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8 grudnia w Hali Zespołu Placówek 

Oświatowych w Janowie Podlaskim grupa pokazowa Hwa-Rang zaprezentowała 

swoje mikołajkowe umiejętności samoobrony. Uczniowie szkoły podstawowej 

oraz starsi koledzy z klas mundurowych ZS. im.

Adama Naruszewicza wspólnie bawili

publiczność w 8 zaaranżowanych scenach.



7 grudnia 2018

roku uczniów

kl. II a

odwiedził św. 

Mikołaj z 

workiem

pełnym 

prezentów.

Radości i 

zabawie nie

było końca. 

Wizytę 

upamiętniliśmy 

wspólną 

fotografią. 

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

6.12.2018 roku klasa I c, II a, II b, II c oraz III a uczestniczyły w Mikołajkowym 

Musicalu pt. "Przygody Pana Kleksa" w Białej Podlaskiej. Dzieci spotkały się ze 

św. Mikołajem i otrzymały słodką niespodziankę. Na zakończenie nie obyło się 

bez pamiątkowych zdjęć. Dzień pełen niespodzianek zakończył się wizytą w 

McDonald's i ciastkarni. Szczęśliwi i pełni nowych wrażeń wróciliśmy do 

szkoły. 



Klasowe Mik
Klasowe M

jak co roku wzbudziły 

wiele emocji

zapach mandarynek w

całej szkole 

przypominał 

wszystkim, że 

niedługo 

Klasowe Mikołajki
Klasowe Mikołajki 

jak co roku wzbudziły 

wiele emocji, a

zapach mandarynek w

całej szkole 

przypominał 

wszystkim, że 

niedługo będą święta. 



JASEŁKA  BOŻONARODZENIOWE  2018 

Boże Narodzenie to czas radosnego świętowania, kolędowania, łamania się opłatkiem i 
składania sobie życzeń. Jak co roku przed świętami społeczność szkolna spotkała się w hali 
sportowej, aby wysłuchać Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa. Przed występem, życzenia 

radosnych i pełnych miłości Świąt Narodzenia Pańskiego złożył Pan Dyrektor A. Podskok. W 
tym roku Jasełka przygotowali uczniowie klas V i VII pod kierunkiem Pani Doroty Matejuk - 

Bąk, Pani Grażyny Kraciuk, Pana Stanisława Sosenko, Pana Piotra Kulickiego. 
*************************************************

KONKURS NA  KARTKĘ 
ŚWIĄTECZNĄ  ROZSTRZYGNIĘTY

21 grudnia uczniowie naszej szkoły odebrali 
nagrody i wyróżnienia w corocznym 

konkursie plastycznym KARTKA
ŚWIĄTECZNA organizowanym przez 

Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej. 
Spośród ponad sześciuset prac, komisja 

konkursowa wybrała także prace uczniów z 
naszej szkoły. W kategorii szkół 

podstawowych kl. I - III nagrodzeni zostali:
Radosław Toczyński kl. II b, Martyna 
Makarewicz I b; a w kat. kl. IV - VII

wyróżnienie otrzymała Ewelina Ostapiuk z kl. 
IV c. Uczniów do konkursu przygotowywał 

Pan Stanisław Sosenko. Zwycięzcom 
gratulujemy !



Konkurs na ozdobę świąteczną 

28 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w 

Janowie Podlaskim miało miejsce uroczyste 

podsumowanie "Konkursu na ozdobę świąteczną", 

którego dokonał w obecności komisji konkursowej 

Wójt Gminy p. Leszek Chwedczuk.

W sumie w 4 kategoriach zostało nagrodzonych 

wiele osób z naszej miejscowości, bo to właśnie do 

janowian kierowany był ten konkurs.  

Komisja miała niemały problem z wyborem tej 

najpiękniejszej 

pracy, gdyż 

wszystkie

bombki, stroiki,

choinki i inne

ozdoby były 

niepowtarzalne.



Konkurs na ozdobę 

świąteczną 

28 GRUDNIA w Gminnym

Ośrodku Kultury w 

Janowie Podlaskim miało 

miejsce uroczyste

podsumowanie "Konkursu

na ozdobę świąteczną", 

którego dokonał w 

obecności komisji 

konkursowej Wójt Gminy

p. Leszek Chwedczuk.

W sumie w 4 kategoriach zostało nagrodzonych wiele osób z 

naszej miejscowości, 

bo to właśnie do 

janowian kierowany

był ten konkurs.  

Komisja miała 

niemały problem z 

wyborem tej

najpiękniejszej 

pracy, gdyż 

wszystkie bombki,

stroiki, choinki i inne ozdoby

były niepowtarzalne.



Roraty 2018

W okresie Adwentu w

Bazylice w Janowie Podlaskim

odbywały się nabożeństwa 

roratnie.

Uczennice, które uczestniczyły 

we wszystkich RORATACH

to:

- Karolina Michaluk III a

- Gabrysia Butkiewicz IV c

- Augustyna Butkiewicz V b.

Gratulujemy !

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

Rozstrzygnięcie konkursu świątecznego „Choinka inna niż 
wszystkie” -alternatywne formy drzewka świątecznego. 

Nasz szkolny konkurs „ Choinka inna niż wszystkie” dobiegł końca.  
Konkurs przerósł nasze oczekiwania. Autorzy prac dostarczyli ponad 40 
pomysłowo wykonanych choinek.  

Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne. Wszystkie choinki były tak 
piękne, różnorodne i urzekające swoim urokiem, dlatego też komisja 
konkursowa
postanowiła 
każdego z 
uczestników
wyróżnić i przyznać 
jednakowe
symboliczne
nagrody.

Serdecznie
dziękujemy 
wszystkim
uczestnikom za
udział w konkursie. 
K. Kopczyńska, M. 
Rogulska, G.
Pożaroszczyk 



Trzymaj Formę 

13 grudnia w

ramach

szkolnego

projektu Trzymaj

Formę harcerze 

naszej szkoły z 

druhną A. Żuk 

przeprowadzili

razem z

nauczycielami

w-f p. D. Jakimiuk-

Orzechowską i p. J. 

Hryciukiem strzelanie z

łuku i rzucanie 

woreczkami do celu.

Strzelić w "dziesiątkę" nie 

tak łatwo, ale udało się to!



Warsztaty profilaktyczne

27.11.2018(wtorek) w klasie 5c odbyły się warsztaty profilaktyczne na 
temat uzależnienia od alkoholu. Rozmawialiśmy o uzależnieniu i o stratach, 
jakie ponosi się przez picie alkoholu. Najpierw krótka rozmowa i zabawa. 
Potem pisaliśmy mały test o uzależnieniu od alkoholu. Test wypadł bardzo 
dobrze.

Chwileczkę później wypisywaliśmy "korzyści" i  straty spowodowane 
piciem alkoholu. Wszyscy byli chętni do odpowiedzi. Później bawiliśmy się w 
fazy uzależnienia od alkoholu. Jedna osoba wychodziła z sali a nam rozdano 
karteczki i wytłumaczono, na czym polega zabawa. Dla bohatera zabawy 
zawiązywano oczy. My czytaliśmy karteczki odpowiednim tonem. Faz było 
cztery. Od pierwszej fazy czytanej spokojnym tonem do czwartej czytanej
bardzo agresywnie. Ustaliliśmy później, że "korzyści" z picia alkoholu są 
powodem, objawami pierwszej fazy i zachętą do picia alkoholu.  

Niedługo później zobaczyliśmy film o uzależnieniu, który przedstawiał 
ptaka, który spotyka alkohol w postaci pomarańczowych kulek, które spotyka po 
drodze. Po wypiciu pierwszej kulki ptak unosi się w górę i spada lekko. Za 
każdą wypitą kulką unosi się coraz niżej i spada coraz boleśniej. Po wypiciu 
ostatniej kulki, ptak nie unosi się w ogóle i spada.  
Ten film w bardzo właściwy sposób przedstawił nam uzależnienie od alkoholu. 

Na koniec uzupełniliśmy ankietę uczestnika, w której sprawdza się czy 
uczniom podobają sie zajęcia. Wniosek był taki: Uzależnienie od alkoholu to 
choroba, która przynosi same straty.

Cezary Hołub Vc 

Czy wiesz, dlaczego kwiaty pachną? 

Płatki kwiatu zawierają substancje pachnące, które 
rozprzestrzeniają się w powietrzu z wielką łatwością, 
przenoszone przez wiatr albo, w przypadku
wodorostów, przez przyrodę; przyciąga owady i ptaki, 
które wyjadają z kwiatu nektar, przenosząc 
równocześnie pyłek gdzie indziej. Trafiając na inne 
podłoża albo inne rośliny, pyłek umożliwia 
rozpoczęcie cyklu rozmnażania od początku. 

Amelka Lesiuk 5 c



Gratulujemy serdecznie

Bartkowi Klimczukowi

uczniowi kl. III

gimnazjum, który za

bardzo dobre wyniki w

nauce otrzymał 

stypendium Marszałka 

Województwa

Lubelskiego.

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

Nagrodzone osoby w międzyszkolnym konkursie "Czytaniem można się 

chwalić"- gratulujemy serdecznie!!!



Uczniowie naszej szkoły po 

raz kolejny napisali po

angielsku z p. Agnieszką 

Żuk pocztówki do uczniów 

w Japonii. Wysłano 50 

kartek i teraz czekamy z

niecierpliwością na 

przesyłkę z drugiego końca 

świata 

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

Dyskoteka andrzejkowa

27 listopada w naszej

szkole odbyła się 

dyskoteka andrzejkowa

zorganizowana przez

Samorząd Uczniowski. 

Niektóre klasy miały 

klasowe andrzejki.

Wszyscy bawili się 

znakomicie



Poszukiwanie Pani Zimy...

Uczniowie kl. I A korzystając z 

pięknej aury 18.12.18 r. wybrali 

się na poszukiwanie Pani Zimy. 

Pomimo, że kalendarzowa zima 

dopiero zawita do nas 22 grudnia,

dzieci odkrywały elementy 

zimowej przyrody.

Dzieci miały za zadanie odkryć właściwości 

fizyczne śniegu. Badały je wszelkimi możliwymi 

sposobami. Do klasy przyniosły śnieg w 

pojemniku i obserwowały, co się z nim będzie 

działo. Na podstawie takich 

doświadczeń i obserwacji dzieci dowiedziały się: co to jest śnieg, co to jest lód, 

na czym polega proces

topnienia i zamarzania wody.

Pomimo, że śnieg tego dnia 

nie bardzo się lepił, na koniec 

zajęć uczniowie ulepili 

małego Bałwanka, z którym 

chętnie robiono pamiątkowe 

zdjęcia.



Podczas postoju w baobabie zwanym „Krakowem” po uwolnieniu Kinga i po febrze Nel

dzieci miały przygodę nieopisaną w książce.  

-Stasiu- powiedziała Nel - Nie chcę ruszać dalej, chcę tu zostać.  

Od paru dni Nel narzekała dla Stasia, że woli tu zostać i poczekać, aż ich ojcowie po nich 

przyjadą. 

- Ależ Nel!, Nie możemy tu zostać, już ci to mówiłem-odrzekł Staś. 

- Stasiu bardzo proszę!- dalej narzekała Nel. 

- Nie i koniec kropka.- zakończył rozmowę Staś, po czym Nel rozgniewana weszła do 

„Krakowa”.

 - Bwana kubwa! Coś ty zrobić! Ty rozgniewać dobre Mzimu!- Krzyknął Kali z przerażeniem 

w głosie. 

- Spokojnie Kali, dobre Mzimu mnie nie skrzywdzi.- Kali nadal przerażony poszedł po dary 

„na przebłaganie dobrego Mzimu”.  

Nadeszła noc, gdy Staś usypiał Nel, na dworze rozległ się głuchy pomruk, jakie wydają lwy, 

widocznie jeden z tych odważniejszych lwów podszedł do „Krakowa”, nie zważając na Kinga. Staś się 

nie przejął rzekomym lwem, bo wiedział, że King go zabije, lecz to nie był lew, to było wobo, które 

niezauważone przez Kinga, niszcząc zeribę wdarło się do środka przez górny otwór. Groźny stwór 

momentalnie pojawił się na ziemi i stanął oko w oko ze Stasiem trzymającym sztucer przy ramieniu. 

Ani jedno z nich nie drgnęło przez dłuższy czas, zamarli w ze strachu i zdziwienia. Nagle Kali rzucił 

swym tępym nożykiem w wobo, trafił prosto w ucho. Wobo zachwiało się i upadło. Przerażony Kali 

padł jak długi z nerwów i ze zdziwienia, że trafił. 

- Stasiu - spytała wystraszona Nel. 

-Tak?- odpowiedział Staś. 

- Już nic tu nie wejdzie? 

- Nie- odparł Staś.- ale rano nakrzycz na Kinga, aby był bardziej czujny.      

                                                                                                                                Jakub Kłusek 

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

Wymyślamy opowiadania związane z bohaterami powieści „W pustyni i w puszczy” 
Mikołajki kl. I a 



Po

rozwiąza

losowani

samymi 

szczęśliw
 Jasełkach szkolnych nastąpiło losowanie piłek za prawidłowe 

nie krzyżówek w naszej szkolnej gazetce « Lotnia ». A ponieważ 

e w listopadzie zostało przeniesione na kolejny miesiąc, zatem przed 

świętami pan dyrektor Arkadiusz Podskok wylosował aż dziesięciu 

ców, którzy tego dnia wrócili do domu z nowymi piłkami.  

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Losowanie piłek za rozwiązanie krzyżówki 



    Krzyżówki 

Dla klas I-V                                                  
1. Zimowa na głowę.
2.Otulasz nim szyję.
3.Okrągły szalik.
4. Ciepłe na ręce. 

Dla klas V-VIII i Gimnazjum                                                 
1. 12 miesiąc roku 
kalendarzowego.
2. Dzień poprzedzający Boże 
Narodzenie,
3.Mroźne wakacje.
4.Deski do szusowania po 
stoku.
5.Gdy temperatura spada 
poniżej zera.
6.Zamrożona woda.
7.Do zjeżdżania zimą z górki.
8.Białe płatki z lodowych 
gwiazdek, które zimą 
spadają z nieba i pokrywają 
ziemię. 

Kupon dla klas I-IV                                                Kupon dla klas V-VIII i Gim.




