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Co w laboratorium piszczy?
Sobota 6 maja była kolejnym pracowitym dniem dla uczniów klas piątych.
Młodzi naukowcy Młodzieżowego Uniwersytetu Przyrodniczego UwB Uniwe
rsytet w Białym stoku uczestniczyli w zajęciach z Modułu II – „Co w laboratorium piszczy?”. W ramach projektu uczniowie
rozwijali swoje uzdolnienia w zakresie komunikacji, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego przy wykorzystaniu kadry dydaktycznej Uniwersytetu Białostockiego oraz laboratoriów biologicznych i chemicznych. W
Instytucie Chemii uczniowie uczestniczyli w zajęciach "Nasze domowe laboratorium - czyli chemia w kuchni i łazience" oraz w Instytucie Biologii w zajęciach "Tajemnice zielonego liścia".

Julia Markowska wyróżniona w konkursie literackim
„Sport, rodzina i ja”
Szkoła Podstawowa nr 5 w Białymstoku zorganizowała 5 Edycję Wojewódzkiego Konkursu Literacko-Plastycznego „Sport, rodzina i ja”. Na konkurs objęty
Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku, Wojewody Podlaskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego wpłynęło 120 prac literackich z języka polskiego i języka angielskiego. Wśród wyróżnionych znalazł się
utwór Julii Markowskiej z klasy Vb pt. „Moja sportowa rodzina”, zgłoszony
przez nauczyciela języka polskiego p. Elżbietę Greś.

Gródek na podium!
Na tegorocznym konkursie piosenki białoruskiej w Białymstoku nasz szkolny
zespół "Kazka" zajął III miejsce, gratulujemy!

Poznajmy lepiej wolontariuszki Sylvie i Anastazję
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Sylvia:
Lubię podróżować i poznawać nowych ludzi.
W wolnych chwilach uprawiam sport, słucham muzyki i spotykam się z
przyjaciółmi.
Boję się, że nie uda mi się osiągnąć moich planów życiowych.
Mam talent do rozśmieszania innych.
Nie udało mi się zdać za pierwszym razem jednego z egzaminów na studiach.
Marzą, aby być wolontariuszem w Afryce lub w Indiach.
Na bezludną wyspę zabrałabym przyjaciela.
Chciałabym poznać osobiście Indian z Ameryki Łacińskiej.
Złota Rybko spraw, abym miała pieniądze na podróże.

Anastazja:
Lubię dobrą książkę i słuchać muzyki.
W wolnych chwilach lubię spacerować.
Boję się stracić bliskich mi ludzi.
Mam talent do śpiewania.
Nie udało mi się nauczyć szybko biegać.
Marzę o podróży na Alaskę.
Na bezludną wyspę zabrałabym książki, filmy i czekoladę.
Chciałabym poznać osobiście Stephena Howkinga - brytyjskiego astrofizyka, kosmologa, fizyka.
Złota Rybko spraw, aby marzenia się spełniały.

„Mała księżniczka”
„Mała księżniczka” to słynna powieść brytyjskiej pisarki Frances
Hodgson Burnett, którą napisała w 1905 roku. W Polsce została wydana po
raz pierwszy w 1913 r.
Owa powieść opowiada o historii ośmioletniej Sary Crewe, córki hinduskiego kapitana, która trafia do szkoły z internatem Miss Minchin. Mimo
swych bogactw pozostała skromną, kulturalną i uprzejmą dziewczynką, dzięki
czemu w szkole nazywano ją „małą księżniczką”.
Wszystko zmienia się jednak, gdy w dzień jej jedenastych urodzin Miss
Minchin otrzymuje wiadomość o bankructwie i nagłej śmierci kapitana.
Sara przenosi się wówczas ze swej luksusowej komnaty do nędznego, zaniedbanego pokoiku na poddaszu. Zostaje wykorzystana do najcięższych posług, dostaje mało jedzenia i nawet zimą ubierana jest w cienką, przyciasną
sukieneczkę, przez co jest wycieńczona, głodna i zziębnięta. Jednak nie traci
pogody ducha, wykonuje swoją pracę sumiennie i żyje w nadziei, że jej los
wkrótce się odmieni.
Książka uczy nas pokory i umiejętności radowania się z najmniejszych
spraw, ukazując główną bohaterkę jako dziewczynkę silną, wytrwałą i cieszącą
się z życia pomimo licznych przeciwności. Pokazuje, jak pomagać innym, mimo
własnego nieszczęścia i jak wierzyć w spełnienie marzeń.
Poleciłabym tę książkę każdemu, kto chce zagłębić się w losy małej Sary
Crewe i przeżyć razem z nią piękną i wzruszającą przygodę.

Roksana Zawadzka kl. Vb

Akcja dla Oliwki
„Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć:
dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego” (Papież Franciszek).
Te słowa "Dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego" może powiedzieć
każdy, kto pomógł w organizacji lub brał udział w zabawie charytatywnej
„Akcja dla Oliwki”.
Wolontariusze wraz z opiekunami ze Szkolnego Koła Młodszego Wolontariatu
„Pomocnicy” pragną podziękować Wszystkim DARCZYŃCOM oraz UCZESTNIKOM dzisiejszej „Akcji dla Oliwki” za dobre serce, wsparcie, aktywny udział i
pomoc. Szczególne podziękowania za całodzienne wsparcie kierujemy do
p. Monika Mieleszko i p. Marty Łukaszuk.
Do charytatywnej akcji aktywnie włączyła się Rada Rodziców Zespołu Szkół W
Gródku oraz Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Lepsze Jutro” w Gródku ze słodkim kiermaszem. Dziękujemy WSZYSTKIM kochanym rodzicom za pyszne
słodkości, które wszystkim bardzo smakowały.
Dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu wielu
osób zebraliśmy 3068,67 zł, w tym z kiermaszu
słodkości 970,00 zł natomiast zabawy charytatywnej 2098,67 zł. Pieniądze zostały przekazane
na konto Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” w Gródku z przeznaczeniem na terapię i rehabilitację Oliwii Bielenia.

Dzień Dziecka 2017
1.06.2017roku dzieci miały swoje święto. Wszyscy świetnie się bawili w Uroczysku Boryk. Były różne zabawy i pokazy.

Koło „Mały Patriota”
Nie dawno odbyło się ostatnie spotkanie koła zainteresowań
„Mały Patriota”. Były to zajęcia podsumowujące, których celem
było usystematyzowanie wiadomości zgromadzonych podczas
wszystkich spotkań. Dzieci podzielone na dwie drużyny (białą i
czerwoną) wzięły udział w „Quizie o patriotyzmie”. Uczestnicy
zmierzyli się w kilku konkurencjach, m.in. „Czyja to flaga?”;
„Kalambury”; „5 sekund”; „Prawda czy fałsz” itd. Po wyrównanej rywalizacji, w quizie zwyciężyła drużyna czerwonych.
Uczniowie z dwóch drużyn otrzymali nagrody, które sfinansowała niezawodna Rada Rodziców. Oprócz nagród za wzięcie
udziału w zabawie podsumowującej, każdy uczestnik koła
otrzymał pamiątkowy kubek. Bardzo dziękuję „Małym Patriotom” za aktywny udział w zajęciach, a Radzie Rodziców za sfinansowanie nagród.

„Książki to najlepsi Twoi przyjaciele"
Nie wyśmieją, nie zdradzą, a nauczą wiele” (Jan Rak) – to motto
przewodnie apelu dyplomowego zorganizowanego przez bibliotekę szkolną.
Na apelu zostały wręczone nagrody i dyplomy uczestnikom konkursu recytatorskiego, który odbył się w kwietniu w związku z
obchodzonym 2 kwietnia Międzynarodowym Dniem Książki dla
Dzieci. Uczniowie recytowali wiersze o książce, bibliotece, czytaniu. Dzięki hojności Rady Rodziców Zespołu Szkół wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe. Biblioteka
Publiczna w Gródku ufundowała nagrodę Matyldzie Oniszczuk
za recytację wiersza autorskiego oraz Julii Deryng wyróżnionej
uczennicy gimnazjum.
Kilku laureatów konkursu zaprezentowało się na apelu recytując piękne wiersze o książkach.

SUCHARY:
Dlaczego ściany nie toczą między sobą wojen?
-Bo między nimi jest pokój.
Jakie są ulubione ryby
matematyka?
-Sumy

Spotyka Jasio po latach starą nauczycielkę z liceum:
- No co u ciebie słychać Jasiu, co porabiasz?
- A wie Pani, chemię wykładam.
- Niemożliwe, a gdzie Jasiu?
- W "Biedronce".

Jasio poszedł na lekcje chóru.
Pani mówi do Jasia:
- Zaśpiewaj jakąś piosenkę.
- Wlazł kotek na płotek...
- Wyżej Jasiu.
- Wlazł kotek na drzewo..
- Wyżej Jasio.
- Wlazł kotek na domek...
- Wyżej Jasio.
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