
Gazetka szkolna Zespołu Placówek Oświatowych 

Szkoła Podstawowa im. Czesława Tańskiego w Janowie Podlaskim 

 Nr 5 styczeń/luty 2019 r. cena 1 zł. 



Zbiórka na rzecz
WOŚP 

Po raz kolejny nasze gimnazjum
otrzymało pozwolenie od fundacji 
WOŚP na utworzenie sztabu w naszej 
szkole i szefem sztabu została p. 
Iwona Andruszkiewicz, a osobami
współodpowiedzialnymi za opiekę nad 

młodzieżą i zbiórkę byli: p. Katarzyna Panasiuk, p. Joanna Siemieniuk i p. Piotr 
Panasiuk.

Do zbiórki na rzecz WOŚP zgłosiło się 20 osób, które zostały 
wolontariuszami po złożeniu odpowiednich dokumentów (a pomagali nam w 
zbiórce również 
uczniowie z Zespołu 
Szkół w Janowie 
Podlaskim). A
wolontariuszami w
tym roku byli:
Amelia
Andruszkiewicz,
Klaudia Jakoniuk,
Kinga Łyczewska, 
Iga Ochnik, Jagoda
Ruszkowska,
Katarzyna Iwaniuk,
Jakub Kucharczyk,
Patrycja Iwaniuk,
Hubert Śledź, 
Natalia Siodłowska,  

Ewelina Weremkowicz, Sebastian Bernaszuk,
Dominika Dacewicz, Wiktor Banaś.  

W sumie wolontariusze nazbierali 6.608 zł i 85 gr.

Sztab został rozliczony, a wolontariusze 
otrzymali na apelu przed feriami zimowymi
rozliczenia za udział w akcji. 





SZKOLNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK 

28 stycznia 2019 r. w naszej szkole odbył się " Szkolny Przegląd Kolęd i 
Pastorałek " kl. IV - VIII. Celem konkursu było kultywowanie pięknej polskiej 
tradycji śpiewania kolęd i 
pastorałek. 
Z zaprezentowanych utworów
komisja w składzie : p. Dorota 
Matejuk-Bąk, p. Stanisław 
Sosenko, p. Grażyna Kraciuk, 
p. Jacek Kulicki wybrała 
zwycięzców : 

I miejsce - Jacek Kulicki IV a

II miejsce - Hanna Ksiniewicz
V c
Amelia Lesiuk V c

III miejsce - Patrycja Protasiuk
V b
Natalia Bechta IV a

Wyróżnienia : - Agata 
Semeryło V b 
- Lilianna Gołoś V a 
- Ewelina Sidoruk V a



Miłośnicy przyrody zebrali się 26 stycznia o godz. 9:00 przy naszej szkole, aby wraz 

ze znawcą ptaków i leśnikiem w jednej osobie p. Jarosławem Mydlakiem udać się na spacer 

ulicami Janowa Podlaskiego, by dokonać zimowego ptakoliczenia. 

Uczestnicy naliczyli 21 gatunków ptaków, a były to m.in. sikorki, dzwońce, mazurki, 

wróble, grubodzioby, sierpówki, kwiczoły, ale pojawił też rzadko spotykany dzięcioł syryjski, 

strzyżyk czy czapla siwa.  

Najlepsi obserwatorzy zostali nagrodzeni pięknymi kalendarzami podczas 

podsumowania zimowego ptakoliczenia w siedzibie Parku Krajobrazowego "Podlaski

przełom Bugu". 

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

Międzyklubowe konsultacje sparingowe Juniorów i Juniorów Młodszych w 

Dąbrowie Białostockiej, 26-27 styczeń : UKS Hwa-Rang Janów Podlaski  

Radzyńskie Sportowe Centrum Taekwon - Do 



Dziś w naszej szkole pojawili 

się niezwykli goście: królewny, 

rycerze, czarownice,

księżniczki, elfy, kotki, 

nietoperze, policjanci i wielu

innych przedstawicieli różnych 

zawodów oraz bajek.

I wszyscy bawili się znakomicie

na dzisiejszej zabawie

choinkowej.







Starsi uczniowie mogli 6 lutego

odpocząć od lekcji, biorąc udział w 

zabawie choinkowej prowadzonej przez

instruktorkę zajęć HOP SA SA. Śmiechu było co 

niemiara:)

Zabawa choinkowa





Wspólne kolędowanie 

01.02.2019 r. Uczniowie klas I-III wspólnym kolędowaniem zakończyli 

okres Bożego Narodzenia. W trakcie przeglądu usłyszeliśmy najpiękniejsze 

polskie kolędy i pastorałki w wykonaniu małych artystów.



Bezpieczne ferie

Dzieci nie mogą zapominać o 

bezpiecznym zachowaniu podczas ferii

zimowych, dlatego w klasie V c została 

dziś przeprowadzona przez Czarka Hołuba 

pogadanka na ten temat. Uczeń 

przygotował do swojej prezentacji 

rysunki.

Lekcji przysłuchiwał się również 

p. Dyrektor, który na koniec na

prostym przykładzie wyjaśnił, 

dlaczego ratując osobę, która wpadła 

zimą do 

wody,

należy 

położyć 

się na 

lodzie.



Czerwony

Kapturek

4 lutego

uczniowie kl. I b

uczęszczający na 

zajęcia 

artystyczne

przedstawili

uczniom kl. I-III

oraz grupie

przedszkolnej

bajkę pt. 

"Czerwony

Kapturek".

W nastrój wprowadziły słowa : 

"Idzie, idzie bajka w świat w 

czarodziejskiej szacie, przyjrzyjcie

się dzieci, może ją poznacie"- 

wypowiedziane przez

wychowawczynię p. M. Rogulską. 

Poznawanie i przeżywanie 

sytuacji zawartych w bajkach

dostarcza dzieciom wielu ważnych 

informacji o otaczającym ich 

świecie. Rozwija więzi 

emocjonalne z osobami

bliskimi, kształtuje szacunek 

dla najbliższych, uczy, że nie 

zawsze można ufać 

nieznajomym.

M. Rogulska



Tropem zwierząt zimą 

31. stycznia uczniowie

klasy I b wybrali się do 

Parku Krajobrazowego

"Podlaski przełom Bugu", 

gdzie uczestniczyli w

warsztatach pt. "Tropem

zwierząt zimą". Podczas 

zajęć uczyli się rozpoznawać 

tropy zwierząt aktywnych 

zimą, poznali też warunki 

życia zwierząt w tym okresie. Młodzi przyrodnicy apelują do wszystkich: 

"Pomagajmy zwierzętom zimą".  

Mariola Rogulska



Smacznie i zdrowo w kl. I b

Uczniowie kl. I b
wykonali szaszłyki 
owocowo-warzywne. Z
wielkim zaangażowaniem 

wcielili się w rolę 
kucharzy. Po skończonej 

pracy wspólnie spożyli wytwory 
swojej pracy.

M. Rogulska

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

Mistrz

ortografii

01.02.2019 został 

rozstrzygnięty 

konkurs

ortograficzny klas II

pt. "Mistrz

ortografii".

Wyłonieni 

mistrzowie otrzymali

pamiątkowe 

dyplomy i nagrody

rzeczowe.



„Skarpetkowe bałwanki” – 

warsztaty plastyczno-

techniczne w kl. I A

31 stycznia 2019 r.

wychowawczyni kl. I a p. Krystyna

Kopczyńska zorganizowała zajęcia 

warsztatowe ”Zrób to sam”. Na

zajęciach dzieci miały wykonać 

„Zimowego bałwanka”. Dzieci w 

domu przygotowały odpowiedni 

zestaw akcesoriów”: skarpetki,

wstążeczki, watę, ryż, guziki, itp. 

Dzieci przystąpiły z wielkim 

zapałem do pracy. Nasypywały ryż 

do skarpetek, wiązały szaliczki, 

przyklejały oczka i nosek, ozdabiały 

bałwankowy brzuszek guziczkami, 

na sam koniec założyły czapeczki i 

rękawiczki. W ten sposób stworzyły 

samodzielnie mini zabawkę – zimową 

ozdobę do swojego pokoju. Ze swojej 

pracy były bardzo dumne.

Nie ma nic piękniejszego niż 

uśmiech dziecka, jego 

zadowolenie i radość po 

wykonaniu swojego dzieła!



Ponieważ już 8 lutego 

cieszyliśmy się z 

rozpoczynających się ferii 

zimowych, Samorząd 

Uczniowski zadbał o to, żeby 

jeszcze bardziej umilić nam ten dzień i 

otrzymaliśmy z małym wyprzedzeniem kartki  

♥Walentynkowe♥ 

Również do klasy I a zawitały 

dziewczęta z Samorządu 

Uczniowskiego i ku wielkiemu

zdziwieniu dzieci, wręczyły im 

kartki i liściki walentynkowe. 

Wywołały one wiele radości i 

uśmiechu na twarzy. 

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

"Bezpieczne ferie"-

pod takim hasłem 

odbywały się 7 lutego w 

naszej szkole spotkania

z dzielnicowym

p. Wojciechem

Wiszniewskim.



Młodzież Zapobiega Pożarom 

4 lutego 2019 w naszej szkole miały miejsce eliminacje szkolne i gminne 
do konkursu Młodzież Zapobiega 
Pożarom. Konkurs cieszył się 
dużym zainteresowaniem wśród 
dzieci i młodzieży. 

Komisja w składzie: p. 
Zbigniew Krzewski -Komendant
Gminy Związku Ochotniczej 
Straży Pożarnej Rzeczypospolitej 
Polskiej, p. Damian Awerczuk, i
p. Jacek Olichwiruk, po

sprawdzeniu testów,
nagrodziła najlepszych 
uczniów w swoich
kategoriach.
Serdecznie gratulujemy i
życzymy powodzenia w 
kolejnym etapie
konkursu!



WYCIECZKA NA

LODOWISKO

W czwartek

rano (24.01.2019 r.)

uczniowie klasy I A i

III A wraz z

wychowawczyniami p.

Krysią i p. Asią, 

podekscytowani i gotowi na nowe wyzwania,

wyruszyli na lodowisko przy szkole nr 9 w Białej 

Podlaskiej. Dla niektórych maluchów było to nowe 

doświadczenie, ale z pomocą nauczycieli , rodziców i 

starszych kolegów poznali tajniki jazdy na łyżwach. 

Uczniowie chętnie poddawali się łyżwiarskim 

szaleństwom, z ogromną determinacją starali się 

wygrać z grawitacją na tafli. Dla niektórych uczniów 

trzymanie się bandy było odruchem 

bezwarunkowym, od którego w tym momencie

zależało „być albo nie być”. Prawie każdy zaliczył 

upadek. Było przy tym mnóstwo śmiechu i 

pozytywnych wrażeń. Czas przeznaczony na jazdę na 

łyżwach szybko minął i udaliśmy się w dalszą 

podróż.  

Następnym punktem wycieczki były warsztaty ginących zawodów w Europejskim Centrum 

Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. Tu odbyły się warsztaty cukiernicze. Uczniowie mieli 

okazję poznać warsztat cukiernika, a następnie pod nadzorem instruktora przystąpili do tradycyjnego 

wypieku ciasteczek i rogalików drożdżowych z marmoladą. Dzieci samodzielnie i z wielkim 

zaangażowaniem zagniatały i wałkowały ciasto, nadziewały i formowały rogaliki. Potem nastąpiła 

degustacja i każdy mógł zabrać smakołyki do domu dla swoich najbliższych. Dzieci zwiedziły 

również warsztat kamieniarza, zduna, tkacza, rymarza, kowala, dekarza i kołodzieja, gdzie mogły 

dowiedzieć się czym zajmuje się dany rzemieślnik, poznać narzędzia i wyposażenie warsztatu.  

Dla wielu uczniów było to 

niezapomniana przygoda, która na długo 

pozostanie w ich pamięci. Większość 

stwierdziła, że była to najlepsza 

wycieczka w tym roku szkolnym.

Szczególne podziękowania składamy 

opiekunom, wspomagającym naukę 

jazdy na łyżwach: nauczycielce p. 

Dorocie Jakimiuk-Orzechowskiej,

rodzicom:p. Justynie Adamiuk i p.Ewie

Jarząbkowskiej. 





Klasy VI na lodowisku w Białej Podlaskiej 







6 lutego w Międzyrzecu Podlaskim miały miejsce siatkarskie zmagania w Finale 

Powiatu Bialskiego w Mini siatkówce dziewcząt „4” Igrzyska Dzieci.Miło nam 

poinformować, że dziewczęta z naszej szkoły zajęły w tych rozgrywkach II 

miejsce. Serdecznie gratulujemy!!!

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

Piłki za rozwiązanie krzyżówki w szkolnej gazetce 

Podczas apelu podsumowującego  naukę w I półroczu roku szkolnego 2018/2019 zostały wylosowane 

kolejne piłki za 

rozwiązanie 

krzyżówek w 

szkolnej gazetce

„Lotnia”.

Losowanie odbyło 

się w obecności p. 

dyrektora i

opiekuna gazetki p.

Iwony

Andruszkiewicz, a

szczęśliwców 

wylosowała tym 

razem p. Agnieszka

Jakoniuk – zastępca 

dyrektora naszej

szkoły. 



Turniej Halowej Piłki Nożnej O 
Puchar Wójta Gminy Janów Podlaski

03 lutego o godz. 10.30 w naszej szkole
odbyły się rozgrywki w Turnieju Halowej Piłki 
Nożnej O Puchar Wójta Gminy Janów 
Podlaski.

Zgłosiły Siudo niego drużyny dziewcząt oraz 
chłopców z klas IV-VI , VII-VIII i gimnazjum. 
Mecze eliminacyjne trwały po 8 minut, a 
mecze finałowe po 20 minut. Sędziami 
meczowymi byli Pan Jarosław Hryciuk i Pan 

Grzegorz Demianiuk. Drużyny liczyły po 
pięciu zawodników oraz dwóch 
rezerwowych. Drużyny były gorąco 
dopingowane przez kibiców. Miejsca I-III
zostały nagrodzone dyplomami, a drużyny 
które zajęły I miejsca dostały dodatkowo 
piłki do gry w piłkę nożną. 

Tabela Wyników
Dziewczęta klasy IV-VI  
I miejsce Klasa VIA
II miejsce Klasa VC

III miejsce Klasa VB

Chłopcy klasy IV-VI 
I miejsce Klasa VB
II miejsce Klasa VIB
III miejsce Klasa VIA

W kategorii kl. VII-VIII i gimnazjum
najlepszą drużyną chłopców została 
kl. 3b gimnazjum a wśród dziewcząt 
kl. VIIa.

Antek Kuźmiński kl. V b



Międzyklubowe konsultacje sparingowe Juniorów i Juniorów Młodszych w 

Dąbrowie Białostockiej, 26-27 styczeń : UKS Hwa-Rang Janów Podlaski  

Radzyńskie Sportowe Centrum Taekwon - Do 



    Krzyżówki 

            Dla klas I-V                                                  

    

                
      Dla klas VI-VIII i gim.

1.Kwiat z Holandii.

2.Wraca z ciepłych krajów po zimie.

3.Kotki na wierzbie.

4.Fioletowy zwiastun wiosny.

5.Budzi się z zimowego snu.

6.Wyrastają z pączków na drzewach.

7.Gwiżdżący czarny ptak lub wyspa grecka.

8.Wielkanocne kolorowe jajka.

9.Topimy ja 21 marca.

10.Pierwszy wiosenny miesiąc.

11.Żółty motylek.

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



                      


