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MIKOŁAJKI

Po raz pierwszy od lat nie
było Mikołaja w szkołach.
Jest to dzień, na który z
radością czekają nie tylko
najmłodsi. Tego dnia w
naszej szkole zawsze
panował radosny nastrój.
Ten rok jest jednak inny.
Wszystko jest zdalne,
nawet Mikołaj składał
życzenia przez Internet.
Życzył wszystkim dzieciom
szybkiego powrotu do
szkoły i wspaniałych
prezentów w domu. Nauka
w szkole jest o wiele
lepsza niż ta na odległość.
Nam wszystkim brakuje
tego szkolnego szumu na
korytarzach, kolegów i

Z okazji nachodzących Świąt Bożego Narodzenia
składamy najpiękniejsze życzenia nauczycielom,
pracownikom szkoły oraz wszystkim uczniom. Życzymy
wspaniałych chwil w gronie rodziny. Niech te święta
przyniosą radość, miłość, spokój i odpoczynek. Żyjemy
w trudnych czasach, uczymy się zdalnie, ale nic nie
może zabrać nam marzeń. Jeżeli czegoś bardzo
pragniemy to na pewno się to spełni. Na tym polega
magia świąt Bożego Narodzenia. Wszystkim życzymy
abyśmy wygrali walkę z Covid19 i jak najszybciej wrócili
do szkoły. Tegoroczne Boże Narodzenie, różni się od
świąt znanych nam z poprzednich lat, ze względu na
pandemię Coronawirusa.
Życie pokazało nam, że nigdy niczego nie możemy być
pewni. Okażmy więc sobie serce i cieszmy się
obecnością bliskich. Jeszcze raz zdrowych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia, rodzinnego ciepła i radości z
przebywania z bliskimi.
Redakcja

koleżanek, a nawet lekcji
w klasach. Myślę jednak,
że Mikołaj ma wielką moc i
jego życzenia się spełnią,
a my po feriach wrócimy
do szkoły. Wszystkim
dzieciom tego życzymy.
Jakub J.

Świąteczne życzenia

.
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Dzień Życzliwości

Zdalne nauczanie
Chociaż mamy
zdalne nauczanie i
uczymy się w
domach to bierzemy
udział w różnych
dodatkowych
zajęciach
organizowanych
przez nauczycieli,
Burmistrza czy CKiP.
Szkoła zaprasza do
udziału w konkursach
i quizach. Są to
konkursy
przedmiotowe

.

21 listopada
obchodziliśmy
Światowy Dzień
Życzliwości. Tego
dnia wszyscy starają
się być mili. Tak
naprawdę powinniśmy
być życzliwi każdego
dnia. Jeden dzień w
roku to zbyt mało, aby
świat stał się lepszy.

int

Jest tak wielu
starszych ludzi, którzy
marzą, aby ktoś
okazał im serce i
zainteresowanie.
Często są zbyt dumni,
aby prosić o pomoc,
ale bardzo szczęśliwi,
gdy ją otrzymają. Dla
jednych wystarczy
tylko nasz uśmiech

i zwykłe ,,Dzień
dobry''. Dla innych
potrzebna jest pomoc
przy przejściu przez
ulice, albo dokonanie
drobnego zakupu w
sklepie. Starsi ludzie
wiele w swoim życiu
przeżyli. I potrafią
pięknie o tym
opowiadać. Warto ich

wysłuchać chociaż
przez chwilę, bo nas
to nic nie kosztuje, a
dla nich może być
najważniejszą rzeczą.
Żaden człowiek nie
może być sam, a
nasza życzliwość
może dać wiele
dobra.
Jakub J.

Życzenia Noworoczne

.

int

Stary Rok już minął i nastał Nowy Rok
2021. Wszyscy składają sobie życzenia i
my się również do nich dołączamy. Niech
spełnią się Wasze marzenia i te duże i te
małe. Nowy Rok niech przyniesie dużo
zdrowia i wiele radości. Niech on będzie
pełen ciepła, miłości i przyjaciół. Wszyscy
życzymy, aby skończyła się pandemia i
abyśmy wrócili do normalności. Aby
szkoły znowu zapełniły się dziećmi, a
nauczyciele mogli wrócić do swych
uczniów.
Red.

Ze względu na
pandemię Covid19 nie
możemy spędzić ferii
tak jak każdego roku.
Burmistrz naszego
miasta razem z CKiP,
Biblioteką Publiczną
oraz MOSIR
zapraszają nas na
ferie zimowe. Dziwne
to będą zajęcia, bo
będziemy brać w nich
udział przez Internet
czyli online. Dobrze,
że pomyślano o nas,
najmłodszych, jak
umilić nam czas. Będą
zajęcia taneczne,
teatrzyk i zajęcia
plastyczne. Będziemy

jak również i inne
związane z życiem
Kraśnika. Za
uczestnictwo
wszyscy biorący
udział otrzymują
dodatkowe punkty.
Mobilizuje to uczniów
do rozwijania swoich
umiejętności, a nie
bezcennego
siedzenia w domach.
Każdy n nas chciałby
już wrócić do szkoły i
uczyć się we własnej
klasie.
Dawid D.
mogli rozwiązywać
zagadki i słuchać
ciekawych bajek i
opowieści. CKiP
organizuje dla nas
warsztaty kulinarne.
Nauczymy się
przygotowywać
proste, ale smaczne,
kolorowe desery. Na
zajęciach poznamy
różne sposoby
wykonywania ozdób,
zwierzątek i wielu
różnych rzeczy.
Okazuje się, że ferie
chociaż spędzone w
domu, wcale nie
muszą być nudne.
Nikola D.

Rzuć palenie

14 grudnia 2020 roku,
odbyła się XVII edycja
konkursu
plastycznego
,,Zdrowy, wolny od
dymu tytoniowego styl
życia''. Starostwo
powiatowe w
Kraśniku, we
współpracy ze Stacją
SanitarnoEpidemiologiczną i
CKiP. Celem konkursu
jest przedstawienie
zdrowego stylu życia

wolnego od tytoniu.
Idea ta ma na celu
zachęcić palaczy do
zerwania z nałogiem.
Palenie papierosów
jest przyczyną wielu
chorób. Dzieci są
biernymi palaczami,
dla tego ma to wpływ
na ich zdrowie.
Konkurs plastyczny
ma na celu
uświadomić dorosłym i
dzieciom, że papieros
to coś bardzo złego.
Nikola D.
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Konkurs plastyczny "Twoja krew ratuje życie"

Burmistrz Miasta Kraśnik i Centrum Kultury i
Promocji w Kraśniku zorganizowali konkurs pod
hasłem "Twoja krew ratuje życie". Każdy z nas
wie, jak cenna jest krew. Często od jej podania
zależy ludzkie życie. Warto więc promować tą
ideę. Wokół nas jest wielu ludzi, którzy oddają
krew. Robią to chętnie i bez żadnego przymusu.
Potrzebna jest jednak kampania, która
uświadomi społeczeństwu, że warto się
zaangażować w tą sprawę. Nikt z nas

nie wie, może kiedyś
my będziemy
potrzebowali krwi.
Krew to jest coś, co
nas wszystkich łączy,
bo to ona ratuje życie.
W konkursie
organizowanym przez
Burmistrza i CKiP
udział wzięło wielu
uczniów z kraśnickich

szkół. Zwycięzcą
został uczeń naszej
szkoły Jakub Jaworek
z kl. 7a. Zajął on
pierwsze miejsce w
grupie wiekowej 11-13
lat. Cieszymy się tym
bardziej, że jest
redaktorem naszej
gazetki.
Dawid D.

Charytatywny turniej w Siatkonogę

Turniej ten odbył się 19 grudnia 2020roku w hali
sportowej naszej szkoły. Do zawodów przystąpiło
21 drużyn. Wszystkie drużyny swoje mecze
zagrały z wielkim zaangażowaniem. Turniej miał
na celu zebranie środków na rzecz Domu
Dziecka w Kraśniku, oraz leczenie dwóch
dziewczynek Nikoli i Hani. Aby pokazać rangę
tych zawodów na turniej przyjechali znani
zawodnicy tacy jak: Tomasz Brzyskireprezentant Polski (Legia Warszawa), Grzegorz
Bonin z Górnika Zabrze, Rafał Król Kapitan
Motoru, i wielu innych znanych sportowców.
Wszyscy zawodnicy grali dzielnie i dali z siebie
wszystko. Grali dla słusznej i bardzo potrzebnej
inicjatywy. Najlepszą okazała się drużyna ,,Sami
Swoi'' Drugie miejsce zajął zespół ,, Developer'',
a trzecie ,,Lambada''. Ta wspaniała sportowa
rywalizacja połączona była ze zbiórką
charytatywną na wyżej wymienione cele. Na
turniej przybyło wielu darczyńców sponsorów i
sponsorów. Wspólnymi siłami można zrobić wiele
dobrego dla potrzebujących dzieci. Wspaniała i
odważna gra uczestników nagradzana była
gromkimi brawami. Wszyscy uczestnicy na
zakończenie turnieju otrzymali statuetki i drobne
upominki. Każdy z grających miał jednak
satysfakcje, że pomógł zrobić coś dobrego dla
potrzebujących. Popieramy takie zawody w
których gram nie tylko dla siebie, ale dla innych.
Jakub J.

Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Pływaniu

Mistrzostwa odbyły się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Nasza koleżanka z kl. 8a wywalczyła dwa
brązowe medale na 100 i 200m stylem grzbietowym. Inni zawodnicy Fai Kraśnik zajęli również
wysokie lokaty. Należy wymienić Błażeja Paszkowskiego 2 złote medale. Świetnie spisali się
również Ania Wilk i Rafał Wójcik. Mimo licznych ograniczeń z powodu pandemii udało się w Polsce
przeprowadzić Mistrzostwa w pływaniu, we wszystkich kategoriach. Chociaż nasz basen jest w
remoncie, nasi pływacy trenują nadal. Codziennie dojeżdżają na basen w Ożarowie. Ich pasją jest
pływanie, są w znakomitej formie, pokazali to na Mistrzostwach. Gratulujemy Mai Ryfce i innym, że
tak godnie reprezentują Kraśnik.
Dawid D.

Fala Kraśnik

Fala Kraśnik
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Warto kochać zwierzęta

Jest to piękna
opowieść o ludziach,
uczuciach, miłości i
nienawiści. Opowieść
rozpoczyna się w
Wigilię Bożego
Narodzenia.
Głównym bohaterem
jest zgorzkniały
człowiek. Nie lubił
ludzi, świąt i dzieci.
Wszystko go drażniło,
czuł się samotny i
odrzucony. Jedyne co
mu sprawiało
przyjemność to
pieniądze. Miał ich
dużo, ale prawie na
nic nie wydawał.
Zbliżały się święta,

Pierwszego dnia ferii
szłam z mamą do
domu i pod drzewem
ujrzałam małego
drżącego pieska. Miał
sterczące uszka i
wystraszone oczka.
Gdy pochyliłam się
nad nim polizał mnie
po ręce. Był
wychudzony,

więc przyniosłam mu
coś do zjedzenia.
Piesek biegł za nami.
Nie bał się i stanął
pod klatką.
Przyniosłam mu
kawałek kiełbaski i
miseczkę wody.
Wieczorem
wyszłyśmy jeszcze na
spacer. Piesek nadal

Jakub Jaworek
Dawid Dzięgielewski
Nikola Dzięgielewska
Joanna Kuźma
Barbara Łukasiewicz
ucz.kl.1a
www.psp5krasnik.szkolnastrona.pl

siedział w tym samym
miejscu w którym go
zostawiłam. Jedzenie
było nietknięte. Mama
wzięła go na ręce i
zaniosła do domu.
Początkowo
wystraszony, ale po
chwili zaczął się
bawić.
Nazwałam

Opowieść wigilijna
był sam. ,,Opowieść
wigilijna'' pokazuje
magię Świąt Bożego
Narodzenia. Widzimy
jak Scrooge zmienia
się ze zgorzkniałego
starca, skąpca w
dobrodzieja w którym
obudziło się serce.
Dokonało tego trzech
duchów, którzy
odwiedzili go w
Wigilię Bożego
Narodzenia.
Pieniądze nie
przyniosły mu
szczęścia. Scrooge
będąc w podróży z
duchem zobaczył
jaką wspaniałą

rodzinne miał jego
pracownik Bob. Na
ten widok serce tego
stwardniałego kupca
zaczęło szybciej bić.
Choroba małego
chłopca obudziła w
nim ludzkie uczucia.
Nagle zapragnął
uratować to dziecko
od śmierci.
Zrozumiał, że nie
może tak dalej żyć,
że pomoc innych
może sprawiać
przyjemność. Jak
pomyślał tak zrobił. W
ciągu kilku godzin stał
się innym
człowiekiem.

go Puszkiem, bo był
taki delikatny i
malutki. Szukaliśmy
jego właściciela, ale
nikt się po niego nie
zgłosił. W sobotę
przyjechała babcia, a
puszek od razu ją
polubił i jej nie
odstępował. Zabrała
go do siebie.
Nikola D.

Wirus
Znowu w domu się uczymy,
Bo do szkoły nie chodzimy,
a to nauczanie zdalne,
wcale nie jest takie fajne.
Przez kamerki się widzimy,
przed laptopem wciąż siedzimy,
oczy już czerwone mamy,
Dłużej tak nie wytrzymamy.
Święta też dziwne były
i godziny się dłużyły.
Rodzina nie przyjechała,
wirusa się bardzo bała.
Nowy Rok czeka za drzwiami,
znowu go spędzimy sami.
W okna sobie popatrzymy,
Fajerwerków nie puścimy.

Ferie zimowe

.

Jakub J.

Zaczął uśmiechać się
do ludzi, a oni z
radością mu
odpowiadali. Te
Święta nie spędził
samotnie, ale udał się
do domu siostrzeńca,
gdzie powitano go
serdecznie. Ta
piękna opowieść
pokazała, że nikt nie
żyje tylko dla siebie.
Pieniądze przynoszą
szczęście, ale tylko
wtedy, gdy możemy
się nimi dzielić. Tego
Cudu dokonała magia
świąt, która sprawia,
że ludzie stają się
życzliwsi i uśmiechają
się.
Dawid D.

Red..

Święta kończą się i rozpoczynają się ferie
zimowe. Będą one inne od wszystkich
poprzednich. Przykro, że nie możemy nigdzie
wyjeżdżać, tylko musimy zostać w domach.
Dlatego ważne jest, aby ten czas tak sobie
zorganizować, żeby się nie nudzić. Nie jest to
łatwe, ale przecież od czego jest wyobraźnia.
Z uwagi na pandemię CKiP w Kraśniku
większość zajęć w ferie organizuje on-line.
Warto jednak skorzystać z tych propozycji, bo
są ciekawe i nie pozwolą na nudę. Uważajcie
na siebie i przestrzegajcie zasad
bezpieczeństwa.
Nikola D.

