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    A w tym numerze m. in.:

ferie

ferie

        

         Wszystkim uczniom,       
              nauczycielom 
                  życzymy 
                 udanych, 
bezpiecznych ferii zimowych, 
zasłużonego odpoczynku !!!

     

    Najważniejsze wydarzenia, imprezy, akcje, uroczystości     
                                     w I semestrze.

                             Sukcesy naukowe i sportowe.       

                                   Kącik wolontariatu.

                    

      
       Czas posumować I semestr r. szk. 2022 / 2023 !

Duuużo się działo !

wybór: R.

wybór: R.
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             Bezpieczne ferie - kilka zasad, 
                o których trzeba pamiętać!

           Wychodząc, ubierz się               
          odpowiednio do pogody!

    
    W czasie zabawy uważaj, 
      by nie wyrządzić sobie 
          i komuś krzywdy!

      Baw się, spotykaj się ze         
   znajomymi w bezpiecznych     
                 miejscach !

 
         Jeżdżąc na łyżwach, 
           uważaj na innych, 
      zachowaj ostrożność!!!

ferie

   Jak najmniej siedzenia przed   
     komputerem, jak najwięcej     
  ruchu na świeżym powietrzu,   
       aktywności fizycznej!!!

   Gdy wychodzisz na dłużej,       
  zabierz ze sobą naładowany     
  telefon, aby w razie potrzeby 
 skontaktować się z rodzicami!

  Nie spotykaj się z nieznanymi   
    osobami, poznanymi przez 
 Internet bez obecności rodzica!

       Bądź         
    widoczny 
   na drodze,
 miej elementy
odblaskowe!

  Zimą szybko
zapada zmrok!

narty

     Jeżdżąc 
   na nartach,   
    zachowaj     
      zasady 
 obowiązujące 
    na stoku!

    Zachowaj 
 ostrożność!!!

ferie

ferie

lodowisko

lodowisko

      

       Bądź 
  bezpieczny
   na drodze:   
   przechodź 
 we właściwych,
oznakowanych 
    miejscach!

lodowisko

śnieg
wybór: R.

wybór: R. wybór: R.

wybór: R.

wybór: R.

wybór: R.

wybór: R.

wybór: R.
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          Wybrane wydarzenia, uroczystości, akcje ...

      W SP 50 duuużo się dzieje ...
    Dzień szalonej   
           fryzury

5 września nasi poloniści wraz z uczniami klas IV –
VIII również włączyli się w ogólnopolską akcję

czytania utworów wieszcza narodowego.
Przybrała ona różnorodne formy. Część klas z

zaciekawieniem wysłuchała ballad: „Powrót taty”,
„Pani Twardowska” czy „Lilije” przeczytanych

przez nauczycieli. Inni uczniowie podjęli się
czytania „Świtezianki”, „Romantyczności” czy

wspomnianej już ballady „Lilije” z podziałem na
role, również z wykorzystaniem rekwizytów.

Jeszcze inni oglądali relację z obchodów
Narodowego Czytania w Ogrodzie Saskim i

słuchali mistrzowskich wykonań „Świtezianki”.

 Narodowe Czytanie „Ballad i romansów” 
            Adama Mickiewicza w SP 50.

Narodowe Czytanie

fryzury

28.09.2022 r. po kampanii
wyborczej odbyły się wybory do
Zarządu Samorządu
Uczniowskiego. Przewodniczącą
SU została Natalia Maciejczuk z
klasy 7c, a Zastępczynią –
Aleksandra Madejska z klasy 8d.
Dnia 6 października 2022 r. obie
dziewczyny razem z opiekunkami
SU: Emilią Fadejew oraz
Małgorzatą Ostrowską spotkały się
z Panią Dyrektor Ewą Marią
Chociej, która pogratulowała
zwyciężczyniom i życzyła owocnej
pracy na rzecz społeczności
szkolnej.

wybór: R.

wybór: R.
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 "MyHerit Project" -
program Erasmus+

  Wybrane wydarzenia, uroczystości, akcje - 
                              ciąg dalszy

Z okazji Dnia
Gier
Planszowych
Samorząd
Uczniowski
SP50 wziął
udział w
ogólnopolskiej
akcji "10.10 o
10.10 zróbcie
sobie przerwę
na planszówkę
w szkole"
Wszyscy
nauczyciele i
uczniowie miło
spędzili czas,
grając w swoje
ulubione
planszówki.

planszówki

planszówki

Uczniowie SP 50 z wizytą w szkole
partnerskiej w ramach realizacji
międzynarodowego projektu pt.
"MyHerit Project" - program
Erasmus+.
Poznali m. in. tajniki programu
Scratch, tworząc animację
komputerową do wspólnej gry,
zwiedzili meczet i starą część
miasta Bursa, spróbowali również,
jak smakuje turecka kuchnia.
Uczestniczyli również w
warsztatach ceramiki, poznali
miasto Iznik.
 

projekt

28.11. odbył się Wieczór poezji
wielu kultur. Uczniowie klas IV –
VIII recytowali wiersze w językach:
ukraińskim, białoruskim,
czeczeńskim, flamandzkim i
polskim. To spotkanie uświadomiło
nam, że poezja - mimo barier
językowych i kulturowych – wyraża
podobne emocje, uczucia. Każdy
uczestnik otrzymał pamiątkę
wręczoną przez p. wicedyrektor M.
Szpakowską.

poezja

17.12. chętni
uczniowie
wzięli udział w
warsztatach
florystycznych
i tworzyli
świąteczne
stroiki.

warsztaty wybór: R.

wybór: R.

wybór: R. wybór: R.

wybór: R.
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      Najważniejsze sukcesy naukowe naszych uczniów

 26 września 2022 r. w Zespole Szkół Mechanicznych
w Białymstoku odbyła się uroczystość wręczenia
aktów stypendialnych Prezydenta Miasta Białegostoku
za wyniki i osiągnięcia w nauce, za innowacyjną myśl
techniczną i w dziedzinie twórczości artystycznej.
W gronie stypendystów wyróżnionych za wyniki i

wybitne osiągnięcia w nauce znalazła się
uczennica naszej szkoły Karolina Michalak.

9 listopada 2022 r. w murach Centrum im. Ludwika
Zamenhoffa rozstrzygnięto V edycję Gry Miejskiej „Z
MARSZAŁKIEM PO BIAŁYMSTOKU”. Celem imprezy
było kształtowanie postaw patriotycznych wśród
młodzieży, rozbudzenie zainteresowania historią
Polski, upowszechnienie wiedzy na temat postaci i
dokonań Marszałka Józefa Piłsudskiego.

I miejsce zdobyła nasza drużyna „TROPICIELE
HISTORII” pod kierunkiem pani Marzeny Joki.

gra

II miejsce w
Ogólnopolskim
Konkursie Poetyckim
"Z inspiracji Księdza
Jana" zajęła
uczennica klasy 8B
Andżelika Klimowicz 
za wiersz "Uśmiechy
życia".

Uśmiech, który dostajemy od
Boga w prezencie
Uśmiech, który towarzyszy nam w
każdym momencie
Uśmiech, który nas trzyma, gdy
mamy problemy
Uśmiech, który jest łodzią, kiedy
toniemy
Uśmiech to piękno naszej duszy
Uśmiech, który na zawsze wzruszy
Uśmiech, który trwa tylko chwilę
Uśmiech, który daje nam siłę
Uśmiech dziecka - matce w
podzięce
Uśmiech, który raduje nasze serce
Uśmiech tylko łączy, nie dzieli
Uśmiech na zawsze nasze życie
odmieni
Uśmiech to nasza droga do nieba
...

dyplom

wybór: R.

wybór: R.
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sukces

  
  Sukcesów naukowych naszych uczniów 
                      ciąg dalszy ...

sukces

sukces

wybór: R.

wybór: R.

wybór: R.
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                Sport to zdrowie !!!

       
              Wybrane sukcesy sportowe naszych uczniów

28 września
odbyły się w
naszej szkole
Igrzyska Miasta
Białegostoku w
Piłce Nożnej.
Niestety pogoda
sprawiła, iż
zawody
musieliśmy
rozegrać na hali
sportowej.
Dziewczęta w
finale miasta
Białystok uległy
SP5 i

SP38
ostatecznie
zdobyły
brązowe
medale i III
miejsce w
mieście.

sport

           Złote Dziewczyny  i Brązowi Panowie
W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Miasta Białegostoku
w Sztafetowych Biegach Przełajowych dziewczyny z
naszej szkoły okazały się najlepsze w mieście.
Mistrzowski skład SP50: Weronika 7C, Valeryja 8F,
Dominika, Natalka, Gabrysia i Daria wszystkie 8G.
Po biegu dziewcząt równie dzielnie pokazali się
Panowie, zdobywając brązowy medal na ostatniej
prostej. Skład reprezentacji SP50: Piotrek i Jakub 8F,
Paweł i Adrian 8J, Jakub i Kacper 8G.

Finał Igrzysk Miasta Białegostoku w Piłce Nożnej
Chłopców - SP 50 kończy na IV miejscu. Po
ćwierćfinałach i półfinałach, dzisiaj panowie walczyli w
ścisłym finale. Niestety koledzy z SP5, SP43 i SP28
okazali się lepsi i nasi Panowie mogli odebrać puchar
za IV miejsce. Mały niedosyt został, jednak wiedząc iż
w ścisłym finale w piłkę nożną nie byliśmy od 13 lat,
zdobyte miejsce bardzo cieszy.
Skład reprezentacji: Mateusz i Wojtek 7C, Michał i
Damian 6D, Wojtek 6E, Radek, Franek i Norbert 5D,
Olek, Franek, Bartek i Łukasz 5C.

05.11.2022r w Hali Zespołu Szkół
Rolniczych w Białymstoku odbyły
się Wojewódzkie Zawody Halowe
LDK w Lekkiej Atletyce.
Wystartowało 10 uczniów SP 50
klas V-VIII. Poniżej najlepsze
wyniki i miejsca:
1. Markow Zofia kl 6b - skok w dal -
2 miejsce
2. Gutowski Kuba kl 8e - 2 miejsce,
skok w dal - miejsce 5
3. Siemion Paweł kl 5f - skok w dal
- 3 miejsce
4. Kiersnowska Gabriela kl 8 e - 4
miejsce
5. Marko Waleria kl 8f - 6 miejsce

wybór: R.
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Nasi koledzy i nasze koleżanki z klas
sportowych osiągają wiele sukcesów!

Vicemistrzostwo
Miasta

Białegostoku w
Unihokeju
Dziewcząt 

         Wybrane sukcesy sportowe naszych uczniów - 
                                       ciąg dalszy

Brązowe medale w Igrzyskach Miasta Białegostoku 
                            w KOSZYKÓWCE

    Reprezentacja chłopców z klasy
sportowej 8G rozegrała Finał Miasta
Białegostoku w Koszykówce. Wśród 4
szkół w finale, byliśmy jedyną szkołą,
gdzie koszykówka nie jest dyscypliną
wiodącą, a uczniowie trenują kosza w
klubach: Żubry, SPK i MKS Batory
Białystok. 
W pierwszym meczu przegrywaliśmy z
późniejszym Mistrzem SP 47 Białystok. W
meczu o brąz wygraliśmy z ZSP 5
Białystok 47:27, a na szyjach naszych
chłopaków zawisły brązowe medale.
Gratulacje: Bartek, Maciek, Kacper W.,
Michał, Kacper M., Adam, Marcel, Miłosz,
Kuba.

W grudniu w Markach dziewczyny
z kl. sportowej 8G rywalizowały z
koleżankami z Polski w II
Ogólnopolskim Turnieju Piłki
Ręcznej.
Rywalizację ukończyły na 4
miejscu. Wszystkie miejsca na
podium zajęły Kadry Wojewódzkie:
Mazowsza, Lubelska i
Świętokrzyska. Zespoły te złożone
są z najlepszych zawodniczek ze
swoich województw i były za silne
dla naszych "sportówek".Najlepszą
zawodniczką w naszym zespole
została wybrana: Gabrysia Miniuk.

sport

sport

wybór: R.

wybór: R.
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              Kącik wolontariusza

 „Szczęście to jedyna rzecz, która się 
        mnoży, jeśli się ją dzieli”.

„Każdy ma coś, co
może dać innym”.

wolontariat

Nasze koła wolontariatu oraz Samorząd Uczniowski
organizują wiele akcji charytatywnych, które służą
niesieniu pomocy, ale też uwrażliwianiu całej
społeczności szkolnej na potrzeby innych.
W tym roku pomagaliśmy m. in. fundacji Kotkowo,
schronisku "Dolina Dolistówka", fundacji "Pomóż Im",
Hospicjum im. Świętego Proroka Eliasza, seniorom
osiedla Nowe Miasto, uczniom naszej szkoły.

wybór: R.
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