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Wiosno, przybywaj!
   Mistrz pięknego czytania

Czytanie to wspaniała
zabawa

.

.

Kraśnicki Konkurs
Czytania ze
Zrozumieniem
10 lutego 2016r. w PSP 6 w
Kraśniku odbył się finał I
Kraśnickiego Konkursu
Czytania ze Zrozumieniem.
Uczniowie wszystkich
kraśnickich szkół, którzy
najpierw zwyciężyli w
eliminacjach klasowych, a
następnie szkolnych,
przystąpili do zmagań w
etapie międzyszkolnym.
Startowali w dwóch
grupach wiekowych: klasy
II-III, klasy IV-VI. Naszą
szkołę reprezentowali: Piotr
Todys (II c), Roksana
Rafalik (III a), Maciej
Kowalski (III c), Aleksandra
Kosz (VI a), Nadia Łoboda

(VI a), Łucja Gurmińska (VI
b). Sukces odniósł
najmłodszy uczestnik
konkursu Piotr Todys
(wych. Halina Machajska),
który zajął II miejsce, a do
zwycięstwa zabrakło mu
tylko1 punktu. To wielki
sukces Piotra.
 - W przyszłym roku będzie
lepiej - powiedział nasz
laureat po ogłoszeniu
wyników. Gratulujemy i
trzymamy za słowo!
H.M.

.

21 marca to pierwszy
dzień kalendarzowej
wiosny. Ten dzień wyglądał
w naszej szkole inaczej niż
zwykle. Uczniowie klas I–
III zebrali się w sali
gimnastycznej, by na
wesoło powitać
wyczekiwaną porę roku.
Każda klasa z wiosennymi
ozdobami i rekwizytami
zachwycała swoim
wyglądem. W czasie
spotkania po raz kolejny
mogliśmy przekonać się,
że uczniowie klas
młodszych potrafią pięknie
śpiewać i tańczyć. red.

W pierwszym semestrze
poznaliśmy mistrza
czytania klas czwartych.
15 marca kolejnego, tym
razem wyłonionego
spośród trzecioklasistów.
W konkursie wzięło udział
13 uczniów. Decyzją jury
tytuł „Mistrz Pięknego
Czytania” otrzymała
Natalia Michota z kl. III c.
Wszyscy uczestnicy
otrzymali drobne upominki.
Prezentacje konkursowe
oceniało jury: Iwona
Kowalczuk i Arleta
Sznajder.

.

.

red.
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Dzień otwarty

.

Oto wyniki
rywalizacji:klasy
czwarte: I miejsce -
4a, II miejsce - 4b,III
miejsce - 4c;klasy
piąte: I miejsce - 5b, II
miejsce - 5a i 5c;
klasy szóste: I
miejsce - 6c, II
miejsce - 6a, III
miejsce - 6b.Dyplomy
dla klas i nagrody dla
uczniów zostały
ufundowane przez
dyrekcję szkoły i
nauczycielki
matematyki. Turniej

pokazał, że
matematyka to nie
tylko trudne zadania,
"suche liczby" i
abstrakcyjne figury,
ale również znakomita
zabawa i pasjonująca
przygoda. Taka forma
nauki poprzez zabawę
spodobała się
uczniom, dyrekcji
szkoły oraz
nauczycielom
sprawującym opiekę
nad klasami.

.

9 marca 2016 r.
zaprosiliśmy do naszej
szkoły rodziców wraz
dziećmi, które mają
rozpocząć naukę w
pierwszej klasie. Klasy
trzecie przygotowały
część artystyczną,
złożoną z pokazów
gimnastycznych,
tańca oraz wierszy i
piosenek. Goście
obejrzeli także
prezentację
multimedialną o naszej

placówce, a następnie
zwiedzali sale
lekcyjne, pracownie
komputerowe,
bibliotekę, świetlicę i
salę zabaw. Dla
potencjalnych uczniów
przygotowano
pamiątkę - kolorowy
wiatraczek i słodki
poczęstunek. 
Dziękujemy za wizytę
i we wrześniu
czekamy.
red.

.

..

                        DZIEŃ MATEMATYKI

15 marca 2016 r.
uczniowie klas IV-VI
wzięli udział w
Turnieju
Matematycznym
z okazji
Ogólnopolskiego
Dnia Matematyki.
Członkowie kółka
matematycznego, z
klasy 4a i 4b,

przedstawili
inscenizację "Kłótnia
liczb". Obchody
święta matematyki w
naszej szkole miały
charakter konkursu
między klasami.
Klasy rywalizowały
podczas trzech
godzin lekcyjnych.
Turniej przygotowały

i prowadziły
nauczycielki
matematyki: Barbara
Łukasiewicz, Alicja
Kozak i Marlena
Kulik. Zmagania
uczniów podziwiała
dyrektor Barbara
Grasińska-Ciereszko,
wicedyrektor
Małgorzata Cis oraz

nauczyciele z klas IV-
VI.

red.

.

B.U.

B.U.B.U.
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Trzymaj formę! Żyj zdrowo!
projekt znaczka

W zdrowym ciele - zdrowy duch

           Ruch to zdrowie każdy ci to powie

Klasy piąte naszej
szkoły uczestniczą w
projekcie
prozdrowotnym „W
zdrowym ciele –
zdrowy duch! ”, który
jest kontynuacją
programu „Trzymaj
formę”,
realizowanego w
klasie czwartej.
Program prowadzony
jest przy współpracy
z Powiatową Stacją
Sanitarno-
Epidemiologiczną w
Kraśniku. Celem
programu jest
kształtowanie postaw
i zachowań
zdrowotnych
dotyczących
prawidłowego
żywienia i promocja
aktywności fizycznej.
  Na lekcjach
przyrody

dzieci uczestniczą w
zajęciach
dotyczących
zdrowego
odżywiania,
dowiadują się jakie
pokarmy spożywać,
aby być zdrowym i
silnym. Pamiętajmy!
Jeśli nasze dziecko
przyzwyczai się teraz
chrupać surową
marchewkę czy
paprykę zamiast
objadać się
słodyczami, będzie to
robiło także w
przyszłości.
  Na godzinach
wychowawczych
uczniowie poznają
również zasady
nakrywania do stołu i
prawidłowego
zachowania się przy
nim.
Aktywność fizyczna

promowana jest
podczas lekcji
wychowawczych,wychowania
fizycznego, muzyki,
przyrody.
  Zachęcamy do
codziennych,wspólnych
ćwiczeń fizycznych
całe rodziny. Mogą
się one stać okazją
do radosnego
spotkania wszystkich
jej członków.
Każdemu z nas,
zarówno dorosłym jak
i dzieciom, trudno
uporać się ze
zmęczeniem i często
tęsknimy za
„rozprostowaniem
kości”. Najczęściej
tłumaczymy się
brakiem czasu na
codzienną
gimnastykę. Parę
minut snu nie
przyniesie takiego

pożytku, jak kilka
minut ćwiczeń.
Mówmy sobie
codziennie, że trzeba
się gimnastykować i
róbmy to. Zachęćmy
do ćwiczeń nasze
„pociechy”, a kiedy
przyzwyczaimy się
do gimnastyki
zacznie nam jej
brakować.
Współuczestnictwo w
aktywności fizycznej
dziecka np.: wspólne
ćwiczenia, spacery,
wycieczki rowerowe
czy korzystanie z
pływalni poprawią
kondycję fizyczną i
zwiększą więź
emocjonalną z
naszym dzieckiem.

.

.

.

.
.

 21 lutego Młodzicy Młodsi MUKS Kraśnik
wystąpili w Łęcznej, w silnie obsadzonym
turnieju halowym o puchar prezesa Górnika
Łęczna. Kraśnicki zespół, złożony głównie z
naszych uczniów i trenowany przez Konrada
Szmyrgałę, nauczyciela PSP 5, spisał się
znakomicie. W końcowej klasyfikacji ustępował
jedynie gospodarzom gorszą różnicą bramek,
przy równej liczbie punktów. Chłopcy z MUKS-
u zajęli II miejsce z 16 punktami i bilansem
bramkowym 13:3.
Skład drużyny: Aleksy Lasota, Kacper
Stępniak, Mikołaj Majewski, Wiktor Piasecki,
Sebastian Pierzyniak, Mateusz Latosiewicz,
Oliwier Szwedo, Iwan Yurkolow, Wojciech
Raczyński, Kamil Orzeł, Szymon Skorupa,
Mateusz Gazda

Kinga

Natalia

Bartek

.
.
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Święto poezji

              Redakcja

22 marca wszyscy
chętni mogli
zaprezentować swoje
umiejętności podczas
Szkolnego Konkursu
Recytatorskiego. Jury
z przyjemnością
wysłuchało
deklamacji
uczestników,
podziwiając dobór
wierszy, dykcję oraz
interpretację tekstów.
Niestety,

jak w każdym
konkursie, nie każdy
mógł zostać
triumfatorem, dlatego
przyznano także
dużo wyróżnień.
Uczestnicy konkursu
otrzymali  również
drobne upominki
ufundowane przez R.
R. przy PSP nr 5.
Klasy I-III: Ida Klimek
2a,Zuzanna Pluta 2b,
Wiktoria Oszust 3b

Wyróżnienia: D. Albin,
J. Bieniek, K.
Chmielorz, J. Gołąb,
A. Grela, R.
Jurkowski, W. Kozioł,
D. Kremlaś, R.
Makoś, J.
Marcinkowska, J.
Pawlasek, Z.
Sosnówka, M.
Sosnówka, L.
Szmyrgała, Z.
Trukan, M.
Wassermann, E.
Wielgus. Klasy IV-VI:

Łucja Gurmińska 6b,
Patrycja Grzymek 6a,
Aleksy Lasota 5b
Wyróżnienia: O.
Kowalczyk, N.
Lewandowska, M.
Ostrowska, D.
Świejko. Konkurs
przygotowały: A.
Sznajder i I.
Kowalczuk.

.

.

Bezpieczna zima
Choć powitaliśmy już
wiosnę, to z zimą
jeszcze nie
pożegnaliśmy się na
dobre. 22 marca w
Komendzie
Powiatowej Policji
odbył się finał
konkursu
plastycznego
„Bezpieczna zima
2016”. Konkurs miał
na celu promocję
właściwych,

bezpiecznych
zachowań podczas
spędzania wolnego
czasu. W tym roku
wzięło w nim udział
187 dzieci, 17
wyróżniono. Wśród
wyróżnionych znaleźli
się uczniowie naszej
szkoły: Kacper
Rudnicki i Wiktor
Misztal z kl. I b. Do
konkursu
przygotowała ich
wychowawczyni,
Joanna Kuźma.

.

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

Zapraszamy na stronę internetową szkoły:
      www.psp5krasnik.szkolnastrona.pl

ed.W pierwszych dniach marca nasi uczniowie
mieli okazję obejrzeć ciekawą wystawę,
złożoną z różnej wielkości kapliczek, do
których zostały dobrane słowa wypowiedziane
w czasie pontyfikatu przez Jana Pawła II.
Autorem rzeźb prezentowanych na wystawie
jest Szczepan Ignaczyński, kraśnicki
rzeźbiarz, kolekcjoner, człowiek z pasją. Prace
Szczepana Ignaczyńskiego można spotkać w
wielu miejscach w kraju i za granicą. Kapliczki
stanowią dla uczniów uzupełnienie lekcji sztuki,
historii, a także religii. Społeczność naszej
szkoły obejrzała wystawę z dużym
zainteresowaniem, ponieważ autor
opowiadając o swoich pracach przybliżył
nieznane fakty z historii Polski. red.

Jan Paweł II 
i Kapliczki Polskie

.

B.K.

J.K.
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