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Poznajmy się lepiej … 

Poprosiliśmy Andreę  i Inę o dokończenie kilku zdań, aby w ten sposób dowiedzieć się więcej o wolonta-

riuszkach. 

Andrea: 

Lubię podróże, spotykać nowych ludzi, poznawać różne kultury i języki. Uwielbiam uczyć się no-

wych rzeczy każdego dnia. 

W wolnych chwilach spędzam czas z przyjaciółmi, uprawiam sport i zajmuję się rękodziełem. 

Boję się ciemnych nocy, gdy jestem sama w środku lasu. 

Największe wrażenie zrobił na mnie pobyt za granicą i porozumiewanie się  innymi językami. 

Mam talent do pokonywania każdego wyzwania. 

Nie udało mi się mówić po polsku przez cały czas pobytu tutaj. 

Marzę o zdobywaniu i cieszeniu się nowymi doświadczeniami, czekam na to każdego dnia. 

Na bezludną wyspę zabrałabym pusty plecak, aby wypełnić go zdobytymi doświadczeniami, roz-

wojem osobistym, nowymi wyzwaniami. 

Chciałabym poznać bardziej polską kulturę tak od wewnątrz, nie jako turystka. 

Złota Rybko spraw, abym zdobyła przyjaciół w Polsce i została przyjęta do lokalnego społeczeń-

stwa. 

Ina: 

Lubię patrzeć w rozgwieżdżone niebo. 

W wolnych chwilach chodzę  do GCK i śpiewam w zespole Chutar. 

Boję się pająków i ciemności. 

Największe wrażenie zrobili na mnie dobrzy ludzie w Gródku. 

Mam talent do śpiewania i malowania. 

Nie udało mi się jeździć na nartach tej zimy. 

Marzę o tym, aby śpiewać na scenie. 

Na bezludną wyspę zabrałabym rodzinę i siekierę. 

Chciałabym poznać osobiście Dalajlamę XIV. 

Złota Rybko spraw, żeby wszystkie dzieci były zdrowe. 

Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich  

W dniach 26 maja – 1 czerwca 2015r. odbyła się największa impreza sportu masowego w Polsce. Była to 
XXI edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin rozgrywana w ramach VII Europejskiego Tygodnia Sportu 
dla Wszystkich. Celem  turnieju było promowanie aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania 
czasu wolnego i zdrowego trybu życia.  



 

 

Str. 3        JAK USZCZĘŚLIWIĆ MAMĘ NA DZIEŃ MATKI  I CO DAĆ? 

 Dzień matki obchodzony jest 26 maja. Święto to 

jest poświęcone wszystkim matkom, w podziękowaniu 

za ich trud, wychowanie nas, poświęcenie i miłość. Z tej 

okazji składamy życzenia i obdarowujemy drobiazgami 

nasze mamy. W tym artykule umieścimy pomysły co po-

darować na dzień mamy i co zrobić, by w ten dzień 

uszczęśliwić mamę. 

SPĘDŹ Z MAMĄ CZAS - Możesz wziąć mamę na spacer do lasu, na piknik czy do restauracji. Mama będzie 

zadowolona, ponieważ każdy z was ma swoje sprawy i nie ma czasu dla siebie. Przy okazji coś zjecie, po-

szalejecie i pośmiejecie się za wszystkie czasy.  

POMÓŻ MAMIE W OBOWIĄZKACH - Na co dzień mama wykonuje mnóstwo czynności, wiec z tego powo-

du rzadko ma czas dla siebie. Pomóż jej w różnych obowiązkach. Posprzątaj swój pokój, pozmywaj naczy-

nia po obiedzie. Tym sposobem odciążysz trochę mamę. 

ŻYCZENIA PROSTO Z SERCA - Nie mów życzeń żywcem wziętych z internetu. Twoja mama jest wyjątkowa i 

jedyna taka na całym świecie, więc poświęć chwilkę na wymyślenie życzeń. Powinny one płynąc prosto z 

serca i być przekonujące. 

CZAS NA PREZENTY: Może skusisz się na laurkę w kształcie serca lub kwiatka. A może zrobić broszkę dla 

mamy? Masz zdjęcia, które lubi mama, więc co powiesz na pamiątkowy album? Z fajnymi zdjęciami i 

śmiesznymi opisami. A może dasz mamie „przepiśnik”, do którego wkleisz ulubione przepisy dla mamy? 

Jeśli nie lubisz się wysilać, to zrób jakąś biżuterię lub udekoruj kubek. Mama na pewno ze wszystkiego się 

ucieszy! 

Dni Otwartych Funduszy Europejskich   

- 8 maja 2015 roku 

http://www.spgrodek.edu.pl/graphics/20150601091417.jpg


R E C E N Z J E  
 

 Czytając "Zabić drozda" przenosimy się do Ameryki z początku XX wieku, aby 
zapoznać się z pewną historią widzianą oczami małej Skaut. Dziewczynka wraz z o 
pięć lat starszym bratem Jemem dorasta głównie w środowisku ludzi dorosłych. Jej 
ojciec, szanowany prawnik Atticus Finch wychowuje swoje dzieci samotnie z pomo-
cą czarnoskórej niani Calapurni. Mała Skaut rośnie, rozpoczyna naukę w szkole, a 
jej dzieciństwo przepełnione jest zabawami. To wszystko zaczyna się psuć, gdy Atti-
cus podejmuję się obrony pewnego Murzyna – niewinnego Toma Robinsona, podej-
rzanego o napastowanie młodej kobiety. 
 Czy w świecie przepełnionym ludźmi gardzącymi innymi od nich uda się Tomowi 
zwyciężyć? Kim jest postrach wszystkich dzieci mieszkających w sąsiedztwie? Cze-
mu Skaut tak szybko dorosła? Czy dzieci czasem widzą trochę więcej niż dorośli? 
Jeśli chcesz znaleźć odpowiedź na te pytania, przeczytaj książkę ''Zabić drozda'' 
Harpera Lee. 

                                                                                                                    Gabrysia  Ciuńczyk 
 

Felix, Net i Nika oraz Klątwa Domu McKillianów 

 W najnowszej powieści Rafała Kosika o Felixie, Necie i Nice znajdziemy dużo szczegółów 

dotyczących świata przedstawionego oraz rozbudowanej akcji toczącej się pomiędzy realnym 

światem i tym fantastycznym. Ta część  serii będzie nieco straszna, bo kiedy  główni bohaterowie 

zanocują  w grobowcu,  wielu z nas przejdą dreszcze. 

Miały to być spokojne wakacje. Przyjaciele wraz z dziewczyną Felixa – Laurą – wybrali  się samo-

lotem na dłuższy pobyt za granicą. Zaprosili ich znajomi ze szkolnej wymiany. W pierwszym tygo-

dniu mieli jechać do szkockiego zamku pewnego klanu, zaś później  do tłocznego Londynu. Lecz 

co by to były za wakacje, gdyby naszych bohaterów nie spotkały jakieś dziwne przygody. Doje-

chali do Witchwill starym, zabytkowym pociągiem, którym przejazd kosztował ich majątek. Trafili 

na odludzie, gdzie wszystko było pozamykane, a autobusy kursowały tylko w weekendy. Na 

szczęście czy nieszczęście dotarli do, jak się później okazało,  jeszcze bardziej przerażającego 

miejsca - domu McKillianów. Tu Felix, Net i Nika spotkali się z wieloma dziwnymi zagadkami do 

rozwiązania oraz tajemniczą klątwą. Za dnia przyjaciele męczyli się w oddzielonej od świata po-

siadłości. Ale noce były jeszcze gorsze. To wtedy zaczynało się prawdziwe piekło. Koszmary, dzi-

waczne stworzenia z rogami, podziemne fabryki. To była Siła Nocna, która dopiero się rozkręca-

ła. Spanikowani młodzi ludzie uciekli do Londynu, gdzie zorientowali się, że ten zły sen jeszcze 

się nie skończył. Doszło do kłótni i rozdzielenia nierozłącznych dotąd bohaterów. W dzień zaczęła 

działać zabójcza Siła Dzienna – spadające  ni stąd, ni z owąd samochody, wybuchające maszyny 

i latające wszędzie szkło. Nie wiadomo, kiedy było gorzej. Czy w dzień, czy w nocy? 

Książka ta jest niesamowita. Moim zdaniem przygody przyjaciół  z kolejnym tomem bardziej się 

rozkręcają, przybywa ciekawych elementów akcji, a i świat, który ich otacza  wkracza na coraz to 

wyższy stopień niezwykłości.  Polecam ją wszystkim fanom fantastyki, steampunkowych klimatów  

i lekkiego horroru. 

Sonia Sulżyk 

28 maja 2015 roku klasa 1c uczestniczyła w warsztatach w Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu.  

 



 

 

 
  Przepis na placuszki z bananem  

 Składniki: 

 1 duży banan      

  2 jajka 

 Przygotowanie: 

1. Banana kroimy na plasterki i dodajemy do jajek. Wszystko blendujemy 

na jednolitą masę.  

2.Placki smażymy z obu stron na złoty kolor. 

 
Placuszki możesz podawać  z owocami.                                            

    

 Gorąca Czekolada 

Składniki na jedną sporą porcję:           

•200 ml mleka                              

•100 ml śmietanki 30%                                                                                                                                           

•1/4 tabliczki dobrej gorzkiej czekolady (dla czekolado-fanów polecam nawet więcej)                             

•dodatki: np. odrobina płatków chili, lub kawałek marcepanu, lub cynamon z imbirem. 

Przygotowanie czekolady 

1. Mleko ze śmietanką wlewam do małego garnka i podgrzewam mocno (nie doprowadzam do wrzenia) 

2. Do gorącego mleka ze śmietanką wrzucam połamaną na mniejsze kawałki czekoladę 

3. Można dodać chili 

4. Naczynie zdejmuję z ognia i mieszam zawartość do uzyskania gładkiego, jednolitego płynu 

5. Czekoladę przelewam do kubków i czym prędzej zaczynam degustację – im bardziej gorąca czekolada, tym przyjemniejsza 

jest fala ogarniającego całe ciało ciepła :-) 

                                                                                                                                   SMACZNEGO!☺ 

28 maja 2015 roku klasa 1c uczestniczyła w warsztatach w Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu.  

http://pl.finspi.com/photo/placuszki-z-banana-i-jajekskladniki-1-duzy-b-1306


 

•Goblin Książkowy• 

 W pewnym dziwnym świecie, w którym w powietrzu wiruje tajemniczy Pył, żyje osierocona 

przez rodziców dziewczynka imieniem Lyra. Kiedy jej przyjaciel Roger zostaje porwany, Lyra wyrusza na poszukiwa-

nia, które zawiodą ją na daleką Północ. Na lodowcu mieszkają pancerne niedźwiedzie, po mroźnym niebie latają 

czarownice, a piękna kobieta przeprowadza straszliwe eksperymenty. Lyra musi przejść do innego świata widocz-

nego za zorzą północną... 

 Czy rzeczywiście można napisać całą książkę o kupie, jej zapachach, puszczaniu bąków i jedno-

cześnie zilustrować jej różne kształty i rozmiary? Taaak! - krzykną dzieci, które się o to zapyta. Ich stosunek do 

spraw związanych z ciałem graniczy z fascynacją, a przy tym pozbawiony jest wszelkiego wstydu. Jakże często dzieci 

z dumą pokazują swoje pełne nocniczki. 

 Drugi tom bestsellerowej trylogii Lian Tanner. 

 Minęło pół roku, odkąd udało się pokonać zdradzieckiego Naczelnika i wyswobodzić Klejnot. Złotka Roth otrzymuje 

z Muzeum Duntu kolejny list z prośbą – ma zostać piątym opiekunem Muzeum. Tymczasem podczas wędrówki do 

Muzeum Duntu niespodziewanie znika w tajemniczych okolicznościach siostra najlepszego przyjaciela Złotki, Żabi-

smarka. Dziewczynka i Żabismark rzucają się w pogoń za porywaczami, jednak chłopiec również zostaje schwytany. 

Złotka Roth nie ma wyboru – musi znaleźć sposób, by uwolnić przyjaciół. Czy przypadkowo spotkane uliczne smarki 

Sus i Mycha oraz zbłąkany kot zdobędą zaufanie Złotki? Na czym polega tajemnicze Święto Kłamstw? Porwanie Kra-

sy i Żabismarka to tylko mały element większej intrygi...  

✿ TOM PIERWSZY ,,OPIEKUNÓW TAJEMNIC” ZNAJDZIECIE W SZKOLNEJ BIBLIOTECE ✿ 



9 sposobów na:  

spędzenie czasu wiosną / latem. 
1. Wyjdź. Zwyczajnie wyjdź na powietrze, rozruszaj się.  

2. Nie bądź przykładem lenistwa, zrób coś produktywnego! 

3. Lubisz czytać? Zazwyczaj czytasz w czterech ścianach swojego pokoju? Przecież możesz sobie rozłożyć pikni-

kowy kocyk na trawie i poczytać na podwórku lub w innych tego typu miejscach. 

4. Żyjesz w Puszczy Knyszyńskiej! A Tobie nie chciało się wyjść poza teren  wi-fi? Zmień to! Rodzice na pewno 

proponowali Ci spacer z nimi, a jeśli nie, ty im to zaproponuj, zgodzą się bez wątpienia. 

5. Wiosna, czas sadzenia kwiatów. Jeżeli interesuje Cię ogrodnictwo, możesz poprosić rodziców o kawałek 

ogródka, w którym posadziłbyś swoje ulubione rośliny. Dbaj o nie i obserwuj jak rosną. Możesz nawet zrobić o 

tym projekt na przyrodę. 

6. Zbliża się koniec roku, prawda? Przyznaj się, ile udało ci się uzbierać jedynek do poprawy? Dużo? Ech… Wypa-

dałoby się pouczyć, prawda? Uwierz mi, jeśli zaczniesz się uczyć do poprawek zapomnisz co to nuda i zastąpisz 

to uczucie ciężką pracą. Wiem, nie jest to wymarzona rada na spędzenie wolnych chwil, ale cóż... uczyć się trze-

ba. 

7. Wyjdź z przyjaciółmi lub rodzeństwem na spacer. Poszukaj nowych miejsc w swojej okolicy, jakiś zaginiony 

ląd? 

8. Lubisz spędzać czas w lesie, jeśli tak, to znajdź tam odpowiednie miejsce na bazę i weź się za budowanie!  

9. Ugotuj coś! Zrób miły prezent dla rodziców w formie dobrego obiadu. A zjeść go możecie na podwórku na 

 

 

Czy wiesz że… 

♦130 filiżanek herbaty lub 80 filiżanek kawy to śmiertelna dobowa dawka kofeiny. 

♦Albert Einstein czytał książki mając 3 lata, a jako pięciolatek potrafił w pamięci robić skomplikowane ob-

liczenia. 

♦Antarktyda to największy na Ziemi lądolód o powierzchni około 30 milionów km2. 

♦Chart Angielski Greyhound jest najszybszym psem świata. Osiąga on nawet 100 km/h. 

♦Co roku odkrywane jest około 15-20 tysięcy gatunków zwierzą oraz 2 tysiące odmian roślin. 

♦Czarna dziura w centrum RXJ1242-11 ma masę około 100 milionów razy większą od masy naszego 

Słońca. 

♦Doba marsjańska trwa 24 godzin 37 minut. 

♦Fale morskie wysokości 30 metrów powstają gdy szybkość wiatru zrówna się z szybkością rozchodze-

nia fal - dochodzi wtedy do zjawiska rezonansu w wyniku czego woda przejmuje całą energię wiatru. 

♦Gondolierem może zostać tylko Wenecjanin, okres praktyki (nauki sterowania gondolą) trwa 10 lat. 

♦Istnieją pająki, które wytwarzają tak mocną pajęczynę, że wytwarza się z niej sieci rybackie. 



 

 

 

Pani w szkole pyta Jasia: 

- Powiedz mi kto to był: Mickiewicz, Słowacki i Norwid? 

- Nie wiem. A czy pani wie kto to był: Zyga, Chudy i Kazek? 

- Nie wiem - odpowiada nauczycielka. 

- To co mnie pani swoją bandą straszy? 

Przychodzi babcia do lekarza, lekarz pyta: 

- Co pani dolega? 

- Boli mnie brzuch. 

- A co pani jadła? 

- Śledzie w puszce. 

- Były świeże? 

- Nie wiem, nie otwierałam. 

Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów: 

- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"? 

- Wakacje, proszę pani! 

 

 

Zespół redakcyjny:  

Gabriela Ciuńczyk, Julia Deryng, Sonia Sulżyk, Wiktoria Sadowska  

pod opieką p. Haliny Popławskiej  

Żegnaj szkoło! 

Nadszedł czas zakończenia roku szkolnego. Mam nadzieję, że po przeczytaniu ostatniego w tym 

roku numeru naszej gazetki miło przekroczycie próg szkoły i ruszycie na dwa miesiące odpoczyn-

ku. Jak odpoczniecie od szkolnych obowiązków? Niech wyobraźnia działa! Usiądźcie w fotelu, 

weźcie szklankę zimnego soku i wyobraźcie sobie cokolwiek zechcecie. Nawet Gródek może być 

Karaibami albo Cyprem. Wróćcie do szkoły, jednak bezpiecznie i z nowymi doświadczeniami.  

Życzymy wszystkim udanych wakacji! 


