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6 czerwca naszą szkołę odwiedzili nie-

zwykli goście ze Stowarzyszenia 

„HAPPY DOG”, którzy dla uczniów klas 

I-VI przeprowadzili zajęcia na temat ob-

owiązków wiążących się z posiadaniem 

psa. Uczestnicy spotkania nabyli pod-

stawową wiedzę potrzebną do prawidło-

wego zachowania w stosunku do zwie-

rząt, nauczyli się jak zachować się w 

kontakcie z psem, jak odczytywać pod-

stawowe sygnały wysyłane przez niego 

i jaką przyjąć wobec nich postawę. Za-

jęcia cieszyły się ogromnym zaintereso-

waniem, bowiem największą atrakcją 

była obecność psów, które aktywnie 

 

 

                                                               WYCIECZKA SZKOLNA Toruń – Biskupin - Ciechocinek  

W dniach 6 - 7 czerwca 2016 roku 

uczniowie klas 6a i 6b wraz z wycho-

wawcami p. Haliną Ignatowicz i p. 

Haliną Popławską wyjeżdżali na 2-

dniową wycieczkę trasą Toruń – Bi-

skupin - Ciechocinek. Głównym ce-

lem wycieczki było zapoznanie 

uczniów z regionem kujawsko - po-

morskim w zakresie geograficzno - 

etnicznym, dziedzictwem historycz-

no – kulturowym. Uczniowie poznali 

historię Torunia i jego zabytków. 

Zwiedzili ruiny Zamku Krzyżackiego i 

jego podziemia. Pogłębili wiedzę 

dotyczącą Mikołaja Kopernika, po-

znali historię planet Układu Słonecznego podczas udziału w seansie filmowym w Planetarium. Sercem pla-

netarium jest projektor, który służy do wiernego odtwarzania wyglądu nieba z dowolnej chwili i dowolnego 

miejsca na Ziemi. Tak więc na sztucznym niebie, którym jest kopuła o średnicy 15 m, można było zobaczyć 

układ wszystkich 6000 gwiazd widocznych gołym okiem, konfigurację planet na tle zodiaku, układ gwiazdo-

zbiorów, fazy Księżyca, zaćmienia - słowem wszystkie zjawiska widoczne z Ziemi na niebie prawdziwym, i co 

najważniejsze o wiele szybciej niż w rzeczywistości. Drugiego dnia zwiedzili miejsce związane z początkami 

Państwa Polskiego – Skansen Archeologiczny Biskupin, zapoznali się z trybem życia ludzi w okresie brązu i 

żelaza. Gród w Biskupinie jest jednym z nielicznych stanowisk archeologicznych w Polsce zawierających peł-

nowymiarowe rekonstrukcje wału obronnego, falochronu, bramy, ulic i budynków mieszkalnych. Zwiedzili 

też Ciechocinek, miasto uzdrowiskowe, słynące z tężni solankowych -zespół trzech tężni solankowych 

wzniesionych w XIX wieku. Jest to największa tego typu drewniana konstrukcja w Europie. Byli w Grocie so-

lankowej - naturalnym inhalatorium wewnątrz tężni, jedyne w Polsce i niepowtarzalne w Europie. 



DZIEŃ WIOSNY   

Dnia 21 marca wszyscy uczniowie 
klas IV-VI spędzili czas w szkole na 
sportowo, naukowo i wesoło. Ra-
zem z p. Elżbietą Greś i p. Iwoną 
Lech uczniowie obejrzeli filmową 
adaptację lektury „Mikołajek”, w 
sali w nr 10 odbyły się zajęcia kom-
puterowe pod opieką p. Haliny Po-
pławskiej, w s. nr 15 chętni ucznio-
wie pod kierunkiem p. Ireny Nos 
rozwijali swoje umiejętności języ-
kowe. Na boisku szkolnym nauczy-

ciele wychowania fizycznego p. Alina Gościk wraz z p. Marcinem Józwowiczem przeprowa-
dzili wiosenny turniej piłki nożnej. Pierwsze miejsce zdobyła klasa Vb, drugie Va, zaś miejsce 
trzecie klasa VIa. Najlepszym strzelcem turnieju został Fabian Leonowicz, zawodnikiem Alek-
sander Bura, bramkarzem Wojciech Dziermański. Najlepszymi zawod-
niczkami turnieju zokazały się Sandra Mieleszko z klasy IV i Paulina Li-
sowską z klasy VI. Wyróżniono również grupę taneczną „Akro Dan-
ce” (Ola Woronowicz, Kinga Litwińczuk, Weronika Kondraciuk, Wikto-
ria Łukaszuk, Karolina Bułatowicz, Julia Markowska). W czasie zmagań 
sportowych dodatkowo opiekę sprawowały p. Monika Jaroszuk i p. 
Halina Ignatowicz. Zawodnikom gratulujemy sportowej postawy, a ki-
bicom dziękujemy za gorący doping swoim drużynom. 

Wycieczka na granicę państwa  

15 kwietnia 2016 r. uczniowie klasy III „a” 
razem ze swoją wychowawczynią Marią 
Abramowicz i panią Anną Kondratowicz 
uczestniczyli w wycieczce na granicę pań-
stwa w Bobrownikach. Zwiedzili przejście 
graniczne i poznali pracę funkcjonariuszy 
Straży Granicznej. Wycieczka była bardzo 
ciekawa, dzieci z dużym zainteresowa-
niem słuchały sierżanta SG, pana Jana 
Łotysza, który opowiadał o swojej pracy. 
W zwiedzaniu przejścia granicznego pana 
Jana wspierały funkcjonariuszki SG - st. 
chor. Andżelika Pasek - Mąka i chor. 
sztab. Anna Borawska.  



 

                       

Unihokej 
Drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Gródku zdobyła tytuł Mistrza 

Igrzysk Województwa Podlaskiego w Unihokeju. Podopieczne Eugeniusza Sa-
wickiego grały w składzie: Martyna Bura, Patrycja Bura, Joanna Chlabicz, Lui-
za Gryszko, Agata Kardasz, Paulina Lisowska, Natalia Niemirowicz, Oliwia No-
wik, Olga Sajewska, Izabela Trochimczyk, Marzena Urwan. Najlepszą zawod-
niczką turnieju została Marzena Urwan, tytuł najlepszej zawodniczki zespołu 

przypadł Natalii Niemirowicz. 
 
Dziewczęta od początku do końca były niepokonane. We wszystkich meczach 
zdobyły I miejsca. W rozgrywkach powiatowych pokonały zespoły z Michałowa 
10:0 i z Juchnowca 9:0. W półfinale Grupy Południowej zwyciężyły z Gonią-
dzem 7:1 i 6:1 z SP 3 z Bielska Podlaskiego. W finale Grupy Południowej zmie-
rzyły się z SP Augustowo, uzyskując wynik 4:1 i SP Jasionówka 6:0. W I rundzie 
finału wojewódzkiego dziewczęta z Gródka pokonały SP 11z Suwałk 4:0, SP Ja-
sionówkę 6:0, SP 45 z Białegostoku 7:0. W rundzie finałowej zwyciężyły 8:0 z 
SP3 z Augustowa i 6:1 z SP Niedźwiadna. W sumie dziewczęta strzeliły 73 
bramki i, dzięki znakomitej bramkarce – Patrycji Burze, straciły tylko 4 bramki.  



 Wieczór francuski 

11 maja po południu Clemens – wolonta-
riuszka przebywająca w Zespole Szkół w 
Gródku w ramach wolontariatu europejskie-
go Erasmus +  zaprosiła uczniów, ich rodzi-
ców, nauczycieli oraz  przyjaciół szkoły na 
spotkanie z kulturą, sztuką, historią i kuchnią 
francuską. W przygotowaniu wieczoru pomo-
gły trzy wolontariuszki z Francji i jedna z Hisz-
panii pracujące w przedszkolu w Michało-
wie    i w Białymstoku. 

Spotkanie rozpoczęło się hymnem francu-
skim zagranym przez Annę Sophię Papai i 
Clemens na skrzypcach i altówce. Następnie 
zaprezentowali się uczniowie klasy II a w piosence „Frere Jacques, Frere Jacques” (czytaj: frere żake, frere 
żake), czyli „Panie Janie”. Później Clemens przeprowadziła quiz ze znajomości ogólnej wiedzy na temat 
Francji. Wszyscy, zarówno dzieci jak i dorośli, świetnie poradzili sobie z odpowiedziami na pytania przygoto-
wane przez wolontariuszkę.  Dalsza część spotkania to podróż po Francji dzięki prezentacji multimedialnej. 
Najciekawsze okazały się  okolice Brestu – miasta w północno – zachodniej części Francji, w regionie Breta-
nia. Obok tejże miejscowości  tuż nad Oceanem Atlantyckim mieszka Clemens (z okien jej domu rodzinnego 
widać Atlantyk). 

Później zespół Kazka zaprezentował się w piosence francuskiej śpiewanej po raz pierwszy w kanonie, a 
przygotowanej przez Clemens, panią Kasię i panią  Marysię. Kolejnym utworem  była „Kupalinka” zaśpiewa-
na przy akompaniamencie gitary, na której zagrała Agata Mytych oraz altówki, na której grała wolontariusz-
ka. 

Na koniec dziewczęta z Francji uczyły ludowych tańców bretońskich, do czego  zaprosiły  i małych, i dużych 
zebranych na francuskim wieczorze. 

Inni? A może tacy sami? 
Jesteśmy inni, czy tacy sami? 

Nawet jeśli różny kolor skóry mamy? 

Nieważne gdzie mieszkamy i tak się dogadamy, 

choć inny język znamy. 

Inne charaktery, różne myśli, inaczej wyglądamy. 

Ale też wiele podobnego w sobie mamy, 

choćby to, że 

często takie same błędy popełniamy. 

Niepotrzebnie się z kogoś naśmiewamy, 

później naprawić się to staramy. 

Inni? Tacy sami? 

Jesteśmy prawie tacy sami  

i wiele wspólnego w sobie mamy: 

choćby dobre serca. 

To gwarancja, 

że będziemy przez siebie nawzajem tolerowani. 

 

Agata Kardasz  klasa VIb 



 

Inni, a jednak tacy sami 

Każdy człowiek na tym świecie, 

pewnie i ty o tym  wiesz, 

ma zachcianki  i marzenia,  

które w życiu spełnić chce. 

 

Młodych i starych, 

I kolorowych, 

nie bardzo chudych,  

nie bardzo zdrowych, 

łączy ta sama cienka nić, 

każdy chce szczęśliwym być. 

 

I chociaż każdy z nas jest inny, 

inne zwyczaje, kulturę mamy, 

to tak naprawdę  wszyscy na świecie 

nadal jesteśmy tacy sami. 

                                                                          Olga Sajewska  klasa VIa 

W dniu 1czerwca 2016 roku odbyła się środowiskowa impreza integracyjna z 

okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki.  

 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 pewna kobieta z Anglii kichała nieprzerwanie przez 977 dni? Wydaje się nie-
możliwe, 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? 



Spotkanie z zawodnikami Jagiellonii Białystok 

          25.02.2016r. naszą szkołę odwiedzili zawodnicy Jagiellonii Białystok Konstantin 

Vassiljev i Igors Tarasovs. Piłkarze odpowiadali na liczne pytania zadawane przez 

uczniów, przeprowadzili też krótki test wiedzowy. Przed wywiadem Fabian Leono-

wicz i Gabriel Grycuk, uczniowie klasy piątej, przedstawili przygotowaną prezenta-

cję multimedialną na temat Jagiellonii oraz dotychczasowego przebiegu kariery za-

proszonych gości.  

 



 

 

 

Nauczycielka na lekcji: 
- Kowalski, dlaczego nie masz 
w zeszycie wczorajszego tema-
tu lekcji? 
- Bo to nowy zeszyt 
- A gdzie stary? 
- Stary w robocie 

Zespół redakcyjny: 

Agata Kardasz,  Marzena Urwan,  

Natalia  Niemirowicz pod opieką  

p. Haliny Popławskiej i p. Elżbiety Greś.       

 

Nauczycielka na lekcji chce uspokoić 
gadających uczniów: 
- Bądźcie ciszej, bo was nie słyszę!  


