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Z ŻYCIA SZKOŁY

        Samorząd Uczniowski  
                             w roku szkolnym 2016/2017                     

                        
   Magda Beling

     Wiktoria Jezierska
    Kinga Chochel

                          

    15.11.2016 r. na małej sali gimnastycznej odbył się apel
porządkowy, w którym uczestniczył II etap edukacyjny.
Podczas apelu Samorząd Uczniowski wraz z panią Joanną
Kurowską przypomniał uczniom kilka podstawowych
zasad zachowania w szkole i w czasie wyjść
zorganizowanych poza teren szkoły. Przypominamy także
o plakietkach, które każda klasa II etapu powinien zrobić.   
                                                               

                                                                                 Wiktoria Jezierska

Ważne informacje:

Dzień
tygodnia

pedagog
Sylwia Gumińska

psycholog
Urszula Łopaciuk

Poniedziałek 8:30-13:30
gabinet 27

-

Wtorek 8:30-12:30
gabinet 27

12:30-14:30 świetlica

7:30-11:15
gabinet 27

Środa 9:30-11:25
12:25-14:30
gabinet 27
11:25-12:25

zaj.dodatkowe

12:00-16:45
gabinet 27
12:45-14:20
zaj.lekcyjne

Czwartek 9:30-12:30
gabinet 27

12:30-14:30 świetlica

13:00-16:45
gabinet 27

14:25-15:10.

zaj.lekcyjne

Piątek 9:00-11:30
gabinet 27

11:30-13:30 świetlica
13:30-15:00
gabinet 27

             Ważne wydarzenia w grudniu 
              i w styczniu w naszej szkole:

1. Poczta Świętego Mikołaja – konkurs na najładniejszy lis do Św.
Mikołaja - prace oddajemy do p. Joanny Kurowskiej do 19 grudnia
(poniedziałek).

2. Kolorowy Dzień - klasa, która się przebierze, będzie najbardziej
kolorowo ubrana wygra jeden dzień bez pytania. 
Konkurs odbędzie się w styczniu. Wychowawcy poinformują Was  
o dokładnej dacie konkursu.

3. Konkurs na najładniej wykonaną postać świętego Mikołaja- każda
klasa II etapu edukacyjnego ma za zadanie przygotować postać
Świętego Mikołaja. Forma i technika pracy dowolna.
Rozstrzygnięcie konkursu 20 grudnia (wtorek).

4. Apel podsumowujący I semestr:
przedstawienie wyników nauczania, frekwencji poszczególnych
klas
wręczenie nagród i dyplomów za konkursy i akcje, które odbyły się
w I semestrze
przypomnienie o zasadach spędzania bezpiecznych ferii

                  Ogłoszenia!!!
Czy są wśród nas chętne osoby, które mogłyby pomagać swoim
rówieśnikom lub młodszym kolegom w nauce? 
Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się  do przewodniczącej
Samorząd Uczniowskiego.                                                

Ogłaszamy konkurs na komiks. Prace oddajemy do 15 stycznia 
2017 r. do biblioteki szkolnej. Najlepszy komiks będzie
opublikowany w gazetce szkolnej.

                       
                     Uwaga!!!

Podczas obiadów i śniadań uczniowie klas IV-VI 
zostawiają plecki w  wyznaczonym do tego miejscu.
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MODA

Moda szkolna na jesień-zima
dla młodzieży

Wywiad z Panem Łukaszem Budziwojskim

Łukasz Budziwojski

Dlaczego pan wybrał zawód nauczyciela?
Mój tata był nauczycielem i uczył historii.W szkole podstawowej byłem przekonany, że nie pójdę w jego
ślady. Jednak już w liceum moje plany i cele się zmieniły i wiedziałem, że chcę pracować z dziećmi i
młodzieżą.
Ile lat pan uczy w naszej szkole?
We wrześniu rozpocząłem szósty rok pracy w szkole.
Czy lubi pan swój zawód?
Bardzo go lubię i w tej chwili nie wyobrażam sobie pracy w innym zawodzie. Konfucjusz powiedział
kiedyś „wybierz sobie zawód, który lubisz, a całe życie nie będziesz musiał pracować" Coś w tym
jest...
Czy ma pan hobby?A jeśli tak to jakie?
Mam to szczęście, że zawód który wybrałem i wykonuję jest związany z moim hobby, którym jest
sport, a szczególnie piłka nożna.Oprócz tego lubię w wolnych chwilach słuchać muzyki. 
Jeśli nie udałoby się panu zostać nauczycielem to kim pan by został? 
Trudne pytanie.Na pewno pracowałbym z ludźmi, ponieważ nie wyobrażam sobie siebie np.w biurze.
Poza tym nie przepadam za tzw.,,papierkową robotą”. Kiedyś chciałem też zostać wokalistą
rockowym.
Jakie cechy pan ceni w człowieku a jakich nie lubi?
Nie znoszę kłamstwa. Swoim uczniom powtarzam często, że wolę najgorszą prawdę od
kłamstwa.Poza tym lubię ludzi uśmiechniętych i pozytywnych- takich, którzy zarażają swoim
optymizmem.
Jakie jest pana marzenie?
Jako rodzic najskrytsze marzenie związane są z moją rodziną. Chciałbym, żeby moje dzieci były
zdrowe i szczęśliwe. Marzę , aby robiły w życiu to co lubią.
Jakie zmiany chciałby pan wprowadzić w naszej szkole?
Hmmm...Ogólnie to bardzo pozytywnie oceniam naszą szkołę, ale może radiowęzeł
i muzyka na przerwach to nie byłby zły pomysł?!

wywiad przeprowadzili: Wiktoria i Damian

Moda dla naszych
nauczycieli:)

gg

         Uwaga powraca moda na sportowy styl.
Moda na sport to już nie tylko kolorowe stroje i
zwyczaj noszenia adidasów do wszystkiego.
Dres jeszcze nigdy nie był tak stylowy. I choć
przywykliśmy do widoku sportowych butów,
czy czapek z daszkiem na ulicach, wciąż dla
wielu noszenie dresu na co
dzień to niecodzienność. Tymczasem sezon
jesień-zima 2016 to kolejna odsłona mody na
sport i wygodę. Dres jest wygodny, ale może
być też stylowy-wystarczy poszukać nieco
niestandardowych fasonów.

          Moim zdaniem, strój powinien być
wygodny, swobodny, ale z elementami
formalnymi. Każda nauczycielka powinna mieć
w swojej szafie koszulę ze sztywnym
kołnierzykiem, białą lub z delikatnym
deseniem. Niezbędne są także klasyczne
spodnie- granatowe, szare lub czarne, dobrej
jakości top bawełniany, mała czarna sukienka
na specjalne oficjalne wyjścia. Warto
zainwestować w ołówkową spódnicę, buty na
wysokim obcasie.

Alicja

J.K.

grafika Google



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 1 12/2016 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLOkiem Ucznia 1

     
Po raz czwarty  w Szkole Podstawowej nr 1 w Gronowie Górnym został zorganizowany
konkurs „Mistrz Pięknego Czytania”. Konkurs miał na celu propagowanie czytelnictwa wśród
dzieci oraz wzbudzić zainteresowania książką, jako dobrem kulturowym. Ważnym elementem
było podniesienie poziomu czytelnictwa w klasach IV-VI, kształcenie umiejętności płynnego
czytania oraz rozbudzenie zainteresowań literaturą dziecięcą. Z każdej klasy udział brały trzy
osoby, wyłonione przez organizatorów podczas eliminacji zorganizowanych w bibliotece
szkolnej. W I etapie konkursu każdy uczestnik czytał fragment tekstu z wybranej przez siebie
książki. Jury oceniało głośne czytanie wybranego fragmentu przez uczniów. Najlepiej
czytająca osoba z każdej klasy  przechodziła do II etapie konkursu. W II etapie konkursu,
każdy z uczestników zaprezentował wskazany przez organizatorów tekst z książki- „Książka
nad książkami” A. Kamieńskiej. Powołana komisja konkursowa przy ocenie czytania brała
pod uwagę: tempo, intonację, płynność, poprawność czytania oraz dykcję.
Tytuł Mistrza pięknego czytania otrzymał :                                                                                      
                             I miejsce Jakub Melka z kl. V
                             II miejsce zajęła: Adrianna Kucewicz z kl. VI
                             III miejsce zdobyła Anna Gąsior z kl. IV
Pozostali uczniowie otrzymali nagrody pocieszenia i dyplomy za udział w konkursie.
 



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 1 12/2016 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Okiem Ucznia 1

15 i 18 listopada 2016 r. odbył się konkurs recytatorski dla I i II etapu
edukacyjnego „Słowo o Polsce” zorganizowany przez bibliotekę
szkolną. Poziom był wysoki, wiersze zróżnicowane i wskazujące na
szerokie horyzonty czytelnicze rodziców i pedagogów. Warto
podkreślić, że młodzi recytatorzy nauczyli się utworów ze zrozumieniem
ich treści i dbali, by poprzez mimikę i tonację głosu wyrazić zawarte w
wierszach uczucia. 
W I etapie zwyciężyli:
I miejsce Zuzanna Zabaryłło kl. II a
II miejsce Wanessa Zajączkowska kl. II b
II miejsce Natalia Juchniewicz kl. I
W II etapie zwyciężyli: 
I miejsce Nikola Wójcik kl. VI   
II miejsce Ewelina Kuczyńska kl. V
III miejsce Anna Gonsior kl. IV



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 1 12/2016 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLOkiem Ucznia 1

ABC Zdrowia
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Google

                                            PAMIĘTAJ!!!
1. Dzień zaczynaj od wartościowego śniadania.
2. Wzbogać dietę o: kiszone ogórki, kapustę kiszoną, czosnek, cebulę,

pomidory.
3. Pamiętaj o częstym piciu wody.
4. Aktywność fizyczną na  świeżym powietrzu to samo zdrowie - zimą

trzeba jednak pamiętać o odpowiednim ubraniu.
5. Ubieraj się "na cebulkę"- kiedy wychodzisz z  domu jest zimno ,ale w

naszej przytulnej szkole jest ciepło.
6. Rano poświęć 5-10 min na gimnastykę, najlepiej przy otwartym oknie.

Soki to świetny sposób na dostarczenie organizmowi potrzebnych mu
składników Są zdrowe, smaczne i  proste w przygotowaniu

Read more http://www.zdrowylink.pl/dieta/soki-zdrowie-w-szklance/

Google

Google

Google

Google

Google

Google

Google

Google

Google

http://www.zdrowylink.pl/dieta/soki-zdrowie-w-szklance/
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Śniadanie Daje Moc 

      8 listopada w tysiącach szkół podstawowych w całej Polsce obchodziliśmy już po raz
szósty Dzień Śniadanie Daje Moc. Nasi najmłodsi, czyli uczniowie klas I – III oraz dzieci z
oddziału przedszkolnego, wzorem poprzednich lat, brali w nim również udział. Uczniowie,
wspierani przez nauczycieli i rodziców, samodzielnie przygotowali, a potem oczywiście zjedli
pyszne i zdrowe śniadanie. W tym dniu przeprowadzono również pogadanki na temat roli
śniadania, jako najważniejszego posiłku w ciągu dnia. Uczniowie przypomnieli sobie, że
dzięki śniadaniu mają siłę i energię do nauki i zabawy, lepiej się koncentrują na
wykonywanych zadaniach. Dowiedzieli się również, że zdrowe odżywianie to nie tylko zdrowa
żywność. Ważne jest też, by jeść pięć posiłków w ciągu dnia o stałych porach i bez
pośpiechu, systematycznie sięgać po nabiał, ryby i mięsa i ciemny chleb, a także pić wodę.
Mowa była też o niezbędnym ruchu oraz o unikaniu słodyczy i chipsów, które nie są zdrowe.

         Co słychać w klasach I-III ?
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Dnia 17 października 2016 r. uczniowie klasy II a Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym
odwiedzili biuro senatora Jerzego Wcisły. Uczniowie zadawali pytania, na które Jerzy Wcisła
chętnie odpowiadał. Na zakończenie uczniowie zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia. Więcej na: 
https://sites.google.com/view/klasa

https://sites.google.com/view/klasa
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            Kącik dla najmłodszych
    

                Christmas words                  

Google

ZS

Święta w Wielkiej Brytanii

     Święta Bożego Narodzenia w Polsce różnią się od tych w Wielkiej Brytanii. W
Zjednoczonym Królestwie święta Bożego Narodzenia rozpoczynają się 24 grudnia. Jednak w
przeciwieństwie do Polski, dzień ten nie ma tak rodzinnego i symbolicznego znaczenia. W
wigilijny wieczór dzieci zawieszają na kominku lub łóżkach specjalne kolorowe skarpety tzw
STOCKING. Następnego dnia, z samego rana czekają na nie prezenty! Każde dziecko chcąc
podziękować Gwiazdorowi za prezenty, zostawia mu pod choinką szklankę mleka i
ciasteczka. 25 grudnia, w Dzień Bożego Narodzenia, cała brytyjska rodzina zbiera się na
uroczystej kolacji, na której podawany jest pieczony indyk a na deser obowiązkowo pudding.
Natomiast 26 grudnia jest to tzw BOXING DAY. Nazwa tego święta pochodzi od wyrazu
BOX=PUDEŁKO. Tego dnia prezentami obdarowuje się pracowników, przyjaciół.

Google

ZS
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Boże Narodzenie w Polsce
Potrawy wigilijne

      W zależności od regionu i tradycji rodzinnych zestaw wigilijnych
potraw jest różny, ale zwyczajowo na wigilijnym stole powinny znaleźć
się wszystkie płody ziemi, a potraw powinno być dwanaście. Każdej
należy spróbować, co ma zapewnić szczęście przez cały rok. Do
najbardziej typowych należą: barszcz z uszkami (wymiennie w
niektórych regionach Polski z białym żurem, zupą grzybową, zupą
owocową lub zupą rybną), ryby, przyrządzane na różne sposoby z
najbardziej tradycyjnym karpiem smażonym i w galarecie, kapusta z
grochem, kapusta z grzybami, pierogi z kapustą, kasza z suszonymi
grzybami, fasola z suszonymi śliwami, paszteciki z grzybami, kotleciki z
ryżu z sosem grzybowym, kluski z makiem, cukrem i miodem, makiełki,
chałka z kompotem z suszonych owoców, zupa migdałowa czy z
tradycji wschodniej kulebiak, gołąbki i kutia. Zgodnie z polskim
zwyczajem potrawy wigilijne powinny być postne, czyli bezmięsnej i
bez użycia tłuszczów zwierzęcych. Post wigilijny jest dość
powszechnie przestrzeganym, mimo że obecnie nie jest nakazany w
żadnym z wyznań chrześcijańskich. Biskupi łacińscy zachęcają do
zachowania tego zwyczaju „ze względu na wyjątkowy charakter tego
dnia w Polsce".

Maria Kavelaars-Domańska: Boże Narodzenie (pol.). W: Polska
Misja Katolicka Amsterdam [on-line]. pmkamsterdam.nl. [dostęp
2013-12-25]
Boże Narodzenie – Tradycje (pol.). polishcenter.org. [dostęp 2013-
12-25].
The Shepherds' Mass (ang.). W: Polish-American Liturgical
Center.org [on-line]. liturgicalcenter.org. [dostęp 2013-12-25].

 

Święta święta tuż tuż...
    
          Kochani do świąt pozostało już tylko parę dni :) Jak tam wasze 
przygotowania do świąt ? U Nas przygotowania już się zaczęły
z początkiem listopada, chcielibyśmy zdążyć z robieniem ozdób
i uszczęśliwić swoimi skromnymi upominkami wszystkich przyjaciół,
znajomych i rodzinkę. Święta Bożego Narodzenia to najważniejsze
dni w roku, ludzie dzielą się opłatkiem i życzą sobie wszystkiego co
najlepsze, a zwierzęta mówią ludzkim głosem.

               Kiedy świąteczny kolorowy
               i suto zastawiony stół się
               pod ciężarem potraw ugina
               Kiedy kolędy śpiewa calutka rodzina
               Kiedy na ciemnym niebie pierwsza
               złocista gwiazdeczka już świeci
               Niech Cię w to Boże Narodzenie
               bogaty Mikołaj odwiedzi!
               Wszystkiego Najlepszego,
               spokojnych i radosnych chwil w gronie rodziny!
  
         Wszystkiego Najlepszego z okazji nadchodzących Świąt
          Wszystkim  Nauczycielom, Pracownikom Naszej Szkoły,
           Uczniom i rodzicom życzy redakcja Wielkiej Szóstki!!!

Świeta Bożego Narodzenia

Google

Google

Google

https://pl.wikipedia.org/wiki/Barszcz_%28potrawa%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uszka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karp
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapusta_warzywna_g%C5%82owiasta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierogi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kasza
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aliwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pasztet
https://pl.wikipedia.org/wiki/Migda%C5%82owiec_pospolity
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kulebiak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kutia
http://web.archive.org/web/20080107101742/http:/www.pmkamsterdam.nl/PL/Czytelnia/BozeNar.htm/
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_polski
http://web.archive.org/web/20131227031600/http:/www.polishcenter.org/Christmas/TRADYCJE.htm
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_polski
http://liturgicalcenter.org/?a=liturg&sub=trad&grupa=35&mod=49/
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
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Serdeczne pozdrowienia od klasy VI dla Pana
Wychowawcy. Wszystkiego co najlepsze,
spełnienia marzeń i pociechy ze swoich

szóstoklasistów!!!!!!!!!!!! :)

Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich
nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów:

Cudownych Świąt Bożego Narodzenia,
Rodzinnego ciepła i wielkiej radości, Pod
żywą choinką zaś dużo prezentów, A w

Waszych pięknych duszach wiele
sentymentów. Świąt dających radość i

odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy Rok.

        

       Niech te święta spokój Wam przyniosą, 
       a radość chodzi za Wami krok w krok.
          Niechaj dostarczą tyle optymizmu,
            by starczyło na cały Nowy Rok.

 

      Niech te święta życzeń dużo przyniosą,
       prezentów co nie miara naniosą.
       Niech kolęda w domu zagości,
       a Pani przyjmie wszystkich gości.
                             życzy klasa IV
                              Pani Edycie

 
                         Kochana Pani Marlenko,
                       dziękując Pani serdecznie
                   za dotychczasową współpracę
                      pragniemy złożyć życzenia
                           ciepłych i rodzinnych
                       Świąt Bożego Narodzenia
                        oraz samych sukcesów
                 w nadchodzącym Nowym 2016 Roku. 
                             Życzy klasa piąta!

  Dużo śniegu, smacznej rybki,
      lekkiej i niegroźnej chrypki,    
uśmiechu od ucha do ucha 
i pogody ducha w nadchodzące
święta życzą wszyscy uczniowie 
          ZS w Gronowie Górnym

ZS ZS
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	Uwaga!!!
	15.11.2016 r. na małej sali gimnastycznej odbył się apel porządkowy, w którym uczestniczył II etap edukacyjny. Podczas apelu Samorząd Uczniowski wraz z panią Joanną Kurowską przypomniał uczniom kilka podstawowych zasad zachowania w szkole i w czasie wyjść zorganizowanych poza teren szkoły. Przypominamy także o plakietkach, które każda klasa II etapu powinien zrobić.
	Podczas obiadów i śniadań uczniowie klas IV-VI  zostawiają plecki w  wyznaczonym do tego miejscu.
	Ważne wydarzenia w grudniu                i w styczniu w naszej szkole:
	Wywiad z Panem Łukaszem Budziwojskim

	MODA
	Moda szkolna na jesień-zima dla młodzieży
	Moda dla naszych nauczycieli:)
	Uwaga powraca moda na sportowy styl. Moda na sport to już nie tylko kolorowe stroje i zwyczaj noszenia adidasów do wszystkiego. Dres jeszcze nigdy nie był tak stylowy. I choć przywykliśmy do widoku sportowych butów, czy czapek z daszkiem na ulicach, wciąż dla wielu noszenie dresu na co dzień to niecodzienność. Tymczasem sezon jesień-zima 2016 to kolejna odsłona mody na sport i wygodę. Dres jest wygodny, ale może być też stylowy-wystarczy poszukać nieco niestandardowych fasonów.

	Po raz czwarty  w Szkole Podstawowej nr 1 w Gronowie Górnym został zorganizowany konkurs „Mistrz Pięknego Czytania”. Konkurs miał na celu propagowanie czytelnictwa wśród dzieci oraz wzbudzić zainteresowania książką, jako dobrem kulturowym. Ważnym elementem było podniesienie poziomu czytelnictwa w klasach IV-VI, kształcenie umiejętności płynnego czytania oraz rozbudzenie zainteresowań literaturą dziecięcą. Z każdej klasy udział brały trzy osoby, wyłonione przez organizatorów podczas eliminacji zorganizowanych w bibliotece szkolnej. W I etapie konkursu każdy uczestnik czytał fragment tekstu z wybranej przez siebie książki. Jury oceniało głośne czytanie wybranego fragmentu przez uczniów. Najlepiej czytająca osoba z każdej klasy  przechodziła do II etapie konkursu. W II etapie konkursu, każdy z uczestników zaprezentował wskazany przez organizatorów tekst z książki- „Książka nad książkami” A. Kamieńskiej. Powołana komisja konkursowa przy ocenie czytania brała pod uwagę: tempo, intonację, płynność, poprawność czytania oraz dykcję. Tytuł Mistrza pięknego czytania otrzymał :                                                                                                                    I miejsce Jakub Melka z kl. V                              II miejsce zajęła: Adrianna Kucewicz z kl. VI                              III miejsce zdobyła Anna Gąsior z kl. IV Pozostali uczniowie otrzymali nagrody pocieszenia i dyplomy za udział w konkursie.

	15 i 18 listopada 2016 r. odbył się konkurs recytatorski dla I i II etapu edukacyjnego „Słowo o Polsce” zorganizowany przez bibliotekę szkolną. Poziom był wysoki, wiersze zróżnicowane i wskazujące na szerokie horyzonty czytelnicze rodziców i pedagogów. Warto podkreślić, że młodzi recytatorzy nauczyli się utworów ze zrozumieniem ich treści i dbali, by poprzez mimikę i tonację głosu wyrazić zawarte w wierszach uczucia.
	W I etapie zwyciężyli:
	I miejsce Zuzanna Zabaryłło kl. II a
	II miejsce Wanessa Zajączkowska kl. II b
	II miejsce Natalia Juchniewicz kl. I
	W II etapie zwyciężyli:
	I miejsce Nikola Wójcik kl. VI    II miejsce Ewelina Kuczyńska kl. V
	III miejsce Anna Gonsior kl. IV
	ABC Zdrowia
	Co słychać w klasach I-III ?
	Śniadanie Daje Moc
	8 listopada w tysiącach szkół podstawowych w całej Polsce obchodziliśmy już po raz szósty Dzień Śniadanie Daje Moc. Nasi najmłodsi, czyli uczniowie klas I – III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego, wzorem poprzednich lat, brali w nim również udział. Uczniowie, wspierani przez nauczycieli i rodziców, samodzielnie przygotowali, a potem oczywiście zjedli pyszne i zdrowe śniadanie. W tym dniu przeprowadzono również pogadanki na temat roli śniadania, jako najważniejszego posiłku w ciągu dnia. Uczniowie przypomnieli sobie, że dzięki śniadaniu mają siłę i energię do nauki i zabawy, lepiej się koncentrują na wykonywanych zadaniach. Dowiedzieli się również, że zdrowe odżywianie to nie tylko zdrowa żywność. Ważne jest też, by jeść pięć posiłków w ciągu dnia o stałych porach i bez pośpiechu, systematycznie sięgać po nabiał, ryby i mięsa i ciemny chleb, a także pić wodę. Mowa była też o niezbędnym ruchu oraz o unikaniu słodyczy i chipsów, które nie są zdrowe.
	Dnia 17 października 2016 r. uczniowie klasy II a Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym odwiedzili biuro senatora Jerzego Wcisły. Uczniowie zadawali pytania, na które Jerzy Wcisła chętnie odpowiadał. Na zakończenie uczniowie zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia. Więcej na:  https://sites.google.com/view/klasa

	Kącik dla najmłodszych
	Christmas words

	Święta w Wielkiej Brytanii
	Święta Bożego Narodzenia w Polsce różnią się od tych w Wielkiej Brytanii. W Zjednoczonym Królestwie święta Bożego Narodzenia rozpoczynają się 24 grudnia. Jednak w przeciwieństwie do Polski, dzień ten nie ma tak rodzinnego i symbolicznego znaczenia. W wigilijny wieczór dzieci zawieszają na kominku lub łóżkach specjalne kolorowe skarpety tzw STOCKING. Następnego dnia, z samego rana czekają na nie prezenty! Każde dziecko chcąc podziękować Gwiazdorowi za prezenty, zostawia mu pod choinką szklankę mleka i ciasteczka. 25 grudnia, w Dzień Bożego Narodzenia, cała brytyjska rodzina zbiera się na uroczystej kolacji, na której podawany jest pieczony indyk a na deser obowiązkowo pudding. Natomiast 26 grudnia jest to tzw BOXING DAY. Nazwa tego święta pochodzi od wyrazu BOX=PUDEŁKO. Tego dnia prezentami obdarowuje się pracowników, przyjaciół.

	Boże Narodzenie w Polsce
	Święta święta tuż tuż...
	Kochani do świąt pozostało już tylko parę dni :) Jak tam wasze  przygotowania do świąt ? U Nas przygotowania już się zaczęły
	z początkiem listopada, chcielibyśmy zdążyć z robieniem ozdób
	i uszczęśliwić swoimi skromnymi upominkami wszystkich przyjaciół, znajomych i rodzinkę. Święta Bożego Narodzenia to najważniejsze dni w roku, ludzie dzielą się opłatkiem i życzą sobie wszystkiego co najlepsze, a zwierzęta mówią ludzkim głosem.
	Serdeczne pozdrowienia od klasy VI dla Pana Wychowawcy. Wszystkiego co najlepsze, spełnienia marzeń i pociechy ze swoich szóstoklasistów!!!!!!!!!!!! :)
	Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów: Cudownych Świąt Bożego Narodzenia, Rodzinnego ciepła i wielkiej radości, Pod żywą choinką zaś dużo prezentów, A w Waszych pięknych duszach wiele sentymentów. Świąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy Rok.
	Niech te święta spokój Wam przyniosą,         a radość chodzi za Wami krok w krok.           Niechaj dostarczą tyle optymizmu,             by starczyło na cały Nowy Rok.

	Dużo śniegu, smacznej rybki,       lekkiej i niegroźnej chrypki,     uśmiechu od ucha do ucha  i pogody ducha w nadchodzące święta życzą wszyscy uczniowie            ZS w Gronowie Górnym
	Kochana Pani Marlenko,
	dziękując Pani serdecznie                    za dotychczasową współpracę
	pragniemy złożyć życzenia
	ciepłych i rodzinnych
	Świąt Bożego Narodzenia
	oraz samych sukcesów
	w nadchodzącym Nowym 2016 Roku.                               Życzy klasa piąta!
	Niech te święta życzeń dużo przyniosą,        prezentów co nie miara naniosą.        Niech kolęda w domu zagości,        a Pani przyjmie wszystkich gości.                              życzy klasa IV                               Pani Edycie


