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Początek roku szkolnego 

 1 września jak co roku wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz rodzice wyruszyli do 

szkoły. Na samym początku przywitała nas pani dyrektor, która opowiedziała o zmianach 

czekających nas w nowym roku szkolnym. Goście życzyli nam sukcesów i dobrych ocen. 

Po oficjalnym rozpoczęciu poszliśmy do swoich klas i przywitaliśmy się z rówieśnikami i 

nauczycielami. 

 



 

 

Str. 3 Wybory do samorządu 

 Dnia 25.09.2015r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Kandydowało osiem osób, głosowali 

na nich uczniowie klas 4-6. Największą liczbę głosów zdobyła Izabela Trochimczyk, na drugim miejscu co 

do ilości głosów, znalazła się Agata Kardasz, trzecią osobą z największą liczbą głosów był Aleksander Bura. 

Zostali oni trzema najważniejszymi  osobami w samorządzie – przewodniczącym , zastępcą przewodniczą-

cego , skarbnikiem/sekretarzem. Pozostałe osoby będą pracować w sekcjach: organizacyjnej, kulturalno-

oświatowej i sportowej.  

Olga Sajewska  

 

Pani Anna - Sophia Pappai wzięła udział w warsztatach muzycznych z zespo-
łem „KAZKA”  

 Dziecięcy zespół „Kazka” z Gródka bierze udział w różnych uroczystościach i prezen-
tacjach. Realizujemy zadania związane z kalendarzem szkolnych i gminnych imprez środo-
wiskowych. Dzieci biorą też udział w realizacji projektu gimnazjalistów - powstaje film o na-
szym zespole, który będzie prezentowany podczas obchodów dziesiątych urodzin „Kazki”. 
Warsztaty z panią Anną - Sophią Pappai, koordynatorką Europejskiego Wolontariatu przy 
Stowarzyszeniu „Anawoj” z Michałowa, zorganizowane zostały w ramach przygotowań 
„Kazki” do Święta Szkoły. W tym roku obchodzone ono będzie pod hasłem „DAWNE BIAŁO-
RUSKIE - GRÓDECKIE WESELE”. 
Pani Anna - Sophia pięknie gra 
na skrzypcach, bardzo chętnie 
wzięła udział w naszych muzycz-
nych zajęciach . Na dawnych we-
selach oprócz skrzypiec nie mo-
gło zabraknąć akordeonu, dlate-
go do udziału zaproszony został 
pan Gienadij Szemiet, nauczyciel 
muzyki w naszej szkole oraz in-
struktor muzyczny zespołu 
„Jesienny liść”. 

  



Święto Nauczycieli 

Skąd się wzięło Święto Nauczyciela?                                                                                                             

  Dzień Nauczyciela to potoczna nazwa święta obchodzonego 14 października czyli Dnia Edukacji Na-

rodowej. Upamiętniono rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej utworzonej z inicjatywy króla Sta-

nisława Augusta Poniatowskiego, na mocy uchwały sejmu z dnia 14 października 1773r. dzień Edukacji Na-

rodowej jest uroczyście obchodzony w instytucjach związanych z edukacją. 

MONIKA TROCHIMCZYK 

 

Życzenia dla nauczycieli 

 

 

 

 

 Wszyscy nasi kochani nauczyciele, dla swoich uczniów cierpliwości mają 

wiele.  

Za naukę, za trud jaki jest wkładany przeogromny bukiet życzeń wręczamy.  

Życzenia szczere, prawdziwe z uczniowskich serc płynące jak świeże kwiaty 

pachnące kwitnące na łące. 

 

                      Ciekawostki 

  - Kraby żywią się tylko drewnem. 

  - W ciągu trzech dni pająk potrafi wyprodukować tyle pajęczyny, ile wy-

nosi ciężar jego ciała. 

  - Bez snu człowiek może przeżyć maksymalnie 10 dni. 

  - Jeśli z kranu wycieka jedna kropla wody na sekundę, w ciągu doby 

zmarnuje się w ten sposób 16,8 litra, a przez rok 6,1 metra sześciennego 

czyli ponad 6 tysięcy litrów wody. 

 - Najtwardszym materiałem na świecie jest diament. Aby powstała na nim 

rysa, może to zrobić tylko drugi diament. 

- Początkowo oceany na naszej planecie rozpuszczały minerały i skały, 

wśród których było dużo sodu. Potem do oceanów dostawało się dużo 

chloru, dostarczanego przez czynne wulkany. Połączenie sodu i chloru 

spowodowało, że woda w oceanach jest słona.  



 

 

 
EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW  

 We wtorek 29.09.br w naszej szkole od-
był się Europejski Dzień Języków. W tym dniu 
przygotowaliśmy elementy kultury angielskiej, 
rosyjskiej i białoruskiej. Sprzedawaliśmy ciasta, 
ciastka z napisem "smacznego" w różnych języ-
kach i potrawy charakterystyczne dla regionów 
Białorusi i Rosji, wykonane przez rodziców i 
uczniów ZS w Gródku. Uzbierane pieniądze zo-
stały przekazane na Radę Rodziców. 

 

 Wolontariat Europejski po raz drugi:                                   

Nowi zagraniczni wolontariusze w Gródku  

 

W bieżącym roku szkolnym, po raz kolejny,Zespół Szkół w Gródku go-

ści u siebie dwie zagraniczne wolontariuszki: Veronikę z Białorusi oraz 

Clemence z Francji. 

Dziewczyny przyjechały w ramach projektu Wolontariatu Europejskie-

go pod tytułem „Edukacja bez granic” - przygotowanego przez Stowa-

rzyszenie ANAWOJ z Michałowa. 

Wolontariat Europejski jest częścią unijnego programu Erasmus+, który  umożliwia młodym ludziom z ca-
łej Europy wyjazd do innego kraju jako wolontariuszy. Młodzież w ramach swoich działań może aktywnie 
wspierać organizacje lub instytucje, które współpracują z nimi. Daje to niepowtarzalną okazję do nauki 
samodzielności, języka obcego  oraz poznania odmiennej kultury. Corocznie kilkaset wolontariuszy przy-
jeżdża do naszego kraju w ramach Wolontariatu Europejskiego, ale i  podobna liczba młodych Polaków 
wyjeżdża za granicę. 
  
Veronika i Clemence będą aktywnie uczestniczyć  w życiu szkoły, podobnie jak w ubiegłym roku wolonta-

riuszki Andrea z Hiszpanii oraz Ina z Białorusi. Przez cały rok szkolny będą wspierać uczniów i nauczycie-

li Zespołu Szkół w różnych obszarach edukacji. W ramach ich działań znajdą się zajęcia z zakresu nauki 

języka obcego, zajęć plastycznych, muzycznych itd. Wolontariuszki wezmą aktywny udział w lekcjach ję-

zyka angielskiego oraz białoruskiego i rosyjskiego. Pomogą również przy organizacji różnych imprez oraz 

zaoferują wsparcie i ciekawe zajęcia w świetlicy szkolnej. 

Opiekunami wolontariuszek w szkole są panie Bożena Gąsowska, Elżbieta Greś, Anna Siegieńczuk oraz 

Grażyna Kamińska. 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Gródek, aby aktywnie włączali się w integrację  wolontariu-
szy w nowe dla nich środowisko. Z pewnością ułatwi im to odnalezienie się w gródeckiej społeczności 
oraz pozostawi wspaniałe wspomnienia, do których wolontariusze będą mogli sięgać po powrocie do swo-
ich krajów. 
  
Anna-SophiaPappai    (Stowarzyszenie ANAWOJ) 

http://www.spgrodek.edu.pl/graphics/20151020120051.png


 

                                                        

B i e g i   p r z e ł a j o w e  

       W dniu 14 września 2015r. w Boryku odbyły się biegi przełajowe. Chętne 

osoby z klas 4-6 brały udział w zawodach. Wśród klas IV zwyciężyła Wiktoria 

Karpiuk z chłopców najlepszy okazał się Kuba Wysocki. Najlepszymi piątoklasi-

stami okazali się Lena Sulżyk i Fabian Leonowicz, a z szóstych klas najlepiej po-

radzili sobie Paulina Lisowska i Wojciech Gryko. Na zawodach rejonowych nasi 

koledzy zaprezentowali się wspaniale. Najlepszą lokatę zajęła Agata Kardasz, a 

wśród chłopców Fabian Leonowicz. Agata i Fabian przeszli do kolejnego etapu.     

    Tu r n i e j  p i ł k i  n o ż n e j  

    W czwartek 17.09.2015r. na boisku przy ZS w Gródku zorganizowano 
eliminacje gminne VI Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP, najbardziej prestiżo-
wego i największego w Polsce turnieju piłkarskiego dla drużyn dziewcząt i 
chłopców. Organizatorem, na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, był 
Szkolny Związek Sportowy,a partnerami  PZU i PKN ORLEN. Rozgrywki przepro-
wadzono dla drużyn dziewcząt i chłopców, w dwóch kategoriach wiekowych:10
-11 lat (roczniki 2004 - 2005) oraz 12-13 lat (roczniki 2002 - 2003) 

 

     

SPORT W SZKOLE 
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Projekt edukacyjny o tematyce przyrodniczo – ekologicznej 

„PRZYRODA W CZTERECH PORACH ROKU”  

                   Na miejscu na pierwszo-

klasistów czekali pracownicy 

Nadleśnictwa Waliły: p. Małgo-

rzata Zbyryt raz p. Łukasz Ba-

nach. Pracownicy Nadleśnic-

twa pokazali dzieciom, czym 

różnią się poszczególne gatunki 

drzew, a także jak odróżnić 

drzewo liściaste od iglastego. 

Opowiadali o przygotowaniach 

zwierząt do zimy. Wycieczka 

taka - to obserwacja naturalnego ekosystemu świata roślin, zwierząt, oraz wspa-

niałe przeżycia dla dzieci. Pierwszaki poznawały przyrodę patrząc, słuchając i doty-

kając. Obserwowały las, który kryje w sobie wiele ciekawych tajemnic: np. poznały 

czyścicieli lasu (mrówki, żuka gnojowego). Poznały różnorodność szaty roślinnej 

lasu: drzewa iglaste, liściaste, krzewy, mchy i runo leśne. Słuchały odgłosów lasu, a 

do kącików przyrodniczych zbierały „skarby”, które jesień zostawiła w lesie. Były to 

kolorowe liście (tylko te, które same spadły z drzewa), szyszki, trochę mchu, suche 

igły drzew iglastych, kawałki kory, grzyby (kanie) oraz najważniejsze znalezisko pa-

rostek – poroże kozła sarny. Uczniowie nauczyli się prawidłowego zachowania się 

w lesie, by nie ucierpiała leśna przyroda. Zrozumiały znaczenie lasu dla ludzi i 

zwierząt. Doświadczyły, że las to 

źródło świeżego powietrza. Wy-

cieczka do lasu wzbogaciła wie-

dzę pierwszaków oraz miała wa-

lory zdrowotne. Dzieci spędziły 

miło czas na świeżym, zdrowym 

powietrzu w otoczeniu pięknej, 

malowniczej przyrody leśnej. 

Nie jest to ostatnie spotkanie 

uczniów z przyrodą – odwiedzą 

oni las i leśników zimą.  

 



 

Zespół redakcyjny:  

Agata  Kardasz, Marzena Urwan,  Na-

talia Niemirowicz, Luiza Gryszko,  Edy-

ta Puchalska, Bura Patrycja pod opieką 

p. Haliny Popławskiej  i Elżbiety Greś. 

 

 

Przychodzi Jasiu do domu szczęśliwy i mówi: 
- Nauczyłem się liczyć do dziesięciu: 2,3,4,5,6,7,8,9,10. 
- Jasiu, a gdzie jedynka? - pyta tata. 
- Jedynka jest w dzienniczku. 

Co to jest lekcja? 
- Jest to dłuższy okres potrzebny do przygotowania się 

do krótkiej przerwy. 
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