K.

E.W.

E.W.
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              Redakcja

Karnawał to czas
radości i rozrywki.  I
mali, i duzi chcą się
zabawić! Świetną ku
temu okazją jest,
niewątpliwie, zabawa
karnawałowa, która w
naszej szkole odbyła
się 20 stycznia 2016
r. Najmłodsi na
zabawę czekali z
wielką
niecierpliwością,
bowiem przygotowali

ciekawe kostiumy
karnawałowe. 
Na sali pojawiły się:
księżniczki, wróżki,
czarownice, Indianie,
wojownicy. Stroje był
y barwne, oddawały
nawet najdrobniejsze
szczegóły wybranej
postaci. Wszyscy
bawili się znakomicie,
bo humor dopisywał
zarówno dzieciom,
wychowawcom

jak i rodzicom.
Zabawę karnawałową
poprowadzili
wodzireje „Kłapouchy
” i „Pongo”. To dzięki
ich „zaangażowaniu”
dzieci bawiły się
znakomicie.
Przygotowano i
przeprowadzono
szereg zabaw  i wiele
konkursów.
Zwycięzców
nagradzano drobnymi

upominkami.W
przerwie między
tańcami dzieci
zostały zaproszone
do swoich klas na
słodki poczęstunek
zorganizowany przez
rodziców. red.

.

                        Karnawał czas zacząć

  Speed stacks - sport dla każdego w naszej
szkole
Jest to nowa dyscyplina, dająca możliwość
rywalizacji zarówno tym wysportowanym
dzieciom, jak i mniej wysportowanym, dopiero
zaczynającym swoją przygodę z ruchem.
Zabawa polega na szybkim ułożeniu kubeczków
w piramidy i równie szybkim ich złożeniu.

..

KOLĘDOWALI U
SENIORÓW
Szkolny chór, którym
opiekuje się Barbara
Pastucha odwiedził
pensjonariuszy Domu
Pomocy Społecznej
w Kraśniku.
Mieszkańcy DPS
słuchali i wspólnie z
dziećmi śpiewali
polskie kolędy i
pastorałki. Wizyta
dostarczyła wiele
radości seniorom i z
pewnością zapadła

w pamięci tak
uczniom, jak i
pensjonariuszom
DPS. Dzieci zostały
poproszone o kolejne
odwiedziny. Oprócz
możliwości pokazania
swoich talentów takie
wizyty są wspaniałą
okazją do nabywania
empatii, wrażliwości
oraz szacunku do
osób starszych.

.

Natalia Kuśmierczyk
Zuzanna Lachowska 
Bartosz Mulier
Oliwia Kowalczyk
op. Joanna Kuźma
współpraca Arleta Sznajder

zapraszamy na stronę
www.psp5krasnik.szkolnastrona.pl
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