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Rodzinne kolędowanie

.

10.01.2017 r., w ramach
Igrzysk miejskich w mini
piłce siatkowej dziewcząt
"trójek" i "czwórek” w hali
sportowej PSP nr 3 odbyły
się zawody
międzyszkolne.
Dziewczęta rywalizowały
w dwóch kategoriach
wiekowych: klasy V w
"trójkach", a klasy VI w
"czwórkach". W obu
kategoriach zespoły
naszych siatkarek zajęły
pierwsze miejsce. To
zwycięstwo pozwoliło
uczennicom z "Piątki"
awansować do etapu
powiatowego, którego
rozstrzygnięcie nastąpi w

Urzędowie, pod koniec
lutego. Oto zwycięskie
składy: "trójki"
- M. Ryczek, I.
Poprawska, N. Siemionek,
K. Kapica (I drużyna), N.
Kaczmarska, O. Jarosz,
A. Tomiło, O. Sosnówka (II
drużyna); "czwórki"
- O. Biegaj, K. Iskra, M.
Ryczek, I. Poprawska, N.
Siemionek (I drużyna), A.
Ośka, B. Szwarnowska, Z.
Czerniakiewicz, K. Gazda,
N. Kaczmarska (II
drużyna). Brawo, jesteście
wielkie! Opiekunami
drużyn są nauczyciele
wychowania fizycznego:
Witold Błądek i Jerzy
Andrzejczuk.

.

10 stycznia odbyło się w
naszej szkole, tak jak w
ubiegłym roku, „Rodzinne
Kolędowanie”, w którym
wzięli udział uczniowie
klas I-III z rodzicami i
rodzeństwem. Koncert
rozpoczął „ Teatrzyk Jak
się Patrzy” krótką
inscenizacją, opartą na
kolędzie „Nie było miejsca
dla Ciebie”. Potem 17
uczniów odśpiewało
kolędy wraz z rodzicami.
Pięcioro z nich grało na
różnych instrumentach.
Występy uczestników były
gorąco oklaskiwane przez
zgromadzoną publiczność.
Na zakończenie
nauczyciele, rodzice i
uczniowie zaśpiewali
wspólnie kolędę „Gdy się
Chrystus rodzi”, a
wszyscy uczestnicy
otrzymali

słodki poczęstunek i
breloczki. Imprezę
zorganizowały Kinga
Grębska i Joanna Kuźma,
ale za wspaniałe występy i
miłą, rodzinną atmosferę
podziękowania należą się
uczestnikom. red.

Przybyły, zagrały, zwyciężyły!

.

A.K.



www.kurierlubelski.plKurier Lubelski | Numer 21 03/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLCzytaczek

Dzień Otwarty

16 lutego 2017 r. nasza szkoła otworzyła swoje drzwi dla rodziców i dzieci,
które we wrześniu rozpoczną naukę w pierwszej klasie. Chcieliśmy pokazać
jak wygląda placówka i co ma do zaproponowania. Zebranych powitała
dyrektor szkoły Barbara Grasińska-Ciereszko, która omówiła prezentację
multimedialną dotyczącą szkolnej oferty edukacyjnej. Rozwiała też wiele
wątpliwości dotyczących przyszłości szkoły, jakie pojawiły się w związku z
reformą oświaty. Następnie odbyła się część artystyczna w wykonaniu
uczniów, którzy pokazali swoje talenty. Goście podziwiali wspaniałe tańce,
śpiew, recytację, grę na instrumentach i sprawność fizyczną uczniów klas
trzecich, solistów, chóru, czirliderek z zespołu „Magic Group” oraz
sportowców. Wszystkich chętnych zaproszono do obejrzenia sal lekcyjnych,
„krainy zabaw”, świetlicy, biblioteki, sal gimnastycznych, pracowni
komputerowych, szatni uczniowskich. Każdy otrzymał informator szkolny,
zawierający podstawowe wiadomości na temat działalności szkoły. Dzieci
dostały na pamiątkę kolorowankę i kredki oraz barwne wiatraczki. Nie
zabrakło słodkiego akcentu, którym zakończono spotkanie.
Nasza szkoła łączy tradycje z nowoczesnością. Od lat owocnie
współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Wdraża odpowiednie metody
wychowawcze i edukacyjne, wychodzi naprzeciw potrzebom uczniów oraz
rodziców. Jest przyjazna i bezpieczna, pięknie położona wśród zieleni.
Posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i dobrze wyposażoną bazę
dydaktyczną. Do wielu atutów szkoły należy zaliczyć szeroką ofertę zajęć
pozalekcyjnych, stołówkę ze smacznymi, domowymi obiadami oraz
świetlicę sprawującą opiekę nad dziećmi od 6.30 do 17.00.

.

.
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Czego lubimy słuchać?

N.K.

Zuzia i jej keyboard

Nazywam się
Bartosz Mulier, mam
13 lat i chodzę do
klasy VI B.
Chciałbym dziś
opowiedzieć o mojej
pasji. Pasji dość
nietypowej, bo jest nią
nagrywanie filmów na
YouTube. YouTube’m
interesuję się już od
drugiej klasy czyli od
2012 roku. I tak 5
grudnia 2013 roku
nagrałem pierwszy
film. Dość słabej
jakości, ale zawsze

jakiś. Następnie
kolejne filmy, ale
bardzo rzadko je
wrzucałem, byłem
nieregularny. Miałem
raz wenę do
nagrywania, a raz nie.
W końcu nastał 2016
rok. Najpierw
„Katastrofa w
Przestworzach” i
nowy kanał „BartojZ”.
Nagrałem jeden film
ze Slither.io - nawet
był dobry. Była
muzyka, dobry
dźwięk i obraz. I
znowu kolejna

przerwa
spowodowana serią
książek o Harrym
Potterze, która trwała
od końca kwietnia.
Regularnie
nagrywanie i
wrzucanie filmów na
mój kanał
rozpocząłem 13
czerwca pierwszym
odcinkiem serii z gry
„Twierdza
Krzyżowiec”. Na
moim kanale było
również parę
odcinków z „Farming
Simulator

15”, „Minecrafta” i
„MovieStarPlanet”
(oczywiście ostatnie
dla żartów). Kiedy
nadszedł listopad na
kanale pojawiła się
nowa seria z
„Gothic’a” - starej gry,
z 2001 roku, której
klimat jest cudowny.
Seria z „Gothica”
nadal się ciągnie a
subskrybcji mam
coraz więcej. Chcę
się coraz bardziej
rozwijać w tym co
robię. Jeżeli miałbyś
ochotę czytelniku

na sprawdzenie
mojego kanału to
serdecznie Cię
zapraszam. Bartek

Bartek podczas nagrywania

.

Modnie ...
Nazywam się Natalia
Kuśmierczyk i
chodzę do klasy 6b.
Od około dwóch i pół
roku moją największą
pasją jest moda i
projektowanie ubioru.
Od zawsze
interesowała mnie
sztuka, ale głębiej

wkręciłam się w nią w
2014r. i właśnie wtedy
zaczęłam
projektować. W
moich ubraniach jest
dużo asymetrii i
kolorów, które
ostatnio zaczęły się
przenosić również na
włosy moich postaci.
Całkiem niedawno,

bo 2 lutego
skończyłam swój
pierwszy szkicownik.
Moimi idolkami są 
Rongrong DeVoe,
Holly Nichols, i
Joanna Kamińska,
które śledzę na
Instagramie.
Chcę powiększać
moje umiejętności,

a swoją przyszłość
wiążę właśnie z
modą. Mam nadzieję,
że uda mi się
zrealizować moje
marzenia o zostaniu
sławną projektantką
ubrań i kiedyś założę
własny dom
mody. Natalka

                                   Moja pasja ...

 
          Nazywam się Zuzanna Lachowska i
chodzę do klasy 6b. Bardzo lubię matematykę
oraz interesuję się graniem na keyboardzie. Od 2
lat chodzę na Ognisko Muzyczne. Co tydzień
mam 30 minut lekcji grania na tym instrumencie i
45 minut teorii, czyli lekcji muzyki.

          Grałam już na kilku koncertach i bardzo mi
się to podoba. W przyszłości chcę zostać
kompozytorką lub nauczycielką matematyki i
muzyki.     
 

Projekty Natalki

Z.L.

B.M.

N.K.
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             "Randka w ciemno z książką"

"Przeczytaj
Mnie!"

20 lutego 2017 r.
prezentacja książek
wybranych przez
przedstawicieli klas
II-III i IV-VI
zakończyła projekt
„Przeczytaj Mnie!”.
Zadaniem każdego
uczestnika
podsumowania,

które odbyło się
w czytelni, było
krótkie omówienie
treści książki,
przedstawienie
informacji o autorze i
jego innych dziełach
oraz zachęcenie,
poprzez wyrażenie
własnych odczuć, do
przeczytania tejże
książki. Niektórzy
posiłkowali się
pracami

plastycznymi. Jak się
okazało takie
wystąpienie nie
należy do łatwych.
Najbardziej
spodobała się jury
prezentacja Dawida
Janowskiego z VI c,
który z dużą
swobodą wypowiadał
się o książce
„Władca Lewawu” i jej
autorce. Drugie
miejsce zajęła Amelia

Socha z kl. V b, której
wypowiedź i praca
plastyczna dotycząca
książki „Mały książę”
również wywarły
wrażenie na jury.
Trzecie miejsce
przypadło Amelii
Kurant z IV c za
wypowiedź o
„Martusi”. A.Sz.

.

Jury z niekłamanym
podziwem słuchało
prezentacji uczniów
młodszych, którzy bez
widocznych oznak
tremy pięknie
opowiadali o swoich
książkach. Były to
wypowiedzi ze swadą,
zwięzłe i na temat,
zawierające wszystkie
elementy, jakie miały
znaleźć się w
prezentacji. No i
oczywiście bez
posiłkowania się
kartką. Część
występujących
oczarowała jury nie
tylko wypowiedzią,

ale także
pomysłowością prac
plastycznych i…
własnym wyglądem,
który stanowił ważny
składnik prezentacji.
Wobec tylu
wspaniałych
wystąpień jury nie
mogło postąpić
inaczej, jak tylko
nagrodzić wszystkich,
szczególnie zaś
wyróżnić Idę Klimek z
kl. III a,
Kacpra Chmielorza z
kl. III b, Emilię Wielgus
i Kingę Wnuk z kl. III c.

.

24.02.2017 r. odbył się finał konkursu
plastycznego „Bezpieczna zima 2017”.
Konkurs dla dzieci organizowany jest
corocznie w okresie ferii zimowych przez
Komendę Powiatową Policji oraz Starostwo
Powiatowe w Kraśniku. Z naszej szkoły
wyróżnienia otrzymały uczennice klasy 2 b,
Wiktoria Czesnowska i Natalia Socha.
Gratulujemy.

.
.

.

Nutka tajemniczości
sprawia, że każde
działanie staje się
niecodziennym
wydarzeniem. Tak
było 14 lutego w
bibliotece szkolnej,
przy okazji
walentynkowej
„Randki w ciemno z
książką”. Choć, dzięki
funduszom
pozyskanym z
Narodowego
Programu Rozwoju
Czytelnictwa, półki
bibliotecznych regałów

uginają się pod
ciężarem ciekawych i
kolorowych książek,
jednak to właśnie te
opakowane w
kolorowy papier,
z serduszkiem, na
którym naklejona była
tylko krótka informacja
o treści wzbudziły
wielkie
zainteresowanie. Książki
rozeszły się jak
przysłowiowe świeże
bułeczki. A. Sz.

A.Sz.

A.Sz.

.
.

.
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Było sobie życie

II Kraśnicki Konkurs 
Czytania ze Zrozumieniem

3 lutego klasa III c wzięła udział w zajęciach
interaktywnych pod hasłem „Było sobie
życie” prowadzonych w Lubelskich Tarasach
Zamkowych w Interaktywnym Centrum
Naukowym. Uczniowie zobaczyli modele
ludzkiego organizmu, brali udział w
warsztatach pierwszej pomocy i obejrzeli film
pt. „Było sobie życie – komórka”. Podczas
zajęć czuwali nad nimi doświadczeni
animatorzy. Zajęcia dostarczyły im wielu
niezapomnianych wrażeń.
H.M.

.

.

                          Kinga Wnuk kl. III c 
               Mistrzyni Czytania ze zrozumieniem

.

PIELGRZYMKA
W dniach 16-19
stycznia 2017 roku
uczniowie naszej
szkoły udali się na
pielgrzymkę do
Rzymu. W czasie
pobytu dzieci
należące do scholi
„Śpiewające nutki św.

Józefa” i Ruchu
Opatrzności Bożej
uczestniczyły w
spotkaniu z papieżem
Franciszkiem i we
mszy św.
sprawowanej na
grobie św. Jana
Pawła II, podczas
której włączyły

się aktywnie w liturgię
poprzez śpiew.
Pielgrzymi brali udział
w pogadankach
dotyczących
uzależnień oraz
radzenia sobie w
trudnych sytuacjach.
W programie
pielgrzymki

nie zabrakło również
wieczorów
pogodnych oraz
oglądania
sztandarowych
rzymskich zabytków,
takich jak: Watykan,
Koloseum, Panteon,
Schody Hiszpańskie,
Fontanna Di Trevi.

 Dziękujemy
wszystkim, dzięki
którym mogliśmy
odbyć wspaniałą
pielgrzymkę. „Bóg
zapłać”. s. Zenobia

.

.

.

H.M.

.

H.M.

s.Z.

.

.
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 Tropem Wilczym ...

23.02.2017 r. w hali
sportowej ZS w
Urzędowie odbyły się
zawody szkolne
szczebla
powiatowego z
udziałem siatkarek,
które wygrały etap
miejsko-gminny.
Drużyny składające
się z dwóch

zespołów, grających
swoje sety,
rywalizowały w dwóch
kategoriach
wiekowych. Klasy V-
te walczyły w
zespołach 3-
osobowych, a klasy
VI-te w "czwórkach".
W kategorii młodszej,

znów
bezkonkurencyjne
okazały się siatkarki z
PSP 5, które bez
straty seta wygrały
swoje zawody. Po
zaciętej walce z
gospodyniami, które
okazały się lepsze
tego dnia, nasza
drużyna walczyła

już tylko o trzecie
miejsce.

.

26 lutego ponad 300
osób uczestniczyło w
Kraśniku w
symbolicznym biegu
pamięci. Nie zabrakło
wśród nich uczniów
naszej szkoły. W ten
sposób, na sportowo,
kraśniczanie uczcili
pamięć Żołnierzy
Wyklętych. Bieg odbył
się w parku im. Jana
Pawła II, na dwóch
dystansach:
symbolicznym 1963
m oraz 5 km.
„Tropem Wilczym

– Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych”
to największa
impreza masowa
towarzysząca
obchodom
„Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy
Wyklętych”. W
Kraśniku bieg
zorganizowano po raz
drugi. Święto,
ustanowione  w 2011
roku, obchodzimy 1
marca.
 

.

.

.

Redakcja
Natalia Kuśmierczyk
Bartosz Mulier
Zuzanna Matysek
Amelia Łukasik
p.Arleta Sznajder
p. Joanna Kuźma

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

Zbawia nas miłość
Taki tytuł noszą jasełka, jakie
w niedzielę 29 stycznia 2017
r. przedstawili uczniowie kl.
VI c w Domu Pomocy
Społecznej w Irenie.
Placówkę prowadzi
Zgromadzenie Sióstr
Opatrzności Bożej, a nasi
uczniowie wraz z siostrą
Zenobią postanowili
uprzyjemnić czas
mieszkankom domu.

.

.

.

.


	Przybyły, zagrały, zwyciężyły!
	Rodzinne kolędowanie
	Dzień Otwarty
	Modnie ... Nazywam się Natalia Kuśmierczyk i chodzę do klasy 6b. Od około dwóch i pół roku moją największą pasją jest moda i projektowanie ubioru. Od zawsze interesowała mnie sztuka, ale głębiej
	wkręciłam się w nią w 2014r. i właśnie wtedy zaczęłam projektować. W moich ubraniach jest dużo asymetrii i kolorów, które ostatnio zaczęły się przenosić również na włosy moich postaci. Całkiem niedawno,
	bo 2 lutego skończyłam swój pierwszy szkicownik. Moimi idolkami są  Rongrong DeVoe, Holly Nichols, i Joanna Kamińska, które śledzę na Instagramie. Chcę powiększać moje umiejętności,
	a swoją przyszłość wiążę właśnie z modą. Mam nadzieję, że uda mi się zrealizować moje marzenia o zostaniu sławną projektantką ubrań i kiedyś założę własny dom mody. Natalka
	Nutka tajemniczości sprawia, że każde działanie staje się niecodziennym wydarzeniem. Tak było 14 lutego w bibliotece szkolnej, przy okazji walentynkowej „Randki w ciemno z książką”. Choć, dzięki funduszom pozyskanym z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, półki bibliotecznych regałów
	uginają się pod ciężarem ciekawych i kolorowych książek, jednak to właśnie te opakowane w kolorowy papier, z serduszkiem, na którym naklejona była tylko krótka informacja o treści wzbudziły wielkie zainteresowanie. Książki rozeszły się jak przysłowiowe świeże bułeczki. A. Sz.
	"Przeczytaj Mnie!"
	II Kraśnicki Konkurs  Czytania ze Zrozumieniem
	Kinga Wnuk kl. III c                 Mistrzyni Czytania ze zrozumieniem
	Było sobie życie
	Tropem Wilczym ...
	23.02.2017 r. w hali sportowej ZS w Urzędowie odbyły się zawody szkolne szczebla powiatowego z udziałem siatkarek, które wygrały etap miejsko-gminny. Drużyny składające się z dwóch
	zespołów, grających swoje sety, rywalizowały w dwóch kategoriach wiekowych. Klasy V-te walczyły w zespołach 3-osobowych, a klasy VI-te w "czwórkach". W kategorii młodszej,
	znów bezkonkurencyjne okazały się siatkarki z PSP 5, które bez straty seta wygrały swoje zawody. Po zaciętej walce z gospodyniami, które okazały się lepsze tego dnia, nasza drużyna walczyła
	już tylko o trzecie miejsce.


	Zbawia nas miłość
	Taki tytuł noszą jasełka, jakie w niedzielę 29 stycznia 2017 r. przedstawili uczniowie kl. VI c w Domu Pomocy Społecznej w Irenie. Placówkę prowadzi Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej, a nasi uczniowie wraz z siostrą Zenobią postanowili uprzyjemnić czas mieszkankom domu.
	Redakcja
	Natalia Kuśmierczyk Bartosz Mulier Zuzanna Matysek Amelia Łukasik
	p.Arleta Sznajder




