
Czytaczek
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

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

Numer 27 06/18

Mundial z Marszałkiem

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

.

W niedzielę 20 maja, na
bocznym boisku Areny
Lublin został rozegrany
Finał Wojewódzki turnieju
piłkarskiego Mundial z
Marszałkiem. Rozgrywki
toczono w dwóch
kategoriach wiekowych +35
oraz 13-15 lat. W młodszej
kategorii wiekowej
wystąpiła drużyna „Piątki”
Kraśnik, zapewniając sobie
udział w turnieju finałowym
zwycięstwem w półfinale w
Opolu Lubelskim. Oprócz
naszej drużyny w finale
zagrały UKS Dys oraz
Zamojskie i Bialskie Lwy.
Nasza drużyna jako
najmłodsza

w całych rozgrywkach
zajęła 3 miejsce, pokazując
się z bardzo dobrej strony
w rywalizacji ze starszymi
drużynami. W młodszej
kategorii wiekowej turniej
wygrał zespół Zamojskich
Lwów, zdobywając nagrodę
główną, jaką jest wyjazd
całej drużyny na mecz
Mistrzostw Świata Polska –
Japonia, który odbędzie się
28 czerwca w
Wołgogradzie. red.

Ogólnopolski Dzień
Głośnego Czytania, 
przypadający na 29
września, obchodziliśmy
również w naszej szkole.
Głównym celem akcji było
zachęcenie uczniów do
czytania książek i
czasopism. Czytanie
rozwija wyobraźnię, język i
pamięć. Uczy myślenia,
poprawia koncentrację,
poszerza wiedzę, ułatwia
naukę, pomaga odnieść
sukces w szkole, jest
wspaniałym sposobem na
spędzenie wolnego czasu.
Podczas długiej przerwy
wicedyrektor Barbara
Łukasiewicz odczytała w
bibliotece szkolnej uczniom
klas VI, VII i VIII fragment
książki „Kamienie na
szaniec”, rozdział Pod
Arsenałem, wybranej z
Antologii

Niepodległościowej
zaproponowanej przez
Parę Prezydencką.
Miłym akcentem było
opieczętowanie przez panią
wicedyrektor egzemplarzy
książki „Przedwiośnie” 
 Stefana Żeromskiego,
autora lektury Narodowego
Czytania. Pieczątkę
przesłaną przez
Prezydenta RP, Andrzeja
Dudę, udostępniła MBP
Filia nr 1.
Do obchodów włączyli się
nauczyciele języka
polskiego, którzy
rozpoczynali każdą lekcję
odczytaniem fragmentu
niepodległościowej książki.
Dorota A.D.

.

.

red.
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Nasza nowa szkoła

Słodziaki opanowały szkołę

              
                Powrót do szkoły

Szkoła

Już wakacje się skończyły
i nauki przyszedł czas,
fajne te miesiące były,
ale szkoła wzywa nas.

Nasza szkoła, dla nas nowa,
przyjąć nas jest już gotowa.
Wiele klas i korytarzy,
dużo rzeczy tu się zdarzy.

Jest też fajna biblioteka,
która co dzień na nas czeka
i stołówka również jest,
gdzie obiadek można zjeść.

Jeszcze sala gimnastyczna,
nowoczesna i praktyczna.
chociaż gra tu kilka klas,
to pomieści wszystkich nas.

Przez całe dziesięć miesięcy,
uczyć się tutaj będziemy.
Pilność nauka i dobre chęci,
A wiele przez rok osiągniemy.

Jakub Jaworek kl. 5aWakacje się skończyły. Po oficjalnym
rozpoczęciu roku szkolnego poszliśmy do
naszej nowej szkoły. Wywarła ona na nas dobre
wrażenie. Jest bardzo duża w porównaniu z
naszą byłą szkołą, trochę nas przytłaczała.
Szybko jednak okazało się, że jest tu całkiem
fajnie, szerokie, widne korytarze i nowe klasy
wyglądały przyjaźnie. Już w czerwcu
zwiedzaliśmy szkołę, ale teraz jeszcze raz
nauczyciele postanowili wszystko nam pokazać.

Zajrzeliśmy do
biblioteki, na stołówkę i
oczywiście na salę
gimnastyczną. Szybko,
dzięki miłej atmosferze,
odnaleźliśmy się w
nowej, teraz już naszej
szkole. Czujemy się
bezpiecznie, bo nikt
obcy nie ma prawa się
tu kręcić. Można

tu uprawiać sport, bo
oprócz nowoczesnej i
dobrze urządzonej sali
gimnastycznej, mamy
super boisko.
Nasza szkoła jest
naprawdę fajna i każdy
może w niej znaleźć
swoje miejsce. Dawid
D.

4.10. 2018 roku uczniowie klas 0-III mieli okazję spotkać się z gangiem Słodziaków. Sympatyczne
zwierzątka zaprosiły swoich przyjaciół-uczniów do sali gimnastycznej, gdzie wspólnie uczestniczyli
w Dniu Głośnego Czytania. Najpierw nastąpiła prezentacja Słodziaków, jak się okazało niepotrzebna,
gdyż dzieci doskonale znają ich imiona. Potem wszyscy wysłuchali przygody opowiadającej o
poszukiwaniach zaręczynowego pierścionka myszy a dzieci, które przebrały się za bohaterów
książek mogły zaprezentować swoje stroje. Najlepsze z nich zostały nagrodzone książką. Na
koniec każda wychowawczyni otrzymała zestaw kart do zbierania naklejek za codzienne czytanie
książek, które rozdała uczniom. Przed opuszczeniem sali Słodziaki i książki z ich przygodami trafiły
do klas, gdzie uczniowie słuchali kolejnych przygód wesołego gangu. Imprezę zorganizowała
biblioteka, dzięki cennej inicjatywie sieci marketów Biedronka, polegającej na przysłaniu do szkoły
pluszaków, książek i naklejek zachęcających do czytania książek. A.Sz.

.

DD

red.
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                Dzień Tabliczki Mnożenia

Dzień Zmarłych 1 listopada

Dzień Zaduszny 

 

Uczniowie naszej szkoły Dawid i Jakub z
klasy V a stanęli do konkursu "List do
Władysława Bartoszewskiego ,, Warto być
przyzwoitym - co dla Ciebie znaczy dewiza
profesora." 
W konkursie wzięły udział  dzieci i młodzież
z całej Polski. Organizatorem była
Ambasada Niemiec w Warszawie. W ten
sposób chciano uczcić  wkład profesora w
Polsko Niemieckie Pojednanie. Dawid I
Jakub napisali piękny list, który spodobał
się wszystkim i zdobył  uznanie.  Chłopcy
zdobyli 1 miejsce w Polsce. W nagrodę
pojadą na dwa  dni do Warszawy, gdzie
będą czekać na nich różne atrakcje. Jedna z
nich to droga śladami Władysława
Bartoszewskiego. Chłopcy odczytają swój
list podczas rocznicy urodzin profesora.
List ten był już odczytany  w tłumaczeniu
niemieckim w czasie otwarcia wystawy w
Berlinie dnia 30 sierpnia, oraz 4 września
Magdeburgu. List został też dołączony do
księgi Pamiątkowej wystawy. Warto brać
przykład z Dawida i Jakuba. Chociaż
chodzą dopiero do V klasy mają szerokie
zainteresowania. Interesują się historią
Polski, zarówno dawniejszą jak i
współczesną. Jesteśmy  dumni z naszych
uczniów. Trzymajcie tak dalej i rozsławiajcie
naszą szkolę. 
                                                                    red.

Jak każdego roku tego dnia prawie wszyscy
odwiedzają cmentarze. Idziemy na groby z
kwiatami i zniczami, aby odwiedzić tych,
którzy odeszli. Świeczki są symbolem naszej
o nich pamięci. Groby są pięknie ubrane i
rozświetlone. Pełni zadumy, wspominamy
tych, którzy dla nas dużo znaczyli.
Przypominamy sobie jak jeszcze nie tak
dawno byli z nami. Są jednak groby, gdzie nie
przychodzi rodzina. Pochowani są tam
żołnierze, którzy zginęli podczas wojny. Bronili
oni ziem przed okupantem. Jak co roku
przystają tu rodzice z dziećmi, aby mogły one
zapalić świeczki. Nie wolno nam zapomnieć o
tych cichych bohaterach. Tego dnia
odwiedzamy również groby ludzi, którzy
zasłynęli w różnych dziedzinach. Są to, znani
politycy i pisarze. Na cmentarzach każdego
roku organizowane są kwesty. Aktorzy zbierają
pieniądze, które przeznaczają na renowację
zabytkowych pomników. D.Dz.

INT.

Dzień Zaduszny przypada na 2 listopada. Tego
dnia kościół modli się za wszystkich zmarłych.
Zastanawiamy się nad życiem, które przemija.
Według wierzeń światełka, które świecimy,
mają pokazać zmarłym drogę do domu.
                                                                M.S

int.

.

.

29 października przypada Dzień Tabliczki
Mnożenia.Turniej ten był przeznaczony dla
klas  czwartych. Walka o miejsca była bardzo
zacięta.
 
I miejsce IV b
II miejsce IV c
III miejsce IV d
IV miejsce IV a
Uczestnicy otrzymali dyplomy i słodkie
upominki. Wszystkim składamy gratulacje.   
 red.
  

Znowu sukces
 Dawida i Jakuba

.

INT.

.

red.

red.
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Dzień Nauczyciela w naszej szkole

              Redakcja

Jak co roku Dzień
Nauczyciela
obchodziliśmy
uroczyście. Ta data
przypomina nam, że
tego dnia w 1773 roku
powstała Komisja
Edukacji Narodowej.
Były to tragiczne
czasy dla naszego
kraju. Polska była pod
zaborami, ale dzieci
chciały uczyć się po
polsku. Dzisiaj

żyjemy w wolnym
kraju. Wszystkie
nasze święta
państwowe
obchodzimy i nikt nie
zabrania. Tego dnia
większość uczniów
przyszła do szkoły
ubrana na galowo. W
ten sposób
chcieliśmy podkreślić
wagę tego święta.
Uczniowie składali
życzenia

nauczycielom i innym
pracownikom szkoły.
Wręczali im kwiaty i
drobne upominki.
Każdy starał się, aby
tego dnia klasa
wyglądała odświętnie.
Jesteśmy wdzięczni
naszym
nauczycielom, że
myślą o naszej
przyszłości.
Dziękujemy im za to,
że przygotowują 

nas do życia. Dzięki
nim możemy spełniać
nasze marzenia i
robić w życiu to, co
robimy 
                       D.DZ

int.

Bezpieczni ...
27 września 2018 r.
odbył się apel
porządkowy dla klas I
– III. Na spotkanie
przybyli policjanci z
sekcji Ruchu
Drogowego Komendy
Powiatowej Policji w
Kraśniku. Goście
przypomnieli zasady
bezpiecznej drogi do
szkoły. W dalszej
części apelu
przypomniano
uczniom

Kodeks Zachowania
w PSP5. Na
zakończenie
wicedyrektor
Małgorzata Cis wraz
z policjantami rozdała
uczniom znaczki
odblaskowe,
ufundowane przez
PZU. red.

Jakub Jaworek
Dawid Dzięgielewski
Milena Sosnówka
Joanna Kuźma
Arleta Sznajder

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

.

Wszyscy uczniowie naszej szkoły  życzą
nauczycielom zdrowia, cierpliwości i spełnienia
marzeń. Żebyście zawsze byli uśmiechnięci.
Dzisiaj za wszystko chcemy podziękować i
nasze małe serca Wam podarować. 
Każdy z nas Wam  jeszcze życzy cały kosz
dobrych słodyczy.                                   M.S

.

Narodowe czytanie
W czwartkowe
popołudnie, 20
września, w Filii nr 1
Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Kraśniku
odbyło się Narodowe
Czytanie
„Przedwiośnia”
Stefana
Żeromskiego.W tej
wspaniałej, doniosłej
uroczystości
nawiązującej do
obchodów 100 lecia
Odzyskania
Niepodległości wzięli
udział także nasi
uczniowie. W rolę
lektorów wcielili

się ósmoklasiści:
Nikola Lewandowska,
Natalia Kuśmierczyk i
Dawid Janowski,
którzy w mistrzowski
sposób odczytali
fragmenty
ogólnopolskiej lektury.
Dołączyli oni do grona
miłośników książki i
literatury.
                        A. Sz.

.

Int.Int.
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