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            Nasza szkoła

Dni Otwarte w PSP 5 Kraśnik

,,Hałas szkodzi zdrowiu''

szko.

13 stycznia odbył się 27
Finał WOŚP w całej
Polsce jak i również poza
jej granicami. Uczniowie
naszej szkoły przyłączyli
się do tej akcji. Nie patrząc
na zimno dzielnie stali z
puszkami. Kraśniczanie
chętnie wrzucali pieniążki
do pudełek z serduszkami.
Z naszej piątki
wystartowało 29 uczniów.
Zbierali pieniądze do
puszek, które w tym roku
będą przeznaczone na
zakup sprzętu dla
specjalistycznych szpitali
dziecięcych. Tego dnia
wszyscy byli

mili i uśmiechnięci. Każdy
chciał wspomóc ten
szlachetny cel. Było wielu
wolontariuszy. W tej
masowej zbiórce wzięli
udział również uczniowie z
innych szkół. Całą akcję
koordynowała pani
Elżbieta Woch. Opiekę nad
uczniami sprawowali
rodzice oraz panie Barbara
Flis i Małgorzata Gontarz.
Serdeczne podziękowania
za wsparcie kierujemy dla
kawiarni Music Cafe,
Sprytnej Kuchni oraz
pizzerii Presto, które z
życzliwością gościły nas w
swoich progach.

Nasz radosny nastrój
zepsuły wiadomości z
Gdańska. Pozdrawiamy
wszystkich wolontariuszy i
sympatyków WOŚP.
red.

W naszej szkole w zerówce
odbył się konkurs
wojewódzki ,,Hałas szkodzi
zdrowiu'' Dzieci wykazały
się wielką pomysłowością.
Uczennica naszej szkoły
Małgosia Mazur zajęła I

miejsce. Dawid Dz.  

Od wielu lat Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 5
organizuje Dni Otwarte. W
tym roku szkolnym dzień
otwarty odbył się 6
lutego. Korytarze szkoły 
wypełniły się roześmianymi i
zaciekawionymi
przedszkolakami grup „O”.   
                         Milena S. .

Nasza szkoła  dba o
wszechstronny rozwój
uczniów, ich
zainteresowań
artystycznych i
sportowych. Skutecznie
pozyskuje środki
zewnętrzne na
dofinansowanie zajęć
pozalekcyjnych, co
przekłada się na ich

wielość, różnorodność i
atrakcyjność. Wybór
Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 5 to trafny
wybór, ponieważ daje
gwarancję
zrównoważonego rozwoju
dziecka w świetnych
warunkach.
                               Red.   
  

Nasi Wolontariusze

szko.

.
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Ferie ...

Dorotka w Krainie Oz

.

.

Od poniedziałku 11
lutego rozpoczęły się
ferie zimowe w
naszym regionie.
Wszystkie dzieci na
nie czekały, aby
odpocząć od nauki.
Część wyjeżdża, ale
większość zostaje w
Kraśniku. Dla tych co
będą na miejscu

miasto zorganizowało
szereg atrakcji. W
Centrum Kultury i
Promocji już od
poniedziałku można
pójść do kina za 5 zł.
Można też
skorzystać z
warsztatów 
tanecznych,
plastycznych,

muzycznych i
fotograficznych. Dla
tych, którzy 
interesują się
dziennikarstwem
odbędą się warsztaty.
Miejski Ośrodek
sportu i rekreacji
przygotował szereg
niespodzianek, a
będą to: gry i zabawy

na lodowisku,
bezpłatna nauka
pływania, Halowy
Turniej Piłki Nożnej i
wiele innych.
Życzymy wszystkim
udanych ferii, dużo
zabawy i dużo
śniegu.
Odpoczywajmy, aby
po feriach

każdy wrócił do
szkoły wypoczęty i
gotowy do nauki. 
Jakub. J

.

Ferie zimowe
rozpoczęły się.
Nauczyciele naszej
szkoły Konrad
Szmyrgała i Daniel
Szewc wspólnie z
kraśnickim MOSIR
zorganizowali turnieje
piłkarskie. W
pierwszym dniu do
gry przystąpiło wiele
drużyn z klas od I do
VI. Rywalizacja  była
zacięta, wszyscy
walczyli o
zwycięstwo, ale
przede wszystkim

dobrze się bawili.
Uczestnicy otrzymali
medale i dyplom.
Początek ferii był
wspaniały. Drugiego
dnia do rywalizacji
stanęli uczniowie z
klas VII i VIII.
Wszyscy grali z
wielkim
zaangażowaniem.
Poziom był naprawdę
wysoki. Dyplomy i
medale oraz
pamiątkowe zdjęcia
zakończyły turniej.
    Gratulujemy  red.

   

24 stycznia klasy
pierwsze, drugie i
trzecie były w CKiP
na przedstawieniu
"Dorotka w krainie
Oz".  Razem z
bohaterami
przeżywali ich
przygody. Wyprawa
do Czarnoksiężnika
Oz po rozum dla
Stracha na wróble,
serce dla blaszanego
Drwala i odwagę dla
strachliwego

Lwa bardzo się
wszystkim podobała.
red.

Dzień Babci i Dziadka 
Dnia 21 i 22 stycznia obchodziliśmy Dzień
Babci i Dziadka. W przedszkolach i zerówkach
i młodszych klasach dzieci przygotowały
przedstawienie. W naszej szkole również
odbyło się przedstawienie. Dziadkowie zajęli
honorowe miejsca i podziwiali swoich wnuków.
Rodzice przygotowali ciasto i herbatę, aby
dzieci mogły poczęstować swoich ukochanych
dziadków. W ten sposób chciały pokazać, jak
ich kochają i są wdzięczni  za ich miłość i
oddanie. Dzięki nim dzieciństwo jest piękne, bo
dziadkowie zawsze mają dla nich czas. 
                                                          Dawid Dz. 

Ferie
Zimowe ferie się zaczęły. 
Wolność rzecz wspaniała, 
by nasze głowy wypoczęły, 
by przerwa coś nam dała. 
Plecaki w kącie sobie stoją, 
zeszyty, książki razem z nimi. 
Lecz niech rodzice się nie boją, 
bo wkrótce do nich powrócimy. 
Czas wolny bardzo szybko leci. 
Wczoraj basen, dzisiaj narty. 
Cieszą się z zabaw wszystkie dzieci 
lecz koniec ferii, to nie żarty. 
Dzwonek w szkole znów zadzwonił 
do nauki się weźmiemy, 
Lekcja, lekcje będzie gonić, 
a my uczyć się będziemy
                                                 Jakub J. 

red.

.

red.
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Turniej koszykówki Trio Basket 

Basen w Kraśniku wymaga remontu i
przebudowy. Każdy o tym wie, ale czy ktoś
pomyślał co będzie z młodymi pływakami, gdy
go się zamknie  na jakiś czas. Pływanie to
dyscyplin sportowa, która u nas stoi na bardzo
wysokim poziomie. Uczniowie z naszej szkoły
świetnie Pływają i zdobywają medale i puchary.
Ciężko trenowali, aby zdobyć takie
umiejętności. Każdego dnia po szkole idą na
basen. Trenerzy dają z siebie wszystko, aby
pływacy świetnie pływali i poprawiali swoje
czasy. Ostatnio na mistrzostwach
Lubelszczyzny zdobyli 41 medali. Należą do
najlepszych drużyn w Polsce. Przebudowa
basenu prawdopodobnie potrwa 2-3 lata. Klub
nie wytrzyma tego i ,,Fala'' się rozpadnie.
Szkoda bo mamy wspaniałych pływaków i
działających z ogromną pasją trenerów.
Pływanie to dyscyplina sportowa, która
wymaga systematyczności. Tak długa przerwa
w treningach, będzie nie do odrobienia. Tyle lat
dzieci ciężko pracowały na swoje sukcesy.
Dzisiaj już wiedzą, że ich pływanie stoi pod
znakiem zapytania. Trzymamy kciuki, żeby
udało im się przetrwać.
                                                           Dawid. DzW ferie  zimowe

uczniowie naszej
szkoły  odwiedzili
stok narciarski w
Batorzu. Na stoku 
podczas zjeżdżania 
było dużo  zabawy i
śmiechu. Opiekunami
byli Danuta Mazurek,
Jerzy Andrzejczuk,
Daniel Szewc

i Konrad Szmyrgała.
Organizatorem
wyjazdu był Burmistrz
Miasta Kraśnik oraz
SP 5 Kraśnik.
                      Milena
S.

.

  
              Ferie z nartami

Dnia 16 lutego w hali sportowej PSP nr 2 w Kraśniku przy ul. Urzędowskiej odbył się turniej
koszykówki. Stało się to możliwe dzięki zaangażowaniu Burmistrza Miasta i Miejskiego Ośrodku
Pomocy Społecznej. Rozpoczęcie turnieju godz.10.00 dla kilku grup wiekowych. Praktycznie udział
wzięły dzieci począwszy od 10 i 11 latków do 18 latków. Na sześciu boiskach równocześnie
rozgrywały się mecze. Trzy najlepsze zespoły otrzymały puchary, a każdy uczestnik dyplom i ulotki
promujące zdrowy tryb życia. Wszyscy bawili się świetnie. Każdy, kto brał udział w zawodach
wygrał, bo tutaj przegranych nie było. Liczył się sport i zdrowa rywalizacja połączona z zabawą. 
                                                                                                                                               red.

 

Czy to koniec FALI ,,Kraśnik''

.
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          REDAKCJA

       Zabawa choinkowa w naszej szkole

Karnawał to czas
balów, maskarad i
wesołych imprez
towarzyskich. W
naszej szkole  odbyła
się zabawa
choinkowa  dla
uczniów klas IV-VI
dnia 30.01.2019 r.
oraz dla klas VII-VIII
dnia 31.01.2019 roku.
Niektórzy uczniowie
przygotowali ciekawe

kostiumy
karnawałowe. To była
niezapomniana
zabawa
karnawałowa,
podczas której było
dużo śmiechu i
radości. Każdy z
uczniów otrzymał
zastrzyk pozytywnej
energii, dzięki
któremu milej jest
chodzić do szkoły. 
               Milena S.

.

Pomnik ...
W parku w Dzielnicy Fabrycznej stoi pomnik z
kamienia. Został on odsłonięty w 1964 r.,
poświęcony Pamięci Pomordowanych przez
Faszystów Hitlerowskich w latach 1940-1944.
Wkrótce minie 55 lat jak ten wielki głaz o
wymiarach 8-9 m, ważący ponad 37 ton stanął
w parku przy ul. Sikorskiego (dawna Burta). Z
kamieniem wiążą się różne legendy. Podobno
w 1915 roku przy tym kamieniu miał swój
punkt dowodzenia Józef Piłsudski,
organizowano również tutaj lekcje podglądowe
przez nauczycieli dla uczniów. Codziennie w
drodze do szkoły dzieci mijają ten kamień.
Kamień ten jest pewnym symbolem dla
naszego miasta. Podczas świąt państwowych
przychodzą tu delegacje młodzieży z kwiatami
i zniczami.
W Zaduszki dzieci palą tu świeczki, a starsi
stoją w zadumie. 
                                                        Jakub .J.

                  Apel porządkowy

Dnia  05.02.2018 r. odbył się apel porządkowy
podsumowujący pracę uczniów  w I
semestrze. Podczas apelu przypomniano
najważniejsze sukcesy sportowe osiągnięte
przez uczniów,  wyczytano również uczniów
osiągających najwyższe wyniki w nauce oraz
wyróżniono uczniów, którzy mieli wzorową
frekwencją. Gratulujemy wszystkim i mamy
nadzieję, że w II semestrze nasze wyniki będą
jeszcze lepsze!

                                                      Milena S.

.

 Dawid Dzięgielewski    
 Jakub Jaworek
 Milena Sosnówka       
 Arleta Sznajder                       
 Redaktor naczelny: Joanna Kuźma

Zapraszamy na stronę szkoły 
www.psp5krasnik.szkolnastrona.pl

       

Czytamy ze
zrozumieniem
W IV Kraśnickim
Konkursie Czytania
ze Zrozumieniem, jaki
odbył się 6 lutego w
PSP nr 6,
uczestniczyła
reprezentacja naszej
szkoły. Po
eliminacjach
wewnątrzszkolnych
do konkursu
międzyszkolnego
zakwalifikowało

się troje uczniów z
klas ósmych oraz
troje z klasy drugiej.
W zmaganiach
konkursowych
szczęście dopisało
drugoklasistkom.
Julia Kowalczyk i
Maja Kudła z klasy II
b zajęły 2 i 3 miejsce.
To wielki sukces
uczennic i ich
wychowawczyni
Bożeny Kapica. red.

.

.
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