
Czytaczek
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
Al. Niepodległości 54
23-210, Kraśnik

Numer 19 09/16

                      Witaj szkoło !

Narodowe Czytanie " Quo vadis" Henryka Sienkiewicza

5 września 2016 r. w
naszej szkole odbyło się
czytanie powieści „Quo
vadis”. Imprezę mającą
ogólnomiejski charakter
przygotowali nauczyciele i
uczniowie szkoły. Wzięli w
niej udział zaproszeni
goście, w tym władze
miasta oraz powiatu
kraśnickiego, dyrektorzy
instytucji kulturalnych i
placówek oświatowych,
przedstawiciele organizacji
społecznych, a także
uczniowie, rodzice,
nauczyciele. 
Narodowe Czytanie
rozpoczęli nasi uczniowie,
którzy odśpiewali

hymn szkoły, dedykowany
patronowi, po czym
przybliżyli zebranym
postać autora powieści.
Głównym punktem
spotkania było czytanie
wybranych fragmentów
dzieła noblisty, przeplatane
piękną muzyką,
stanowiącą ilustrację do
ekranizacji powieści. Na
zakończenie goście
upamiętnili swoją
obecność pięknymi
wpisami do kroniki szkoły. 
           

.

1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2016/2017.
Pierwszym punktem uroczystości była msza święta, po
której udaliśmy się na spotkanie do szkoły.
Wspominaliśmy rocznicę wybuchu II wojny światowej
oraz  bohaterów, którzy stanęli w obronie ojczyzny. Ich
pamięć uczciliśmy minutą ciszy. Zebranych powitała pani
dyrektor Barbara Grasińska – Ciereszko, szczególnie
ciepłe słowa kierując do najmłodszych uczniów,
rozpoczynających naukę w pierwszej klasie. Wszystkim
życzyła sukcesów, radości i humoru na każdy dzień. red.
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    VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Wspaniały początek
biegaczy

30 września 2016 r.
nasza szkoła
uczestniczyła w akcji
VI Światowy Dzień
Tabliczki Mnożenia.
Na organizację
imprezy
otrzymaliśmy licencję
od Wydawnictwa
WKM Rachmistrz,
głównego
organizatora
Światowego Dnia
Tabliczki Mnożenia.

Akcja miała na celu
propagowanie
zabawowej formy
nauczania-uczenia
się matematyki oraz
zachęcenie uczniów
do przypomnienia
sobie tabliczki
mnożenia. Oprócz
nas w akcji
uczestniczyło około
3000 innych szkół z
całego świata, m.in.
z: Meksyku,

Indii, USA oraz wielu
krajów Europy.
Z okazji VI
Światowego Dnia
Tabliczki Mnożenia
klasy IV
uczestniczyły w
turnieju tabliczki
mnożenia. Skład
każdej drużyny
losowano w dniu
zawodów, bowiem
tabliczkę mnożenia

powinien znać każdy,
a nie tylko wybrana
grupa. Rywalizacja
między klasami była
dość ostra i
wyrównana, a jednak
w konkurencjach z
tabliczką mnożenia I
miejsce zajęła klasa
4b, II miejsce - klasa
4c, a III miejsce -
klasa 4a. B.Ł

Każda klasa otrzymała
dyplom i certyfikat
potwierdzający
pomyślne zdanie
egzaminu z tabliczki
mnożenia i uzyskała
tytuł EKSPERTA
TABLICZKI
MNOŻENIA.
Gratulujemy.
W organizacji
zawodów aktywnie
pomagali uczniowie z
kółka
matematycznego klas
5. Organizatorami
turnieju
matematycznego byli:
Jerzy Andrzejczuk
oraz nauczycielki

matematyki Barbara
Łukasiewicz i Marlena
Kulik.
Organizatorzy
serdecznie dziękują
wszystkim, którzy
przyczynili się do
sprawnego
przeprowadzenia
imprezy w szkole i
liczą na dalszą
współpracę przy
organizacji kolejnych
wydarzeń z
matematyką w roli
głównej. B. Ł.
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Grzyby
We wrześni udaliśmy się na wystawę grzybów
jadalnych i trujących, zorganizowaną przez
kraśnicki sanepid. Podziwialiśmy różne odmiany
grzybów. Były to okazy zebrane przez
pracowników placówki. J.K.

Miło nam
poinformować, iż
dużym sukcesem
zakończył się występ
szkolnej reprezentacji
chłopców w
sztafetowych biegach
przełajowych.
Zawody rozgrywano
29 września na
obiektach przy PSP
nr 5. Nasi chłopcy
zdecydowanie
zwyciężyli rywalizację
szkół podstawowych

zarówno w Mieście
jak i Powiecie. Dzięki
temu zwycięstwu już
13 października
reprezentować będą
szkołę na
Mistrzostwach
Rejonu w Biłgoraju.
K.Sz.
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Dzień Chłopaka

            Redakcja
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Bezpiecznie i
zdrowo
Na apel porządkowy
dla klas I – III
gościliśmy szkolną
pielęgniarkę i panią
policjantkę z
Komendy Powiatowej
w Kraśniku. Na
początku głos zabrała
pani pielęgniarka,
która przypomniała o
zasadach higieny i
regularnym
spożywaniu posiłków.

Pani policjantka
przypomniała o
bezpieczeństwie w
drodze do i ze szkoły.
Uczniowie  mieli
możliwość utrwalenia
zasad
obowiązujących ich w
ruchu drogowym.
Pani policjantka
zwracała uwagę na
właściwe korzystanie
z przejść dla
pieszych, noszenie

odblasków i
kamizelek
odblaskowych
szczególnie po
zmroku.
Przypomniała, iż
bezpieczna zabawa
nie może odbywać
się w okolicy dróg
czy na chodniku.
Przestrzegała też
przed rozmowami z
nieznanymi osobami.
Uczniowie

mieli możliwość
zadawania pytań
gościowi, a ich
wiedza została
nagrodzona
odblaskami. Naszym
gościom dziękujemy
za ciekawe 
spotkanie i
obiecujemy, że
zdobytą wiedzę
wykorzystamy jak
najlepiej w praktyce.
A.K.

.

Każdy chwat sprząta świat

27 września postanowiliśmy pomóc
przyrodzie. Uzbrojeni w worki i
rękawiczki ruszyliśmy na wielkie
sprzątanie świata. Przydzielono nam
lasek obok szkoły. Znaleźliśmy tam
mnóstwo śmieci w tym: papierki,
drewna i nawet ubrania. Mimo to nie
brakowało śmiechów i żartów. Mamy
nadzieję, że bardzo pomogliśmy
przyrodzie. M.K.
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