
Szkoła Podstawowa w Gródku 

www.spgrodek.edu.pl1 

wydanie świąteczne 2018/2019 



Akcja charytatywna  

„Festiwal Zdrowia"  

„Nie ma nic cenniejszego niż zdro-
wie. Nie ma nic piękniejszego niż 
zdrowe dziecko.” W piątek 23 li-
stopada 2018 roku Młodsi Wolon-
tariusze oraz wspaniali rodzice 
zorganizowali akcje ph.: „Festiwal 
zdrowia”,  celem było zebranie 
funduszy na rzecz Fundacji 
„Pomóż Im”.  

Wszyscy chętni mogli zjeść 
m.in.  
zdrowe przekąski, tosty,  
naleśniki, owocowe szaszłyki ,  
sałatki, fit snickersy, kanapki,  
wypić świeży sok.  

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, 

Rodzice i Uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Gródku  

zapraszają na Jasełka 

21 grudnia 2018r  godz.. 11:00 

(mała sala gimnastyczna)  



Międzyszkolny Konkurs Kolęd i 

Pastorałek  

" BÓG JEST WŚRÓD NAS" 
 12.12.2018r. odbyła się już trzecia edycja Międzyszkolnego Konkur-
su Kolęd i Pastorałek w szkole Gródku, która z roku na rok cieszy się co-
raz większą popularnością wśród dzieci i młodzieży.  
Konkurs ma za zadanie kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia. 
Rozbudzenie w uczniach wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek. Roz-
budzenie wśród uczniów zainteresowań muzycznych oraz prezentacje 
ich talentów. 

Międzyszkolny Konkurs   

Kolęd i Pastorałek  



Apel dyplomowy -  

"Książka to przyszłość"  

 6 grudnia odbył się apel dyplomowy podsumowujący działania biblioteki 
szkolnej w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Pani dyrek-
tor Anna Grycuk,  zwróciła uwagę jak ważna jest zbiórka makulatury prowadzona 
przez szkolną bibliotekę Zebrane przez szkołę 8200 kg uratowało około 117 
drzew, a za pieniądze (1640 zł) uzyskane ze sprzedaży makulatury zostaną zaku-
pione nowe książki do biblioteki szkolnej.  

 5 grudnia to Międzynarodowy 
Dzień Wolontariusza, właśnie dlate-
go z tej okazji w Szkole Podstawowej 
w Gródku zorganizowano apel mó-
wiący o pracy wolontariusza. 

Wszystkich zaangażowanych w bez-
interesowną pomoc nagrodzono.  

5 grudnia  

Dniem  Wolontariusza 



SŁOWO MA MOC 

 12.12.2018r.  uczniowie kl. 5a wraz z rodzicami zorganizowali 
kiermasz słodkości pod hasłem "Weź ze sobą słowo i podaj da-
lej". Zadanie było bardzo proste. Trzeba było przyjść na kier-
masz, kupić coś słodkiego, wylosować słowo, przeczytać, a na-
stępnie przekazać je drugiej osobie.  

 



Świąteczna Zbiórka        

Żywności  
 30.11 i 01.12.2018r. przy współpracy z Bankiem Żywności 
Suwałki - Białystok i sklepem „Lewiatan” odbyła się  Świąteczna 
Zbiórka Żywności. Do akcji włączyli się wolontariusze ze Szkol-
nego Koła Wolontariusza. Dzięki  ofiarności mieszkańców naszej 
gminy mogliśmy zebrać 168,27 kg żywności, która zostanie prze-
kazana potrzebującym rodzinom w naszej gminie.  



Kuchnia świąteczna 

 Świąteczne pierniczki. Trudno sobie wyobrazić bez nich święta.     
Oto najlepszy przepis na świąteczne pierniczki. 
 
Składniki: 
 80 dag mąki  
 45 dag miodu  
 5 dag cukru pudru  
 20 dag masła  
 2 jajka  
 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia 
 40 g przyprawy do piernika  
2 łyżeczki kakao 

 

 

Przygotowanie:  
Masło rozpuścić z miodem w garnuszku i 
zostawić do ostygnięcia. Na stolnicy prze-
siać mąkę, wymieszać z suchymi produkta-
mi: soda, cukier, kakao, przyprawa do piernika) Zrobić kopiec, w środku 
dołek, do którego wbić jajka i powoli mieszając, dolewać masło z mio-
dem Mieszamy całość do czasu, gdy ciasto zrobi się tak gęste, że trze-
ba zacząć wyrabiać je rękami Po ugnieceniu wałkujemy na cienkie plac-
ki i wycinamy pierniczki Układamy na blasze wyłożonej papierem do 
pieczenia, pieczemy ok. 8 minut w 180 stopniach. Po ostudzeniu zdobi-
my wg uznania. 
 

 



Pani nauczycielka - Jasiu kiedy odrabiasz pracę do-

mową ? 

Jasio - Po obiedzie . 

Pani nauczycielka - To dla czego nie masz odrobio-

nej pracy domowej ? 

Jasio - Ponieważ wczoraj nie było obiadu. 

Przez jakie ryby można skakać? 

-Przez płotki 

Sąsiad pyta sąsiada:  
- Jak minęły święta?  
- Wspaniale! Żona serwowała 
mi same zagraniczne potrawy.  
- Jakie?  
- Barszcz ukraiński, fasolkę po 
bretońsku, pierogi ruskie i 
sznycel po wiedeńsku z kapu-
stą włoską.  

Redagowała: 

Katarzyna Bielenia kl. VIIIb  

 


