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Dnia 8.01.2020r.
najmłodsze dzieci z naszej
szkoły miały spotkanie z
bibliotekarką z biblioteki
Miejskiej Nr 2. Tematem
zajęć były ,,Postanowienia
noworoczne''. Pani
tłumaczyła dzieciom jak
wiele mogą zrobić dla
siebie i innych. Wszystkie
słuchały pani  i na koniec
uwierzyły, żeby być
dobrym wcale nie jest
trudne. Warto pomóc
koledze, jeżeli on tego
potrzebuje. Powinno się
słuchać rodziców i
nauczycieli. Warto
pomagać zwierzątkom i
ich nie krzywdzić. Trzeba
pamiętać, że dobre
uczynki do nas wracają.
Zwierzęta to najsłabsze
ogniwo i potrzebują naszej
pomocy. One bez nasz nie
przetrwają, ale za opiekę

obdarzą nas wielką
miłością. Pani
bibliotekarka, dużo na ten
temat mówiła. Dzieci były
bardzo wzruszone.
Wszyscy bawili się
świetnie. Uczniowie
zrozumieli, że chociaż są
jeszcze mali, to mogą
zrobić bardzo dużo 
Dawid Dz. 

7 grudnia odbyły się XII
miejskie zawody sportowe
3xR, zorganizowane przez
Szkołę Podstawową nr 5
Kraśniku. W konkurencjach
sportowych brali udział
uczniowie klas I-III
ze wszystkich szkół
podstawowych naszego
miasta. Na trybunach
siedzieli koledzy i rodzice,
którzy im dopingowali.
Otwarcia zawodów
dokonał Krzysztof Babisz,
kierownik Wydziału
Edukacji, Kultury, Sportu i
Spraw Społecznych
Urzędu Miasta w
Kraśniku.Wszyscy
zawodnicy byli świetnie

przygotowani i bardzo
zaangażowani. W nagrodę
każdy z uczestników
zawodów otrzymał na
zakończenie słodką
paczkę. Nagrody wręczyli:
kierownik Krzysztof Babisz,
dyrektor SP 5 Waldemar
Wieczorek oraz św.
Mikołaj.W przerwach
między konkurencjami
sportowymi występowała
grupa taneczna dziewcząt
z klas IV-VI prowadzona
przez Barbarę Pastuchę
oraz grupa gimnastyczna
dziewcząt pod opieką
Wiesławy Pomykalskiej.
                                 red.
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Ptaki–cudaki czyli kuźnia talentów

Wycieczka do fabryki
bombek.

Ostatniego dnia przed
świętami dzieci ze
wszystkich klas
zorganizowały opłatkowe
spotkanie. Najmłodszym w
przygotowaniach pomagali
rodzice. red.

Ferie na wesoło
Ferie to super czas, dotyczą wszystkich nas. 
Czas odpoczynku mamy. Dobrze go
wykorzystamy. Może do kina pójdziemy, bo
razem być chcemy. Bibliotekę też odwiedzimy
lub coś innego zrobimy. Repertuar ciekawy
mamy, myślę, że go wykorzystamy. 
Mamy przecież w czym wybierać. I plusy dla
siebie zbierać. Może na obóz pojedziemy albo
dziadków odwiedzamy. Wiele rzeczy jeszcze
zrobimy, bo i tak świetnie się bawimy. Jakub J.

Zabawy i działania
plastyczne dziecka to
naturalna przestrzeń
do
eksperymentowania.
Przekonali się o tym
uczestnicy zajęć
kreatywnych
realizowanych w
ramach innowacji
pedagogicznej
,,Kuźnia talentów -
Twórczo myślimy i
twórczo działamy”.
Zajęcia rozpoczęły
się rozgrzewką
twórczą, następnie
uczniowie pracowali
w grupach ćwicząc
spostrzegawczość

w rozpoznawaniu
gatunków ptaków.
Kolejnym etapem
pracy oczekiwanym
przez dzieci, było
wykonanie rzeźby
,,Ptaka cudaka”.
Uczniowie
doświadczyli
spotkania z
nietypowym
materiałem
rzeźbiarskim - folią
aluminiową.
Konstruowanie,
modelowanie i
dekorowanie form
przestrzennych
okazało się zadaniem
atrakcyjnym,

a łączenie technik z
badaniem materiałów
plastycznych
pozwoliło poznać
cechy twórczego
tworzywa, rozbudziło
ciekawość i
wyobraźnię. Ptaki
cudaki prezentują się
wspaniale. Innowację
realizują nauczycielki
Małgorzata
Fendrykowska i Anna
Niewiadomska.

red.

.

Choinka w parku
Wielka choinka w parku stoi, Od małych
ptaszków na niej się roi. Światełek wisi
tysiące, W ciemności pięknie
migające. Wszyscy w górę spoglądają. Piękne
drzewko podziwiające. A ptaszki od światełek
są kolorowe, Wyglądają jak bombki
brokatowe. Dzieci pod choinką biegają.
Bardzo wesołe miny mają.
Przecież ferie już się zaczęły. Czas by od
książki odpoczęły. Jakub J.

Klasa ID i II B pojechały na wycieczkę do
Fabryki i Muzeum Bombek w Nowej Dębie. Te
wycieczki stały się już tradycją w naszej
szkole. Dzieci mogły zobaczyć jak powstają
piękne choinkowe ozdoby. Same również
mogły wypróbować swoich sił i samodzielnie
wymalować bombkę. Większość malowała na
nich swoje imię. Mogli również kupić ozdobne
bombki do domu. Wycieczka była bardzo
udana. Po powrocie do kraśnika
opowiadaniom nie było końca. Dzieci wręczały
rodzicom efekty swojej pracy. My, gdy byliśmy
w ich wieku, również odwiedziliśmy fabrykę
bombek. Dzieci długo będą wspominać
niezapomnianą wycieczkę.

        J.Jaworek

SP5
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Ferie zimowe 2020
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.

Miejskie zawody
3xR
7 grudnia odbyła się
12-ta edycja
Miejskich zawodów
sportowych. W
zawodach udział
wszystkie wzięły
szkoły z naszego
miasta. Uczestnikami
byli uczniowie kl. 0-III.
W zabawie brały
udział 8-osobowe
drużyny. Dzieci
swoich kolegów
krzykami i brawami.
Każdą klasę

reprezentowały
cztery dziewczynki i
czterech chłopców.
Wszyscy byli świetnie
przygotowani. W
przerwach, gdy mali
sportowcy
odpoczywali
wystąpiła grupa
taneczna dziewcząt.
Każdy z uczestników
na zakończenie
otrzymał słodką
paczkę. Wielu
reprezentantów
obiecało, że chętnie
przestąpią

do zawodów w
przyszłym roku.
Dawid Dz.Gdzie jest Zima 
Gdzie Zima się
podziała, 
Śniegu nic nam nie
dała, 
co zrobimy z
sankami, z łyżwami z
nartami. Zjeżdżamy z
górki chcemy.
Chociaż wszyscy
dobrze  wiemy, że
bez śniegu nie da się
i nie ważne co ja
chcę. 
Przecież ferie zimowe
mamy, już długo na
śnieg czekamy.
Chętnie porzucamy
śnieżkami.
Pobawimy

się z bałwankami.
Gdy wszyscy głośno
zawołamy. Może
Zimę przekonamy,
aby do nas powróciła
i z nami się pobawiła.
Milena S.

W tym roku nasz
region jako pierwszy
rozpoczął ferie
zimowe od 13
stycznia dzieci mają
wolne w szkole.
Jedni pojadą na
obozy inni odwiedzą
dziadków. Na tych co
zostaną w Kraśniku
czeka mnóstwo

atrakcji. Miejski Dom
Kultury zorganizował
wiele konkursów. W
kinie można obejrzeć
ciekawe filmy.
Biblioteka Miejska
również przygotowała
niespodzianki.
MOSIR zorganizował
darmowe nauki
pływania dla dzieci.

Organizatorzy
zadbali, aby każdy
znalazł tam coś
ciekawego dla siebie.
Jest dużo świetnej
zabawy. Dzieci
chętnie przychodzą i
świetnie się bawią.
My również jako
redakcja ,,Czytaczka''
życzymy wszystkim

udanego
odpoczynku, świetnej
zabawy i fajnego
spędzania czasu.
Życzymy również,
aby te ferie były dla
wszystkich
bezpieczne.
D. Dzięgielewski

.

Dnia 21 grudnia odbyła się II edycja turnieju
charytatywnego. Turniej potrzebował pracy
wielu ludzi. Gdyby nie oni, nie udałoby się go
zorganizować. Osiągnięto wielki sukces i
zebrano około 30 tysięcy zł. Wyrazy uznania
dla Samorządu Uczniowskiego, zawodników
MUKSu i MOSiR-u. Zebrane pieniądze
otrzymali: Laura 10 tysięcy na rehabilitację i
Dom Dziecka ponad 12 tysiecy. Turniej miał
wielu sponsorów, którzy wspomogli to
przedsięwzięcie finansowo. My również
wszystkim dziękujemy. 
                                                      Dawid Dz. 
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