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Ślubowanie klas pierwszych

.

Uroczystość ślubowani
klas pierwszych rozpoczęła
się polonezem, po którym
powitano zaproszonych
gości. Odświętnie ubrani
uczniowie przedstawili
program artystyczny, w
którym zaprezentowali
umiejętności recytatorskie,
wokalne i taneczne. Zdali
również egzamin z wiedzy
o ojczyźnie, ruchu
drogowym i grzeczności.
Pokazali, że już potrafią
liczyć i układać wyrazy z
sylab. Następnie uczniowie
 złożyli uroczyste
ślubowanie na sztandar
szkoły, po czym
przedstawiciele

rodziców klas pierwszych,
wręczając tradycyjny
ołówek, poprosili dyrektora
Waldemara Wieczorka o
pasowanie na ucznia.
Kierownik Krzysztof Babisz
wręczył uczniom
pamiątkowe dyplomy i
odblaski. Na koniec
wszyscy uczniowie stanęli
do pamiątkowego zdjęcia,
po czym udali się do
swoich sal na poczęstunek.
red.

Światowy Dzień
Życzliwości i Pozdrowień
przypada na 21 listopada.
Jest to doskonała okazja,
by swoją życzliwość
podnieść na nieco wyższy
poziom. Tego dnia
uczniowie klas IV-VIII
uczestniczyli w uroczystym
apelu. Na uroczystość
przybyli: kierownik
Wydziału Edukacji, Kultury,
Sportu i Spraw
Społecznych Krzysztof
Babisz, przewodniczący
Rady Rodziców Rafał
Tomiło oraz dyrektor
Waldemar Wieczorek i
wicedyrektor Grażyna
Hołota. Na apelu były
wręczane statuetki Laur
Życzliwości dla
najżyczliwszej osoby
spośród uczniów klas IV-
VIII, wybranych przez
koleżanki

i kolegów. Następnie
ogłoszono wyniki konkursu
plastycznego ,,Życzliwość
na co dzień”.
Podsumowując, kierownik
Krzysztof Babisz
podkreślił, jak ważne są na
co dzień magiczne słowa:
proszę, dziękuję,
przepraszam. Zachęcał do
wzajemnego szacunku i
życzliwości. Wyraził
zadowolenie, że mógł
uczestniczyć w obchodach
Światowego Dnia
Życzliwości w naszej
szkole.  Atrakcją nie tylko
dla uczniów okazała się
fotobudka Życzliwi i
Szczęśliwi, w której
wszyscy mogli
zamanifestować swoją
radość. red.

Światowy Dzień Życzliwości 

.
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"Wspomnienia"  - Władysław Bartoszewski
autorzy: Dawid Dzięgielewski, Jakub Jaworek klasa 6

C.D.N.

.
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Nasze hobby

Ulubieniec

Ruch to ...

Moim hobby jest
taniec towarzyski.
Uwielbiam tańczyć
już od najmłodszych
lat i mam nadzieję, że
moja przyszłość
zawodowa będzie z
nim związana.
Tańcem
zainteresowałam się
po obejrzeniu
programu "Taniec z
Gwiazdami", oraz
turnieju tanecznego

w Kraśniku na który
zabrała mnie mama.
Od czterech lat
uczęszczam na
zajęcia taneczne
grupy Fantan
organizowanej prze
Panią Barbarę Mazur
w Centrum Kultury i
Promocji w Kraśniku.
Od jakichś dwóch lat
tworzymy młodszą
grupę Fantan Junior ,
jest nas

aż jedenaście par.
Trenujemy układ dla
formacji, z którym
mamy nadzieję
wystąpić na
mistrzostwach Polski,
które odbędą się we
wrześniu w 2020
roku. Trenujemy dwa
razy w tygodniu, w
piątek i w sobotę po
dwie godziny. W
piątki aby nas
rozruszać

nasza trenerka
zorganizowała nam
godzinny trening z
Hip Hopu z gwiazdą
programu "Mam
Talent" panem
Pawłem "PITZO"
Mazurem, a przez
kolejną godzinę
doskonalimy każdy
poznany już
podstawowy krok.
Julia K.

Już dziś na swoim
koncie mam wiele
sukcesów i tych
większych i
mniejszych. Jednak
najbardziej czekam na
nasz wyjazd na
mistrzostwa i mam
nadzieje, że
osiągniemy taki
sukces jak nasza
starsza grupa, która w
tym roku zajęła I
miejsce na
mistrzostwach Polski i
będzie nas
reprezentować na
mistrzostwach świata
w grudniu w Krakowie.
Jeśli ktoś ma ochotę

zobaczyć efekty pracy
naszej grupy, jak i
pojedynczych par to
zapraszamy na
Turniej Tańca
Towarzyskiego, który
odbędzie się 24 maja
w Hali Sportowej im.
Arkadiusza Gołasia w
Kraśniku. 
Julia K. 

Mimo iż są to bardzo
wyczerpujące treningi,
na kolejne wstaję z
nowymi siłami i
uśmiechem na twarzy.
W sobotę rano
dostajemy kolejną
dawkę tańca, lecz na
tych zajęciach
trenujemy nasz układ.
Najbardziej lubię
tańczyć walca
angielskiego i
wiedeńskiego,
ponieważ wydaje mi
się, że są bardzo
eleganckie i dostojne.

Drugim moim
ulubionym tańcem jest
styl latynoamerykański
między innymi Cha
Cha i Jive. Są to tańce
bardzo szybkie i
żywiołowe, tak jak ja.
Mając te naście lat, to
dopiero początek
mojej "kariery"
tanecznej, ale jestem
przekonana, że swoją
wytrwałością i pracą
osiągnę wiele
Julia K.

Moim hobby jest
taniec. Treningi mamy
z panią Basią Mazur.
Taniec dzieli się na
dwie kategorie: tańce
standardowe i
latynoamerykańskie.
Tańce standardowe to
m.in.: walc angielski,
walc wiedeński, a
tańce
latynoamerykańskie:
Cha Cha, Jive, Tango.
Bardzo lubię tańczyć,
dlatego zapisałam

się na tańce. Chodzę
razem z moją
koleżanką Julką. 
Maja W. 

.

Moim zwierzątkiem jest świnka morska rasy
rozetka o imieniu Tosia. Ma 4 lata. Jest bardzo
śmieszna. Ma karmelowo-biało-czarną sierść i
czarne jak węgielki oczy. Jak się zdenerwuje, to
śmiesznie gryzie. Fajnie też liże. Bardzo lubię
mojego świniaczka. Kacper R.

K.R.
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Zwyczaje Bożego Narodzenia

Sianko po obrusem i
dzielenie się opłatkiem

Śpiewanie kolęd
Po wieczerzy wigilijnej nie może zabraknąć

wspólnego śpiewania kolęd. Pierwsza polska
kolęda pochodzi z roku 1424 - mowa tutaj o

"Zdrów bądź królu anielski". Z XV wieku pochodzi
również popularna "Anioł pasterzom mówił".

Zbiory kolęd i pastorałek publikowano w
książeczkach, zwanych kantyczkami. Najwięcej

bożonarodzeniowych pieśni powstało na
przełomie XVII i XVIII wieku.

Barwy Świąt Bożego Narodzenia
Święta Bożego Narodzenia powinny kojarzyć się
Wam z dwoma kolorami: zielonym i czerwonych.
To w tych barwach najczęściej przygotowywane

są ozdoby świąteczne. Zieleń jest symbolem
nadziei i wierności, natomiast czerwień to symbol

krwi Chrystusa.

.

Int.

Według Pisma
Świętego to Gwiazda
Betlejemska
doprowadziła trzech
króli do Betlejem. Na
pamiątkę tego
wydarzenia dzieci z
niecierpliwością
wyczekują pierwszej
gwiazdki na niebie -
symbolizuje ona
początek
celebrowania świąt
Bożego Narodzenia.
Nieodłącznym
elementem świąt
Bożego Narodzenia

jest choinka.
Początkowo
świąteczne drzewko
nazywano
hailekrystem. Zwyczaj
jego zdobienia
przyszedł do nas z
Niemiec. Choinkę
powinno się ubierać
dopiero 24 grudnia.

Święta Bożego
Narodzenia już
niedługo. Czy aby na
pewno wiecie, skąd
wzięły się znane i
powszechnie
kultywowane
zwyczaje typowe dla
tego wyjątkowego
czasu? Specjalnie dla
Was przygotowaliśmy

listę symboli Świąt
Bożego Narodzenia.
Te tradycje i zwyczaje
powinniście znać! 
Wigilia
Święta Bożego
Narodzenia to przede
wszystkim wieczerza
wigilijna. Tego
wieczoru cała rodzina
zasiada

przy świątecznie
nakrytym stole i
celebruje
nadchodzące święta
Bożego
Narodzenia. Zanim
wszyscy usiądą przy
wigilijnym stole,
trzeba oczywiście
zadbać o odpowiedni
wystrój i nakrycia.

Tych ostatnich
powinno być o jedno
więcej niż liczba
gości. D.Dz.

Liczba dwanaście to
tylko jedna z
możliwych wersji.
Według jednej z
tradycji na
świątecznym stole
powinna znaleźć się
nieparzysta liczba
potraw, co
zaprzeczałoby
zwyczajowi, według
którego symbolem jest
liczba dwanaście.
Wieczerza chłopska
składała się z pięciu
lub siedmiu potraw.
Bogatsi, a więc
przedstawiciele
szlachty,
przygotowywali na

świąteczny stół
dziewięć potraw,
natomiast arystokraci
- jedenaście. Siedem
to symbol dni
tygodnia, zaś dziewięć
oznacza liczbę chórów
anielskich. Liczba
dwanaście okazała się
wyjątkiem od reguły,
jednak jej symbolika
jest równie ważna -
chodzi bowiem o
dwunastu apostołów.
red.

Wedle jednego z licznych zwyczajów
bożonarodzeniowych pod obrus należy położyć
garstkę siana. Jest ono symbolem żłobka, w
którym leżało Dzieciątko Jezus. Domownicy
mogą też spróbować wyciągnąć źdźbło siana
spod obrusa. Ten, który wyciągnie najdłuższe,
będzie cieszył się największym szczęściem i
powodzeniem w nadchodzącym roku. Zwyczaj
ten pochodzi z początków XIX wieku. Dawniej
oprócz tradycyjnych opłatków, wytwarzanych z
przaśnego ciasta, chleba i wody, były również
kolorowe opłatki. Tymi ostatnimi dzielono się ze
zwierzętami. Kultywowanie tego zwyczaju miało
je chronić od zapadania na rozmaite choroby.
Dawid Dz

J.B.

Int.
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Kącik sportowy

      Sukces pływaków

PSP5

.

Na krytej pływalni OSiR w Zamościu odbyły się
Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w
Pływaniu Dzieci 10-11 lat. W zawodach wzięli
udział zawodnicy UKP „FALA” Kraśnik, wśród
których było dwoje uczniów naszej szkoły:
Jolanta Kwietniewska z klasy V C, Mateusz
Zapalski z klasy V B oraz trener Mariusz
Kwietniewski. Świetnie spisała się Jola, która w
obu swoich startach stawała na podium.
Wywalczyła tytuł wicemistrzyni województwa na
dystansie 50 m stylem grzbietowym oraz
zdobyła brązowy medal na 50 m stylem
klasycznym. Mateusz Zapalski, który
rywalizował na dystansach 100 m st.
klasycznym i 100 m st. dowolnym, ustanowił
swoje rekordy życiowe.
                                                       Dawid Dz.

 W dniu 27.11.2019 r.
na krytej pływalni
MOSiR w Kraśniku
odbyły się Igrzyska
Dzieci (klasy I-VI) i
Młodzieży (klasy VII-
VIII) w pływaniu
indywidualnym i
drużynowym. Bardzo
dobrze
zaprezentowali się
uczniowie naszej
szkoły. 50 motylkowy:
Milena Sosnówka ( II
miejsce (awans do
finału
wojewódzkiego), 50
grzbietowy:   
Paweł Bucoń (kl. VI
C) – I miejsce (awans
do finału
wojewódzkiego)

Wojciech
Siekaczyński (kl. VI
C) – II miejsce
(awans do finału
wojewódzkiego), 50
klasyczny; Dawid
Dzięgielewski (kl. VI
A) - III miejsce
(awans do finału
wojewódzkiego), 50
dowolnym; Emilia
Wielgus (kl. VI C) – I
miejsce (awans do
finału
wojewódzkiego).
Oraz klasy VII, VIII.
50 motylkowy; Oliwia
Sosnówka (kl. VIII C)
– I miejsce (awans do
finału
wojewódzkiego), 50
grzbietowy; 

Maja Ryfka (kl. VII A)
– I miejsce (awans do
finału
wojewódzkiego)
Lena Grabczak (kl.
VII C) – III miejsce
(awans do finału
wojewódzkiego)
Bartosz Chmiel (kl.
VII A) – II miejsce
(awans do finału
wojewódzkiego),
Sztafety; Dziewczęta
w składzie:
E. Wielgus, H.
Michota, J.
Kwietniewska, N.
Rosińska, M.
Sosnówka, J. Rostek
zajęły II miejsce.

Chłopcy w
składzie; P. Bucoń, P.
Todys, D.
Dzięgielewski, O.
Janiec, W.
Siekaczyński, M.
Zapalski, którzy zajęli
III miejsce. Sztafety
klas VII, VIII.
Dziewczęta w
składzie;  M. Ryfka,
L. Grabczak, N.
Michota, O.
Sosnówka, N.
Kaczmarska, A.
Solecka zajęły II
miejsce.
Dawid Dz.

Medalowe żniwa
pływaków
W dniu 4.12.2019 r.
na pływalni Aqua
Lublin odbył się Finał
Wojewódzkich
Igrzysk Dzieci i
Młodzieży w
Pływaniu. Nasi
pływacy zdobyli aż 4
medale. Złoto i

tytuł Mistrza
Województwa
wywalczył Paweł
Bucoń. Ponadto, w
tym samym wyścigu
brąz zdobył Wojciech
Siekaczyński. Emilia
Wielgus wywalczyła
srebrny medal na
dystansie 50 m st.
dowolnym, z kolei

Milena Sosnówka
zdobyła brąz na
dystansie 50 m st.
motylkowym. Maja
Ryfka wypływała tytuł
Mistrzyni
Województwa na
dystansie 50 m st.
grzbietowym. Pięć
zdobytych medali
zapewniło

nam wysokie 2
miejsce w klasyfikacji
medalowej. red.

Redakcja:
Joanna Kuźma
Dawid Dzięgielewski
Julia Kozłowska
Maja Wasserman
Kacper Rudnicki
Jakub Jaworek
Arleta Sznajder

Zapraszamy na stronę:
www.psp5krasnik.szkolnastrona.pl

Zawody szkolne w pływaniu półfinały

PSP5

.
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