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Wigilie 

Klasowe  

 
Już od dawna w naszej 

szkole jest piękna tradycja 

obchodzenia klasowych Wigilii. 

Zazwyczaj są one 

przygotowywane przez 

uczniów oraz wychowawcę (oraz 

przy nieocenionej pomocy mam w 

domach). Wszyscy dzielą się 

obowiązkami.  

Szykowane są tradycyjne 

potrawy wigilijne, przynoszony 

opłatek (wszystko zależy od tego, co 

dana klasa sobie zaplanuje).  

Zwykle na takich Wigiliach 

robi się to, co w domu: śpiewa się 

kolędy, dzieli opłatkiem, próbuje 

pysznych potraw…  

W naszej szkole klasowe 

Wigilie w tym roku odbyły się w 

większości 22 grudnia. Pierwsze 

dwie lekcje odbyły się zgodnie z 

planem, oczywiście zależy, w 

których klasach, ponieważ niektórzy 

na drugiej lekcji udali się na jasełka, 

a niektórzy 

mieli je na 

trzeciej 

lekcji.  

Nie 

obyło się bez 

kolędowania 

do gabinetu 

Pana 

Dyrektora i 

pokoju 



nauczycielskiego.  

Jak co roku był to 

przepiękny czas. Jest 

to szkolny zwyczaj, 

który będę bardzo 

dobrze wspominać. 
 
 

Aleksandra 

Hurbańczuk 
 



Wolontariusze sztabu 460 w Zespole Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim. 

Było naprawdę zimno, ale daliśmy radę!!!  Relacja ze zbiórki w następnym numerze gazetki 

 



TOLERANCJA  

Dnia 1 grudnia 2017 roku w naszej szkole odbył się apel z 

okazji Dnia Tolerancji. 

Na początku młodzież zaprezentowała nam wiersze, 

a w dalszej części odbyło się przedstawienie na temat 

tolerancji, oczywiście nie mogłoby zabraknąć kilku 

piosenek i ciekawego tańca z flagami do piosenki Michała Szpaka. 

W apelu uczestniczyły dzieci z klasy 7a.  

  Uroczystość miała na celu przedstawienie nam, że najważniejsze to 

szacunek do drugiej osoby, ponieważ kolor skóry, narodowość czy nawet wiara 

nie są przeszkodą w nawiązywaniu przyjaźni.                     Martyna Maksymiuk  

******************************************************** 

Ostatni trening przed świętami adeptów klubu taekwondo 

 

************************************************************************* 

Uczniowie piszący do gazetki: Aleksandra Sidoruk, Magda Sawczuk, Dagmara Czuchan, 

Gabriela Doroszuk, Katarzyna Andrzejuk, Ewelina Klimkiewicz, Aleksandra Hurbańczuk,  

Jakub Horbowiec, Monika Korolczuk, Katarzyna Iwaniuk, Iga Ochnik, Bartłomiej Klimczuk, 

Marta Maksymiuk, Martyna Maksymiuk, Dominika Dacewicz, Kacper Caruk, Sebastian 

Kajka 

Opiekunowie gazetki: Iwona Andruszkiewicz, Monika Dwojak, Agnieszka Żuk, Paweł 

Charytoniuk 

kontakt: galimatias 8@wp.pl 

siedziba gazetki: Zespół Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim ul. 1 Maja 5 



WYJAZD KLAS V NA 

SPEKTAKL TEATRALNY 

  

Dnia 20.12.2017r. uczniowie klasy 

Va, Vb, VIa wzięli udział w wycieczce do 

Białej Podlaskiej na spektakl teatralny 

"Chłopcy z Placu Broni".  
 Wyjazd na spektakl zorganizowała 

pani Monika Dwojak. W opiece nad 

uczniami pomagały jej panie: Dorota 

Kuszneruk i Aneta Kulesza.   

Przedstawienie zostało przygotowane na podstawie powieści Ferenca Molnara przez 

aktorów z Teatru Współczesnego z 

Krakowa.  

Była to klasyczna adaptacja 

poruszającej historii o magii dzieciństwa, 

sile marzeń i drodze ku dorosłości. Wraz z 

rozwojem akcji widzowie poznawali 

perypetie grupy chłopców walczących o 

tytułowy plac. Ważną postacią była postać 

Nemeczka, który w obronie własnych 

przekonań poświęcił to co najcenniejsze – 

życie.  W spektaklu dało się zauważyć 

nacisk na pozytywne wartości takie jak 

prawda czy odwaga. Spektakl podobał się 

uczniom, bowiem na koniec rozległy się 

gromkie brawa. Mamy nadzieję, że takie 

wyjazdy będą organizowane częściej. 

 

 

*********************************************************** 

Książki, które warto przeczytać! 

Na zajęciach języka polskiego uczniowie dostali  dodatkową pracę, która polegała na 

stworzeniu listy książek, które pozwalają uchylić fantazji drzwi, powędrować w nieznane krainy i 

przeżyć wraz z bohaterami mnóstwo przygód. 

Oto uczniowskie propozycje:  

1.J.K.Rowling seria o Harrym Poterze 

2.M.Twain "Przygody Tomka Sawyera" 

3.H.Sienkiewicz "W pustyni i w puszczy" 

4.C.Collodi "Pinokio"  

5.C.S.Lewis seria "Opowieści z Narnii" 

6.R.Kipling "Księga dżungli" 

7.J.Korczak "Król Maciuś Pierwszy" 

8.J.W.Grimm "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków" 

9.J.Christa "Kajko i Kokosz" 

10."Merida Waleczna »                                                                                     Sebastian Kajka 



PROGRAM DOMOWYCH DETEKTYWÓW 

 

W naszej 

szkole już od ponad 

trzech tygodni 

realizowany jest przez 

wychowawców klas 5 

panią Monikę Dwojak 

i pana Pawła 

Charytoniuka . 

"Program 

Domowych 

Detektywów", 

którego celem jest 

przekonanie dzieci i 

młodzieźy, aby nie 

sięgały po alkohol 

zbyt wcześnie. 

 Raz w tygodniu uczniowie 

dostają nowe zeszyty ćwiczeń, w 

których na samym początku znajduje 

się komiks "Jaś i Małgosia na tropie".  

W każdym zeszycie znajdują się 

również zadania do wspólnej pracy z 

rodzicami w domu oraz uwagi dla 

rodziców. Rodzice wraz ze swoimi 

dziećmi tworzą Drużynę Domowych 

Detektywów. Domowym detektywem 

może zostać również: babcia, dziadek 

ciocia, ale najlepiej, żeby to byli 

rodzice.  

Po wykonaniu wszystkich 

zadań uczeń wypełnia kartę 

wyników i przynosi ją do 

wyznaczonego przez 

wychowawce miejsca.  

Kiedy minął cztery 

tygodnie zorganizowany zostanie 

Wieczór Jasia i Małgosi, podczas 

którego uczniowie zaprezentują 

swoje prace podsumowujące 

realizację programu. 

 

Małgorzata Kowalczuk 

 

 

 



 

3.01.2017 roku odbył się  Konkurs Kolęd i Pastorałek. Celem konkursu było kultywowanie 

pięknej polskiej tradycji śpiewania kolęd i pastorałek. Udział wzięło 36 uczniów. 

Z zaprezentowanych utworów komisja w składzie: p. Dorota Matejuk-Bąk, p. Grażyna 

Kraciuk, p. Stanisław Sosenko, wybrała zwycięzców. 

Wyniki przegladu Kolęd i Pastorałek 

  

KL. I - III 

 1. MICHALINA  ŻUK   I A 

 2. NATALIA BECHTA  III A 

 3. JULIA KSINIEWICZ III B  

  

KL. IV - VI 

1. AMELIA ROMANIUK VI B  

2. ALEKSANDRA  WAWRYNIUK  VI B 

3. PAULINA  OKSENIUK  VI A 

  

KL. VII - GIMNAZJUM 

1. ANNA TYCHMANOWICZ  VII B 

2. IZABELA CZAPSKA  II B GIMNAZJUM 

3. EWELINA  KLIMKIEWICZ  II B GIMNAZJUM 

 

 

 Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w konkursie za rok. Konkurs 

przygotowali : p. Dorota Matejuk- Bąk,   p. Stanisław Sosenko. 

Konkurs kolęd i pastorałek 



KONKURS  

PLASTYCZNY " KARTKA 

ŚWIĄTECZNA 2017 " 

W Białej Podlaskiej 

odbył się konkurs plastyczny 

zorganizowany przez Bialskie 

Centrum Kultury, który 

polegał na wykonaniu kartki 

świątecznej z okazji 

Świąt Bożego Narodzenia. 

Na konkurs wpłynęło 607 

prac, w tym 48 ze Szkoły 

Podstawowej w Janowie 

Podlaskim.  

W kategorii kl. I - III nagrody 

otrzymały uczennice naszej 

szkoły z kl. III c : Ewelina 

Ostapiuk, Patrycja Ostapiuk. 

W kategorii kl. IV - VII 

wyróżnienie otrzymał Mateusz 

Sawczyc z kl. V a. 

Podsumowanie 

konkursu oraz wręczenie nagród 

odbyło się 15 grudnia 2017 

r.  w Białej Podlaskiej.  

 Uczniów przygotował do 

konkursu Pan Stanisław 

Sosenko. 

 



               Koncert młodzieży z Białorusi 

Dnia 20 grudnia odwiedziła nas młodzież z Białorusi i mieliśmy przyjemność 

wysłuchania koncertu w jej wykonaniu. Swoim talentem oczarowali nas młodzi artyści oraz 

ich opiekunowie, a piosenki były wykonywane w j. rosyjskim i polskim. Na koniec i my 

pochwaliliśmy się naszą grupą taneczną.  

 Warto poznawać ludzi z innych krajów i ich kulturę!  

**************************************************** 

James Dashner "Więzień Labiryntu"- recenzja 
 

Kiedy Thomas budzi się w ciemnej windzie, jedyne co pamięta to swoje imię. Jakby ktoś wymazał jego 

wszystkie wspomnienia. Drzwi się otwierają i przez grupę nastoletnich chłopaków zostaje wyciągnięty do Strefy. 

Ogromnej przestrzeni otoczonej wysokimi murami. Po ich drugiej stronie znajduje się Labirynt. Przerażające miejsce 

kryjące w sobie wiele mrocznych tajemnic, które wielu członków Strefy będzie pamiętało do końca życia. Wszyscy 

chłopcy podobnie jak Thomas nie wiedzą, dlaczego się tam znaleźli, jednak próbują znaleźć rozwiązanie i wyjście z 

Labiryntu. W końcu musi jakieś być. Kiedy następnego dnia winda dostarcza tajemniczą osobę, wszyscy wiedzą, że 

nic nie będzie już takie same. Muszą jak najszybciej uciec z tego miejsca, ich czas się kończy. Jednak... Czy z 

Labiryntu na pewno jest wyjście? 

Książka naprawdę chwyta za serce. Trzyma w napięciu do ostatniej strony... a nawet dłużej ,kiedy sięga się 

po następną część trylogii. Styl autora jest przepiękny. Już pierwsze zdanie: "Powstał, rozpoczynając nowe życie, 

otoczony przeszywającą ciemnością i stęchłym, zakurzonym powietrzem." potrafi wzbudzić emocje. Przekazuje tak 

dużo o miejscu, gdzie znajduje się bohater w tak krótkim zdaniu. Niewiarygodne, jak Dashner miał wielkie 

wyobrażenie o świecie, który opisuje, przekazując je tak, aby wszyscy zrozumieli. Opis 

istot zamieszkujących Labirynt (których nazwy i opisy nie będę zdradzać) jest bogaty z 

najdrobniejszymi szczegółami. Czasami wolałam po prostu nie wiedzieć o niektórych 

rzeczach, tak aby nie martwić się o swój stan psychiczny, czy też niespodzianki w 

postaci koszmarów. 

Oceniając fabułę. Wszystko bardzo dobrze przemyślane ze szczegółami 

biorącymi duży udział w rozwoju akcji. Niespodziewane zwroty akcji, przysparzające o 

mały atak serca i  ta mgła tajemnicy wisząca nad wszystkim. Przejrzyste postacie 

oddzielające tych "dobrych od "złych". Główny bohater charakteryzujący się 

porywczością i podejmowaniem tak spontanicznych decyzji, że miało się ochotę 

nakrzyczeć na niego. 

Tę książkę po prostu TRZEBA przeczytać.       



Gwiazdkowe 

marzenie 

Moje pierwsze 

spotkanie z koralikami zaczęło 

się pewnego listopadowego 

wieczoru. Razem z mamą, 

wybrałyśmy się w odwiedziny 

do mojej koleżanki i jej mamy. 

Dorośli byli zajęci rozmową, a 

my strasznie się nudząc, 

oglądałyśmy telewizję.  

W końcu Tosia zaproponowała zabawę z 

koralikami. Dostałam specjalny szablon w kształcie koła i 

ogromne pudełko pełne różnokolorowych koralików. 

Zabawa polegała na układaniu różnych wzorów z 

koralików. Później należało je przykryć papierem do 

pieczenia i zaprasować gorącym żelazkiem. Końcowy 

efekt był niesamowity, wiec po powrocie do domu 

zapragnęłam by mieć takie same.  

Rozmawiałam o tym z mamą, ale ona nic mi nie 

odpowiedziała, tylko tajemniczo się uśmiechnęła. 24 

grudnia pod choinką znalazłam dwa ogromne pudełka 

pełne koralików o przeróżnych kolorach oraz szablony do 

ich układania.  

Od tamtej pory, każdą wolną chwilę poświęcam tej 

zabawie, tworząc różne wzory, bajkowe postacie, zwierzęta i 

mnóstwo innych rzeczy. Dowiedziałam się, że koraliki takie 

same jak moje lub podobne, można kupić w sklepie 

papierniczym pod nazwą „koraliki do prasowania”, w sklepie 

IKEA, a także na ALLEGRO.  

Hanna Ksiniewicz 



Święta, święta i po świętach… felieton 

Jeszcze dwa tygodnie temu wszyscy uroczyście obchodziliśmy Boże 

Narodzenie. Po godzinach przygotowań pomodliliśmy się, podzieliliśmy się opłatkiem 

i w rodzinnej atmosferze zasiedliśmy do wigilijnego stołu. Jak zwykle, nie zabrakło 

dwunastu potraw oraz pięknie ubranej choinki. Potem przyszedł czas na prezenty i 

śpiewanie kolęd. Gdy wybiła północ, każdy zebrał się w kościele na pasterce.  

Tydzień później nadszedł Sylwester i świętowanie nowego roku. Nie obyło się 

bez sztucznych ogni oraz imprezy. 

Generalnie wszystko odbyło się tak jak w każdym roku. Nie możemy jednak 

zapominać o naszych noworocznych postanowieniach. Wszystkim życzymy ich 

spełnienia i dokonania przemiany na lepsze. Ponadto pamiętajmy o tych, dla których 

ostatnie święta nie były najszczęśliwsze. Okażmy im współczucie.  

Dla niezadowolonych z powrotu do szkoły mamy dobrą wiadomość – już za 

trzy tygodnie ferie! 

******************************************************************* 

Nagrodzeni uczniowie za rozwiązanie krzyżówki w szkolnej gazetce  

 

 

Paweł Gryglas 

kl. V 

Wiktoria 

Ziółkowska  

kl. VI 

Adrian 

Bazylczuk 

 kl. VI 

Serdecznie 

gratulujemy! 

*************************************************************************** 



GIMNAZJUM CZY KLASY 7-8? 

Od długiego czasu istnieją podzielne opinie na temat reformy edukacyjnej, 

która przywróciła ośmioletnią podstawówkę. Rodzice uczniów wyrażali na ten temat 

różne zdania. Niektórym powrót do starego systemu jak najbardziej przypadł do gustu, 

jednak wielu dorosłych wyrażało sprzeciw tak dużym zmianom. A co na ten temat 

myślą uczniowie siódmej klasy? 

Dzięki wypowiedziom siódmoklasistów, których poprosiłam o udzielenie 

odpowiedzi na parę pytań, mogę sformułować ogólną opinię krążącą w siódmej klasie. 

Niektórym uczniom zmiana na początku się bardzo nie podobała. Wielkie 

zmiany, jakie ze sobą niosła reforma, wprawiały w niepokój. Nowi nauczyciele, inny 

system nauczania, skrócony czas na przygotowanie się do liceum, więcej materiałów 

w krótszym czasie…, ale nie jest tak źle, jak przewidywano: ,,Chociaż nie miałam 

okazji uczęszczać do gimnazjum, to uważam, że w 7 klasie jest bardzo podobnie, jak w 

klasie pierwszej gimnazjum. Bardzo lubię swoich obecnych nauczycieli, którzy 

motywują nas do wzmożonego wysiłku. Jeśli ktoś się uczy, to zmiany nie są dla niego 

takie straszne”, mówi jedna z uczennic siódmej klasy.   

Jak się okazuje, siódma klasa nie jest taka straszna, jak ją malują i wielu 

siódmoklasistów może zapewnić młodszych kolegów i koleżanki, że nie trzeba się bać 

nowych rzeczy, które przynosi nam szkoła. 

 

                                                                                   D.D 

****************************************************** 

 

Okiem ucznia czwartej klasy ….. 

 

Między klasami III a IV zmieniło się dużo rzeczy. 

 Pierwsza rzecz to nauka. Więcej przedmiotów i książek, przemieszczanie 

się od klasy do klasy i więcej godzin lekcyjnych.  

Są fajne kółka, na które przychodzi się z chęcią. Rzecz druga to fajny w-f. 

Dziewczyny ćwiczą oddzielnie od chłopców. My gramy w piłkę nożną i czasami 

ćwiczymy na siłowni.  

Po trzecie poznaliśmy nauczycieli, którzy nie uczyli nas wcześniej.  

Są ciekawe lektury. Niektóre są znajome, ale jest dużo takich, których 

(przynajmniej) ja nie znam.  

Mam nadzieję, że przybędzie mi sporo wiedzy! 

 Czarek 

 



EGZAMINY PRÓBNE 

 

W dniach 5, 6 oraz 7 

grudnia gimnazjaliści klas III 

pisali próbne egzaminy 

gimnazjalne. Tuż przed 

losowaniem numerków trochę 

się stresowaliśmy, jednak 

dzięki nauczycielom 

dodającym nam otuchy 

poradziliśmy sobie.   

Pierwszego dnia miała miejsce 

część humanistyczna. 

Najpierw była historia i WOS, 

nie najprostsze, ale uporaliśmy się z nimi!  

Po półgodzinnej przerwie zaczęliśmy pisać polski. Mieliśmy do napisania 

rozprawkę na temat „Czy literatura może nam podpowiadać, czym należy 

kierować się w życiu?”. Wszyscy po pierwszym dniu egzaminów powrócili do 

domów „na tarczy” :D.  

Drugiego dnia pisaliśmy część matematyczną i przyrodniczą. Zaraz po 

wyjściu z sali upewnialiśmy się, czy grzyby są roślinami samo- czy 

cudzożywnymi.  

Trzeciego dnia pisaliśmy wybrany przez nas już na początku roku 

szkolnego język. Zarówno część podstawowa, jak i rozszerzona trwała 60 minut. 

Podstawa nikomu nie sprawiła problemów, gorzej jest z rozszerzeniem.  

Pamiętajmy 

jednak, że to dopiero 

egzaminy próbne, a 

dzięki nim każdy uczeń 

upewnił się, co musi 

lepiej powtórzyć przed 

egzaminami głównymi, 

które będą miały 

miejsce 18, 19 i 20 

kwietnia 2018 roku.   

 

Trzymajcie za 

nas kciuki! 

Ola 



Bezpieczeństwo w Internecie 

 

Te zasady pomogą zabezpieczyć się przed atakiem hakerskim na twój komputer 

albo nawet ochronią Twoje życie i zdrowie! Zagrożenia w internecie to ważna 

sprawa. 

Oto kilka sposobów na uniknięcie tych zagrożeń. To może być wam przydatne. 

 

1.Nie podawaj swoich danych osobowych (imię i nazwisko, adres zamieszkania, 

numer telefonu). Posługuj się nickiem (czytaj:nikiem) czyli pseudonimem.          

2.Twoje hasła muszą być silne i odporne na ataki hakerów.                                  

3.Uważaj na podejrzane linki. 

4.Nie rozmawiaj i nie umawiaj się z osobami poznanymi przez internet!              

5.Jeśli ktoś Cię obraża i wypisuje kłamstwa na twój temat zgłoś to rodzicom 

albo opiekunom.                                           

6.W internecie używaj grafiki a nie własnych zdjęć. 

7.Nie instaluj plików z nieznanych stron internetowych. Może to poskutkować 

zabraniem danych przez hakera i  zainstalowaniem złego oprogramowania. 

 

Te informacje pomogą zabezpieczyć się Wam od ataków hakera.  

Jednak internet to nie same negatywne rzeczy. Zapewnia nam rozrywkę, 

pomaga nam w nauce i umożliwia nam komunikację. 

 

************************************************ 

Nagrodzeni za rozwiązanie krzyżówki w gazetce „Lotnia” 

Amelia Rudko 

kl. III 

Emilia 

Łepecka kl. IV 

Kacper 

Czuchan kl. IV  

i Oliwia 

Nikoniuk kl. 

IV (nieobecna 

tego dnia w 

szkole) 

Gratulujemy 

serdecznie! 

 



 

Dzień 20 grudnia 2017 r. 

obfitował w gości i 

niespodzianki.  

Odwiedzili nas:  Wójt 

Gminy p. Jacek Hura oraz 

Dyrektor Zakładu 

Produkcyjnego Bakalland 

w Janowie Podlaskim p. 

Michał Chmielewski, 

którzy złożyli społeczności 

uczniowskiej życzenia 

świąteczne.  

Oprócz tego każdy uczeń 

otrzymał słodki upominek w 

postaci aż dwunastu 

batoników Ba ufundowanych 

przez firmę Bakalland w 

sumie nasza placówka 

otrzymała aż 9 000 

batoników.  

Serdecznie 

dziękujemy za słodkości, 

którymi wszyscy zajadali 

się potem na 

korytarzach.  

Słodkie upominki od zakładu Bakalland 



VI Mikołajkowy Turniej Piłki Halowej   

17 grudnia2017 w naszej szkole odbył się już VI Mikołajkowy Turniej Piłki Halowej 

o puchar Wójta Gminy Janów Podlaski.  

Imprezę sportową uroczyście otworzył dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w 

Janowie Podlaskim pan Arkadiusz Podskok, który serdecznie powitał zebranych uczniów 

szkoły podstawowej, gimnazjum oraz ich rodziców jak i wszystkich pozostałych gości, którzy 

licznie przybyli, aby 

obserwować 

zmagania sportowe. 

O prawidłowy 

przebieg  rozgrywek 

zadbali nauczyciele 

naszej placówki: p. 

Dorota Jakimiuk-

Orzechowska i  p. 

Wioletta Doroszuk, p. Jarosław Hryciuk, p. Maciej Kublik i p. Grzegorz Demianiuk. 

Wszyscy uczestnicy, zarówno dziewczęta jak i chłopcy, wkładali w grę całe serce, a 

najwięcej emocji wywoływały rzuty karne. Duże zainteresowanie wzbudził też występ młodej 

gimnastyczki Marysi 

Owerko jak i pokaz 

szkolnej grupy 

cheerleaderek. 

Każda 

odpadająca z 

rozgrywek szkolna 

drużyna, jak i 



drużyny nagrodzone za zajęcie kolejnych miejsc, otrzymywały oprócz pamiątkowych 

dyplomów pyszne batony „Ba” podarowane przez Dyrektora Zakładu Produkcyjnego 

Bakalland pana Michała Chmielewskiego. 

Oprócz tego w kategorii 

open zwycięskie drużyny otrzymały 

puchary ufundowane przez  

wręczających:  w imieniu Wójta 

Gminy puchary wręczał 

przewodniczący Rady Gminy pan 

Paweł Oleszczuk, gospodarz 

Turnieju Piłki Halowej dyrektor 

ZPO w Janowie Podlaskim pan 

Arkadiusz Podskok oraz radny 

gminyi honorowy prezes GSK 

Janowii p. Andrzej Bujalski. 

A najlepszym bramkarzem został wybrany Cezary Orzechowski. 

A oto wyniki poszczególnych 

kategorii: 

Szkoła podstawowa - dziewczęta: 

Miejsce I – klasa VI a 

Miejsce II – klasa VI b 

Miejsce III – klasa IV b 

Szkoła podstawowa – chłopcy: 

Miejsce I – klasa VI b  

Miejsce II – klasa VI a 

Miejsce III – klasa VII a (integracyjna)  

Gimnazjum – dziewczęta: 

Miejsce I – klasa III b 

Miejsce II – klasa III a  

Miejsce III – klasa VII c 

Gimnazjum – chłopcy: 

Miejsce I – klasa III b 



Miejsce II – klasa III a  

Miejsce III – klasa VII c  

Open : 

Miejsce I – AGROSPORT LEŚNA 

PODLASKA  

Miejsce II – GKS „JANOWIA  I’’ 

JANÓW PODLASKI 

Miejsce III – GKS „JANOWIA  II’’ JANÓW PODLASKI  

Miejsce IV – OSP NOWY PAWŁÓW  

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie, opiekunom i organizatorom 

za prawidłowy przebieg rozgrywek oraz sponsorowi słodkości Zakładowi Produkcyjnemu  

BAKALLAND.   

Do zobaczenia za rok. 

Tekst: Gabriela Doroszuk i Iwona Andruszkiewicz  

 



 

 



 
PYTANIA  
1. ... z uszkami i bardzo chętnie go 
jemy. 
2. Odwiedzają nas w święta. 
3. Składamy je sobie nawzajem w 
święta, dzieląc się przy tym opłatkiem. 
4. Znajdujemy je pod choinką. 
5. wolna kratka 
6. Ozdabiamy ją na święta. 
7. Uroczysta kolacja, do której 
zasiadamy 24 grudnia. 
8. Jedna z kilku ryb znajdująca się na 
wigilijnym stole. 
9. Ozdabiamy nimi choinkę. 
10. Śpiewamy je podczas okresu 
świątecznego. 
11. Czekamy aż pojawi się pierwsza na 
niebie. 

12. Dzielimy się nim w trakcie świąt z bliskimi. 
13. Kładziemy je pod obrus. 
14. Przynosi dzieciom prezenty. (7 kratka wolna) 
15. Msza o północy zwiastująca narodzenie Pana Jezusa. 

 

 

 

1. Biały puch, którego 

brakowało w te 

święta 

2. Dzień przed Bożym 

Narodzeniem, w 

trakcie którego 

odbywa się 

uroczysta kolacja.  

3. Rosyjski 

odpowiednik Świętego Mikołaja (8 kratka pusta) 

4. Chodzą po domach śpiewając kolędy 

5. Zazwyczaj czekają na nas bod choinką 

6. Najczęstsza liczba potraw na wigilijnym stole 

 

 

KRZYŻÓWKA DLA KLAS VI –VII i gimnazjum 

HASŁO……………………………………….….. 

IMIĘ, NAZWISKO, KLASA ……………….. 

……………………………………………………….. 

HASŁO 

……………………………………****** 

IMIĘ, NAZWISKO, KLASA ………………. 

………………………………………………………!!! 

Krzyżówka dla klas I-V szkoły podstawowej 

Wypełnione kupony należy dostarczać 

do p. Iwony Andruszkiewicz, a do 

wylosowania kolejne piłki. 


