
Czytaczek
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

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

Numer 25 02/18

Sukces naszych siatkarek Trzecie w powiecie

.

Jakże szczęśliwym dla
sportu dniem okazał się
„trzynasty” marca 2018 r.
Kamil Stoch i Dawid
Kubacki stanęli na podium
zawodów pucharowych
skoków narciarskich a
nasze siatkarki odniosły
kolejny sukces, tym razem
w etapie rejonowym. Po
zwycięstwach w
mistrzostwach miasta oraz
powiatu, zespół zdobył
tytuł mistrzowski w
trzecim etapie rozgrywek.
Mistrzostwa Rejonu
Igrzysk Dzieci w mini piłce
siatkowej „czwórek”
dziewcząt

zostały rozegrane w
Bystrzycy Starej. Do walki
o tytuł w kategorii
„czwórek” stanęły
reprezentacje szkół z
Janowa Lubelskiego,
Wysokich, Tarnogrodu i
PSP 5 Kraśnik. Zawody
rozgrywano systemem
"każdy z każdym", do
dwóch wygranych setów.
Nasze dziewczyny pewnie
pokonały rywalki, nie
oddając im ani jednego
seta w całych zawodach.
Zajmując pierwsze
miejsce wywalczyły
awans do ścisłego finału
wojewódzkiego,

który zostanie rozegrany
22.03.2018 r. w Białej
Podlaskiej. Finał
wojewódzki to arena dla
najlepszych siatkarek z
całej Lubelszczyzny.
Mamy nadzieję, że w tej
najważniejszej próbie,
siatkarki z "Piątki" także
nie zawiodą i powalczą o
miejsce na podium, a na
razie gratulujemy sukcesu.
Opiekunami naszej
drużyny są Witold Błądek i
Jerzy Andrzejczuk. red.  

.

"Tropem Wilczym..."
Ponad 250 osób
uczestniczyło 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". 

18 stycznia 2018 r. odbyły
się Mistrzostwa Powiatu w
Halową Piłkę nożną
dziewcząt, w których
wystąpiły nasze uczennice.
Po dwóch bezbramkowych
remisach przyszło uznać
wyższość drużyny z
Sulowa, co dało nam 2
punkty i trzecie miejsce w
zawodach. .

.

.

.
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Pierwsza pomoc

Zabawna kraina 
wierszy Tuwima

W środę, 24 stycznia
uczniowie naszej
szkoły uczestniczyli
w pokazach
pierwszej pomocy.
Odwiedzili nas
ratownik medyczny,
Pan Maciej,
pielęgniarka, Pani
Maria oraz
członkowie

grupy SIM z Zespołu
Szkół nr 2 im.
Mikołaja Reja w
Kraśniku, którzy
przedstawili
podstawowe zasady
udzielania pomocy
poszkodowanym.
Pokazy były bardzo
zabawne, ale również
niosły za sobą wiele

ważnych i
potrzebnych treści.
Teraz na pewno
będziemy wiedzieli,
jak zachować się w
razie
niebezpieczeństwa.
Mamy nadzieję, że
zobaczymy się na
podobnych pokazach
jeszcze nie raz. red.

.

.

„Piątka po nowemu”! Pod takim hasłem odbywał
się tegoroczny Dzień Otwarty. 7 marca 2018 r.
gościliśmy dzieci i rodziców, których czeka
wybór szkoły. Odwiedzili nas kandydaci do
klasy pierwszej i do klasy zerowej. Duże grono
zebranych w sali gimnastycznej serdecznie
powitała dyrektor Barbara Grasińska-Ciereszko,
która opowiedziała o zmianach w szkole
podkreślając, że najmłodsze dzieci będą uczyć
się u nas w naprawdę komfortowych warunkach.
Będą mieć do dyspozycji odrębny budynek, a
klasy zerowe także osobne skrzydło. Uczniowie
klas trzecich przygotowali krótką część
artystyczną, a starsi popisywali się
umiejętnościami sportowymi. Spacer po szkole
umożliwił dokładne obejrzenie wszystkich sal
lekcyjnych oraz biblioteki i świetlicy. Najwięcej
dzieci chciało koniecznie obejrzeć pokazane w
prezentacji zwierzęta. Na zakończenie wizyty
przedszkolaków obdarowano słodyczami oraz
kolorowankami i wiatraczkami. red. 

14 marca 2018 r.
uczniowie klas drugich
sprawdzali swoją
znajomość wierszy
Tuwima. Cztery
zespoły, po dwa z
każdej klasy,
odpowiadały na
pytania, odgadywały
na podstawie obrazka
tytuł wiersza,
przekształcały tytuły
tak, by powstały

poprawne,
odszukiwały tytuły z
wykreślanki, kończyły
rozpoczęte wersy
właściwym słowem.
Zadania nie sprawiły
większych trudności
uczestnikom,
ponieważ byli świetnie
przygotowani. Na
zakończenie zabawy z
Tuwimem wszyscy
uczestnicy otrzymali
drobne upominki

i słodycze. red.

Pomagamy ...
W piątek, 15 grudnia
uczniowie naszej
szkoły brali udział w
zbiórce żywności w
supermarkecie
„Stokrotka”.
Wolontariuszami byli:
Amelka, Laura,
Marysia, Kinga,
Dawid, Piotrek,
Natalka i Zuzia, którzy
zbierali pieniądze,
słodycze i żywność
dla Polskiego
Czerwonego Krzyża.
Produkty zostaną
potem rozdzielone na
paczki świąteczne dla
potrzebujących dzieci.

Łączna kwota, którą
uzbierali uczniowie
naszej klasy to ponad
284 zł.
  Jesteśmy dumni, że
w naszej klasie są
osoby chętne do
pomocy
potrzebującym. Mamy
nadzieję, że z roku na
rok będzie ich coraz
więcej! red.

Bezpieczna zima
2018
W Komendzie
Powiatowej Policji
odbyło się
podsumowanie
konkursu
plastycznego
„Bezpieczna zima
2018”. Konkurs miał
na celu promocję
właściwych,
bezpiecznych
zachowań podczas
spędzania wolnego
czasu. W tym roku
wzięło w nim udział

320 dzieci. Spośród
uczestników komisja
wyłoniła 20 autorów
najlepszych prac,
którzy otrzymali
wyróżnienia i
upominki od
Komendanta
Powiatowego Policji w
Kraśniku oraz
Starosty
Kraśnickiego. Wśród
wyróżnionych znaleźli
się uczniowie naszej
szkoły: Emilia Ślusarz
z kl. III b (op. Joanna
Kuźma) i

Joanna Kowalczyk z
kl. III c (op. Bożena
Kapica). red.

.

.
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Niezapomniana pielgrzymka

Kolędowali dla potrzebujących

WOŚP

Spotkanie kolędników misyjnych

W kolędowaniu misyjnym na terenie parafii św.
Józefa uczestniczyły dzieci z naszej szkoły
należące do Ogniska Misyjnego. Mali kolędnicy i
młodzież z Ruchu Opatrzności Bożej zebrali
1080 zł dla potrzebujących dzieci z Libanu i Syrii.
Odwiedzili również posterunek policji, gdzie
zostali bardzo miło przyjęci. Cieszymy się, że
nasi uczniowie mają dobre serca i chętnie
pomagają cierpiącym niedostatek. S.

.

14 stycznia 2018 roku 38 uczniów naszej szkoły
zostało wolontariuszami 26 finału WOŚP.
Głównym celem tegorocznej zbiórki jest
wyrównanie szans leczenia noworodków na
podstawowych oddziałach neonatologicznych,
poprzez doposażenie ich w specjalistyczny
sprzęt ratujący życie i zdrowie. Fundacja planuje
pozyskać m.in. stanowiska do resuscytacji
noworodków, nowoczesne inkubatory, aparaty
do nieinwazyjnego wspomagania oddychania,
pompy infuzyjne, a także sprzęt diagnostyczny,
jak chociażby specjalistyczne aparaty USG czy
pulsoksymetry.
Niedzielny poranek był chłodny, ale serca
wolontariuszy gorące. Kwestowali uczniowie z
klasy 7b z wychowawczynią Barbarą Flis,
uczniowie z klasy 5a pod opieką Małgorzaty
Gontarz oraz uczniowie z klasy 5c, 3a, 2a, nad
którymi czuwała Elżbieta Woch. Dla sporej
grupy był to już trzeci finał orkiestry. Dziękujemy
wszystkim ofiarodawcom, rodzicom uczniów,
którzy wsparli nasz wolontariat. Dziękujemy
właścicielom MusiCaffe za gorącą herbatę i
pizzę. E.W.

.

Tegoroczne ferie zimowe będą długo
wspominać. W dniach 2-8 lutego
2018 r. uczniowie naszej szkoły
odwiedzili południowo-zachodnią
część Europy. W Hiszpanii zwiedzali
Barcelonę i Madryt. Młodzież
zobaczyła stadion piłkarski FCB,
Katedrę Sagrada Familia, Masyw
Górski Montserrat, sanktuarium
Matki Bożej La Morenta, Pałac
Królewski w Madrycie - Palacio Real,
Katedrę Almudena, plac Plaza de La
Villa, stare miasto oraz inne ciekawe
miejsca.
W Portugalii uczniowie poznawali
następujące miasta: Lizbona, Fatima,
Coimbra, Porto, Braga oraz wioskę
Aljustrel. Na trasie pielgrzymki mogli
zobaczyć m.in.: Wieżę Belem, replikę
samolotu Fairey III D, Pomnik
Odkrywców, Bazylikę Matki Bożej
Różańcowej, klasztor Hieronimitów,
najstarszy uniwersytet - założony w
1290 roku, dzielnicę Ribeira.
Niesamowitym przeżyciem był pobyt
nad Morzem Śródziemnym i
Oceanem Atlantyckim.� S.

.

.

700 kolędników misyjnych z archidiecezji
lubelskiej przybyło 17 stycznia do sanktuarium
Matki Bożej Latyczowskiej w Lublinie, aby
wspólnie świętować zakończenie kolędowania.
Byli wśród nich także uczniowie naszej szkoły.
Kolędników przyjął ksiądz prałat Józef Dziduch,
proboszcz parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w
Lublinie.  red.

.
S.

..

.

.
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Redakcja

.

22.03.2018 r. odbył się konkurs znajomości
treści lektury „Dzieci z Bullerbyn”, napisanej
przez ulubioną autorkę dziecinnych powieści A.
Lindgren. Konkurs miał wyłonić reprezentację,
która weźmie udział w rywalizacji na etapie
międzyszkolnym. Należało udzielić odpowiedzi
na 72 pytania. Do udziału w konkursie
międzyszkolnym zakwalifikowali się: Wiktoria
Czesnowska z 3b,  Kacper Rudnicki z 3b,
Karolina Klimek 3a. Konkurs przygotowała i
przeprowadziła Arleta Sznajder. red.

.

Turniej matematyczny
16 marca 2018 r. odbył się turniej matematyczny
z okazji Dnia Matematyki. Hasło przewodnie
turnieju ,,Matematyka od kuchni", sugerowało,
że będą dominowały zagadnienia związane
z przepisami i gotowaniem. Dlaczego
zorganizowano turniej matematyczny? Nasza
szkoła stawia na matematykę i stara się
zachęcić uczniów do jej polubienia, a w
konsekwencji do tego by uczniowie chętnie się
jej uczyli. Chcemy zainteresować uczniów
matematyką i pokazać im, że matematyka
rzeczywiście istnieje w każdej dziedzinie życia.
Dzień Matematyki skierowany był do wszystkich
uczniów, nawet tych (a może przede wszystkim
tych), którzy nie lubią matematyki. Zadania
użyte podczas turnieju zostały tak dobrane, aby
ich rozwiązywanie sprawiało przyjemność, a nie
było kolejnym testem z matematyki. Do
pokonania zadań wystarczył otwarty umysł i
chęć pobawienia się matematyką. Ten turniej
dostarczył uczniom trochę odmiany w nauce
matematyki. red.

.

Natalia Kuśmierczyk
Zuzanna Lachowska
Bartosz Mulier
Dawid Dzięgielewski
Milena Sosnówka
Jakub Jaworek

Joanna Kuźma  redaktor naczelny
Arleta Sznajder

Zapraszamy na stronę szkoły:
www.psp5krasnik.szkolnastrona.pl
Masz ciekawe pomysły? Napisz:
czytaczek5@wp.pl

Morskie inspiracje
5 marca 2018 r. w PSP nr 4 odbyło się
wręczenie nagród i podsumowanie konkursu
„Morze oknem na świat". Konkurs plastyczny
zorganizowano w ramach pilotażowego
programu kształtowania świadomości morskiej
dzieci i młodzieży. Ałła Mielniczuk-Graczew z
kl. VII c zajęła w nim 3 miejsce w kat. klas IV-
VII. 

.

int.

J.K.

.

int.
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