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Nagroda Ministra Edukacji Narodowej

.

.

Gdy w czerwcu 2017 r. do
szkoły dotarło pismo o
treści: „Ministerstwo
Edukacji Narodowej planuje
zorganizowanie
uroczystego
podsumowania pierwszego
etapu pilotażu we wrześniu
2017 roku. Na uroczystość
zostanie zaproszona i
wyróżniona jako
reprezentant jedna szkoła z
każdego województwa.
Kryterium wyboru będzie
aktywność we wdrażaniu
innowacji oraz
różnorodność
podejmowanych działań
udokumentowana poprzez
upowszechnianie informacji
na stronach szkolnych […]”

nikt się nie spodziewał, że
szkołą zaproszoną na tę
uroczystość,
reprezentującą
województwo lubelskie,
będzie Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 5.
W szkole jest realizowana
innowacja „Zajęcia
komputerowe z elementami
programowania”, napisana
przez Barbarę Łukasiewicz
i Marlenę Kulik,
nauczycielki matematyki i
informatyki. 

Uroczyste podsumowanie I
etapu pilotażu odbyło się w
Warszawie, 28 września
2017 r. 32 nauczycieli oraz
dyrektorów szkół odebrało
wyróżnienia i nagrody
Ministra Edukacji
Narodowej za innowację
pedagogiczną,
przeprowadzoną w ramach
pilotażowego programu
MEN Szkoła w Pilotażu
Programowania.
Wyróżnionym
nauczycielkom gratulacje
złożyła także obecna na
uroczystości Lubelska
Kurator Oświaty, Teresa
Misiuk. Chęć udziału w
pilotażowym wdrożeniu
programowania w edukacji
formalnej, w oparciu o
innowacje pedagogiczne,
zgłosiło w ubiegłym roku
ponad 1500 szkół z całego
kraju, w tym

52 z województwa
lubelskiego, w których
realizowano 56 innowacji
pedagogicznych. Programu
MEN było wprowadzenie i
sprawdzenie w praktyce
szkolnej powszechnej
nauki programowania.
Uroczystości wręczenia
wyróżnień i nagród dla
najlepszych szkół w Polsce
towarzyszyła dwudniowa
konferencja naukowa
dotycząca eTwinningu i
programowania.
Społeczność PSP 5 jest
niezmiernie dumna, że
kraśnicka szkoła, jako
jedyna z województwa
lubelskiego, została
wyróżniona i nagrodzona
przez Ministra Edukacji
Narodowej. red.
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Matematyczne potyczki

Speed Stacks Day

.

.

.
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20 października 2017
r. nasza szkoła
uczestniczyła w akcji
VII Światowy Dzień
Tabliczki Mnożenia.
Na organizację
imprezy
otrzymaliśmy licencję
od Wydawnictwa
WKM Rachmistrz,
głównego

organizatora akcji,
która miała na celu
propagowanie
zabawowej formy
nauczania-uczenia
się matematyki oraz
zachęcenie uczniów
do przypomnienia
sobie tabliczki
mnożenia poprzez
rozwiązywanie

ciekawych, innych
niż podczas lekcji
zadań, w połączeniu
ze sportową
rywalizacją.
Z okazji VI
Światowego Dnia
Tabliczki Mnożenia
klasy IV i V
uczestniczyły w
turnieju tabliczki

mnożenia. Wśród
klas piątych I miejsce
zajęła klasa V a, II
miejsce klasa V b i V
c, a wśród klas
czwartych - I miejsce
przypadło - klasie IV
c, II miejsce IV b, III
miejsce IV d, IV
miejsce IV a. red. 

Próbny
Międzynarodowy
Konkurs
Informatyczny
"BÓBR"
Dnia 4 i 5
października 2017 r.
odbył się próbny
MIĘDZYNARODOWY
KONKURS
INFORMATYCZNY
„BÓBR”. Konkurs
miał na celu
rozwijanie i
kształtowanie
myślenia

algorytmicznego oraz
komputacyjnego, a
także popularyzację
posługiwania się
technologią
informacyjną i
komunikacyjną wśród
uczniów na
wszystkich etapach
edukacyjnych. W
konkursie wzięło
udział 24 uczniów z
klas trzecich i
czwartych.

.

W czwartek i w piątek,
były nietypowe lekcje
wychowania
fizycznego. Do naszej
szkoły przyszedł Pan
Przemysław Piątek z
pokazem układania
kubeczków, czyli tzw.
sport stackingu. Nasz
gość zaprezentował
wszystkim klasom
konkurencje, które
potem wszyscy, na
kolejnych lekcjach
ćwiczyli. Na koniec

odbyły się dwie
sztafety drużynowe -
podczas pierwszej
układaliśmy na czas
małe kubeczki, a
podczas drugiej dużo
większe. 
Bardzo dziękujemy za
wizytę i zapraszamy
ponownie! Pokazy
naprawdę nam się
podobały i świetnie się
podczas nich
bawiliśmy. Natalia

J.K.

.
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Podróż dookoła świata
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Z okazji Tygodnia Misyjnego s. Zenobia zaprosiła uczniów na niecodzienną
wycieczkę. 26 października z paszportami misyjnymi w rękach wyruszyli w
wielką podróż po świecie. Odwiedzili Europę, Australię z Oceanią, Azję,
Afrykę i Amerykę, czyli stoiska ustawione na korytarzach szkoły. Obecność
na każdym kontynencie potwierdzona została pieczątką. Była też okazja do
poznania życia mieszkańców i popróbowania smakołyków z różnych
kontynentów. Na koniec imprezy Koło Misyjne zaprezentowało
przedstawienie pt. "I ty możesz zostać misjonarzem". Widzowie
z zainteresowaniem wysłuchali również misjonarki s. Anicety, która
opowiadała o pracy we Florencji. Przeprowadzoną z wielkim rozmachem
imprezę przygotowały nauczycielki religii: s. Zenobia, Anna Kania, Iwona Rola
wraz z Kołem Misyjnym.

.

.

"Świat jest książką i ci, 
którzy nie podróżują, 
czy�tają tyl�ko jedną stronę."
                           św. Augustyn
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Oszczędzamy ...

Wszystkie dzieci oszczędzają, bo ochotę wielką mają.
By w wakacje z rodzicami odpocząć gdzieś nad morzami.
Więc oszczędzaj cały czas, by pojechać latem w las.
Nad jezioro lub nad morze, oszczędzanie w tym pomorze.
Emilia T. kl.3

Chociaż jestem jeszcze mała, to oszczędzać bardzo chcę.
Grosz do grosza sobie zbieram, kiedy chcę mieć fajna rzecz.
Potem spełniam swe marzenie, bo pieniążki własne mam.
Oszczędzanie się opłaca – niech każdy przekona się sam.
Wiktoria Cz. kl.3

Jestem sobie fajny gość
I oszczędzam każdy grosz.
Siedzę sobie na kanapie
Woda z kranu już nie kapie.
Na tapczanie sobie leżę
Papier, plastik w kontenerze.
Gaszę światło tu i tam
Prądu już nie ciągnie nam.
Na benzynie zaoszczędzę
Gdy rowerem w mig popędzę.
A o zdrowie to ja dbam
Bierzcie przykład mówię wam.
Jem owoce i warzywa
Czasem trafi się pokrzywa.
Dzięki temu moi mili
Byście dużo oszczędzili. Kacper R. kl.3

Razem z mama oszczędzamy i o pieniążki
dobrze dbamy.
Oszczędzanie to ważna rzecz, by pieniążków
więcej mieć.
Do skarbonki wrzucam grosik, mam już monet
cały stosik.
Gaszę światło, kran zakręcam, prąd i wodę tak
oszczędzam.
Jem owoce i warzywa, to na zdrowie dobrze
wpływa.
Wyrzucam odpady o przyrodę dbam, by lepiej
żyło się nam.

Kinga M. kl.3

Ada z Antkiem oszczędzają i pieniążki odkładają.
Oszczędzają dużo tak, że skarbonka pęka w szwach.
Grosik uczy oszczędzania, to zabawa doskonała!
Grosz do grosza odkładają i skarbonkę pełną mają!
Adriana D. kl.3

Oszczędzaj pieniążki! Za nie kupisz mądre książki. Ukrytą w nich wiedzę
przekażesz koledze!
Woda to źródło życia, lecz nie łatwa jest do zdobycia. Szanuj więc
wszystkie jej pokłady by nie doprowadzić do zagłady.
Czym jest woda? Każdy Ci to powie, że to najcenniejsze co mieć
możemy.
Więc niech to będzie pierwsze, o co zadbać chcemy.
Patryk K. kl.3

Każdy grosz jest ważny, a ten kto jest
odważny
powinien wziąć pieniążków garść i do swojej
skarbonki dać.
Jeden tydzień, drugi tydzień
monet i banknotów za każdy dzień uzbierało
się ich wiele.
Teraz mogę śmiało chwalić się, ze
oszczędzam też!
                                                  Amelia P. kl.3

Jeśli chcesz być piękny i młody pomyśl o
oszczędzaniu wody.
Woda dobra jest do picia i potrzebna jest do 
życia.
Oszczędzanie to prosta sprawa, a czasami
nawet zabawa.
Można sobie kupić książki i z wycieczki
przywieźć pamiątki.              Liliana W. kl.3

skarbonki

Redakcja gazetki

Natalia Kuśmierczyk
Zuzanna Lachowska
Bartosz Mulier
Weronika Czapla

Joanna Kuźma
Arleta Sznajder

Zapraszamy na stronę:
www.psp5krasnik.szkolnastrona.pl

J.K.
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