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Każdy z nas pomimo epidemii z radością czekał na
nadejście Nowego Roku. Przez wiele lat, głównie
uroczystość odbywała się na placu przy scenie CKiP.
Wirus sprawił, że wszystkie imprezy zostały
ograniczone, albo całkowicie odwołane. Kraśniczanie jak
co roku przyszli w to miejsce, aby razem przywitać Nowy
Rok. Było dużo dzieci i młodzieży. Niebo rozjaśniło się
od fajerwerków. Na placu stała ogromna choinka
rozświetlona tysiącami lampek. Każdy starał się
zachować odstępy i mieć założone maseczki. Po
półgodzinie wszyscy rozeszli się do domów. W Nowym
Roku życzymy wszystkim -  Wszystkiego Najlepszego!
                                                                 D.Dzięgielewski

Uczniowie naszej szkoły
postanowili uczcić dzień
Babci i Dziadka, który
przypada na 21 i 22
stycznia. Nasza szkolna
biblioteka zorganizowała
konkurs związany z tym
świętem. Dzieci opisywały
swoich dziadków i relacje
z nimi. Dla każdego
dziecka chwile spędzone
z dziadkami są zawsze
najlepsze i najcieplejsze.
Oni zawsze mają czas dla
wnuków, lubią czytać im
bajki i grać w różne gry.
To dziadków najczęściej
można spotkać na
placach zabaw czy

też na lodach. Dziadkowie
całym sercem oddani są
swoim wnukom. Dzieci za
tą codzienną miłość
odpłacają radością i
uśmiechem. Uwielbiają jak
babcia smaży im naleśniki
z jabłkami, albo dziadek
pomaga zreperować
rower. 21 i 22 stycznia
uczniowie naszej szkoły
postanowili zrobić dla nich
drobne upominki. W
naszej szkole był
ogłoszony konkurs na
opowiadanie o swoich
dziadkach. Wpłynęło
bardzo dużo prac,
wszystkie były piękne

i wzruszające. Ciężko było
wybrać, dlatego wszyscy,
którzy wzięli udział w
konkursie dostali uwagi
pochwalne. Dziadkowie to
najwspanialsi ludzie na 
świecie. Dla swoich
wnuków gotowi są do
największych poświęceń.
Niosą ze sobą miłość,
spokój i piękny uśmiech.
Wszystkim babciom i
dziadkom składamy
najserdeczniejsze
życzenia. 
                         
J.Jaworek  

,,Dzień Babci i Dziadka"

Witamy w Nowym 2022 Roku
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Szkoła pomaga
zwierzętom 

Nasza szkoła przekazała kolejną partię darów
dla Kraśnickiego Stowarzyszeni Pomocy
Zwierzętom ,,Tulimy''. Jak zawsze część
zebranych darów przekazaliśmy schronisku w
Rachowie. Dzięki temu pieski otrzymały
konserwy, suchą karmę i wiele innych
smakołyków. Niektóre dzieci przyniosły zabawki
przeznaczone dla zwierząt. W ten sposób
mogliśmy uprzyjemnić pobyt w schronisku.
Nasza szkoła kilka razy w roku przeprowadza
takie zbiórki. Jest u nas wielu chętnych do
pomocy. Wszystkim za pomoc dziękujemy. Psy
to wspaniałe zwierzęta, ale potrzebują bliskości
człowieka. 
                                                       J.Jaworek

int

Tegoroczne hasło to
,,Przejrzyjcie na
oczy''. Orkiestra gra
dla okulistyki
dziecięcej. 30
stycznia tysiące
wolontariuszy
wyruszyło z puszkami
WOŚP. Ten dzień
łączy nas wszystkich
w szczególny sposób.

Ludzie są życzliwi i
uśmiechnięci. Chętnie
wrzucają pieniądze do
puszek, a otrzymane
serduszka przyklejają
do kurtek. WOŚP
działa nie tylko w
Polsce, ale również w
wielu innych krajach.
Jurek Owsiak pokazał
nam, że

warto pomagać, bo
czyni to z nas
lepszych ludzi.
Pogoda tego dnia nie
była sprzyjająca
wychodzeniu z domu.
Ludzie nie patrzyli na
to, ale szli radośnie
po serduszka. Było
zimno, wolontariusze
ciepło się ubrali i

cały czas uśmiechali
do przechodniów. W
każdej chwili dzieci
mogły się ogrzać w
samochodach, które
stały obok. W tej
pięknej inicjatywie
WOŚP na rzecz
dzieci wzięło udział 39
państw. Wszystkim
wolontariuszom
dziękujemy.

       J.Jaworek   

.

29 stycznia 2022
roku odbyły się
Mistrzostwa
Województwa
Lubelskiego w
Pływackim
Wieloboju. Pływacy
Fali Kraśnik
wywalczyli 17 medali:
w tym 6 złotych, 7
srebrnych i 4
brązowe. Wśród
zwycięzców byli
również uczniowie
naszej szkoły: Milena
Sosnówka, Dawid
Dzięgielewski i Paweł
Bucoń. Milena
Sosnówka została
mistrzynią

województwa
juniorek na 100 metry
stylem motylkowym i
wicemistrzynią na 50
metry również stylem
motylkowym. Dawid
Dzięgielewski zdobył
3 medale, 1 srebrny
na 100 metry stylem
klasycznym i dwa
brązowe na 50 metry
stylem klasycznym i
200 metry stylem
zmiennym. Dwa
medale wywalczył
Paweł Bucoń, który
zajął 2 miejsce w
kategorii open na 200
metry stylem
grzbietowym.

Jesteśmy dumni z
naszej koleżanki i
kolegów. Życzymy im
dalszych sukcesów i
wielu medali. Niech
dalej rozsławiają imię
naszej szkoły i
naszego miasta.
                J. Jaworek 
 

W ramach akcji ,,Narty z Burmistrzem" chętni
uczniowie naszej szkoły spędzili dzień na
stoku narciarskim w Batorzu. Otrzymali narty,
buty i kaski. Zabawa na śniegu udała się
wspaniale. Instruktorzy uczyli młodych jazdy
na nartach. Zmęczeni, ale szczęśliwi mogli
napić się gorącej herbaty i zjeść pyszny obiad.
Na stoku spotkali się uczniowie kraśnickich
szkół. Koszt wycieczki całkowicie był pokryty
przez Burmistrza miasta Kraśnik. Młodzież
chociaż przez chwilę mogła nacieszyć się
śniegiem, o który w tej chwili jest bardzo
trudno. Oby więcej było takich wspaniałych
inicjatyw dla szkół organizowanych przez
Urząd Miasta Kraśnik. 
                                           J.Jaworek 

30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Orkiestry Sukcesy naszych
pływaków 
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,,Zabawy Słowem"

Konkurs ,,Niezwykłe
Przygody Mikołaja''

Konkurs ten został zorganizowany przez naszą
szkolną bibliotekę. Do podanego tekstu trzeba
było wymyślić dalszą historię Mikołaja, który
przybył do naszej szkoły. Konkurs cieszył się
dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Prace
były bardzo ciekawe i pokazały dużą
wyobraźnię dzieci. Dla komisji nie było łatwo
wybrać najciekawsze prace. Wszystkie były
napisane z humorem i ciekawymi
spostrzeżeniami. Każdy z uczestników inaczej
wyobrażał sobie odwiedziny Mikołaja w naszej
szkole. Jury doceniając pomysłowość uczniów
nagrodziło 8 prac. 
                                                            J.Jaworek 

Wróciliśmy do nauki stacjonarnej 
10 stycznia 2022r. wróciliśmy do szkoły. Nauka w
trybie stacjonarnym odpowiada uczniom i
nauczycielom. Będąc w szkole więcej się uczymy
i jesteśmy w grupie. Niestety nie jest to jednak
czas, gdy mogliśmy się wspólnie uczyć i bawić
bez strachu, że możemy zarazić się wirusem. W
trosce o nasze bezpieczeństwo mamy nakaz
noszenia w szkole maseczek i częste odkażanie
rąk. Musimy zachowywać od siebie dystans, oraz
zakrywać nos i usta. Jest to uciążliwe, ale i tak
lepsze niż siedzenie w domu i nauczanie zdalne.
Witamy wszystkich w szkole i nie dajemy się
wirusowi. Przestrzegajmy regulaminu, a
uchronimy się przed zachorowaniem.
                                               N.Dzięgielewska

Nasza biblioteka
zorganizowała dla
najmłodszych
uczniów konkurs
,,Zabawy Słowem".
Od 31 stycznia do 4
lutego uczniowie
odbierali zadania.
Miały one na celu
utrwalić pisownie
wyrazów, wzbudzić

chęć do
samodzielnego
działania.
Rozwiązywali rebusy i
krzyżówki a z
rozsypanych literek
układali różne wyrazy.
Były również prace
plastyczne. Tematem
takiej pracy była
ulubiona litera z

alfabetu, którą trzeba
było pokazać jako
zabawną postać. Ta
część konkursu
spotkała się z wielkim
zainteresowaniem.
Prace były kolorowe,
wesołe i
humorystyczne. Do
konkursu przystąpiło
68 uczniów. Wszyscy

otrzymali drobne
upominki. Pięcioro
uczniów otrzymało
nagrody, a czternastu
wyróżnienia. Życzymy
wszystkim dalszych
sukcesów w szkole.
Zapamiętamy, że
warto brać udział w
konkursach.
                J.Jaworek 

Walentynki w tym roku odbyły się podczas ferii
zimowych. Dzień Świętego Walentego to
chwila, kiedy ludzie wyznają sobie miłość.
Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów i
kartek do swoich najbliższych a także
obdarowywanie ich czekoladkami i kwiatkami.
Symbolem tego święta jest ,,serce". Wszystkim
zakochanym życzymy szczęścia. 
                                               N.Dzięgielewska

.

Ferie zaczynają się
od 14 lutego do 27
lutego. Burmistrz
miasta, Miejska
Biblioteka Publiczna,
oraz CKiP
przygotowali dla
dzieci i młodzieży
wiele atrakcji.
Aktualnie sytuacja
epidemiczna stawia
pewne ograniczenia.
Przy zachowaniu
środków ostrożności,
nie musimy jednak
rezygnować z zajęć
rekreacyjnych
podczas ferii. W CKiP
będą organizowane
zajęcia taneczne,

teatralne. Kino
zaprasza na filmy
zarówno dla dzieci -
bajki, jak i dla
młodzieży - filmy
akcji.
Około 200 uczniów
będzie uczestniczyć
w programie "Ferie
na stoku"
organizowanych
przez Miasto Kraśnik.
Akcja została
skierowana  do
uczniów kraśnickich
szkół. Młodzież ma
zapewniony
transport, sprzęt
narciarski, można
skorzystać z usług

instruktora, ciepły
posiłek i gorąca
herbata. W
pierwszym tygodniu
ferii kluby sportowe
organizują zajęcia i
zabawy takie:
zapasy, gimnastyka i
akrobatyka. Młodzież
od 13 - 15 lat mogą
grać w siatkówkę,
tenis stołowy i piłkę
nożną. Ferie
zapowiadają się
świetnie. Wszyscy
chcielibyśmy, aby
spadł śnieg. Wtedy
wszyscy mogliby
wziąć udział w
Spartańskich Feriach

Zimowych. To byłby
prawdziwy
odpoczynek.
Wszystkim uczniom
życzę udanych ferii.
D. Dzięgielewski

.

Ferie zimowe 

red.
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Przysłowia

Uczniowie klasy IVa i Vb przystąpili do projektu
„Lektura zamknięta w pudełku”, polegającego
na przedstawieniu swojej wizji lektury
Tajemniczy ogród (klasa IV) i Opowieści z Narni
(klasa V). Wykonali prace przestrzenne i
umieścili w pudełku. Wszyscy uczniowie
podziwiali efekty pracy w bibliotece szkolnej.
Mieli okazję przenieść się w świat tajemniczych
ogrodów, by podziwiać piękno zimowego
pejzażu.
red.

Dnia 26 stycznia 2022
roku w hali sportowej
naszej szkoły odbyły
się zawody szkolne w
mini piłkę siatkową.
Udział brali uczniowie
klas 6 i młodsi. Udział
w zawodach wzięła
nasza szkoła oraz SP
6. Walka była bardzo
zacięta. Młodzi
sportowcy walczyli z
wielkim oddaniem i
dawali z siebie
wszystko. Ostatecznie
nasza szkoła
zwyciężyła

2:0 i awansowała do
etapu powiatowego
zawodów.
Gratulujemy naszym
młodszym kolegom i
życzymy dalszych
zwycięstw. Cieszymy
się, że SP 5 ma tak
dobrych sportowców.
                J. Jaworek 

Dzień Kobiet w bibliotece
Z okazji Dnia Kobiet uczniowie klasy IVA, IVB,

IVC wzięli udział w akcji Książka dla Młodej
Damy, promującej czytelnictwo. Tym razem
chłopcy (zgodnie z obietnicą złożoną w Dniu

Chłopaka) losowali nazwisko klasowej
koleżanki i sugerując się jej zainteresowaniami
wybierali dla niej książkę z biblioteki szkolnej.
Następnie musieli na forum klasy uzasadnić
wybór lektury. Chłopcy podeszli do zadania z

wielkim zaangażowaniem i powagą, zależało im
na dobrej opinii koleżanek. Większości udało
się trafić w upodobania czytelnicze. Kolejnym
etapem akcji było zapoznanie się dziewcząt z

treścią książki i zaprezentowanie jej. W nagrodę
otrzymały celujące oceny z języka polskiego.
Wszyscy chętnie się bawili i udowodnili, że

tworzą zgrany zespół klasowy.
                                                             red.

MUKS Kraśnik
W dniu 16.01.2022
MUKS Kraśnik
 wystąpił w turnieju o
Puchar Wójta Gminy
Szastarka. MUKS
zajął pierwsze i trzecie
miejsce. Na
podium stanęli również
zawodnicy GLKS
Polichna. Młodzi
sportowcy nie tylko
świetnie grali, ale
również dobrze się
bawili. Padało wiele
goli. Gratulujemy
wszystkim
zawodnikom, bo z
ogromnym zaangażowaniem walczyli
do ostatniego

gwizdka. Zwycięskie
drużyny otrzymały
puchary, a zawodnicy
otrzymali medale.
Gratulujemy naszym
zespołom z MUKSu
Kraśnik, cieszymy się,
że nasi zawodnicy
biorą udział w takich
zawodach i
zwyciężają. Czekamy
na dalsze mecze.
   D.Dzięgielewski

.

.

Co Nowy Rok nakaże, to wrzesień pokaże.
Gdy Nowy Rok mglisty – zjedzą kapustę

glisty.
Jak Nowy Rok jasny i chłodny – cały roczek

pogodny i płodny.
Na Nowy Rok pogoda, będzie w polu uroda.
Gdy Nowy Rok w progi, to stary rok w nogi.
Nowy Rok nastaje, każdemu ochoty dodaje.
Na Nowy Rok przybywa dnia na barani skok.

                                                            Int.
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