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Zawody 3xR

,,Mikołajki''

Mikołaj u najmłodszych

Jak co roku nasza szkoła
bierze udział a akcji ,,Mikołaj
o Tobie nie zapomni".Akcja
ta ma na celu, aby
uszczęśliwić dzieci, które
bardzo tego potrzebują.
Zapraszamy więc
wszystkich do wzięcia
udziału w tej akcji. Możemy
przynosić słodycze i
zabawki. Milena S. .

.

W dniu 15.11.2018 r. na
basenie w Kraśniku odbyły
się zawody Igrzyska
Miejskie Powiatów w
pływaniu. Młodzi pływacy
z naszej szkoły zarówno
chłopcy jak i dziewczęta
zajęły pierwsze miejsce
drużynowo. Walka o
miejsce była zacięta do
ostatniej chwili.
Indywidualnie nasza
młodzież również spisała
się znakomicie. Do
zawodów rejonowych
zakwalifikowali się osoby,
które zajęły trzy pierwsze
miejsca. Nasi zawodnicy
jak zawsze

zrobili wszytko, aby
wypaść jak najlepiej. Ich
oddanie sportowi i ciężka
praca przeliczyła się na
wyniki. Nasza szkoła jest
z nich bardzo dumna.
Wszyscy gratulują im
ducha walki i wygranych.
Życzymy im, aby dalej
sławili imię naszej szkoły i
zdobywali medale.
Drużyny dziewcząt i
chłopców zakwalifikowały 
się do Zawodów
Rejonowych, które odbędą
się 28 listopada, również w
naszym mieście.
Życzymy naszym
pływakom, aby dalej

dzielnie trenowali i wytrwali
w ciężkim sporcie. Trzeba 
wielkiego zaangażowania,
aby codziennie chodzić na
basen i połączyć  to z
nauką i innymi zajęciami
pozalekcyjnymi.
Podziwiamy ich za to i
trzymamy kciuki za ich
zwycięstwa. Życzymy jak
najlepszego startu i
oczywiście wygranych.
Dawid.Dz.

 W naszej szkole dnia 30 XI
odbyły się zawody 3xR.
Wzięły w nich udział dzieci
kl. 0-3 startowały w swoich
grupach wiekowych. Walka
była zawzięta, ale
zakończyła się wygraną
wszystkich. Dodatkowym
punktem programu było
pojawienie się Mikołaja,
który już od początku

na nich czekał. Każde
dziecko  otrzymało  od 
niego upominek. Dzieci
świetnie się bawiły. Po
zawodach przy dźwiękach
muzyki większość z nich
tańczyła. Rej wiódł Mikołaj,
który razem z całą salą
bawił  się doskonale. 
                                 Kuba J.

W klasach 0-3 pojawił się
Mikołaj , którego dzieci
przywitały z radością.
Mikołaj rozdawał prezenty, a
dzieci pięknie zaśpiewały dla
niego piosenkę. Mikołajki to
bardzo fajny dzień i co roku
wyczekiwany przez dzieci.
                                  A.Sz. .

Sukcesy pływaków 
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Pasowanie na czytelnika

Andrzejki w naszej
szkole

W listopadzie dzieci z
klas pierwszych i
zerówki zostały
pełnoprawnymi
uczniami szkoły. 15
listopada 2018 r.
zostały także
czytelnikami szkolnej
biblioteki, podczas
uroczystego
pasowania na
czytelnika. Wesołą
część artystyczną
przygotowali dla nich

koledzy z klasy II c
ze swoją
wychowawczynią,
Haliną Machajską, we
współpracy z Arletą
Sznajder. Postaci z
bajek przy pomocy
wierszy i piosenek
zachęcały
najmłodszych do
czytania książek i
przekonywały o
pożytkach z tego
płynących. Były też

zagadki
sprawdzające
znajomość
popularnych bajek.
Zebrani wysłuchali
próśb książki i by je
lepiej pamiętać
zapisane powieszą
na klasowych
gazetkach. Potem
pierwszaki i
uczniowie zerówki
złożyli ślubowanie a
ich przedstawiciele

zostali pasowani na
czytelników. Imprezę
zakończyły wspólne
pląsy z królową
książek i jej
bajkowymi
pomocnikami.
                        A.Sz.

.

Andrzejki
W miniony piątek,
30.11.2018 r.,
uczniowie klasy „0”
przenieśli się w
magiczny świat wróżb i
zabaw andrzejkowych.
Dzieci poznały tradycję
„Andrzejek”, znaczenie
różnych kolorów i liczb
oraz magicznych
przedmiotów. Nie obyło
się bez ustawiania
butów, przekłuwania
serduszek z imionami,
losowania swojego
zawodu. Skoczna
muzyka zachęcała

do tańca. Rodzice
przygotowali dzieciom
słodki poczęstunek. A
czy wróżby się
spełnią? Przyszłość
nam pokaże.
„Andrzejki” były okazją
do wspólnej zabawy i
sprawiły dzieciom wiele
radości.
                           red.

Dnia  28 listopada
odbyła się zabawa
andrzejkowa dla klas
4-6 oraz 29 listopada
dla klas 7-8. Wszyscy
uczestnicy świetnie
się bawili.
Przygotowane przez
naszych kolegów i
koleżanki wróżby
uatrakcyjniły zabawę.
Mogliśmy dowiedzieć
się, co nas może
spotkać w przyszłości.
                   Milena S...

 Wróżby Andrzejkowe
                                                 
Tradycyjnie w andrzejki wykonywane są
rożnego rodzaju wróżby. Dawniej przykładano
do nich dużą wagę. Obecnie wróżby
andrzejkowe mają jedynie charakter zabawy.     
  M.S.  

Radość dzieci
3.12.2018 r. hala przy
naszej szkole zapełniła
się dziećmi z
Przedszkola
Miejskiego nr 2, dla
których zorganizowano
gry i zabawy w formie
sportowej. Przybyłe
dzieci przywitali
dyrektor Barbara
Grasińska-Ciereszko
oraz Daniel Szewc,
który był organizatorem
akcji. Zanim
przystąpiono do
konkurencji odbyła się

rozgrzewka
przeprowadzona przez
uczennice klasy V B i
VI. Zabawom
towarzyszyła świetna
atmosfera, a dzieci
miały możliwość
pobawić z użyciem
nowych przyborów i
przyrządów. Na
zakończenie wizyty
przedszkolaki
otrzymały słodkie
upominki
przygotowane przez
radę rodziców.
                             red.

red.

MS.
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Mikołaj w naszej
szkole.

int.

Zwyczaje Bożonarodzeniowe

Niewiele jest krajów,
gdzie tak uroczyście
jak w Polsce
obchodzi się Boże
Narodzenie. W wigilię
24 grudnia nikt nie
siada do stołu zanim,
nie ukaże się
pierwsza gwiazdka.
Stół powinien być
przykryty

białym obrusem, a
pod nim kładzie się
sianko. Sianko jest
symbolem narodzin
Pana Jezusa. Na
stole powinno być 12
dań. Zielona choinka
symbolizuje
szczęśliwe życie.
przy wigilijnym stole
zasiada cała rodzina.

Dzielimy się
opłatkiem i składamy
sobie życzenia.
Lampki na choince
zapalamy gdy pojawi
się pierwsza
gwiazdka. Pod
choinką układa się
prezenty jak o podarki
od świętego Mikołaja.
Wszyscy wspólnie

śpiewają kolędy.
Tradycją jest również,
że w nocy z 24 na 25
grudnia całe rodziny
idą na mszę do
kościoła. Jest to tak
zwana Pasterka i
symbolizuje ona
czuwanie pasterzy
przy żłobku Pana
Jezusa. 
                  Jakub J.

Wizyta w Warszawie
Dnia 22 listopada 2018 r. siostra Zenobia
zorganizowała dla uczniów wycieczkę do
Warszawy. Dzieci były w różnych grupach
wiekowych dlatego siostra zaprosiła kilku
opiekunów. Dzielnie jej pomagały siostra
Imelda, oraz p. Ania, p. Iwona, p. Nina, p.Olga.
O godz. 6.00 rano wszyscy uczestnicy
wycieczki zebrali się przez kościołem św.
Józefa. Plan wycieczki był bardzo ciekawy.
Pierwszym miejscem, które odwiedzili było
Centrum Misyjne. Dzieci wzięły tam udział w
dyskusji na temat wyjazdów misyjnych. Miały
okazję poznać osoby które przygotowywały się
na misję. Następnie podjechali do Planetarium i
do Centrum Kopernika. Po obiedzie i
chwilowym odpoczynku wszyscy pojechali na
Stadion Narodowy. Fajną atrakcją był przejazd
metrem do Pałacu Kultury. Z tarasu widzieli

panoramę Warszawy. Ja tam również byłem. 
                                                   
            Kuba J.

.

.

.

14 listopada 2018 roku grupa wolontariuszy
zaprezentowała patriotyczne piosenki
mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w
Kraśniku. Występ zaczął się odśpiewaniem
"Mazurka Dąbrowskiego", następnie chórek i
soliści przedstawiali kolejne pieśni.
Pensjonariusze włączali się do śpiewu
znanych piosenek i ze wzruszeniem słuchali
tych mniej znanych. Mieszkańcy i pracownicy
DPS dostali biało-czerwone kotyliony
przygotowane przez wolontariuszy i dzieci ze
świetlicy. Pensjonariusze DPS podjęli uczniów
ciasteczkami i kompotem oraz obdarowali
miłymi prezentami. Coroczne spotkania z
mieszkańcami DPS są dla obu stron
wzruszające i pełne emocji.
                                                                 A.Sz.

Zbliżają się Mikołajki,
na które wszystkie
dzieci czekają
niecierpliwe.
Uczniowie naszej
szkoły, aby uczcić
ten dzień, pięknie
udekorowali swoje
klasy. Prawie w
każdej jest
uroczyście i
kolorowo. Na ten
dzień rodzice
przygotowali dla
uczniów

różne niespodzianki.
Już naszą narodową
tradycją jest, aby tego
dnia każde dziecko
otrzymało prezent .
Część dzieci poszło
tego dnia do kina, inni
pojechali na łyżwy. Ci
co zostali w szkole
również się świetnie
bawili. Szkoda, że
Mikołajki są tylko raz
w roku.
                    Dawid
Dz.

int.
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red.

red.
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Ślubowanie klas I

Redakcja

.

Ślubowanie klas
pierwszych. 9
listopada w naszej
szkole odbyło się
ślubowanie klas
pierwszych. Jak
zawsze było bardzo
uroczyście: przybyli
zaproszeni goście;
dyrektorzy
zaprzyjaźnionych

z naszą szkołą,
przedszkoli,
nauczyciele i rodzice.
pierwszaki ubrani na
galowo dumnie stali
na scenie. Z
ogromnym
zaangażowaniem
pokazywali swoje
umiejętności. Część
artystyczną

dzieci rozpoczęły
polonezem.
Przepięknie
odśpiewali hymn
państwowy i hymn
naszej szkoły. Przed
sztandarem szkoły
ślubowały być
dobrymi Polakami.
Pani dyrektor Barbara
Grasińska -Ciereszko

symbolicznym
ogromnym ołówkiem 
, pasowała dzieci na
uczniów. Wszyscy
zaproszeni goście
życzyli im wielu
sukcesów w szkole.
               Kuba J.

Dzień Pluszowego Misia
25 listopada 2018 przypada Dzień Pluszowego
Misia. Dzieci z oddziałów 0-3 przyniosły swoich
ulubieńców oraz kolorowe książeczki. Mali
uczniowie cieszyli się, że ich pluszaki po raz
pierwszy zobaczą szkołę. Była świetna zabawa.
Dzieci z dumą pokazywały misiom swoje klasy.
Cała uroczystość była zorganizowana przez
panią Arletę w szkolnej bibliotece. Było wesoło,a
dzieci z radością przedstawiały swoich
ulubieńców. Na zakończenie, każdy z małych
uczestników, zrobił sobie zdjęcie z dużym
misiem, którego domem jest biblioteka. Fajnie,
że organizowane są takie dni, pełne radości i
dobrej zabawy. Jeszcze nie tak dawno, my
również braliśmy udział w Dniu Pluszowego
Misia. Oglądając zdjęcia z tego czasu
przypominamy sobie jak i my kiedyś
przynosiliśmy swoich ulubieńców. Te misie
przypominają nam jacy byliśmy mając po kilka
lat.  Dawid Dz.

.

.

Dawid Dzięgielewski
Jakub Jaworek
Milena Sosnówka 
Arleta Sznajder 

Redaktor naczelny: Joanna Kuźma

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

Festiwal Słowa i Obrazu

21 listopada odbył się w Lublinie finał VIII
Wojewódzkiego Festiwalu Słowa i Obrazu
"Piękna nasza" pod patronatem honorowym:
Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty;
Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublin;
Pawła Pikuli, Starosty Lubelskiego. Patronat
medialny nad wydarzeniem objęli: Kurier
Lubelski i Radio Lublin.
Celem konkursu było uczczenie 100-lecia
odzyskania niepodległości przez Polskę,
promocja czytelnictwa, propagowanie idei
pięknego czytania i kultury słowa.
Festiwal zgromadził wielu utalentowanych
wykonawców z całego województwa, wśród
których nie zabrakło reprezentantki naszej
szkoły, Nikoli Lewandowskiej z VIII a.   
Jury doceniło Nikolę, przyznając jej
wyróżnienie za świetną interpretację fragmentu
noweli „Latarnik” Henryka Sienkiewicza oraz
recytację wiersza Adama Mickiewicza. Brawo!
                                                        red.
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