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    BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

Młodzi redaktorzy

                                         WITAJ SZKOŁO! 
       Chodźcie chłopcy i dziewczęta szkoła czeka uśmiechnięta!

.

Dnia 24 września 2014 r. odbył się apel porządkowy dla
klas I - III. W ramach programu „Bezpieczna droga do
szkoły” na  spotkanie przybyli policjanci z sekcji Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku. 
Pani policjantka przypomniała uczniom klas I-III zasady
bezpiecznego poruszania się po drodze oraz zrobiła
konkurs wiedzy o ruchu drogowym. Na zakończenie pani
wicedyrektor Katarzyna Zimowska wręczyła uczniom
znaczki odblaskowe. W trakcie spotkania przypomniano
także „Regulamin zachowania uczniów” w PSP nr 5 im.
Droga do szkoły i ze szkoły do domu jest codziennością
w życiu każdego ucznia. Pamiętajmy, aby droga ta była
bezpieczna. Ania 

.

Nowi członkowie w
zespole
redakcyjnym

Po wakacjach do redakcji
naszej szkolnej gazetki „
Czytaczka” dołączyli nowi
młodzi redaktorzy: Ola,
Szymon i ja Natalka.
Jesteśmy uczniami klasy
czwartej Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 5 .
Podczas pracy w redakcji,
będziemy mogli realizować
swoje zainteresowania
dziennikarskie. Opiszemy i
utrwalimy na fotografiach
wiele ciekawych wydarzeń
z życia szkoły. Będziemy
przeprowadzać wywiady

z wieloma ciekawymi
ludźmi. Doniesiemy także
o naszych sukcesach
naukowych, sportowych i
artystycznych. Cieszymy
się, że ubiegłoroczne
sukcesy szkolnej gazetki
zachęciły naszych
uczniów do pracy we
wspólnym redagowaniu
nowinek z kraśnickiej „
Piątki”. Natalka

red.

red.Ania
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              W GÓRACH

                          Wakacyjne wspomnienia

.

.

W czasie wakacji
byłam w Krakowie i
okolicach.
Zwiedziłam wiele
ciekawych miejsc.
Kraków słynie z
licznych zabytków z
czasów kiedy był
dawną stolicą.
Wieliczka to niewielka
miejscowość
położona w pobliżu
Krakowa. Słynie ona
z Kopalni Soli i wiąże
się z legendą o św.
Kindze. Przewodnik
opowiadał o historii
kopalni. Idąc trasą
turystyczną
podziwiałam

wyrzeźbione w soli
figury. Największe
wrażenie wywarła na
mnie Kaplica św.
Kingi cała zrobiona z
soli. Wawel to dawna
rezydencja
królewska. Mieszkał
tam król Zygmunt
Stary ze swoją żoną
Boną. Zabytkowe
meble, piece,
ozdobne przedmioty,
naczynia, zastawy
stołowe i wiszące na
ścianach arrasy
stanowią
wyposażenie Zamku
Królewskiego. W
zbrojowni i skarbcu

znajdują się stare
armaty, zbroje,
chorągwie, miecze, a
wśród nich
Szczerbiec- Miecz
Koronacyjny.
Trudnym wyczynem
było wejście na
Kopiec
Kościuszki.Wysokoś
ć i wąskie ścieżki
dodawały trochę
grozy, ale piękna
panorama Krakowa
warta była tego trudu.
Ogród zoologiczny
był kolejną
atrakcją.Pokaz
karmienia słoni i
oglądanie innych

zwierząt to ciekawa
lekcja przyrody. W
krakowskim ogrodzie
doświadczeń można
poznać kilka zasad
fizyki, astronomii,
muzyki. Dodatkowa
atrakcją jest
żyroskop i kula
zorba. Z wakacji
przywiozłam wiele
pamiątek i
wspomnień. Moje
wakacje były udane i
fajne. Szkoda, że tak
krótko trwały, ale za
rok będą kolejne i
nowe miejsca.
Natalka

W wakacje byłam na obozie tanecznym razem
z Oliwią. Często chodziłyśmy na basen. Było
bardzo fajnie, ale musiałyśmy wstawać o
godzinie 8.00. Na początku byłam trochę zła,
ale potem przyzwyczaiłam się. Trzy razy
dziennie miałyśmy zajęcia taneczne. Potem
był występ. Byłam bardzo zadowolona. Cieszę
się, że mogę chodzić na tańce. Martyna

 Moja przygoda w górach zaczęła się w
Szczawnicy. Na początku myślałam, że
będzie nudno, ale okazało się, że było bardzo
fajnie. Po przyjeździe obejrzeliśmy pokój w
pensjonacie. Znajdował się na wzgórzu z
widokiem na Dunajec. Potem wybraliśmy się
do miasta. Wieczorami chodziliśmy na plac
zabaw, na którym były piłeczki i trampolina.
Następnego dnia był spływ Dunajcem.
Płynęliśmy tratwą 2 godziny. Przewodnik
opowiadał nam różne ciekawostki i zagadki.
Na trzeci dzień wspinaliśmy się po stromych
schodach, mijaliśmy strumyk. Byliśmy w
Wąwozie Homole. Następnie wjechaliśmy
kolejką na Palenicę. Czwarty dzień był
najlepszy, bo pojechaliśmy do Aqua City na
Słowacji. Tam też jechaliśmy kolejką górską.
W ostatnim dniu zdobywaliśmy szczyt Trzy
Korony i kupowaliśmy pamiątki. To były moje
najlepsze wakacje w życiu. Oliwia

.
Baletnica

Międzynarodowy
Miesiąc Bibliotek
Szkolnych

Nasza biblioteka
zaprasza do udziału
w następujących
konkursach: klasy II
–konkurs na
najładniejsza laurkę z
życzeniami dla
biblioteki; klasy III i IV
konkurs na
najładniejszą obwolut
ę do ulubionej książki;

klasy V i VI konkurs
na fraszkę,
rymowankę,
wierszyk o bibliotece,
książce, czytaniu.
Termin składania
prac do 24
października.
Najlepsze prace będą
nagrodzone.
              Arleta

Oliwia

Natalka

Natalka
int.
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           KOSTKA RUBIKA

.
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Wywiad z Panią
Alicją Kozak -
nauczycielem
matematyki.
N.: Dlaczego została
Pani Nauczycielką?
Alicja K.: Wybrałam
swój zawód, bo lubię
pracować z dziećmi.
N. Dlaczego wybrała
Pani akurat
matematykę?
Alicja K. Lubię
matematykę, ale
moim przedmiotem
wiodącym są zajęcia
techniczne.
N. Ile lat pracuje Pani
w Publicznej Szkole
Podstawowej nr 5?
Alicja K

.: Ponad 23 l. N.:Co
sądzi Pani o uczniach
naszej szkoły?
Alicja K.: Są tacy, jak
wszyscy uczniowie.
Lubią się śmiać,
bawić i psocić.
N. Czy praca
nauczyciela jest
ciężka?
Alicja K.: Tak.
N. Dlaczego?
Alicja K.: Bo
uczniowie są czasem
niegrzeczni i trudno
się z nimi pracuje.
N. Podróż marzenie
to 
Alicja K. Podróż
dookoła świata.
N. Dziękuję za
wywiad. Natalka 

Wywiad z Panią
Małgorzatą Gontarz
– nauczycielem
języka angielskiego.
J. Czy mogę
przeprowadzić z
Panią wywiad?
Małgorzata G.:
Oczywiście, że tak.
J. Ile lat pracuje Pani
w naszej szkole?
Małgorzata G.: 10
lat.
J. Co sądzi Pani o
uczniach naszej
szkoły?
Małgorzata G.:Są
różni uczniowie,
przeważnie
sympatyczni i chętni
do podejmowania
różnych działań.

J. Dlaczego Pani
wybrała zawód
nauczyciela?
Małgorzata G.: Lubię
pracę z dziećmi.
J. Dziękuję za krótki
wywiad.
Julia

We wrześniu byliśmy w Bibliotece Publicznej
na zajęciach, które przeprowadził Przemysław
Piątek. Od paru lat układa kostki. Przyniósł ze
sobą kilka. Wynalazca kostki Ernő Rubik
pierwszy raz układał kostkę przez miesiąc.
Wszyscy mogliśmy spróbować swoich sił.
Pan Przemek zorganizował konkurs, kto
pierwszy ułoży jedną ściankę. Wygrała
Patrycja i w nagrodę otrzymała książkę.       
Amelia

.

Wszystkiego najlepszego z okazji
Dnia Nauczyciela, dużo radości z
wykonywanej pracy, wytrwałości i

dużych sukcesów zarówno
zawodowych, jak i osobistych 

życzy Redakcja

W drugim meczu nasze dziewczęta grały
przeciwko Niedrzwicy i musiały wygrać
różnicą aż czterech goli, żeby awansować do
upragnionego Finału Województwa. Niestety
udało się strzelić tylko dwa gole i z awansu
mogły się cieszyć piłkarki z Łęcznej, które jak
się później okazało zdobyły mistrzostwo
województwa! Wszystkie bramki dla naszego
zespołu zdobyła uczennica klasy sportowej
Nikola Dębińska.
Drużyna chłopców swoje rozgrywki
zakończyła na ćwierćfinale, który odbył się
20.09.2014r. w Niedrzwicy. W pierwszym
meczu pokonaliśmy drużynę ze Świdnika 3-0
natomiast w drugim musieliśmy uznać
wyższość drużyny z Niedrzwicy ulegając aż 1-
6 i z awansu do półfinału mogli się cieszyć
chłopcy z Niedrzwicy. Bramki dla naszej
szkoły zdobyli Szymon Majewski i Kamil
Wicik.   red.

                  Dlaczego zawód nauczyciela? V TURNIEJU O
PUCHAR
PREMIERA
DONALDA TUSKA
Reprezentacja naszej
szkoły wzięła udział w
V TURNIEJU O
PUCHAR
PREMIERA
DONALDA TUSKA.
Drużyna dziewcząt
zaprezentowała się
bardzo dobrze
wygrywając
eliminacje na orlikach,
następnie ćwierćfinał
województwa,

dzięki czemu dostały
się do półfinału
województwa, który
odbył się 26.10.2014r
Lublinie. Przyszło
nam zagrać
przeciwko drużynie z
Łęcznej. Po twardej i
nieustępliwej grze
zremisowaliśmy 2-2
mając w ostatnich
sekundach piłkę
meczową, której nie
zamieniliśmy na gola i
mecz zakończył się
remisem. 

red.

Amelia
.

.
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         REDAKCJA

.

.

Natalia Kuśmierczyk
Oliwia Kowalczyk
Amelia Socha 
Kamil Kowalczyk
Julia Ostrowska
Martyna Kasiak
Aleksandra
Szymon Orzeł
op. Joanna Kuźma

Zapraszamy na stronę internetową szkoły: 
www.sp5.krasnik.pl

.

SPRZĄTANIE 
ŚWIATA
Co roku obchodzimy
dzień sprzątania
świata. Dobrze, że
zostały dostrzeżone
problemy ochrony
przyrody i
środowiska.
Jesteśmy wszyscy
odpowiedzialny za
naszą planetę Ziemię
. Cała klasa sprzątała
i porządkowała
śmieci wokół naszej
szkoły. Zebraliśmy
nieczystości 

w wielkie worki. To
dziwne, że nie dbamy
o Ziemię i tak mocno
ją  zaśmiecamy.
Wszyscy ludzie
powinni przyłączyć
się do tej akcji,
wspólnymi siłami
można zrobić dużo
więcej. Natalka 

                DZIEŃ CHŁOPAKA
Z okazji Dnia Chłopaka odbyła się w naszej
szkole dyskoteka dla klas IV - VI. W czasie
trwania zabawy każdy mógł zamówić u DJ – a
dedykacje piosenki lub skorzystać z malowania
twarzy. Wszyscy świetnie się bawili. Natomiast
klasy I-III uczcili święto chłopców w swoich
klasach.    red.

                  Dookoła świat się zmienia,
                 Macie plany i marzenie,
                    I dopiero się uczycie,
               Jak z radością iść przez życie.
            Rano czy też popołudniu,
            W lipcu, wrześniu albo grudniu,
             Baw się, śmiej i wesel,
          I ciasteczek tysiąc zjedz na deser.
                                       Natalka

                                    BLISKO NAS

Julia O.

Kamil

.


