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II MIEJSCE DRUŻYNOWO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 

ORAZ I MIEJSCE INDYWIDUALNIE

22 marca w Lublinie

uczniowie naszej szkoły 

wzięli udział w 

wojewódzkim etapie

konkursu „Poznajemy Parki

Krajobrazowe Polski”, na

który dostali się dzięki 

wygranej w etapie

powiatowym.

Około 9:00 nasi 

reprezentanci (w składzie 

Bartłomiej Klimczuk, 

Joanna Iwaniuk, Kinga

Łyczewska, Dominika Dacewicz 

wraz z opiekunem wyjazdu panem

Grzegorzem Demianiukiem byli już 

pod drzwiami auli Uniwersytetu

Przyrodniczego w Lublinie.

Uczestnicy mieli do rozwiązania 

15 zadań dotyczących wiedzy 

ogólnej z biologii i geografii oraz 10

zadań z wiedzy parkowej o parkach 

krajobrazowych naszego

województwa. Ciekawostką jest to, 

że jest ich najwięcej ze wszystkich 

innych województw, bo aż 17. 

Ostatnim etapem było rozpoznawanie 

gatunków.

Po rozwiązanym teście, była też okazja 

na zwiedzenie Muzeum Zoologicznego.

Mimo ogromnego stresu, po raz kolejny

nasi uczniowie znaleźli się w czołówce tego 

konkursu i zajęli drugie miejsce! 

Uczeń Bartłomiej Klimczuk zajął również 1 

miejsce indywidualnie.

Chcemy serdecznie podziękować 

paniom Wioletcie Doroszuk i Iwonie

Kaliszuk za wiele trudu i starań włożonych 

w przygotowanie młodzieży do konkursu. 



Dzień Kobiet- apel

8 marca 2019 roku w
Szkole Podstawowej im.
Czesława Tańskiego odbył się 
w hali sportowej apel z okazji
Dnia Kobiet. Apel uroczyście 
rozpoczął dyrektor szkoły pan 
Arkadiusz Podskok. Po
przemowie pana dyrektora wystąpiły dzieci z różnych klas. Klasa 4a pod nazwą 
grupy tanecznej ,, Uga Buga ``przygotowała układ taneczny. Po występach Pan 

dyrektor zaprosił no środek hali wszystkie panie, które pracują w naszej szkole i 
wraz z nauczycielami i
uczniami wręczył im kwiaty i 
wszyscy zaśpiewaliśmy sto  lat. 
Po uroczystym apelu nastąpiło 
rozdanie nagród za rozwiązanie 
krzyżówki z gazetki szkolnej pt. 
,,Lotnia”. Wylosowani
uczniowie otrzymali nagrody w
postaci piłek. To był bardzo 
miły i przyjemny dzień. 

Malwina Hryciuk kl. V a



Dzień Kobiet 

w naszej

szkole :)



MAMY TO !!! 5 MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE

LUBELSKIM NASZYCH GIMNAZJALISTÓW

Miło nam poinformować, że młodzież klas III gimnazjum 

stanęła na wysokości zadania podczas egzaminów próbnych i 

zajęła bardzo wysokie, bo 5 miejsce w województwie lubelskim, 

pokonując wiele szkół. 

 Gratulujemy serdecznie i życzymy osiągnięcia podobnych 

wyników podczas egzaminu w kwietniu!

####################################################################

ZAPRASZAMY NA SZALONĄ 

IMPREZĘ EKOLOGICZNĄ JUŻ 5 

KWIETNIA 2019 R. W HALI

ZESPOŁU PLACÓWEK 

OŚWIATOWYCH W JANOWIE 

PODLASKIM.

W PROGRAMIE :

ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSÓW, 

PRZEDSTAWIENIE, NASŁUCHY NOCNE , OGNISKO I WIELE 

INNYCH NIESPODZIANEK. START: GODZ.20.00

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursach: 

1. Wyklejanka "Sowa" dzieci przedszkolne i kl. I-III

2. Organizer na biurko z motywem sowim dla uczniów 4-8 i gimnazjum

3. Konkurs plastyczny " Sowa w ramce" dla uczniów 4-8 i gimnazjum



Samorząd Uczniowski 

składa serdeczne 

podziękowania wszystkim 

uczniom, którzy przynieśli 

dary dla zwierząt ze 

schroniska AZYL w Białej 

Podlaskiej. Dary zostały już 

dostarczone do schroniska.

Szkoła otrzymała 

PODZIĘKOWANIE. 

Cieszymy się bardzo, że los 

psiaków i kotów nie jest Wam obojętny. 

Serdecznie dziękujemy! 

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

Pierwszego dnia po feriach odwiedziła nas młodzież z Norwegii. Wspólnie 

z uczniami z naszej szkoły spędziła czas na rozgrywkach sportowych i 

spotkaniach integrujących. Wszyscy, którzy wzięli udział w tym 

wydarzeniu, razem stwierdzili, że warto poznawać inne kultury i 

spróbować swych sił podczas rozmowy w języku angielskim. 



 A na zdjęciu 

są osoby, które 

zostały 

nagrodzone za

rozwiązanie 

krzyżówki w 

gazetce z

lutego.

Gratulujemy!

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

Recenzja książki „Księga Urwisów” 

Autorem książki pt. ,, Księga Urwisów”  jest Edmund Niziurski  autor wielu książek 

dla młodzieży.   

          W powieści tej opisane są losy chłopców z Wilczkowa, którzy nie znoszą 

nudy, poszukują przygody, która niebawem przychodzi do nich sama. Autor z 

humorem opisuje różne zdarzenia z życia grupy nastolatków. Przygody chłopców 

dotyczą życia w szkole jak też poza nią.  

         Jednym  z takich zdarzeń jest podejrzenie, że w pobliskiej kopalni  

prowadzone są działania dywersyjne. Zaintrygowani chłopcy postanawiają złapać 

dywersanta. Nie wiedzą jednak, że to nie jest takie łatwe jak się wydaje. 

        Przed naszymi bohaterami  są: zatopiona kopalnia, tajemne przejście w piecu 

chlebowym, legenda o Wojtku „Miedzianej Stopie”, wyprawa do kopalni,

poszukiwania piłki, oraz wiele, wiele więcej. Od szpiegowskiej intrygi i dreszczyku 

emocji aż włos się jeży na głowie. 

        Bardzo gorąco zachęcam do przeczytania „ Księgi Urwisów ’’ naprawdę 

warto.

Jakub Kłusek.  

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

Pomagamy innym!

Uczniowie naszej szkoły zbierali

materiały papiernicze i szkolne 

przybory, które zostaną przekazane do 

domu dziecka w Siennicy.

Dziękujemy za Wasze dobre serca! 



14 marca

obchodziliśmy 

Święto Liczby 

Pi.

Akcja cieszyła 

się bardzo 

dużym 

zainteresowanie

m uczniów

wszystkich klas naszej szkoły ( klasa IA zjawiła się w komplecie ). 

Pi - ciasteczka przgotowane przez

uczniów klasy IVa i IVb (lub ich

rodziców ) rozeszły się błyskawicznie. 

Kto poprawnie odpowiedział na 

wylosowane pytanie (i podpisał się!) 

weźmie udział w losowaniu nagród, 

którymi są: kubki i 

kalkulatory

Powodzenia



„Dzień kolorowej skarpetki” 

21. marca po raz kolejny

w naszej szkole odbyła 

się akcja „Dzień 

kolorowej skarpetki”.

21 marca wypada

Światowy Dzień Osób z 

Zespołem Downa. Na 

znak solidarności z tymi 

osobami w tym dniu uczniowie

naszej szkoły jak i pracownicy 

założyli skarpetki nie do pary (to 

symbol przyczyny tej choroby -

trisomii 21. chromosomu).

Organizatorem była klasa 

integracyjna z p. Ewą Korneluk i 

Samorząd Uczniowski. Aż w 4 

klasach wszyscy uczniowie

przyłączyli się do akcji.



Przedstawienie klas II

22.03.2019 r. z okazji

Dnia Wiosny uczniowie

klas II przedstawili

montaż 

słowno-muzyczny pt. 

"Idzie wiosna".

Przedstawienie obejrzały 

dwie grupy przedszkolne i

uczniowie kl. I-III.

Widzowie gromkimi

brawami podziękowali 

młodym artystom za ich 

pracę.  

Po przedstawieniu kl. I-III w

kolorowym korowodzie z

gaikiem- maikiem,

instrumentami muzycznymi i z

wiosenną piosenką na ustach 

przeszli ulicami Janowa

Podlaskiego, wypatrując 

zwiastunów wiosny.



Warsztaty

kulturalno-

kulinarne

21 marca (sobota)

udaliśmy się do 

Gminnego Ośrodka 

Kultury, gdzie odbyła 

się akcja pod nazwą 

"2019-rok lultury

ludowej w powiecie

Bialskim".

Uczniowie pod opieką instruktorów upiekli 

babkę ziemniaczaną która cieszyła się wielkim 

zainteresowaniem. Zanim została postawiona  

zniknęła, przez co trzeba było donosić kolejną. 

Sam przyznam że była całkiem smaczna. Babkę ziemniaczaną 

nazwano "potrawą dla ubogich". Została tak nazwana ponieważ 

składa się głównie z ziemniaków, które dawno temu były głównym 

źródłem pożywienia ubogich ludzi. Smak babki ziemniaczanej można 

dowolnie modyfikować dzięki przyprawom, których ilość jak i rodzaj 

możemy sami dobierać. Następnie zapoznaliśmy się z kulturą 

nadbużańską, która posiada w sobie trochę tradycji z innych kultur. 

Na pierwszy ogień poszedł strój. Część stroju męskiego miało okazję 

przymierzyć kilka osób. Na męskich spodniach znajdywały się hafty 

zwane pereborami. Zapoznaliśmy się z językiem, który jest 

pomieszaniem języków polskiego, litewskiego i rosyjskiego. Powstał 

on z powodu braku porozumienia pomiędzy ludźmi tych narodowości 

i na potrzeby handlowe-np.żeby Litwin mógł kupić coś u Polaka bez 

problemów ze zrozumieniem siebie nawzajem. Język nazwany został 

hahłackim. Z językiem kształtowała się podobna kultura-czyli 

np.potrawy. Jedną z takich potraw był (zapożyczony z kultury 

żydowskiej) farszmak, który może mieć dowolne nadzienie, które nie 

jest otoczone regułami. Taką regionalną potrawą są również pyzy. Nie 

spodziewałem się, 

że nadbużańska 

kultura jest tak

ciekawa,

wykształcona i 

rozbudowana.

Bardzo spodobało 

mi się to "Spotkanie 

z kulturą". Myślę że 

wam też się 

spodobało. 

Cezary Hołub Vc



5 marca 2019 roku, uczniowie klas I-III Szkoły 

Podstawowej w Janowie Podlaskim, wraz z

wychowawczyniami wybrali się na wycieczkę do Białej 

Podlaskiej na spektakl pt. „Pszczółka Maja”. Sztuka bardzo 

podobała się wszystkim dzieciom. Po spektaklu uczniowie 

wraz z paniami, wybrali się z wizytą do Państwowej Straży 

Pożarnej w Białej Podlaskim, aby poznać tajniki pracy 

strażaków. 

W trakcie spotkania strażacy zaznajomili 

dzieci z ciekawostkami związanymi z ich pracą 

zawodową, przestrzeganiem zakazów, 

zachowaniem bezpieczeństwa w czasie: pożaru, 

burzy oraz wypadku. Dzieci dowiedziały się w 

jakich okolicznościach można wzywać straż 

pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale 

również są wzywani do różnych wypadków - nie 

tylko samochodowych.

Jak zawsze największe zainteresowanie 

wzbudziły wozy strażackie. Dzieci mogły je z 

bliska oglądać oraz podziwiać wyposażenie, 

jakim

dysponują podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej 

pracy strażacy. Wysłuchały rad jak zachować się w 

czasie pożaru. Przy okazji utrwaliły sobie numer 

telefonu do Straży Pożarnej- 998 i numer alarmowy – 

112 .

Przez chwilę uczestnicy wycieczki mogli poczuć się jak 

strażacy, siedząc w wozach strażackich i przymierzając 

hełm strażacki. 

Uczniowie wykazali ogromne zainteresowanie

spotkaniem, podczas którego nabyły cenną wiedzę, 

która utrwalana będzie przy każdej okazji. 

Po wizycie w straży dzieci przyznały, że ten zawód chociaż jest niebezpieczny to bardzo im 

się podoba. Ta wizyta z pewnością na długo zostanie w ich pamięci.



Wycieczka do Zamku

W bieżącym roku szkolnym klasa I A rozpoczęła 

realizację projektu „Grunt to dobre wychowanie”.  

We czwartek 28.03.2019 r. wychowawczyni p. Krystyna

Kopczyńska ze swoimi wychowankami wybrała się z 

wizytą do Zamku w Janowie Podlaskim.  

Celem naszej wizyty były zajęcia z realizowanego 

projektu pt.„Savoir vivre przy stole”. Dzieci bowiem już 

od małego powinny uczyć się właściwych zachowań 

podczas posiłków, by potem np. idąc do restauracji, czy 

na obiad do babci potrafiły się kulturalne zachować. 

W restauracji

pierwszoklasiści mieli 

okazję zapoznać się z 

podstawowymi wiadomościami i umiejętnościami 

zachowania przy stole. A były to umiejętności: 

odpowiednie ułożenie sztućców na stole, kultura i 

estetyka jedzenia,odpowiednie słownictwo używane 

podczas spożywania posiłku („proszę”, „dziękuję”, 

„przepraszam”), higiena przed posiłkiem i po nim, 

degustacja w restauracji.

Dzieci miały także okazję wykonać samodzielnie 

napój ,który tworzyły z wielkim zaangażowaniem pod 

okiem barmana.

Następnie zwiedzaliśmy miejsca historyczne w Zamku, 

o których opowiadała nam bardzo interesująco mama 

naszej uczennicy, p.

Elżbieta Korolczuk. 

Do projektu włączyła się 

pani pedagog Iwona

Sowa, która przed wyjściem do Zamku przeprowadziła 

krótką pogadankę o dobrym wychowaniu, zachowaniu 

i kulturze osobistej. Pani Iwona również opiekowała się 

pierwszoklaskistami w czasie wycieczki, za co bardzo

dziekujemy.

Dzieci zmęczone, ale zadowolone wróciły do szkoły. 

Mam nadzieję, że wiele zapamiętały i wszystkie 

wiadomości i umiejętności wcielą w życie. 

Bardzo dziękujemy Pani Eli za pomoc w organizacji 

wycieczki, a pani Iwonce za owocnie spędzony czas z 

klasą I. 



Krzyżówki  
   

            Dla klas I-V                          

    

    

      

Dla klas VI-VIII i gim.
     

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

               


