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         Szkoła nr 5 wita uczniów i nauczycieli w nowym
roku szkolnym 2020-2021. 
         Po długiej przerwie bardzo chętnie wracamy do
szkoły. Niestety coronawirus spowodował, że czeka nas
wiele obostrzeń dotyczących naszego bezpieczeństwa. 
             Namawiamy i prosimy wszystkich, aby
przestrzegali ustalonych reguł, bo tylko wtedy uchronimy
siebie i innych przed wirusem. Ten rok szkolny na pewno
będzie się różnił od tych, które już przeżyliśmy do tej
pory. Wszystko praktycznie jest inaczej. Do szkoły nie
mogą wchodzić nawet rodzice, chyba, że wcześniej
zgłoszą w jakiej sprawie i do kogo. Dyrekcja robi to dla
naszego bezpieczeństwa. Wszystkich za te utrudnienia
przepraszamy. Wierzymy, że w końcu życie w szkole
wróci do normalności.
           Jeszcze raz witamy, nie załamujcie się, wspólnie
damy radę. Musimy być tylko ostrożni.          Red.

30 września
obchodziliśmy Dzień
Chłopaka, święto lubiane
przez wszystkich. Tego
dnia większość uczniów
przyszło do szkoły w
krawatach. Otrzymywali
za to w nagrodę
dodatkowe punkty.  Na
zajęciach szkolnych
organizowane były różne
konkursy. Można było
nauczyć się wiązać krawat
i wykorzystywać prosty
węzeł. Okazało się, że nie
było to takie łatwe jak
większość myślała. Ten
dzień zapisał się w szkole
jako bardzo

udany i wesoły. Uczniowie
pokazali, że można super
wspólnie się bawić i
żartować. Dziewczęta
przygotowały dla
chłopaków niespodzianki
w postaci różnych
gadżetów. Zrobiły również
na korytarzu szkolnym na
dużej tablicy
niespodziankę dla
kolegów. Były to piękne,
wesołe życzenia. Dzień
ten będziemy długo
pamiętać. W szkole było
kolorowo i wszyscy byli
dla siebie mili. 
Tego dnia nauczyciele nie
przepytywali nas i do
domu bardzo mało nam
zadali.

Oby podobnych dni było w
szkole jak najwięcej.
                        J.Jaworek

Witamy wszystkich w nowym roku szkolnym.
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Jesień

Akcja "Szkoła pamięta"

6 października w naszej szkole odbyły się
wybory do Samorządu Uczniowskiego.
Wybory były przeprowadzone kampanią
wyborczą. Kandydaci przedstawiali fajne
propozycje i ciekawe programy. Walka o głosy
była wyrównana. Gratulujemy i życzymy
owocnej pracy dla naszej szkoły.
                                            J.Jaworek

.

          Sprzątanie świata
 Z okazji ogólnopolskiej akcji ,, Sprzątanie
Świata" przeprowadzono konkurs plastyczny
dla klas 4-8. Hasło brzmiało ,, Plastik-
Rezygnuje, Redukuje, Segreguje". Wszystkie
prace były wysoko ocenione. Liczyło się  to, że
uczniowie chętnie przystąpili do konkursu, który
dotyczył tak ważnej sprawy jak ekologia.
            Przedstawiciele samorządu
uczniowskiego odwiedzili Nadleśnictwo Kraśnik.
Uczniowie przynieśli sadzonki drzewek, które
potem posadzili wokół szkoły. 
             Jest to fajna inicjatywa, bo daje się
przykład młodszym, że drzewa nie tylko pięknie
wyglądają, ale produkują również tlen.
                                                D. Dzięgielewski  

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

16 października 2020 roku uczniowie naszej
szkoły wzięli udział w konkursie
informatycznym "Bóbr". Za udział w konkursie
otrzymali certyfikat. Konkurs ten organizowany
jest na terenie całej Europy. Dzieci i młodzież
świetnie bawią  się grami logicznymi i prostą
grafiką komputerową. Ciekawa jest również
robotyka, którą łączy w sobie elementy
elektroniki, cybernetyki, oraz informatyki.
Nauka połączona jest z zabawą. Można
konstruować roboty, łaziki i inne niezwykłe
rzeczy. Robotyka działa na rozwój umysłowe
dzieci. Konkurs pozwala poruszać naszą
wyobraźnię, ale co najważniejsze jest to fajna
zabawa. Każdy może coś tam zaprojektować.
Konkurs ten uczy dzieci i młodzież
programowania przez zabawę. Jest to bardzo
interesujące zajęcia z komputerem. Dzieci
chętnie wspólnie wymyślają różne rzeczy i
chętnie sobie pomagają. Każde urządzenie
jakie uda im się zaprogramować sprawia wiele
radości. Dzielą się swoimi pomysłami i przez
zabawę integrują się.  Logiczne gry rozwijają
ich zainteresowania informatyką. Zachęcamy
aby w przyszłym roku więcej uczniów z naszej
szkoły wzięło udział w tym konkursie.
Organizatorami w naszej szkole byli pani
Joanna Kuźma i pan Andrzej Królikowski.
Bardzo im za to dziękujemy.
                                             N .Dzięgielewska

Europejski Tydzień
Kodowania

Jesień już u nas zawitała, możemy zauważyć
piękne pomarańczowe, żółte oraz czerwone
liście na drzewach w naszym najbliższym
otoczeniu. Należy wykorzystać ten czas i
zauważyć, jaki świat jest piękny.

Jest to inicjatywa, która ma na celu
upamiętnienie ważnych rocznic, oraz postaci
historycznych. Uczniowie wraz z opiekunami
odwiedzili miejsca upamiętniające ważne
rocznice i wydarzenia historyczne naszego
regionu. Każde miejsce w Polsce ma swoich
lokalnych bohaterów, o których musimy
pamiętać. Kraśnik i okolice również mają takie
miejsca. Starostwo Poniatowe w Kraśniku
złożyło kwiaty pod Pomnikami Pamięci
Narodowej między innymi pod Pomnikiem
Józefa Piłsudskiego, Pomnikiem Powstańców,
Pomnikiem Poległych Ułanów, Pomnikiem ofiar
II Wojny Światowej i inne. Lista jest długa, bo
wielu Polaków 81 lat temu oddało życie za kraj,
Który nie tak dawno odzyskali. Patriotyzm był
wtedy tak wielki, że dla ojczyny gotowi byli
zrobić zrobić wszystko. Nasza szkoła również
wzięła udział w tej inicjatywie.
                                                    Red.
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Fala Kraśnik

Olimpiada Młodzieży
Lubelskiej 

Fala Kraśnik od lat
cieszy się w oczach
Kraśniczan. Uchodzą
z jedną z najlepszych
drużyn w Polsce.
Rozsławili nasze
miasto zdobywając
wiele medali złotych,
srebrnych i
brązowych. Obecnie
trwa remont

i  modernizacja
naszego kraśnickiego
basenu.  Prawie
codziennie po
lekcjach szkolnych
dojeżdżają do
Ożarowa. Mimo tych
utrudnień młodzi
pływacy na zawodach
dają z siebie bardzo
dużo i osiągają

sukcesy. Kilkoro
uczniów (także ja) z
naszej  szkoły jest
świetnymi pływakami i
czołowymi
zawodnikami Fali
Kraśnik. Zdobywają
medale i sławią imię
naszej szkoły.
Jesteśmy z nich
dumni i życzymy

im bicia rekordów
zdobywania medali.
Ich determinacja
wzbudza nasz
podziw. Nie jest łatwo
pogodzić naukę z tym
ciężkim sportem. Im
to jednak się udało i
dają radę na
wszystkich frontach.
D.Dzięgielewski

Fala Kraśnik

Bieg sztafetowy 
Dnia 06.10.2020r.
nasza szkoła była
gospodarzem biegów
przełajowych. Pogoda
nie dopisała, ale nasi
koledzy i koleżanki
dali sobie radę i
świetnie się spisali.
Awansowali do
półfinału
wojewódzkich, który
odbył się 13.10.
2020r. w Majdanie
Starym koło Biłgoraja.
W kategorii klas
szóstych i młodszych

chłopcy wywalczyli
drugie miejsce
i zakwalikowali się do
Finału
Wojewódzkiego.
Dziewczęta zajęły
miejsce trzecie.  W
kategorii starszych
klas 7 i 8 dziewczęta
zajęły drugie miejsce i
wywalczyły awans.
Chłopcy zdobyli
miejsce trzecie. Walka
była wyrównana.
Biegnący dali z siebie
wszystko.
N.Dzięgielewska

W czasie pandemii COVID - 19 odbyły się
XXVI
Ogólnopolskie Zawody Młodzieży Lubelskiej.
Zawody odbyły się bez udziału publiczności.
Miejsce zawodów to Hala Sportowa przy
Szkole Podstawowej nr 2, Hala Sportowa przy
Szkole nr 5. Sportowcy rywalizowali w
następujących dyscyplinach. Piłka ręczna
kobiet -  Szkoła Podst. nr 2 i Szkoła Podst. nr
5, tenis stołowy - Szkoła Podst. nr 2, boks
kobiet i mężczyzn - Szkoła Podst. nr 5. Wśród
zaproszonych gości na otwarcie przybyli
przedstawiciele województwa lubelskiego.
Ceremonię otwarcia poprowadził Pan
Krzysztof Basiński. Znicz olimpijski zapalił
Konrad Czerniak, uczestnik Igrzysk
Olimpijskich w Londynie w 2012 r. oraz w Rio
de Janeiro w 2016 r., trzykrotny medalista
mistrzostw świata, wicemistrz świata,
dwukrotny mistrz Europy. Wielokrotny
rekordzista Polski.
                                                 Red.

int.

W naszej szkole W-F
jak wszystkie lekcje
mamy on - line.
Wydawałoby się, że
prowadzenie lekcji W-
F jest prawie
niemożliwe. Okazuje
się, że przy odrobinie
chęci wszystko da się
zrobić. Nasz
nauczyciel od W-Fu
pan Konrad
Szmyrgała puszcza
nam film, który
pokazuje jak będąc w
domu możemy dbać o
swoją kondycję.
Staramy się dokładnie
wypełniać zadane
polecenia. Czasami

są one dość trudne,
dlatego wcześniej
robimy rozgrzewkę,
Po takiej lekcji
czujemy się zmęczeni,
ale  zadowoleni.
Nauczyciel W-Fu jest
cały czas na czacie.
Rozmawia z nami, a
my przekazujemy mu
z jakim ćwiczeniem
mamy problem.
Później mamy
możliwość 
powtarzania ćwiczeń,
co pomaga nam na
pozbycie się
zakwasów. 
D.Dzięgielewski

Szkoda, że zawody musiały odbyć się bez
publiczności. Inaczej to wszystko wygląda,
gdy można na żywo dopingować swoich
sportowców. Dobrze, że zmagania
sportowców można było obejrzeć online.

                                             D.Dzięgielewski

.
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Święto Zmarłych

Coronawirus

Kolejne obostrzenia.
Od dnia 26.10 do 8.11
wszystkie szkoły od
klas IV - VIII
przechodzą na
nauczanie zdalne.
Komunikat ten ogłosił
dyrektor naszej szkoły
Waldemar Wieczorek.
Jest to czas trudny
zarówno dla uczniów i
nauczycieli.
Wszystkich uczniów
naszej szkoły
zachęcamy do brania
czynnego udziału w
lekcjach online. Jest to
naszym obowiązkiem.
Uczymy się tak,
jakbyśmy chodzili

do szkoły, bo inaczej
ciężko nam będzie
nadrobić zaległości.
Powrót do szkoły we
wrześniu był przez
wszystkich przyjęty z
radością i wielką ulgą.
Szkoda tylko, że na tak
krótko. Dla każdego z
nas lepiej jest uczyć
się w szkole niż w
domu.  Pozdrawiamy
nauczycieli i uczniów. 
        N.Dzięgielewska 

 Dzień Nauczyciela 
14 października to Święto Edukacji
Narodowej. Chcieliśmy za pośrednictwem
naszej szkolnej gazetki złożyć wszystkim
nauczycielom, oraz pracownikom naszej
szkoły najserdeczniejsze życzenia. W tym
roku uroczystość ta była skromna, a winę za
to ponosi w dużej mierze koronawirus.
Wszyscy musimy przestrzegać
wprowadzonego regulaminu i zasad. Chodzi o
nasze wspólne dobro.  Nauczyciele pilnują,
aby uczniowie pamiętali o maseczkach i nie
stawali w większych grupach podczas przerw.
Pozwoli to nam przetrwać ten ciężki czas i
może uda się, aby nikt z nas nie zachorował.
Jesteśmy im wdzięczni, że pilnują naszego,
ale i swojego bezpieczeństwa. Jeszcze raz
składamy im najserdeczniejsze życzenia.
                                              Red.

int

W tym roku ten dzień
obchodzony jest
inaczej niż zwykle.
Od 31 października
do 2 listopada
cmentarze ze
względu na corona
wirusa są zamknięte.
Na wielu grobach nie
ma kwiatów i zniczy,
bo bliscy nie zdążyli

ich położyć. Tego
dnia byliśmy blisko
naszych zmarłych.
Nad grobami
wspominaliśmy ich, i
nasza pamięć o nich
przypomina, jacy byli.
Dzisiaj nad
cmentarzem jest
ciemno i tak jakoś
smutno. Każdego

roku tego dnia
miejsce odwiedzane
było przez miliony
osób. Nad
cmentarzami niebo
było rozjaśnione
tysiącami świeczek.
Smutny jest ten
dzień, bo zapomnieli
o tych co odeszli. Tak
jednak nie jest.

Pamiętamy o nich,
ale dla własnego
dobra musimy w tych
dniach zostać w
domu. Cmentarze
odwiedzamy drugiego
dnia po Święcie
Zmarłych. Jak co roku
zapalimy znicze i
zaniesiemy kwiaty.
                   
J.Jaworek

Nauczyciel to też człowiek. 
Przecież jest on jednym  za nas. 
Spędzamy sen z jego powiek. 
Gdy nauki przyjdzie czas. 
Nauczyciel myśli sobie. 
Jak tu dotrzeć do każdego. 
Chce przekazać mnie i Tobie. 
Z tej nauki nic dobrego. 
Po godzinach pracy w szkole. 
Gdy do domu wracać czas. 
Czuje się jak w błędnym kole. 
Czy nauczył czegoś nas? 
Więc nauczycieli szanujemy. 
Bo robią dla nas tak wiele.
 Nigdy się ich nie bójmy. Bo to nasi przyjaciele. 
                                           N.Dzięgielewska

Wirus ciągle atakuje.
I się niczym nie przejmuje. 
My do szkoły nie chodzimy. 
Tylko w domach się uczymy. 
Internety źle działają. 
I w nauce przeszkadzają.
 Laptop ciągle się zacina, 
Lecz nie ucznia to jest wina. 
To systemy przeciążone. 
Programami obciążone.
Nauczyciele się dwoją 
Bo się o nas boją.
Kiedy wirusa już nie będzie.
Wtedy wróci spokój wszędzie. 
                                           J.Jaworek.
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Międzynarodowy Konkurs Informatyczny "Bóbr"

W dniu 21 -
23.10.2020 r. odbył
się próbny Konkurs
Informatyczny "Bóbr".
Jest to polska edycja
tego konkursu który
odbywa się w
pięćdziesięciu krajach
na całym świecie. W
Polsce po raz
pierwszy

został zorganizowany
w 2006 roku. W tym
roku patronat nad
konkursem objął
Minister Edukacji
Narodowej. Zadania
konkursowe
obejmowały treści
informatyczne i
matematyczne.
Celem konkursu

jest rozwój i
kształtowanie
myślenia
algorytmicznego. Ma
na celu i
przyczyniania się do
rozwoju uczniów,
oraz zdobywania
cennej wiedzy i
doświadczenia.
Pomoże również

w zdobywaniu
kwalifikacji przyszłym
informatykom i
programistom.
Konkurs  "Bóbr"
stawia na rozwój
młodych ludzi, oraz
posługiwania się
nowoczesną
technologią. 
D.Dzięgielewski 

PSP5

Tulimy
Kraśnickie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt
,,Tulimy" zorganizował zbiórkę karmy dla psów i
kotów. Od 05.10 do 19.10.2020. Jak każdego
roku nasza szkołą dołączyła do tej akcji. Dla
tych domowych zwierząt potrzebne są również
zabawki, smycze, obroże, legowiska, kocyki itp.
Burmistrz miasta zachęca wszystkich uczniów
do wzięcia udziału w tym szczytnym
przedsięwzięciu. Wolontariusze wzięli pod
swoją opiekę zwierzęta porzucone przez
poprzednich opiekunów. Organizacja ,, Tulimy"
zapewnia im opiekę weterynaryjną. Szukają dla
nich nowego domu, gdzie znajdują one opiekę i
miłość. Te zwierzęta potrzebują człowieka i jego
bliskości. One pragnął, ab do kogoś należeć.
Dają bezinteresowną miłość, więc jeżeli je
adoptujemy musimy o nie dbać. Zwierzęta
przywiązują się do swoich opiekunów i są
wspaniałymi przyjaciółmi.
                                                J.jaworek

Pierwszy dzień w
nowej szkole 
Jestem uczennicą
czwartej klasy. W tym
roku przyszłam ze
starego budynku
szkoły do nowego
gmachu. Szkoła
wydawała mi się
bardzo duża, że aż się
przestraszyłam.
Bałam się, że
któregoś dnia
zabłądzę i nie odnajdę
swojej klasy. Nie było
jednak tak źle. Moja
wychowawczyni
oprowadziła nas po
szkole. Pokazała,
gdzie jest biblioteka,

sala gimnastyczna i
stołówka. Pani
pokazała nam również
gabinet pielęgniarki,
gdzie zawsze w razie
potrzeby mogłyśmy
się zgłosić. Podoba mi
się moja szkoła i czuję
się tutaj bezpiecznie.
Gdy potrzebujemy
gdzieś przejść
nauczyciele i woźne
pokazują nam drogę.
Staramy się jednak
nie odchodzić od
swojej klasy.
Właściwie to nie ma
po co, ponieważ
wszystko mamy na
swoim korytarzy
N.Dzięgielewska   

Nie pal ...
W październiku w kl.
IIc w ramach akcji
antynikotynowej odbyły
się zajęcia pt ,,Nie pal
przy mnie proszę"
prowadzoną przez
panią pedagog
Katarzynę Kudłę.
Dzieci są zagrożone
wdychaniem dymu
tytoniowego. Ma to
ogromny wpływ na ich
zdrowie. Wdychając
dym są bardziej
narażone na
przeziębienia, astmę i

choroby płuc. Rodzice
mając na uwadze
dobro swoich dzieci nie
powinni palić w
domach. Dym
papierosowy sprawia,
że oczy dzieci są
załzawione, a suchość
w gardle powodują
kaszel. Wasze palenie
może sprawić, że w
przyszłości one sięgną
po pierwszego
papierosa w bardzo
młodym wieku.

             J.Jaworek

Tydzień biblioteki.
Październik to miesiąc Biblioteki Szkolnej. W tym
roku przebiega pod hasłem ,, Z książką ci do
twarzy". Ze względu na covid-19 jest to okres
trudny dla nas wszystkich. Każdy z nas wie, że
rola biblioteki szkolnej jest nieoceniona. Zabawa
była wirtualna, ale udana. Każdy dzień niósł ze
sobą inny temat. Można było wykazać się
znajomością lektur i innych książek. Wszystkim,
którzy wzięli udział w tym konkursie gratulujemy.
                                                              Red.
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