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ŚLUBUJEMY ...

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

.

.

17 listopada, tuż po
uroczystym ślubowaniu,
nasi pierwszoklasiści
zostali pełnoprawnymi
czytelnikami biblioteki
szkolnej. Pasowanie na
czytelnika przygotowali
uczniowie klasy III B, wraz
z wychowawczynią
Joanną Kuźmą.
Trzecioklasiści, chcąc
sprawdzić wiedzę
młodszych kolegów,
dowcipnie pytali o to, z
jakiego miasta pochodzą i
w jakiej szkole się uczą.
Opowiadali także o roli
książki, o tym jak należy
traktować książkę, by
spełnić jej prośby. Były
również zagadki
sprawdzające wiadomości
małych czytelników o
najbardziej znanych
baśniach. Na koniec, po
symbolicznym pasowaniu,

nowi czytelnicy otrzymali
prośby książki oraz
dyplomy dla każdej klasy i
drobne pamiątki. Były też
wspólne tańce i
pamiątkowe zdjęcia z
królową książek, w rolę
której wcieliła się
bibliotekarka, Arleta
Sznajder. Przygoda z
książką została
rozpoczęta!
A.Sz.

„Zaprzyjaźnić się z książkami
Dumą swojej szkoły być

Ze wszystkimi pierwszakami
Ślubujemy dziś!

Uczniem być to ważna sprawa
I otwierać wiedzy drzwi

Uczyć się, by świat poznawać
Ślubujemy dziś!”

W obecności rodziców, dyrekcji szkoły oraz
zaproszonych gości dzieci stały się prawdziwymi
uczniami, a pomogli im w tym starsi koledzy i koleżanki.
Wiersze oraz piosenki zaśpiewane przez dzieci
wspaniale podkreśliły uroczysty nastrój imprezy, a słowa
„Ojczyzna – Nauka – Praca” wyszyte na sztandarze
szkoły będą towarzyszyły pierwszakom przez wszystkie
szkolne dni. Miłe doznania zostaną na pewno
wzbogacone wspomnieniami ze spotkań przy słodkim
poczęstunku, jaki przygotowali rodzice. 

red.

J.K.
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Ruch-Radość-Rekreacja

.

  „Czy wygramy, czy
przegramy, zawsze
dobry humor mamy!”.
Takie hasło
przyświecało naszym
reprezentantom
podczas zawodów
3xR Ruch-Radość-
Rekreacja,
odbywających się 9
grudnia 2017 r.

w hali sportowej PSP
nr 2. W
konkurencjach
sportowych
startowały dzieci z
klas I-III wszystkich
szkół podstawowych
naszego miasta, a
dopingowali pozostali
uczniowie z
rodzicami. Oficjalnego

otwarcia zawodów
dokonała Marzena
Pomykalska, I
zastępca burmistrza
Kraśnika, która objęła
wydarzenie
honorowym
patronatem. W
przerwach
występowała grupa
taneczna dziewcząt.

   Na zakończenie
imprezy wszyscy
uczestnicy zawodów
otrzymali słodkie
paczki. Wręczały je
Marzena Pomykalska
i Barbara Grasińska-
Ciereszko, dyrektor
PSP 5, korzystając z
pomocy św. Mikołaja.
red.

7 grudnia na pływalni
Aqua Lublin odbył się
Finał Wojewódzki w
Pływaniu. W
zawodach wystąpiła
14-osobowa drużyna
naszej szkoły, pod
kierunkiem Mariusza
Kwietniewskiego.
Tym razem
wróciliśmy bez
medali, jednak sam
awans do zawodów
finałowych jest już nie
lada wyczynem.
Należy też zwrócić
uwagę, iż większą

część naszej drużyny
stanowią zawodnicy z
klas IV i młodsi.
Pomimo „młodej”
reprezentacji bardzo
dobrze wypadły
zwłaszcza
dziewczęta, które
drużynowo zajęły
bardzo wysokie IV
miejsce. M.

.

.

.

Mikołajkowy turniej 

mini piłki siatkowej Hala sportowa PG nr
1 w Kraśniku
zgromadziła
uczestników turnieju
mini siatkówki
dziewcząt i chłopców
z klas IV,V i VI,
zorganizowanego
przez MKS Kraśnik.
W zmaganiach wzięły
udział drużyny z
kraśnickich szkół
podstawowych oraz z
Annopola i Urzędowa.
Zawodnicy

rywalizowali w
kategorii „dwójek” i
„trójek”. Największy
sukces odniosły
nasze „trójki”
dziewcząt, które
zajęły trzy pierwsze
miejsca.Gratulujemy!
red.

.

.

red.

.
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Godzina kodowania czyli
nauka poprzez zabawę

Jak oceniać swoje
prace?

Dzień Wolontariusza

W tym roku nasza szkoła przyłączyła się do
akcji Tydzień Edukacji Informatycznej,
organizując od 4 do 8 grudnia 2017 r. godzinę
kodowania. Uczestnikami wydarzenia byli nasi
uczniowie. Korzystając z darmowych
samouczków na stronie https://code.org/learn
mogli wejść w świat ulubionej gry. Godzina
kodowania pozwala każdemu nauczyć się
podstaw programowania. Młodzi programiści po
pokonaniu wieloetapowych zmagań uzyskali
certyfikaty, potwierdzające ukończenie
godzinnego kursu. Takie zajęcia oprócz tego, że
przyniosły wiele korzyści, dostarczyły również
świetnej zabawy oraz zawierały elementy
zdrowej rywalizacji przy kodowaniu kolejnych
etapów gry. A.Sz.

.

21 listopada 2017 roku grupa naszych
wolontariuszy odwiedziła Dom Pomocy
Społecznej w Kraśniku. Uczniowie, których
przygotowała nauczycielka muzyki Barbara
Pastucha, zaprezentowali patriotyczne z
czasów, gdy Polska odzyskiwała
niepodległość. Pensjonariusze DPS-u byli
bardzo wzruszeni i śpiewali piosenki razem z
uczniami. Wykonawców podjęto ciasteczkami
i kompotem, a także zaproszono na kolejne
spotkanie. Na pewno skorzystają z
zaproszenia, bo wiedzą, że warto poświęcać
swój czas innym, zwłaszcza ludziom starszym
i chorym. M.

.

.

1 grudnia 2017 roku w
kraśnickim CKiP
odbyły się coroczne
obchody Dnia
Wolontariusza.
Wydarzenie
podsumowywało
całoroczną pracę
klubów i miało
zachęcić do dalszej
pracy na rzecz
potrzebujących. W
czasie oficjalnej
części nasz Szkolny

Klub Wolontariusza,
jak wszystkie szkolne
kluby w powiecie,
otrzymał
podziękowania oraz
dyplom i torbę
słodyczy z rąk
wicestarosty
Mariusza Sochy. W
drugiej części
spotkania
zgromadzeni goście
mogli wysłuchać
koncertu Grzegorza

"ORNETTE" Stępnia,
członka zespołu
Oddział Zamknięty.
Muzyk opowiadał też
o skutkach zagrożeń,
jakie mogą dotknąć
młodych ludzi, m.in.
nadużywania alkoholu
i narkotyków.
Zgromadzona
młodzież chętnie
słuchała piosenek i
opowieści muzyka,
który dzielił się swoimi

doświadczeniami,
używając bardzo
obrazowego i
dowcipnego języka.

To proste!
Odwróć obrazek do
góry nogami - łatwiej
wyłapiesz błędy. Stań
z nim przed
lusterkiem - odbicie
lustrzane naprawdę
pomaga! Zrób pracy
zdjęcie i mu się
przyjrzyj. Pokaż ją
komuś (ta osoba
niekoniecznie musi
się znać!) Oddal
rysunek i przypatrz
mu się z daleka. Na
różnych portalach
społecznościowych
jest wiele

grup skupiających
artystów. Zawsze
można wrzucić tam
zdjęcie swojej pracy i
poprosić innych
użytkowników o
opinię na jej temat. Na
pewno znajdzie się
tam wiele bardziej
doświadczonych
osób, które z chęcią
podzielą się swoimi
wrażeniami
związanymi z Twoim
rysunkiem.
 N.K.

B.Ł.

.

.

https://code.org/learn
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Wykreślanka plastyczna

Andrzejkowy wieczór

Wykreślanka

.

Jedenaście terminów plastycznych, które
zostały ukryte w powyższej wykreślance: 
1) marker 
2) tusz 
3) pędzel 
4) szkicownik 
5) gumka 
6) barwa 
7) kredki 8) ołówek 9) farby 10) blok 11) plener

Natalka

W.Cz.

.

Redakcja
Natalia Kuśmierczyk
Zuzanna Lachowska
Bartosz Mulier
Weronika Czapla
Joanna Kuźma
współpraca Arleta Sznajder

Masz ciekawe pomysły? Napisz do nas:
czytaczek5@wp.pl 

N.K.

int.

życzy redakcja "Czytaczka"

.
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