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Triumf pływakówW dniu 5.12.2018 r. na
obiektach Aqua w Lublinie
odbyły się Wojewódzkie
Igrzyska w pływaniu
indywidualnym i
drużynowym dziewcząt i
chłopców. Wielki sukces
osiągnęli nasi uczniowie:
- Maja Ryfka z klasy 6A
zdobyła złoty medal na
50m stylem grzbietowym,
- Paweł Bucoń z klasy 5C
zdobył złoty medal na 50m
stylem dowolnym,
- Milena Sosnówka z klasy
5C zdobyła brązowy
medal na 50m stylem
motylkowym,
- Wojciech Siekaczyński z
klasy 5C zdobył brązowy
medal na 50m stylem
grzbietowym,
- Emilia Wielgus z klasy
5C zajęła VIII miejsce na
50m stylem motylkowym,
- Bartosz Chmiel z

klasy 6A zajął VII miejsce
na 50m stylem
grzbietowym,
- Dawid Dzięgielewski z
klasy 5A zajął XI miejsce
na 50m stylem
klasycznym,
- Oliwia Sosnówka z klasy
7C zajęła VIII miejsce na
50m stylem motylkowym.
Sztafeta dziewcząt 6x25m
zajęła IX miejsce.
Wszyscy zawodnicy
zasługują na uznanie. Dali
z siebie wszystko. Sukces
jaki osiągnęli to duma dla
naszej szkoły.
Gratulujemy zawodnikom i
życzymy dalszych
sukcesów.
                             Jakub J.

Klasy 0-3 jak co roku
wzięły udział w konkursie
organizowanym przez
Kasę Stefczyka ,,Małe
wielkie marzenia''. Dzieci
pisały listy do Św. Mikołaja
ze swoimi życzeniami. Po
raz pierwszy w Kraśniku
jedna z naszych uczennic
z klasy II a Nikola Dz.
została laureatką. Nikola
marzyła o wielu
prezentach. Miała nawet
listę, co by chciała
otrzymać. Gdy jednak
spotkała kogoś, kto nie
marzył o zabawkach tylko
o zdrowiu zrozumiała,

że są rzeczy ważne i
ważniejsze. Dlatego też
napisała ten list do Św.
Mikołaja, który płynął
prosto z jej małego serca.
Jesteśmy z niej dumni, że
chociaż jest taka mała,t o
dołożyła jeszcze jedną
cegiełkę do rozsławienia
naszej szkoły.
                        Dawid Dz.

Małe Wielkie Marzenia
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Warto przeczytać 

„Rebeka ze Słonecznego Potoku” Kate Douglas Wiggin
Bohaterką jest Rebeka, jedna z siedmiorga dzieci rodziny Randallów. Urodziła się na farmie o nazwie Słoneczny Potok. Akcja książki rozgrywa się w
Ameryce. Autorka zwróciła uwagę na biedę wielodzietnych rodzin. Nie wszystkie dzieci chodziły do szkoły, bo rodziców nie było na to stać.
Rebeka to bardzo zdolna dziewczynka. Mama zdecydowała oddać ją do domu swoich sióstr. Miały one małą farmę. Żyły bardzo skromnie, ale tylko tu
mogła zdobyć wykształcenie. Lubiła szkołę, kochała książki i układała wierszyki. Była jednak bardzo żywiołowa i głowę miała zawsze pełną pomysłów.
Ciotki były samotne i dość surowe. Dbały jednak o to, by Rebeka chodziła do szkoły, miała co jeść i w co się ubrać. Same szyły jej sukienki, które
chociaż skromne były zawsze czyste. Dziewczynka była bardzo uczuciowa. Łatwo nawiązywała kontakty. Pomagała tym, którzy potrzebowali pomocy.
Jej różne niesamowite pomysły sprawiły, że znało ją całe miasteczko. Pamiętała o swojej rodzinie i gdy tylko mogła pomagała.
Jest to opowieść pokazująca te lata w Ameryce, kiedy ludziom żyło się bardzo ciężko. Dzięki wzajemnej pomocy udawało się im przeżyć. Gdy
przeczytałem tę książkę zrozumiałem, że my nie zawsze doceniamy to, co mamy. Warto przeczytać książką, bo jest naprawdę fajna i bardzo ciekawa.
Dawid Dzięgielewski kl. V a

Helen Bailey „Topaz wchodzi na scenę”
Jest to jeden z tytułów serii książek poświęconych dziewczynce, która chce być sławna. Ma ona na imię Topaz i marzy, by dostać się do szkoły
aktorskiej. Gdy otrzymuje zaproszenie na przesłuchanie spotyka ją niemiła niespodzianka. Zobaczyła, że każdy chce wygrać, chociaż nie zawsze
uczciwie. Dostała się do Szkoły Aktorskich Brylantów, ale okazało się, że oprócz aktorstwa trzeba uczyć się jak w każdej szkole. Topaz pragnie, aby o
niej usłyszano. Zgłosiła więc swój udział w programie kulinarnym. Zwyciężyła tam, choć nie wszystko poszło zgodnie z planem
Książka pokazuje, że nie wszystkie dzieci będące uczniami tej szkoły chcą zostać gwiazdami. Niektórzy wbrew sobie uczą się aktorstwa, chociaż ich
marzenia są inne. Przykładem jest Szafina, koleżanka Topaz, którą rodzice zmuszają, by była aktorką. Ona chciałaby jednak zostać lekarką.
Jest to bardzo pouczająca lektura. Pokazuje, że aby być sławnym trzeba bardzo dużo się uczyć i ciężko nad sobą pracować. Sława nie przychodzi
sama, ale wymaga od nas wielu poświęceń. Rodzice nie powinni zmuszać dzieci do realizowania własnych marzeń. Każdy powinien mieć wybór, bo tylko
wtedy będzie dobry w tym, co robi.
Jakub Jaworek kl. V a

,,Bajka o mysiej rodzinie” Michael Bond
Książka opowiada historię rodziny myszek – pana Malutkiego i pani Malutkiej oraz ich trzynaściorga dzieci, które za wszelką cenę chcą przywrócić
dawną świetność swojego mieszkanka, a w pewnym momencie tracą nawet dach nad głową i muszą w ekspresowym tempie znaleźć nowe lokum. Na
początku mieszkają w podziwianym przez wszystkich domku dla lalek. W domku było kilka pokoi, kuchnia, salon, a nawet dwie łazienki z bieżącą wodą.
Myszki miały tam naprawdę wspaniałe warunki do życia. Nic więc dziwnego, że korzystając z dobrodziejstw, jakie oferował im domek, dbały o niego. Cała
rodzina wstawała bardzo wcześnie rano i sprzątała dom. Trzeba było polerować srebra, trzepać dywany i ogarniać codzienny bałagan. Myszki dbały o
dom znakomicie, dostrzegali to zwiedzający pałac. „Mówili, że to najlepiej utrzymany domek dla lalek, najpiękniejszy, jaki w życiu widzieli. Wielu z nich
uwieczniało go na zdjęciach”. Pewnie myszy dalej wiodłyby spokojne życie w swoim domku, gdyby nie remont, który rozpoczął się w pałacu.
Odmalowano wszystkie ściany, odnowiono meble. Pałac piękniał z każdym dniem, a kiedy remont był już prawie zakończony, ktoś spojrzał na domek dla
lalek i stwierdził, że zupełnie nie pasuje do obecnego wyglądu całego budynku. Małe myszki same postanowiły odnowić swój dom, ale zupełnie im się to
nie udało. Rodzina Malutkich straciła dom, który tak bardzo kochała i o który tak bardzo się troszczyła. Myszki nie miały czasu do namysłu, zbliżała się
zima i musiały jak najszybciej znaleźć jakiś kąt. I tak trafiły do szopy stojącej w pałacowym ogrodzie. Nie była tak piękna, jak domek dla lalek, ale myszy
mogły czuć się w niej bezpiecznie. I kiedy już myślały, że przyjdzie im resztę życia spędzić w szopie stało się coś, czego się nie spodziewały… Domek
wrócił do pałacu. Ale czy nadal będzie w nim miejsce dla mysiej rodziny?
  Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o przygodach myszek, zachęcam do przeczytania książki.
Milena Sosnówka kl. V c

,,Koń na receptę"Agata Widzowska-Pasiak
Główną bohaterką książki jest dwunastoletnia Jagoda. Rozpoczęły się wakacje, a ona  dowiedziała się, że spędzi je na wsi u cioci i wujka. Była zła, bo
marzyła o czymś innym.
Okazało się jednak, że pobyt tam nie był wcale nudny. Wujek miał pięć koni, które pomagały chorym dzieciom. Jednym z nich był Szogun, najmniejszy z
koników, ale najbardziej lubiany przez dzieci. Gdy okazało się, że była właścicielka chce go zabrać, Jagoda razem z przyjaciółmi ze wsi postanowiła
zrobić wszystko, aby Szogun został. Dzieci go kochały i przy nim czuły się zdrowsze. One uwielbiały konie, bo były lekarstwem na ich choroby. Dorośli
zebrali część pieniędzy na wykupienie Szoguna, ale dużo jeszcze brakowało.
Autorka pokazała, jak dużo mogą zrobić dzieci, aby spełnić marzenie. Zbierały jagody i grzyby, które sprzedawały. Gdy się okazało, że to nie wystarczy
zaczęły pisać wiersze o koniach. Przypadkowo wpadły one w ręce pewnego wydawcy, który postanowił je wydać. Pokrył również brakującą sumę. Konie
były już bezpieczne i dalej mogły być lekarstwem dla chorych dzieci. Ta piękna i wzruszająca książka pokazuje, że każdy ma w sobie dobro, trzeba je
tylko znaleźć i wykorzystać.        Dawid Dzięgielewski kl. V a
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Pomagamy schronisku

Jak co roku uczniowie
naszej szkoły z klasy
8, postanowili poczytać
przedszkolakom.
Odwiedzili Przedszkole
Miejskie nr.4. Dzieci
przywitały starszych
kolegów z ogromną
radością. Ósmoklasiści
przyszli ze swoją
wychowawczynią
Marleną Kulik.
Przedszkolaki z
podziwem i wielkim
zainteresowaniem

słuchały czytanych
opowieści. Atmosfera
była bardzo miła i
wszystkim sprawiała
radość. Maluchy
dziękowały i
zapraszały do
ponownych odwiedzin.
Nasi uczniowie również
dobrze się bawili i
obiecali, że znowu ich
odwiedzą.
Jakub.J

Jak co roku
uczniowie  naszej
szkoły postanowili
wspomóc schronisko
w Rachowie Starym,
koło Annopola. Jak
zawsze dzieci i ich
rodzice przynieśli
pełne siatki
przysmaków dla
piesków. Znalazły

się tam sucha karma,
konserwy, ryż,
makarony, tłuszcze i
wiele innych
smakołyków.
Niektórzy przynieśli
koce, a nawet
zabawki. W ten
sposób można
stworzyć im warunki

trochę
przypominające dom.
Schroniskiem zajmuje
się pani Renata i pan
Waldemar. Praca jest
ciężka, bo pod ich
opieką jest ponad 160
psów. Potrzeby są
duże i za każdą
pomoc są oni
wdzięczni. Ogromną

radością dla
właścicieli jest dzień
kiedy któryś z ich
podopiecznych
znajdzie dom. Milena
S.

.

.

.

Piątka czyta
przedszkolakom

Uczniowie naszej
szkoły z zerówki, wzięli
udział w projekcie ,,
Zdrowo jem, więcej
wiem''. Projekt ma na
celu przybliżyć
dzieciom wiedzę o
zdrowym odżywianiu.
Uczy dzieci dobrych
nawyków. Pokazuje jak
wielkie znaczenie dla
nich, jak i dla
wszystkich mają
owoce i warzywa.
Lepiej sięgnąć po
marchewkę, pomidora
lub jabłko niż po chipsy
i cukierki. Prowadzona
była pogawędka na
temat wpływu tego

co jemy, na to jak
rośniemy. Dzieci
dowiedziały się, że do
picia najzdrowsza jest
woda, a nie kolorowe
napoje. Zorganizowano
konkurs na ,,Reklamę
wody''. Były ciekawe
plakaty i pogawędki na
temat odżywiania.
Rodzice, którzy
towarzyszyli dzieciom,
również się wiele
nauczyli. Dowiedzieli
się, co jest zdrowe dla
ich dzieci na drugie,
szkolne śniadanie. 
              Dawid Dz.

Miesiąc grudzień 
upłynął w bibliotece
szkolnej pod hasłem
„Świąteczne bajanie,
świąteczne
malowanie”. Uczniowie
starszej grupy
wiekowej (IV-VIII)
czytali
bożonarodzeniowe
opowiadania w kolejne
poniedziałki na dużej
przerwie, przed
lekcjami i po, a także
podczas zajęć
bibliotecznych. Chętni
po ich  wysłuchaniu

mogli  puścić wodze 
fantazji i namalować
ilustrację. Najlepsze
prace zostały
nagrodzone oceną
celującą z plastyki oraz
wyeksponowane na
wystawie
pokonkursowej.
Red.

red.

.

.
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Redakcja

Miejskie zawody 3xR

8 grudnia odbyły się
miejskie zawody 3xR 
zorganizowane przez
PSP5 w szkolnej hali
sportowej. Udział brały
dzieci z klas 0-3 ze
wszystkich
podstawowych szkół
kraśnickich.W każdej
grupie wiekowej

startowały 8-osobowe
drużyny. Walka była
zacięta, każdy chciał
wygrać. Publiczność
biła brawa wszystkim i
dopingowała ich do
walki. Zawodom
towarzyszył Mikołaj,
którego obecność
dawała dzieciom

wiele
radości. Rywalizacja
sportowa była
ogromna. Zawody
mogły się odbyć
dzięki temu, że
sponsorem był Urząd
Miasta Kraśnik. Św.
Mikołaj razem z panią
dyrektor zachęcał

dzieci do wspólnej
zabawy. Przy
dźwiękach muzyki
wszyscy się świetnie
bawili. Na
zakończenie
zawodów wszyscy
uczestnicy otrzymali
słodkie upominki.       
                     Kuba J.

CHOINKA
Gdy do nas trafiła była mała i zielona.

Dzieci chciały by tu była, żadna inna, tylko ona.
Pięknie w bombki ją ubrały i łańcuchy zawiesiły.

Serduszka im złote dały, dobrze przy tym się
bawiły. A w wigilię wszystkie dzieci pod choinkę

zaglądały. Bo choć ona pięknie świeci to
prezentów tam szukały.

ŚWIĘTA
Święta do nas się zbliżają i są prawie tuż,tuż.

Wiele radości nam one dają a więc mogły by być
już. Są to święta choinkowe, cieszą  się z nich

wszystkie dzieci. Są ozdoby kolorowe a drzewko
się całe świeci. A gdy pierwsza gwiazdka

spadnie, ludzie do stołu siadają. Potrawy pachnął
tak ładnie, więc wszyscy je spożywają. Dawid Dz.

Wycieczka Sandomierz - Nowa Dęba
W grudniu uczniowie naszej szkoły z klas
czwartych pojechali na wycieczkę do
Sandomierza i fabryki bombek w Nowej Dębie. Po
przyjeździe do Sandomierza odwiedziły
Zbrojownię. Miały tam okazję przymierzania
strojów z przeszłej epoki. Poznały przy tym różne
historie i legendy z nimi związane. Następnie udali
się do Nowej Dęby, gdzie dzieci zobaczyły nie
tylko jak robi się bombki, ale jak pięknie można
ubrać choinkę. Każdy uczestnik wycieczki
otrzymał bombkę ze swoim własnym imieniem.
Mogli również wziąć bombkę umalowaną przez
siebie. Każdy mógł powiesić je w domu na
własnej choince. Dzieci wróciły do domu
zadowolone. Niektóre z nich po raz pierwszy
widziały Sandomierz.      Milena S.

Dawid Dzięgielewski 
Jakub Jaworek 

Milena Sosnówka 
Arleta Sznajder 

Redaktor Naczelny:
Joanna Kuźma

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