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Rozśpiewana Niepodległość
Wizyta wolontariuszy

"Piątka" czyta
przedszkolakom

Informatyczne potyczki

Taką nazwę nosiła
wieczornica, jaka odbyła
się 9 listopada z okazji
Święta Niepodległości.
Przybyli na nią uczniowie
klas IV-VI oraz
nauczyciele. Tym razem
rocznicę odzyskania
niepodległości
świętowaliśmy zupełnie
inaczej niż zwykle.
Uczniowie zamiast biernie
oglądać widowisko
przygotowane przez
swoich kolegów, byli jego
czynnymi uczestnikami.
Scenariusz spotkania
przewidywał bowiem tylko
krótką prezentację
przypominającą drogę
Polski do niepodległości,
recytację dwóch wierszy
dla podkreślenia

uroczystego charakteru
imprezy oraz śpiewanie
niepodległościowych
pieśni, przeplatane
informacjami o każdej z
nich. Każdy uczestnik
spotkania otrzymał mini
śpiewnik ze słowami, które
wyświetlano również na
planszy z towarzyszeniem
podkładu muzycznego.
Wspaniałą atmosferę
tworzyły płonące ogniska
rozmieszczone w sali,
wokół których siedzieli
uczniowie na kocach, oraz
świece a także
patriotyczne i jesienne
akcenty dekoracji. Impreza
udała się znakomicie.
Wszyscy z ochotą i
zaangażowaniem śpiewali
pieśni: „Marsz,

marsz Polonia”, „Rota”,
„Wojenko, wojenko”,
„Pierwsza brygada” i inne.
Czuło się wielką radość i
jedność uczestników,
którzy po kilka razy
odśpiewali wybrane pieśni.
Ta żywa lekcja ojczystej
historii i patriotyzmu na
pewno zostanie w pamięci
uczestników, zgodnie z
maksymą chińskiego
filozofa Konfucjusza:
Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a
zrozumiem.
Wieczornicę przygotowali:
Bożena Kapica, Mirosław
Wiech, Arleta Sznajder.

.

.

9.11. 2016 r. dziewięcioro
uczniów V klas wzięło
udział w XI Konkursie
Informatycznym Bóbr.
Celem konkursu było
kształtowanie myślenia
algorytmicznego oraz
popularyzacja technologii
informacyjnej i
komunikacyjnej.

.

17 listopada uczniowie
klasy VI c, pod opieką
wychowawczyni M. Kulik,
wybrali się do Przedszkola
nr 4, aby umilić czas
młodszym kolegom. Jest
to kontynuacja akcji
rozpoczętej w ubiegłym
roku szkolnym.
Przedszkolaki przyjęły
gości bardzo ciepło i

życzliwie. Karolina i Kuba
czytali dzieciom
opowiadania z morałem, a
one grzecznie słuchały.
Potem chętnie rozmawiały
o swoich przeżyciach.
Było tak miło, że czas
minął szybko. red.

5 grudnia obchodzony
jest Światowy Dzień
Wolontariatu. Tego dnia
uczniów klasy III c
odwiedzili wolontariusze
działający przy
Publicznym Gimnazjum
nr 1 w Kraśniku.

.

B.Ł.

H.M.
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Spotkanie ze Spice Gears

Sienkiewiczowska gala

.

.

Sienkiewicz i matematyka
Dokładnie 15 listopada 2016 r. przypada setna
rocznica śmierci naszego patrona, Henryka
Sienkiewicza. Z tej okazji uczniowie klas IV-VI
wzięli udział w turnieju matematycznym.Klasy
rywalizowały ze sobą na poszczególnych
poziomach, rozwiązując zadania dotyczące
życia i twórczości Henryka Sienkiewicza, co
przybliżyło postać autora i stworzonych przez
niego bohaterów. Liczyły się spryt, logiczne
myślenie, a także szybkość. Nie zabrakło dobrej
zabawy. Okazało się również, że doskonale
można połączyć, pozornie odległe od siebie
dziedziny, matematykę i literaturę.Turniej
przygotowały i prowadziły: B. Łukasiewicz, A.
Kozak i M. Kulik. Pracę uczniów bacznie
obserwowała dyrektor Barbara Grasińska-
Ciereszko. red

.

W dniu 09.12.2016 r.
uczniowie klas III-VI
spotkali się z drużyną
Spice Gears i ich
robotem. Gościliśmy
uczniów Zespołu
Szkół nr 3 w Kraśniku
wraz z opiekunem,
Dariuszem
Głuchowskim.
Członkowie drużyny
opowiadali o swoich
dokonaniach w
zakresie robotyki

i udzielali odpowiedzi
na różne pytania.
Dowiedzieliśmy się,
że Spice Gears to
drużyna, która jako
jedyna z Polski, a
także jedyna z
Europy Wschodniej,
brała udział w
zawodach w
Kanadzie,
organizowanych
przez NASA dla
młodych

programistów.
Efektem ich pracy i
ogromnego
zaangażowania jest
robot Richard I,
którego możliwości
nam
zaprezentowano.
Robot Richard I bawił
się z uczniami
rzucając piłkę, którą
ochoczo łapali i
wkładali do „rąk”
Rysia. Celem

spotkania było
popularyzowanie
bardzo ważnej
dziedziny nauki,
robotyki, wśród
uczniów naszej
szkoły. Dziękujemy
młodym
konstruktorom za
odwiedziny i
czekamy na kolejne,
w ramach dalszej
współpracy. B.Ł.

25 listopada
uroczyście
podsumowano w
Lublinie wojewódzkie
obchody Roku
Henryka
Sienkiewicza. Na
spotkanie
zorganizowane przez
wojewodę lubelskiego
i kuratora oświaty, we
współpracy z
lubelskimi szkołami
podstawowymi nr 6 i
38,

przyjechali
przedstawiciele szkół
sienkiewiczowskich z
Lubelszczyzny.
Lubelski kurator
oświaty, podkreślała,
że w ciągu tego roku
szkoły oraz placówki
oświatowe
Lubelszczyzny
podjęły różnorodne
działania związane z
obchodami Roku
Sienkiewiczowskiego. 
red.

.

Dash i Dot w
akcjii

W dniach 27.11-
02.12.2016 r. w
szkole, podczas
zajęć komputerowych
klas IV-VI, pojawiły
się roboty. Zajęcia z
robotami prowadziła
B.Łukasiewicz. Uczniowie
rysowali czarne
ścieżki na białych
kartkach, po których
poruszał się Ozobot.
Wszyscy zobaczyli,

jak porusza się Dash,
jakie wydaje dźwięki i
jak rozbłyska
kolorami. Każdy
uczeń, za pomocą
aplikacji
zainstalowanej
w tablecie, kierował
niebieskim robotem
Dash. Roboty, które
pojawiły się na
zajęciach mają
charakter edukacyjny.
Poprzez zabawę z
robotem dzieci/dorośli
wchodzą

w
świat programowania.
B.Ł.  

B.Ł.

B.Ł.

B.Ł.

B.Ł.
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Udane siatkarskie mikołajki

Uczą się od najlepszych

.

W środę, 07.12.2016
r. w hali sportowej PG
Nr 1 w Kraśniku,
odbył się turniej mini
siatkówki dziewcząt i
chłopców z klas IV-VI.
W zmaganiach o
tytuły i słodkości od
św. Mikołaja wzięły
udział drużyny ze
szkół podstawowych

naszego miasta oraz
z Annopola i
Urzędowa. Siatkarze i
siatkarki rywalizowali
w trzech kategoriach.
W kategorii „dwójek”
dziewcząt zwyciężyła
drużyna z PSP 5
Kraśnik, w składzie:
Natalia Kaczmarska i
Oliwia Wójcik. Trzecie

miejsce zajęła
również nasza
dwójka: Wiktoria
Dzirakowska i
Gabrysia Pełka. W
kategorii „trójek”
dziewcząt klas V
nasze drużyny
spisały się jeszcze
lepiej, zajmując
miejsca I i II.

Zwycięski skład to:
Marcela Ryczek, Iza
Poprawska, Kamila
Kapica i Oliwia
Jarosz. Miejsce II
wywalczyły: Ada
Kosz, Natalia
Siemionek,
Aleksandra Tomiło i
Klaudia Ćwiklińska. 

W kategorii „trójek”
najstarszych
dziewcząt, siatkarki z
„Piątki” znów okazały
się najlepsze i wygrały
turniej. Zwyciężczynie
to: Oliwia Biegaj,
Klaudia Iskra, Zuzanna
Czerniakiewicz i
Barbara
Szwarnowska. Nasze
siatkarki kolejny raz
zaprezentowały
wysokie umiejętności i
zdominowały
tegoroczny turniej
mikołajkowy,
wygrywając we
wszystkich
kategoriach. Chłopcy

zajęli piąte miejsce w
kategorii najstarszych
„trójek”. Turniej
stanowił doskonałą
okazję do przetarcia
się przed zawodami
szkolnymi, które
odbędą się już w
styczniu.

.

.

Miejskie 3 X R
3 grudnia 2016 r., w hali sportowej ZPO nr 2,
odbyła się kolejna edycja miejskich zawodów
sportowych 3xR (Ruch – Radość –
Rekreacja). W zawodach brali udział uczniowie
klas I, II i III ze szkół podstawowych naszego
miasta, a dopingowali licznie przybyli
dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice,
wychowawcy oraz uczniowie. Oficjalnego
otwarcia dokonał burmistrz Kraśnika, Mirosław
Włodarczyk, który objął wydarzenie
honorowym patronatem.
Na koniec imprezy każdy uczestnik
sportowych zmagań otrzymał słodką paczkę.
Nagrody wręczali: burmistrz Mirosław
Włodarczyk, dyrektor PSP 5 Barbara
Grasińska-Ciereszko oraz św. Mikołaj.

.

12.12.2016 r.
dziewczęta z klas IV-
VI pojechały do
Ostrowca
Świętokrzyskiego, na
mecz Orlen Ligii
Kobiet. W pięknej hali
sportowej zespół
KSZO Ostrowiec Św.
podejmował ŁKS
Łódź. Nasze
dziewczęta miały
doskonałą okazję, by
zobaczyć wiele
ciekawych akcji. Po

meczu siatkarskie
gwiazdy chętnie
rozdawały autografy i
pozowały do "sweet
foci" z dziewczętami.
Oprócz autografów i
zdjęć można było
porozmawiać z
siatkarkami,
dotychczas znanymi
tylko z telewizji.
Opiekunami 37-
osobowej grupy byli
nauczyciele w-f:
Jerzy Andrzejczuk,

Witold Błądek i Daniel
Szewc.

.

.

.

.
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Redakcja

Wesołych Świąt

..

.

W dniach 14–16
grudnia odbywał się w
naszej szkole
coroczny kiermasz
świąteczny.
Sprzedawano
przeróżne, kolorowe
świąteczne ozdoby
wykonane przez
uczniów i nauczycieli
oraz rodziców.
Królowały różnej
wielkości choinki oraz
pomysłowe stroiki.

Najwięcej miejsca w
kiermaszowej ofercie
zajmowały kartki
świąteczne, bombki i
inne pomysłowe
ozdoby choinkowe.
Kiermasz cieszył się
ogromnym
zainteresowaniem,
każdy mógł znaleźć
coś dla siebie.
Uzbierane pieniądze
zasilą konto Rady
Rodziców

oraz Kraśnickiego
Stowarzyszenia
Przyjaciół Dzieci
Specjalnej Troski.
Kiermasz
zorganizowały
nauczycielki: Anna
Kania, Wiesława Wilk,
Iwona Kowalczuk,
Marta Pietroń oraz
Małgorzata Sygacz.
W sprzedaż
rękodzieła chętnie
włączyły

się uczennice z klas
IV-VI. Dziękujemy
tym wszystkim,
którzy zaangażowali
się w przygotowanie i
sprawne
przeprowadzenie
kiermaszu!

.

.

Mikołaj 
o Tobie nie zapomni Natalia Kuśmierczyk kl. VI b

Zuzanna Lachowska kl. VI b
Bartosz Mulier kl. VI b
Zuzanna Matysek kl. III d
Amelia Łukasik kl. III d
Zuzanna Trukan kl. III d
p. Joanna Kuźma
p. Arleta Sznajder

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

..

A.P.

.

.
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