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        Te wakacje były najlepszymi wakacjami w całym moim życiu. Na obozie 

poznałam wiele cudownych osób. Codziennie chodziliśmy do lasu na gry i wy-

cieczki. Spaliśmy w namiotach, ale większość czasu spędziliśmy pływając i ska-

cząc do wody z trampoliny. Wieczorami zaś graliśmy w gry grupowe organizo-

wane przez starszych harcerzy. Wybieram się tam znowu w następnym roku z 

moimi koleżankami. 

Wakacje dobiegły końca. Niektórzy uczniowie tak je 

wspominają: 

       W tym roku pojechałam do Francji nad Lazurowe Wybrzeże. Wybrałam się 

tam z rodziną i przyjaciółmi. Codziennie jeździliśmy do pobliskich miasteczek, któ-

rych piękna nigdy nie zapomnę. Zawsze jednak był czas na kąpiel w ciepłym mo-

rzu.  W pierwszych dniach naszego pobytu wiał mistral (nadmorski wiatr) i było 

okropnie zimno, ale później był za to upał nie do wytrzymania. Spędziłam najlep-

sze wakacje w moim życiu. 
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Sport w szkole 

V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska 2014  

- Eliminacje na Orlikach  

W piątek 12 września 2014r. na Orliku przy Zespole Szkół w Gródku odbyły się eli-
minacje gminne V Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska. Turniej przeprowa-
dzono  oddzielnie dla drużyn dziewcząt i chłopców, w dwóch kategoriach wiekowych. Ce-
lem rozgrywek było promowanie wśród dzieci sportowej aktywności i zasad gry fair play, 
aktywizacja lokalnych społeczności oraz zachęta do wspólnego organizowania różnorod-
nych działań sportowych na obiektach wybudowanych w ramach programu „Moje boi-
sko – Orlik 2012”. 

Zwycięskie zespoły awansowały do półfinału wojewódzkiego. 

W czasie zmagań sportowych wyłoniono i nagrodzono najlepszych bramkarzy- Sandrę 
Grycuk, Łukasza Muraszkowskiego, Agnieszkę Bilkiewicz, Karola Derynga oraz  najlep-
szych strzelców- Kamila Gryko, Julię Nowik, Paulinę Lisowską i Fabiana Leonowicza. Spon-
sorami nagród była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gród-
ku. 

          Organizatorem turnieju był p. Marcin Józwowicz, sędzią głównym zawodów  p. Ali-
na Gościk a opiekę medyczną  sprawował p. Michał Podbielski. 



 

   24 października 2014—ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH 

    Dnia 13.10.2014 Samo-

rząd Uczniowski Szkoły 

Podstawowej w Gródku 

posprzątał grób Patronów 

Szkoły Podstawowej Par-

tyzantów Braci M. i A. 

Chrzanowskich. Złożył 

również wieniec kwiatów, 

zapalił znicz. Pamięć pole-

głych uczczono minutą ci-

szy. 

Opieka grobem Patronów   

Szkoły Podstawowej w Gródku 



 

 

Wycieczka do Białowieży  

     3 października 2014r. klasy V wraz z wycho-
wawczyniami p. Haliną Popławską i p. Haliną 
Ignatowicz pojechały na wycieczkę do Białowie-
ży. Zwiedzaliśmy Muzeum Przyrodniczo - Leśne i 
Rezerwat Żubrów. Widzieliśmy jelenie, sarny, ło-
sie, dziki, wilki, żubronie i rysie itp. Uczniowie z 
zachwytem przyglądali się zwierzętom. Następ-
nie udaliśmy się na wieżę widokową, by podzi-
wiać panoramę Białowieży i okolicy. Niektórych 
ogarnął strach. 
Nasza pani przewodnik w interesujący sposób 
przekazała nam podstawowe informacje o Pusz-
czy Białowieskiej. W trakcie zwiedzania robiliśmy 
zdjęcia. Niektórzy z nas kupowali różne pamiątki. 
Po długim zwiedzaniu poszliśmy do restauracji 
na obiad. Po obiedzie wyruszyliśmy w drogę po-
wrotną. 
  Pogoda nam dopisała, wycieczka była bardzo 
udana. Myślę, że to jedna z ciekawszych wycie-
czek. Mam nadzieję, iż takich wyjazdów będzie 
więcej. 

                                                                                                                                Agata Kardasz kl.5b 

        Biblioteka szkolna w dniach 22-24 paździer-
nika zorganizowała kiermasz książek używanych 
„Każda książka za złotówkę”. Uczestnicy koła tea-
tralnego grupy młodszej i starszej sprzedawali 
książki na rzecz biblioteki. Obsługiwali kiermasz, 
przekonywująco zachęcając do kupna i przeczy-
tania książek. Część tych książek została podaro-
wana przez uczniów i rodziców w poprzednich 
akcjach m.in. „Podaruj książkę bibliotece” lub 
bezpośrednio pozyskana ze zbiórki makulatury. 
Za zebrane fundusze będą zakupione nowe 
książki do biblioteki.  

Kiermasz „Każda książka za zło-
tówkę”  
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1. Zmysł powonienia 

2. Tworzą go wszystkie kości człowieka 

3. Morze być słodki,  gorzki, słony, kwaśny 

4. Zmysł potrzebny do odbierania dźwięków 

5. Sokoli… 

6. Nie tylko do gry…    

7. Tworzą go dwie półkule 

8.  Składa się z kręgów 

9. Póty dzban wodę nosi, póki się … nie urwie 

10. Krąży w żyłach 

11. Wprawiają ciało w ruch ciało                 

12. Przekazują informacje z mięśni do mózgu 

13.  Pokrywa całe  

14. Czynność niezbędna do życia  



Przepis na ciasteczka 

Rzeczy, których potrzebujesz: 

 

450g niesolonego masła, 1 szklanka cukru, 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii, 4 szklanki mąki, szczypta soli, 

polewa: 2 szklanki cukru, 2 łyżki proszku bezowego, 3 łyżki wody, barwnik do żywności. 

 

Polewa:  

Zmieszaj wszystkie składniki (oprócz barwnika) mikserem. Muszą być zmiksowane na gładką masę. 

     2. Teraz dodaj barwnik. Najlepiej czerwony, żółty czy brązowy. W tym celu podziel masę na części i 

umieść ją w trzech różnych pojemnikach. Do każdego z nich dodaj inny barwnik. Wymieszaj. 

     3. Przełóż polewę do miseczki, owiń folią spożywczą. 

     Ciastka:  

     4. Nastaw piekarnik, aby nagrzał się do 180 stopni Celsjusza. 

     5. W tym czasie zrób ciasto. W średniej misce ubij mikserem masło i cukier. Na gładką masę. Dodaj 

wanilię i ponownie zamieszaj. 

     6. Zredukuj prędkość obrotów miksera i stopniowo dodawaj mąkę. Wrzuć szczyptę soli. Ubijaj, aż 

uzyskasz konsystencję ciasta. 

      7. Podziel ciasto na dwie części. Każdą z nich zroluj i pokrój na kawałki. Kawałki ciasta lekko prze-

jedź wałkiem i wytnij z nich foremką kształt liścia. Wykałaczką zaznacz system nerwowy liścia. 

      8. Włóż do piekarnika i piecz przez dziesięć do dwunastu minut, do momentu, aż ciasto zbrązowie-

je. 

      9. Wyjmij z piekarnika i wystudź. 

    10. Maczaj pędzelek w polewie i maluj nią ciastka – liście, aby nadać im piękne jesienne kolory. 

SMACZNEGO! 

Humor z zeszytów szkolnych 

Suma to nie wynik dodawania, tylko msza rano w niedzielę. 
 
Koło to jest linia, bez kątów, zamknięta, by nie było wiadomo gdzie jest początek. 

Wars i Sawa zbudowali Warszawę z jednej i z drugiej strony stolicy. 

Żołnierze noszą zielone mundury żeby udawać trawę. 

Kopernik ruszył Ziemię i dlatego zobaczył, że jest okrągła. 

Chopin wszystko co widział przerabiał na muzykę. 

 



 

 

 
 

Na lekcji w-fu nauczyciel poleca uczniom  

położyć się na plecach i ćwiczyć „rowerek”.  

Jeden z chłopców wcale nie rusza nogami. 

- Dlaczego nie ćwiczysz – pyta nauczyciel. 

- Bo jadę z górki. 

********************************************************************************** 

 

Zespół redakcyjny:  

Gabriela Ciuńczyk, Julia Deryng, Sonia Sulżyk, Wiktoria Sadowska, Karolina Leszczyńska pod 

opieką p. Haliny Popławskiej  

 

 

 

 

Czy wiesz, że najdłuższa jaskinia na świecie ma ponad 565 km? 

Czy wiesz, że pszczoły mogą latać z prędkością 80 km/h? 
 
Czy wiesz, że jedzenie marchewki poprawia jedzenie w ciemności? 
 
Czy wiesz, że pewna kobieta z Anglii kichała nieprzerwanie przez 977 dni? Wydaje się niemożli-
we, ale to prawda !!! 
 
Czy wiesz, że tygrys widzi w ciemności 5 razy lepiej niż człowiek? 

Czy wiesz, że około 90 % wszystkich stworzeń żyje w oceanie? 

Czy wiesz, że ośmiornica posiada 3 serca? 

Czy wiesz, że Japończycy należą do najdłużej żyjących ludzi na świecie? 

Czy wiesz, że oko strusia jest większe niż jego mózg? 

Jasiu czy lubisz chodzić do szkoły?  

Tak, bardzo lubię. I lubię wracać ze szkoły.  

Nie lubię tylko tego czasu między pójściem a przyj-

ściem. 

- Proszę pani, czy można być karanym za to,  

czego się nie zrobiło?  

- Nie Aniu, w żadnym wypadku.  

- To dobrze, proszę pani,  

bo ja nie zrobiłam pracy domowej 


