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Apel 11 Listopada

W listopadzie w naszej

szkole odbyła się akademia 

upamiętniająca 100 rocznicę 

odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. Akademię 

przygotowali uczniowie klas

IV-VIII pod kierunkiem pani Barbary

Iwaniuk, pani Doroty Jakimiuk-

Orzechowskiej i pani Moniki Dwojak.

Była to piękna lekcja historii.



V Konkurs Poezji i

Piosenki Patriotycznej

6 listopada w Gminnym
Ośrodku Kultury w Janowie odbył 
się V Konkurs Poezji i Piosenki 
Patriotycznej. Wzięli w nim udział 

uczniowie naszej szkoły. Każdy z 
występujących otrzymał dyplom, 
nagrodę pieniężną i książkową. 

Laureaci konkursu wystąpili w 
części artystycznej z okazji 100 

rocznicy Odzyskania Niepodległości, która 

odbyła się 11 listopada w 
Gminnym Ośrodku Kultury w 
Janowie Podlaskim. Dziękujemy za 
wykazanie postawy patriotycznej i
gratulujemy sukcesów!



Wyniki Międzyszkolnego 
Konkursu „Czytaniem

można się chwalić” 

Z przyjemnością 
informujemy, że konkurs, 
w którym udział wzięła 
Szkoła Podstawowa i 
Zespół Szkół w Janowie 
Podlaskim, został 

rozstrzygnięty w dniu 27.11.2018 r.  
Celem konkursu było upowszechnianie 
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Akcja 
spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów. 

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli 
wyzwanie i wzięli udział w konkursie. 

W kategorii Szkoła Podstawowa zostały 
nagrodzone następujące osoby: 

I miejsce- Amelia Lesiuk kl. V c Szkoła 
Podstawowa im. Cz. Tańskiego  
w Zespole Placówek Oświatowych w Janowie 
Podlaskim

II miejsce- Oliwia Hładoniuk kl. V b Szkoła 
Podstawowa im. Cz. Tańskiego w Zespole 
Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim 

Wyróżnienie- Milena 
Tarasiuk kl. V b
Szkoła Podstawowa im. 
Cz. Tańskiego w 
Zespole Placówek
Oświatowych w 
Janowie Podlaskim



Harcerki z 3 Grunwaldzkiej

Drużyny Harcerskiej im. 

Gen. Ludwika Bittnera w

Janowie Podlaskim

dołączyły do obchodów 100 

rocznicy Odzyskania

Niepodległości 11 listopada 

2018 roku.

Razem z wicedyrektor ZPO

panią Agnieszką Jakoniuk i 

panem Leszkiem

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

Konkurs recytatorski poezji A

27 listopada w Białej Pod
100 rocznica Odzyskania Niepodległości
Chwedczukiem

brały udział w 

złożeniu 

kwiatów pod

pomnikiem na

Placu

Partyzantów.

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

dama Mickiewicza

laskiej w ZSO odbył się konkurs 

recytatorski poezji Adama

Mickiewicza. Nasza szkołę 

reprezentowały następujące 

uczennice: Justyna Mróz 6a,

Roksana Naumiuk 6b, Zosia

Sawczuk 7a i Natalia

Jarząbkowska 3a gimnazjum.



Krakowiak

w wykonaniu

kl. V

Uczennice z

klas V pod opieką 

artystyczną pani 

Doroty Jakimiuk-

Orzechowskiej

uczciły 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę, przygotowując 

na tę okazję krakowiaka.  

Dziewczęta ćwiczyły układ taneczny na lekcjach w-f, a potem 

zaprezentowały go społeczności szkolnej podczas uroczystego apelu.



Polskie Symbole Narodowe

20.11.2018 roku został rozstrzygnięty konkurs plastyczny w kl. I-III pt. 

"Polskie symbole narodowe". Uczniowie, biorąc liczny udział w konkursie, 

uczcili 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 20.11.2018 roku 

został 

rozstrzygnięty 

konkurs

plastyczny w

kl. I-III pt.

"Polskie

symbole

narodowe".

Uczniowie,

biorąc liczny 

udział w 

konkursie,

uczcili 100

rocznicę 

Odzyskania

Niepodległości 

przez Polskę. 

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

Nauka programowania SCRATCH w kl. I-III

Miło nam poinformować, że nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu "Razem 
odkryjmy świat programowania". 

Realizacja tego projektu będzie polegała na szkoleniu nauczycieli i uczniów  w ramach zajęć 
programowania w kl. I-III szkoły podstawowej w środowisku "SCRATCH". 

Po ukończonym szkoleniu 
nauczycieli szkoła otrzyma do 
wieczystego użytkowania 8 
laptopów i materiały 
dydaktyczne, a potem nastąpi 
drugi etap projektu, czyli
szkolenia stacjonarne w
formie zajęć dla uczniów prowadzonych przez nauczyciela wspólnie z trenerem.  



Nadbużańskie perebory 

13.11.2018 w naszej

szkole przeprowadzone zostały 

zajęcia w ramach projektu 

"Nadbużanskie perebory". 

Uczniowie mieli

niepowtarzalną okazję 

zapoznać się z tradycyjnym 

tkactwem Południowego Podlasia. 

Zajęcia, choć wymagały od dzieci dużego wysiłku i skupienia, bardzo się 

spodobały. Nadbużański perebor to element zdobniczy powstający na tkaninie, 

wybierany deseczką na osnowie i przetykany kolorowym wątkiem tworzącym 

wzór.



Program Domowych

Detektywów

Klasa 5a i 5c realizowały 

na godzinach

wychowawczych Program

Domowych Detektywów.

Były to zajęcia, które miały 

na celu pokazać, jak 

bardzo reklamy i

programy telewizyjne

przekazują nieprawdziwe 

informacje na temat

alkoholu.

Uczniowie

przekonali się, w jaki 

sposób można na kogoś 

wywierać wpływ i 

dowiedzieli się, 

dlaczego dzieci

sięgają po alkohol i 

jakie są tego 

konsekwencje.

Każdy uczeń biorący 

udział w programie 

otrzymał bezpłatne 

materiały, które były 

wykorzystywane w

szkole jak i w domu.



Andrzejki

Dnia 30.11.18 r. klasę I A odwiedzili 

gościnnie rówieśnicy z klasy I C z 

wychowawczynią p. Grażyną Pożaroszczyk. Obie 

klasy wspólnie zorganizowały andrzejkowe 

wróżby.  

Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy w 

gronie koleżanek i kolegów, dostarczającej wielu 

przeżyć i emocji, a jednocześnie źródłem szacunku 

dla tradycji i obrzędów 

ludowych.

Najpierw p. Krysia opowiedziała pokrótce o tradycji 

andrzejkowej. Później zaczęły się wróżby.  

Każde dziecko przekłuwało papierowe serce, aby 

odczytać imię swojej sympatii. Następnie losowano 

magicznej bileciki, na których widniały nazwy 

różnych zawodów. Dzięki tej wróżbie wiemy, kto 

będzie w przyszłości lekarzem, ekologiem, 

pielęgniarką czy policjantem.  

Wróżba z kubeczkami ukazała dzieciom, jaki czeka 

je los, co je czeka w przyszłości. Podczas zabawy 

śmiechu było co niemiara. Przepowiednie 

dostarczyły wiele radości.  

Na koniec

odbyły się 

wspólne

tańce, pląsy. 

Ten dzień 

uczniowie

na pewno

długo będą 

wspominać. 



Grosz do Grosza

Zakończyła się akcja "Grosz 

do Grosza". Samorząd 

uczniowski przeliczył 

zebrane monety. Zebraliśmy 

280,07 zł. Pieniądze 

przeznaczone zostaną na 

wykupienie obiadów dla

dzieci na terenie całego 

kraju. Wszystkim, którzy

włączyli się w akcję, 

serdecznie dziękujemy! 

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

„Twoje dane – Twoja sprawa”

Nasza szkoła przystąpiła, obok 

335 innych szkół z terenu całej 

Polski, do realizowanej w roku

szkolnym 2018/2019 IX edycji

Ogólnopolskiego Programu

Edukacyjnego organizowanego

przez Urząd Ochrony Danych 

Osobowych pt.: „Twoje dane –

Twoja sprawa. Skuteczna

ochrona danych osobowych.

Inicjatywa edukacyjna

skierowana do uczniów i

nauczycieli”. Podstawowym

celem Programu jest

upowszechnienie wiedzy o

ochronie danych osobowych i

prawa do prywatności wśród 

uczniów i nauczycieli.

Więcej informacji na temat 

Programu dostępnych jest na 

stronie organizatora pod

adresem: www.uodo.gov.pl/tdts

http://www.uodo.gov.pl/tdts?fbclid=IwAR2LLb6pUwQq2igMMAgNU3S_RgvFr0xg7nVZcBflVBTcI0LGbNC5VSlO46k


I ty możesz 

zostać 

świętym 

Uczniowie

naszej szkoły 

włączyli się w 

akcję organizowaną przez parafię Trójcy 

Świętej w Janowie Podlaskim. Trzy dni po 

uroczystości Wszystkich Świętych dzieci 

przebrały się za postacie Świętych i 

Błogosławionych. 

Uczniowie, którzy brali udział, na apelu 

szkolnym otrzymali pamiątkowe obrazki 

religijne.

Warsztaty profilaktyczne

Od 26 do 30 listopada w naszej szkole przeprowadzane są warsztaty 

profilaktyczne. Młodsze klasy omawiały problem negatywnego wpływu używek 

podczas zajęć pt. "Zakazany owoc". 

Klasy czwarte dowiadywały się, czym jest uzależnienie na spotkaniu pt. 

"Ciekawość nie zawsze się opłaca". 

Uczniowie klas V-VIII uczestniczyli w "Debacie" - zajęciach, które miały na 

celu opóźnienie 

inicjacji

alkoholowej

wśród 

młodzieży.



Niezwykły gość w kl. V c 

Emocje w kl. V c

sięgnęły zenitu, gdy w 

drzwiach naszej szkolnej sali

lekcyjnej pojawił się 

Mateusz Łopaciuk 

zwycięzca programu 

"Śpiewajmy razem. All 

together now".

Uczniowie dobrze

wykorzystali wspólnie

spędzony czas i zadali 

naszemu gościowi mnóstwo 

pytań, a dotyczyły one 

muzyki, programu, zdobytej

nagrody i wielu innych dziedzin

życia. 

Na koniec wspólnie

zaśpiewaliśmy finałową 

piosenkę, którą Mateusz pokonał 

w programie przeciwników.

Nie mogło się obejść bez 

wspólnego zdjęcia i selfie. 

Niektórzy szczęściarze otrzymali 

również od Mateusza 

niepowtarzalny autograf.

Jeszcze raz dziękujemy za niesamowite 

spotkanie!!!

uczniowie kl. V c i wychowawczyni Iwona

Andruszkiewicz



Dzień 
Tabliczki
Mnożenia 

28 IX 2018 r.

Zespół Placówek 

Oświatowych w Janowie 

Podlaskim po raz drugi

wziął udział w akcji Dzień 

Tabliczki Mnożenia. Jest to 

ogólnoświatowa akcja zorganizowana po raz ósmy.  

Przystąpiło do miej 310 uczniów z naszej szkoły w trzech kategoriach wiekowych - uczniowie klasy 3, 

uczniowie klas 4-6, uczniowie klas 7,8 i 3 gimnazjalnej. Oprócz dobrej znajomości tabliczki 

mnożenia, należało wykazać się też znajomością dzielenia (także w zakresie do 500 �) oraz

refleksem.

Tytuł Mistrza 

Tabliczki Mnożenia 

uzyskało 30 uczniów, a 

wiele osób było bardzo 

blisko tego tytułu. 

Wszystkim uczestnikom

dziękujemy a naszym 

mistrzom serdecznie

gratulujemy - wkrótce

otrzymają certyfikaty 

potwierdzające. 

Szczególne

podziękowania należą się 

uczennicom klasy 8b i 8c,

które pomogły w 

przeprowadzeniu akcji, a są to: Martyna Maksymiuk, Dominika Dacewicz, Karolina Chilkiewicz, 

Marta Maksymiuk, Eliza Panasiuk, Ania Tychmanowicz, Kinga Łyczewska, Karolina Koroluk, 

Patrycja

Iwaniuk.

Organizatorzy.



Moja przygoda ze Stasiem i Nel - klasa V a wymyśla nową przygodę, jaka 

mogłaby się wydarzyć w lekturze „W pustyni i w puszczy” 

Podążam pustynią razem ze Stasiem i Nel. Gebhr nagle mnie uderza, spadam z wielbłąda i 

tracę przytomność. Budzę się w jaskini, nade mną stoi Nel i płacze, opowiada mi, że King 

uciekł w nocy i nie wraca już przez tydzień. 

- Jak to tydzień?- pytam. 

- No tak długo spałaś- wtrąca się Staś. 

- Ale trzeba znaleźć Kinga!- Nel zaczyna płakać. 

Nagle przed jaskinią słychać potężne kroki. 

- To King, to King!- krzyczy Staś i bierze Nel w ramiona.  

- Ale co tu się dzieje? Nic nie rozumiem- odpowiadam. 

- Nie musisz wiedzieć, ważne  że się znalazł. 

Nel uśmiecha się do mnie i wyruszamy w dalszą podróż.                      Aleksandra Koszołko 

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

Siedzieliśmy w baobabie, padał deszcz, właśnie piekliśmy ryby. Obok mnie siedział Saba i 

dziwnie się zachowywał. Staś powiedział, że jutro wyruszamy i że mamy się dobrze wyspać, 

więc wszyscy poszliśmy spać. Następnego dnia już nie padało, wstaliśmy, zjedliśmy 

śniadanie i już mieliśmy wyruszać, gdy Nel zapytała: 

- Gdzie jest Saba?

- Nie wiem, poszukajmy jej- powiedział Staś. 

Więc wszyscy zaczęli krzyczeć jego imię, szukaliśmy wszędzie, ale Saby nie znaleźliśmy i 

Nel zaczęła płakać. Staś powiedział wtedy do niej: 

- Nie płacz Nel, nigdzie nie pojedziemy dopóki Saba się nie znajdzie. 

I nagle wychodzi Saba, a za nim małe szczeniaki. Nel mówi: 

- Stasiu czy to znaczy, że Saba to nie jest on tylko ona?- Staś potwierdził.  

Wzięłam na ręce jednego ze szczeniaków i powiedziałam: 

- Ojej, jakie słodkie! Stasiu co teraz zrobimy? 

- No tak- powiedział Staś- teraz musimy tu zostać dopóki małe nie podrosną i nie otworzą im 

się oczka. Nel aż podskoczyła z radości.                            

Malwina Hryciuk



Gdy Staś pojechał do Lindego wyskoczyłam z krzaków i go zatrzymałam. Staś od razu mnie 

rozpoznał, bo kojarzył mnie ze szkoły i to z klasy. Staś zawrócił i zaprowadził mnie do Nel. 

Nel bardzo chciała, żeby, z nimi zamieszkała, lecz ja podczas podróży tutaj znalazłam balon, 

który pomieści parę osób i jej odmówiłam. Powiedziałam zaś, żeby oni ze mną polecieli. 

Oczywiście Staś się zgodził i zaczął pakować rzeczy. Podróż do Polski zajęła nam pół roku. 

Zalecieliśmy do Warszawy. Wylądowaliśmy pod Pałacem Kultury. Razem ze Stasiem i Nel 

poszłam kupić papier i długopis, a następnie poszliśmy na pocztę, aby wysłać list do ojców. 

Oni natychmiast rzucili pracę i przylecieli do Polski. Spodobała nam się Warszawa i za 

namową Nel tu się wprowadziliśmy. Moi rodzice też się tam przeprowadzili i mieszkaliśmy 

obok siebie. Któregoś dnia jak wracałam ze szkoły, widziałam, że King i Saba przyjechali do 

nas koleją. Nel ucieszyła się i stwierdziła, że i oni tam zamieszkają. I tak zakończyła się ta 

przygoda.

Ewelina Sidoruk

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

ABC Zdrowego Żywienia 

23 listopada 2018 r. w
klasie I c wychowawczyni p.
Grażyna Pożaroszczyk 
przeprowadziła projekt 
żywieniowy ABC Zdrowego 
Żywienia pt. "Owoce i 
warzywa jako alternatywa
słodyczy". 

Zadanie polegało na  
przygotowaniu według 
własnego pomysłu 
kolorowych, smacznych i
zdrowych szaszłyków. 

Uczniowie przynieśli przygotowane owoce i warzywa oraz patyczki. Z 
dużym zaangażowaniem pracowali na zajęciach. Powstały piękne i smaczne 
szaszłyki. 

Dzieci wykonały też pod okiem wychowawczyni pyszne soki owocowo-
warzywne z jabłek i marchwi. Następnie odbyła się degustacja szaszłyków i 
soków.
Uczniowie wyciągnęli wnioski, że owoce i warzywa powinny być podstawą w 
diecie dzieci, a także dorosłych, ponieważ są źródłem witamin. 



BIEGI  NIEPODLEGŁOŚCI 
Nawet mgła nie przeszkodziła 9 listopada w 

przeprowadzeniu Biegów Niepodległościowych na 

naszym stadionie.

Zebrana publiczność miała okazję dopingować 

swoich kolegów i koleżanki, ale też i innych 

uczestników, którzy przyjechali, aby stanąć do 

sportowych zmagań. 

Gratulujemy wszystkim,

którzy zajęli miejsca na 

podium i wszystkim tym,

którzy dobiegli do mety. A

podium przyciągało 

wszystkich, niezależnie od 

tego czy ktoś brał udział w 

biegach, czy tylko

kibicował. 


