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W dniu Twojego święta,  

Twój wnuczek o Tobie pamięta.  

Oczywiście  

składam życzenia,  

szczęścia, zdrowia 

 i zadowolenia!  
 



 

 

Str. 3  

Zapraszamy wszystkich uczniów klas IV – VI do przeczytania książki 

Zbigniewa Nienackiego „Pan Samochodzik i templariusze” 

i wzięcia udziału w konkursie  

„Z książką przez rok szkolny”. 

Już w lutym na stronie www szkoły podstawowej otrzymacie pierwsze zadania konkursowe.  

Kolejne zamieścimy w marcu i kwietniu. 

Natomiast w maju spośród uczestników konkursu wyłonimy najlepszego znawcę treści lektury. 

Wszelkich informacji udzielają panie Iwona Lech i Elżbieta Greś 

 

Mój nowy przyjaciel 

 W czerwcu mama powiedziała nam, że jeżeli chcemy mieć pieniądze na wakacyjne wydatki 
typu lody i chipsy, musimy sami sobie je zarobić. 
- Mieszkacie niedaleko lasu i to grzech nie korzystać z jego dobrodziejstw! Rosną grzyby, jagody, 
można powiedzieć, że pieniądze same rosną w lesie. A wy siedzicie tylko przed telewizorem, albo 
przed komputerem i: Mamo! Daj na lody! Kup colę! Nic z tego! Koniec! 
No i się zaczęło. 
Dawid chętnie wstawał rano, zabierał koszyczek i chodził do lasu, a ja? Tragedia! 
Ale cóż, żeby mieć kasę trzeba się postarać. Mama była nieugięta w swoim postanowieniu. Chodzi-
łam i chodziłam do tego lasu. Początek był straszny, ale z dnia na dzień zaczęło mi się to nawet po-
dobać. Tak jak mama powiedziała ,,pieniądze rosną w lesie". l jaka cisza? 
 Czasem można było zauważyć pędzące sarny, zająca wyskakującego prawie 
spod moich nóg i ptaki. Jak one pięknie śpiewają. 
Pewnego dnia wyszłam dość późno z domu, bo nie chciało mi się wstawać. Tak naprawdę to nawet 
do lasu nie chciało mi się iść. Taki dzień - na nie. Chodziłam po drodze, przy lesie, a nie w lesie, za-
miast grzybów zbierałam maliny i jadłam je ze smakiem.  
Nagle z daleka usłyszałam jakieś dziwne piski. Podeszłam bliżej i zamarłam.  W środku lasu przywią-
zany do drzewa piszczał  mały, biały szczeniaczek. Od razu  pomyślałam, że mogła bym przygarnąć 
tego szczeniaczka, Brat na pewno ucieszyłbysię z nowego pupilka. 
Odwiązałam tego pieska i zabrałam do domu pokazać mamie i bratu. Mały był tak słaby, że ledwo 
szedł, więc wzięłam go na ręce. Mama pochwaliła mnie za uratowanie pieska, a brat był szczęśliwy, 
ponieważ rodzice zgodzili się byśmy go zatrzymali. W końcu mieliśmy zwierzaka. Postanowiliśmy na-
zwać go Felix. Całe dnie mały chodził za nami jak cień. Bardzo lubiliśmy się z nim bawić. 

Dzięki mamie i jej wakacyjnemu postanowieniu nauczyliśmy się zarabiać i oszczędzać pienią-
dze oraz zyskaliśmy nowego przyjaciela, który nauczył nas obowiązku. Musimy go karmić, wyprowa-
dzać na spacery, kąpać i dbać o jego legowisko. A on odwdzięczył się nam swoim przywiązaniem i 
wierną przyjaźnią. 

Beata, klasa VI a 



 

 

Poznajmy się – dokończenie zdań 

Weronika: 

Lubię spacery, spotkania z różnymi ludźmi, słuchać muzyki. 

W wolnych chwilach czytam, słucham muzyki, rysuję. 

Boję się życia bez celu. 

Największe wrażenie robią na mnie ludzie. 

Mam talent… trudno powiedzieć mi o tym, inni zrobią to lepiej. 

Nie udało mi się nauczyć śpiewać i grać na różnych instrumentach muzycznych. 

Marzę o podróżach i poznawaniu nowych, dobrych ludzi. 

Na bezludną wyspę zabrałabym przyjaciela. 

Chciałabym poznać osobiście Margaret Thatcher. 

Złota Rybko spraw, abym mogła rozwijać swoją pasję i zarabiać na tym.  

Clemence: 

Lubię czytać, podróżować ze znajomymi, spacerować i spać. 

W wolnych chwilach jadę ze znajomymi do Białegostoku. 

Boję się samotności. 

Największe wrażenie zrobił na mnie taniec. 

Mam talent muzyczny. 

Nie udało mi się zdać egzaminu z matematyki. 

Marzę o wolności, aby móc zawsze realizować marzenia. 

Na bezludną wyspę zabrałabym nie wiem co. 

Chciałabym poznać dobrze język polski. 

Złota Rybko spraw, abym była wolna przez całe życie i miała możliwość robienia tego, co bym chciała. 

 

Wywiady  
  Natalia Niemirowicz, VI b 

Czym, według Ciebie, jest Boże Narodzenie? 
Moim zdaniem Boże Narodzenie to czas spędzany z rodziną, pomoc rodzicom w przygotowywa-

niu ,Świąt i świątecznej kolacji. To  ogólnie bliskość i rodzinna. 
Bez czego nie wyobrażasz sobie tych Świąt? 
Nie wyobrażam sobie tych świąt bez ozdobionej choinki, kolacji świątecznej, rodziny i prezentów. 
Jaki jest Twój wymarzony prezent? 
Chciałabym dostać ogromnego, niebieskiego, pluszowego misia. 
Jak spędzasz święta? 
Spędzę je na robienwymarzone świętaiu pierniczków, barszczu z uszkami, na ozdabianiu choinki, 

dekorowaniu stołu i krótkim odpoczynku. 
Jak wyglądają Twoje ? 
Moje wymarzone święta wyglądają tak, żejest ciepło, przytulnie, miło, jest cała rodzina, pięknie 

ozdobiona choinka, pyszne jedzenie i jest niebiesko. 



 

 

 
 

Oliwia Charkiewicz, VI b 

 Co to, według Ciebie, jest Boże Narodzenie? 
Spędzanie czasu z rodziną. 
Bez czego nie wyobrażasz sobie tych świąt? 
Bez prezentów, choinki, babci i rodziców. 
Jaki jest Twój wymarzony prezent? 
Szczeniaczek Beagle. 
Jak spędzisz Święta? 
Z rodziną i bawiąc się z moim rodzeństwem. 
Jak wyglądają Twoje wymarzone święta? 
Duży stół, taki przy którym się zmieści cała rodzina, dużo jedzenia, dużo fajnych prezentów i piękna 

duża choinka. 
Kacper Borawski,  I c 

Co to, według Ciebie, jest Boże Narodzenie? 
To wtedy dostaje się prezenty. 
Bez czego nie wyobrażasz sobie świąt? 
Bez choinki. 
Jaki jest Twój wymarzony prezent? 
Zestaw Lego ninjago. 
Jak spędzisz Święta? 
Przy choince, razem z Mikołajem. 
Jak wyglądają Twoje wymarzone święta? 

Że jesteśmy u babci… 
Przemek Sapieżko I „c” 

Co to, według Ciebie, jest Boże Narodzenie? 
Jak się dostaje różne prezenty. 
 Bez czego nie wyobrażasz sobie Tych świąt? 
Bez choinki. 
Jaki jest Twój wymarzony prezent? 
Klocki Lego. 
Jak spędzisz Święta? 
Z rodziną. 
Jak wyglądają twoje wymarzone święta? 
Z jakimiś ciastami, sałatką wielowarzywną i wieloma prezentami. 

Pani Bożena Gąsowska 

Co to, według Pani, jest Boże Narodzenie? 

Jest to święto rodzinne. 

Bez czego nie wyobraża sobie Pani tych świąt? 

Bez rodziny. 

Jaki jest pani wymarzony prezent? 

Zdrowie. 

Jak będzie pani je spędzać? 

Ze wszystkimi siostrami, z rodziną, śpiewając kolędy. 

Jak wyglądają pani wymarzone święta? 

Dużo śniegu, ogień w kominku, cała rodzina siedzi i śpiewa kolędy. 

Rozmawiały Ola i Agata 



 

                                                      Sztafetowe biegi przełajowe  

 21.X.2015r. nasi chłopcy z klas V-VI szkoły podstawowej oraz dziewczyny i 

chłopcy z klas I-III gimnazjum pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego 

uczestniczyli w Igrzyskach i Gimnazjadzie powiatu białostockiego w sztafetowych 

biegach przełajowych w Supraślu. Szkołę podstawową reprezentowali: Wojciech 

Szymański, Fabian Leonowicz, Karol Deryng, Łukasz Pawłuszewicz, Jakub Woro-

nowicz, Adam Koronkiewicz, Adam Nazarko, Jakub Bućko, Wojciech Gryko, Woj-

ciech Popławski. 

 

 

 

 

 

 

Finał Województwa Podlaskiego w biegach przełajowych  

Dnia 17 października 2015 roku dwóch uczniów szkoły podstawowej wyjechało do Białego-

stoku na Finał Igrzysk Województwa Podlaskiego w indywidualnych biegach przełajowych. 

W finałach prawo startu miało po 60 zawodników w każdym roczniku, wyłonionych na 

igrzyskach powiatowych, a następnie w półfinałach wojewódzkich. Miło nam poinformo-

wać, iż Fabian Leonowicz uczeń klasy V zajął wysokie 13 miejsce, Agata Kardasz uczennica 

klasy VI miejsce 44. 

 

SPORT W SZKOLE 
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Co kraj, to obyczaj. Boże Narodzenie w Finlandii 
 
 W Finlandii święta rozpoczynają się już 21 grudnia. Kończą się zaś 6 stycznia.  
Fińska tradycja mówi, że kiedyś Mikołaj nie posiadał czerwonego kombinezonu i siwej 
brody, a przebrany był w kozią skórę. Zwie się Joulupukki i przybywa podczas Jouluaatto- 
Wigilii z prezentami. Jego wizyta rozpoczyna się słowami "Czy są tu jakieś grzeczne dzie-
ci?". Mikołaja można spotkać w towarzystwie reniferów ciągnących jego sanie pełne pre-
zentów.  
Finów nie obowiązuje post i na wigilijnym stole pojawia się: szynka, zapiekanki z warzyw, 
sałatka z buraków, pierniki, placki śliwkowe. Atrakcją wigilijnego stołu jest rosolli, czyli 
sałatka śledziowa z buraczkami, śmietaną i przyprawami. Serwowany jest także pudding 
ryżowy. Do jednej z miseczek wrzuca się migdał. Kto go znajdzie, będzie szczęśliwy przez 
cały następny rok. 
W Finlandii, osiem kilometrów od miasteczka Rovaniemi, mieszka Mikołaj, który ma bar-
dzo dużo pracy i to przez cały rok. Przychodzą do niego listy od dzieci z całego świata. 
Mikołaj nie byłby w stanie ich wszystkich przeczytać, dlatego pomagają mu elfy, które też  
prowadzą całą pocztę.  

 

Światowy Dzień Wolontariatu w Zespole Szkół w Gródku  

 5 grudnia 2015 w Zespole Szkół w Gródku świętowano Światowy Dzień Wolontaria-

tu. Z tej okazji szkołę odwiedziła grupa międzynarodowych wolontariuszy stowarzyszenia 

ANAWOJ z Michałowa. Są to obywatele różnych państw m.in. Francji, Białorusi, Hiszpanii, 

którzy rok swego życia poświęcają pracy wolontarystycznej w Polsce. Wolontariusze 

uczestniczyli w zajęciach z różnymi klasami oraz organizowali zabawy na korytarzu.  

 



 

Zespół redakcyjny:  

Agata  Kardasz, Marzena Urwan,  Natalia Niemiro-

wicz, Luiza Gryszko,  Edyta Puchalska, Bura Patrycja 

pod opieką p. Haliny Popławskiej  i Elżbiety Greś. 

 


