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Wspaniała majówka

Sukces Dawida i Jakuba - naśladownictwo wskazane 

8 maja 2018 r. dzieci z
klas trzecich odbyły
wycieczkę do Janowa Lub.
na Porytowe Wzgórze
oraz do Łążka
Garncarskiego, gdzie
uczestniczyły w
warsztatach lepienia
z gliny. Wytwarzana w
Łążku ceramika zaliczana
jest do najpiękniejszych w
Polsce. Oprócz
dostarczenia porcji
wiadomości wycieczka
miała także charakter
rekreacyjny. Dzieci
przeżywające emocje
związane
z przygotowaniami do I
Komunii św. miały okazję
pobawić się i odpocząć. O
zorganizowanie
przyjemnego pobytu w
gospodarstwie
agroturystycznym zadbała
siostra Zenobia. red.

Dawid Dzięgielewski i
Jakub Jaworek to
przyjaciele. Lubią spędzać
razem czas. Obaj są
uczniami czwartej klasy i
członkami zespołu
redakcyjnego szkolnej
gazetki internetowej
„Czytaczek". Są bardzo
aktywni, uczestniczą w
wielu konkursach. Toteż
kiedy dowiedzieli się o
ogólnopolskim konkursie
na  reportaż historyczny,
ogłoszonym przez Junior
Media, zachęceni przez
nauczycielkę informatyki
Joannę Kuźmę,
postanowili wziąć w nim
udział. Znakomitym

źródłem historycznym
okazała się babcia Jakuba,
która opowiedziała
chłopcom o ważnym
wydarzeniu z życia
Kraśnika, czyli walce o
krzyż. Powstał z tego
reportaż pt. „Walka o krzyż
w Kraśniku w 1959 roku
widziana oczami dziecka".
Ku wielkiej radości autorów
ich praca spodobała się i
zajęła trzecie miejsce. W
nagrodę troje redaktorów
„Czytaczka" pojedzie na
wycieczkę do Warszawy.
Jest to duży sukces,
zważywszy na wiek
chłopców. Przykład
Jakuba i Dawida pokazuje,

że nie można tworzyć
przeszkód przy
wykonywaniu różnego
rodzaju zadań. „Chcieć, to
móc" – taką zasadą należy
się kierować. A.Sz.

.

.

J.K.

.



www.kurierlubelski.plKurier Lubelski | Numer 26 05/2018 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLCzytaczek

To warto przeczytać

Emmanuel Schmitt „Oskar i pani Róża”
 
 Pisarz przedstawił wzruszającą historię
krótkiego życia umierającego chłopca.
Głównym bohaterem jest dziesięcioletni
chłopiec Oskar. Chłopiec ma raka, nie ma
szans na przeżycie. Wszyscy wiedzą, że
umrze, ale nikt nie ma odwagi o tym z nim
porozmawiać. Oskar nie wierzy w Boga, bajki
ani świętego Mikołaja. Nienawidzi swoich
rodziców i uważa ich za tchórzy, bo nie potrafią
powiedzieć mu prawdy. Zaufaniem darzy tylko
wolontariuszkę, panią Różę. To ona sprawiła,
że zaczął pisać listy do Boga.
  Akcja opowiadania rozgrywa się w szpitalu w
ciągu dwunastu dni. Większość dzieci, które
tam przebywały wiedziała, że umrze. Szpital
był ich domem. Było kolorowo i dużo zabawek.
Wszyscy byli mili, jakby czuli się winni, że nie
mogą im pomóc. Każde z tych chorych dzieci
miało swoje marzenia, które nigdy nie miały się
spełnić. Oskar był pod dużym wpływem Róży.
To ona pokazała mu jak można przeżyć długie
życie w ciągu dwunastu dni.
  Ta książka to wzruszająca opowieść o
dzieciach, które są nieuleczalnie chore. Ich
pragnieniem było przeżyć każdy kolejny dzień.
„Oskar i pani Róża” to jedna z najbardziej
wzruszających książek, jakie czytałem. Każdy
kto ją przeczyta zrozumie, czym naprawdę jest
życie. Z tej książki dowiedziałem się, ile
cierpienia może być w jednym tylko szpitalu.
Polecam tę książkę każdemu.
                                                Dawid D. kl.IV

Frances Hodgson Burnett „Mały lord”
Jest to opowieść o siedmioletnim chłopcu
imieniem Cedryk. Akcja książki rozgrywa się w
amerykańskim miasteczku. Ojciec chłopca był
Anglikiem i pochodził z bogatej arystokratycznej
rodziny. Cedryk był bardzo mały, gdy jego ojciec
zmarł. Matka wychowała go samotnie. Żyli
skromnie, ale jej ogromna miłość do syna
sprawiła, że był miłym, wesołym i bardzo
wrażliwym chłopcem. Przyjaźnił się z ludźmi,
rozweselał ich swoją szczerością. Pewnego razu
z Anglii przyjechał prawnik, którego przysłał
dziadek. Chciał by wnuk przyjechał do niego, bo
po śmierci synów został jedynym spadkobiercą
ogromnego majątku. Wkrótce chłopiec wyjechał
do Anglii. Autor pokazał, do jakich poświęceń
zdolna jest matka dla dobra dziecka. Zgodziła się
na rozstanie z synem, aby ten mógł lepiej poznać
dziadka. Cedryk nie widział w ludziach niczego
złego, tylko dobro. Jego dziecięca miłość, wiara i
pogodne usposobienie skruszyły zawzięte,
zgorzkniałe serce dziadka. Ten  mały chłopiec
pokazał, że dawanie i pomoc biednym mogą
sprawiać radość. Ci, którzy go poznali stawali się
lepsi. Dziadek pokochał wnuka i chętnie spełniał
jego życzenia. To dzięki chłopcu ludzie przestali
się bać hrabiego i zaczęli go szanować, a nawet
lubić.
Książka pokazuje, jak wiele może zmienić dobre
serce dziecka. Tam gdzie on się pojawił ludzie
uśmiechali się i witali go radośnie. Jego uśmiech i
jasne loki wkrótce stały się symbolem dobra i
miłości. Dziadek oczarowany wnukiem stał się
lepszym człowiekiem i bardzo mu się to podobało.
                                                Jakub J. kl.IV

,, Ktoś ukradł Prążka”  -  Holly Webb.
Książka pt. ,, Ktoś ukradł Prążka'’ opowiada o przygodach  rodziny
Wachów, która chce przygarnąć kotka ze schroniska. Dzieci: Szymon i
Oliwka chcą mieć zwierzątko. Szymon  to łobuz, który ciągle pakuje się w
różne tarapaty. Oliwia  z tego powodu cierpi w szkole, bo nauczyciele
porównują ją do brata. Kolega jej brata, Robert odwiedza go, chłopcy bawią
się. Szymon wychodzi z pokoju i wtedy Robert zabiera Prążka, bo tak miał
na imię kotek, w plecaku do swojego domu. Rodzeństwo szuka kociaka
wszędzie. Podejrzewa, że ukradł go Robert. Ten przyznaje się, że wziął
kotka, ale on uciekł z jego pokoju. Rodzice z dziećmi szukają zwierzątka.
Oliwka bardzo tęskni. Wreszcie odnajduje go za starym garażem. Kotek i
dziewczynka są szczęśliwi.
Książka bardzo mi się podobała. Niecierpliwiłam się, co wydarzy się dalej  i
czy Prążek się znajdzie. Polecam ją szczególnie miłośnikom zwierząt.
                                                                                              Milena S.

Frances Hodgson Burnett „Tajemniczy
ogród”

Autorka tej ciekawej powieści napisała ok. 40
książek głównie dla dzieci, m.in. „Mały lord”,
„Mała księżniczka”. Akcja rozgrywa się w
ogrodzie i domu w Misselthwaite Manor w
Anglii. Głównymi bohaterami są Mary Lennox,
Colin Craven, Dick Sowerby.
Mary to dziesięcioletnia kapryśna
dziewczynka, której życie z dnia na dzień
zmieniło się całkowicie. Po śmierci rodziców
zostaje przygarnięta przez swojego wuja. Tam
poznaje chorego kuzyna oraz Dicka. Mary i
Dick spotykają się po raz pierwszy w ogrodzie.
Wkrótce dołącza do nich Colin. Podczas
wspólnej pracy dzieci zaprzyjaźniają się.
Książka opowiada o przyjaźni oraz
uzdrawiającej sile przyrody. Początkowo
przyroda wydaje się tajemnicza, a bohaterowie
samotni i rozkapryszeni. Dzieci postanawiają
przywrócić do życia tajemniczy ogród, który od
dziesięciu lat był zamknięty. Dzięki temu, że
ogród piękniał dzieci zbliżyły się do siebie.
Mary i Colin zmieniają się wraz z nim, stają się
dobrymi ludźmi, a Colin odzyskuje władzę w
nogach i ochotę do życia oraz miłość ojca.
Warto przeczytać książkę, bo wtedy łatwiej
zrozumieć, że nikt nie powinien być sam.
                                                      Dawid D.

. int.
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Przygoda z robotem

Barwna chemia

Dawid z 7b: 
Na lekcji
programowania Pani
pokazała nam robota.
Była to świetna
zabawa. Nie
wiedziałem, że taki
mały robot może
sprawić tyle frajdy.
Bardzo mi się
spodobało, gdy Pani
pozwoliła mi nim
posterować. Na
początku bałem się,
ponieważ nie
wiedziałem jak nim
się steruje, ale po
chwili się nauczyłem.

Okazało się, że to
bardzo proste, a jazda
nim nie sprawia
żadnego kłopotu.
Gdybym mógł, to
chciałbym jeszcze
raz posterować takim
robotem.
Kacper z 7b:
Ten robot jest
fantastyczny! Jest
przy nim taka frajda!
Ta lekcja
programowania była
bardzo ciekawa.
Świetnie spędziłem
czas z moimi
koleżankami i
kolegami, no i
oczywiście z
robotem.

Niedawno do
naszej szkoły
przyjechał mały i
niepozorny robot.
Okazało się, że przez
kilka dni będzie nam
towarzyszył na
naszych zajęciach z
programowania.
Najpierw
nauczyliśmy się go
programować, a
potem stworzyliśmy
odpowiednie skrypty,

aby urządzenie
mogło się poruszać.
Następnie sami nim
sterowaliśmy.
Jeździliśmy po
naszej całej pracowni
informatycznej.
Robiliśmy kółka,
pętle, piruety, ósemki,
graliśmy w labirynt.
Robot sprawił nam
wiele radości, co na
końcu uwieczniliśmy
na pamiątkowych

zdjęciach.
Zachęcamy do ich
obejrzenia oraz do
przeczytania kilku
recenzji zajęć z
udziałem robota! N.K.

.

26 marca 2018 r. po
raz pierwszy odbyły
się w naszej szkole
chemiczne warsztaty
laboratoryjne pn.
„Substancje mają pH”.
Uczniowie klas
siódmych mogli
samodzielnie wykonać
szereg doświadczeń.
Przy użyciu różnych
wskaźników
chemicznych mieli za
zadanie określić
rodzaje odczynów

różnych substancji
wykorzystywanych w
życiu codziennym.
Eksperymenty były
barwne i zrobiły duże
wrażenie na
uczestnikach
warsztatów. Tę
niecodzienną lekcję
chemii przeprowadziły
panie z Uniwersytetu
Dziecięcego UMCS w
Lublinie. Organizator
Sylwia Kwietniewska.

. .

.

J.K.

S.K. S.K.
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www.kurierlubelski.plKurier Lubelski | Numer 26 05/2018 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLCzytaczek

Oskary dla Mam

Redakcja

Wszystkim Mamom

.

Jest jedna miłość,
która nie liczy na
wzajemność, 
nie szczędzi ofiar,
płacze a przebacza, 
odepchnięta wraca –
to miłość
macierzyńska."
- J.I.Kraszewski 

Żadna mądrość,
której możemy
nauczyć się na ziemi,
nie da nam tego,

co słowo i spojrzenie
matki.
- Wilhelm Rabbe

„Rodzice powinni nie
tyle starać się o to,
aby dzieciom
pozostawić po sobie
dobra,
ale żeby dzieci
zostawić dobre.”
- św. Ignacy Loyola

"Jest na świecie

przepiękna istota, 
u której jesteśmy
wiecznymi dłużnikami
- matka."
- Mikołaj Ostrowski

Nadzieja to matka
tych,
Którzy nie boją się
rzucać myśli  W
daleką przyszłość.
- Ludwik Hirszfeld

"I uboga matka ma
złote serce."

- Antoni Regulski

 "Z miłością matki o
poranku życie czyni
nam obietnicę, której
nie dotrzymuje nigdy."
- Romain Gary
"Matka, jak Pan Bóg,
może kochać
wszystkie swe dzieci,
każde z osobna i
każde najwięcej."
- Zofia Kossak
int.

.

Każdego roku ma inny motyw przewodni, jak np.
wspólna podróż dookoła świata, czy
wspominanie ulubionych bajek lub książek z
dzieciństwa.   Mamy obejrzały wspaniałe
widowisko, podczas którego każda klasa
zaprezentowała taniec, piosenkę lub wiersz.
Kolorowe stroje i wielkie zaangażowanie
występujących sprawiły, że w niejednym oku
zakręciła się łza. Nie ma bowiem nic
piękniejszego niż szczere, wyrażone prostymi
słowami i gestami, życzenia dziecka. Uczniowie
przyznali Oskara także pani dyrektor, która jest
mamą wszystkich uczniów w ich drugim domu –
szkole i dba o to, by czuli się tu bardzo dobrze.
Na zakończenie imprezy życzenia mamom i
gratulacje artystom złożyli: I zastępca
burmistrza Marzena Pomykalska, dyrektor
szkoły Barbara Grasińska-Ciereszko oraz
przewodniczący rady rodziców Mariusz Albin.
red.

 W tym roku dzieci przyznawały mamom
Oskary m.in. za dobroć, miłość, elegancję. I
choć prowadzącymi galę nie były hollywoodzkie
gwiazdy, ale wdzięczni i wzbudzający sympatię
trzecioklasiści, wcale nie umniejszyło to rangi
przyznawanych nagród. Nie trzeba znaleźć się
w Hollywood, by uczestniczyć w oskarowej gali,
o czym przekonały się 24.05.2018 r. mamy
uczniów klas I-III podczas koncertu swoich
pociech w sali widowiskowej CKiP. Okazją do
wspólnego świętowania był Dzień Matki.
Impreza, podczas której dzieci pięknymi
występami wyrażają mamom miłość i dziękują
za trud wychowawczy, jest organizowana przez
Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 od 18 lat. 

Natalia Kuśmierczyk
Zuzanna Lachowska
Dawid Dzięgielewski
Jakub Jaworek
Milena Sosnówka

Joanna Kuźma
Arleta Sznajder

Masz ciekawe pomysły? Napisz:
czytaczek5@wp.pl

red.
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