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Apel

Podczas apelu 5

kwietnia Dyrektor ZPO p.

Arkadiusz Podskok

przekazał zebranym uczniom 

istotne wiadomości 

dotyczące zbliżających się 

dni wolnych.

Gromkimi brawami

nagrodziliśmy naszą grupę 

parkową, która w tym roku zajęła II miejsce w województwie lubelskim w 

konkursie "Poznajemy Parki

Krajobrazowe". Wielkie

podziękowania należą się również 

paniom: Iwonie Kaliszuk i

Wioletcie Doroszuk, które

przygotowywały młodzież do tego 

konkursu.

Zostały także wylosowane i 

wręczone nagrody za udział w 

Dniu Liczby Pi.



Egzaminy gimnazjalne

Przez ostatnie trzy lata z

pomocą nauczycieli ciężko 

przygotowywaliśmy się do 

wydarzenia, które miało 

zwieńczyć całą naszą naukę w 

gimnazjum. Szczególnie

intensywne było ostatnie 

miesiące, kiedy narastała 

nerwowa atmosfera oczekiwania

na nieuniknione.

   Choć przez krótką chwilę 

egzamin stał pod znakiem 

zapytania z powodu

zorganizowanego w całej Polsce strajku pracowników oświaty,  nasze obawy rozwiali sami 

nauczyciele, oficjalnie zawieszając 

protest na czas trwania testów. Dzięki 

nim wszystko odbyło się zgodnie z 

procedurami.

   10 kwietnia przystąpiliśmy do 

pierwszej części egzaminu i wedle 

oczekiwań wielu z nas, ostatnim 

zadaniem otwartym z j. polskiego

było napisanie rozprawki. Spotkało się 

to z ogólną aprobatą uczniów, ale 

niemałą sensację stanowiła fraszka J. 

I. Sztaudyngera „Skarga zmiętego” o 

zaskakującej treści. Z zupełnie innym 

odbiorem spotkał się test z historii i 

WOS – u z nietypowymi pytaniami.

Każdy napisał go na miarę swoich 

możliwości. Dzień później odbyła 

się część przyrodnicza sprawdzająca 

naszą wiedzę z biologii, fizyki, 

chemii i geografii oraz część 

matematyczna. Ostatniego, trzeciego

dnia każdy pisał egzamin z 

wybranego przez siebie języka 

obcego.

   Mamy nadzieję, że wszyscy 

osiągnęli zadowalające wyniki i 

dostaną się do wymarzonej szkoły. 



Egzaminy
ósmoklasistów

2019
W dniach 15 – 17 maja

w naszej szkole odbyły się 

egzaminy końcowe klas 

ósmych. Były to pierwsze 

egzaminy klas kończących 

odnowiony program

ośmioletniej edukacji. Obecny 

rocznik pisał egzaminy z języka 

polskiego, matematyki oraz

języka obcego.  

Pierwszego dnia

uczniowie zmagali się z 

naszym językiem ojczystym. 

Na egzaminie pojawiły się 

zadania odnoszące się do 

bardzo znanej i lubianej

lektury – „Mały Książę” oraz 

kilka innych sprawdzających 

wiedzę z pozostałych lektur 

obowiązkowych takich jak 

„Kamienie na szaniec” czy

„Syzyfowe prace”.

Drugiego dnia

przyszedł czas na 

matematykę. Pomimo tego, że zadania egzaminacyjne nie były wyjątkowo trudne, wielką 

przeszkodą okazał się towarzyszący 

uczniom w tym czasie stres.

Ostatniego dnia

sprawdzana była znajomość 

języków obcych – języka 

angielskiego lub rosyjskiego. Po

napisaniu ostatniego egzaminu

ósmoklasiści mogli wreszcie 

odpocząć i odstresować się w 

trakcie przerwy świątecznej. 



Dzień Świadomości Autyzmu 

Autyzm to przypadłość zaliczana do grupy symptomów zwanych wycofaniem, czyli 

unikaniem kontaktu ze światem zewnętrznym (ludźmi i otoczeniem). Jest uważana za 

schorzenie dotyczące mózgu, jednak mogące mieć podłoże genetyczne. Jednak mimo 

zbadania wielu czynników zwiększających ryzyko pojawienia się tej przypadłości, przyczyna 

nie została do końca poznana. Objawy autyzmu pojawiają się już u dziecka.  

Dla pokazania solidarności z osobami, które cierpią na to zaburzenie, 2 kwietnia, na 

całym świecie obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Uczniowie naszej 

szkoły tą świadomość pokazali ubierając się na niebiesko.  

Odbył się również konkurs, w którym klasa, w jakiej najwięcej uczniów ubrało się na 

niebiesko, wygrywała.  

W klasie 5c

tego dnia 100%

uczniów łącznie z 

wychowawczynią p. 

Iwoną Andruszkiewicz 

ubrało się na 

niebiesko.

Cezary Hołub kl.5c 



W Gminnym Ośrodku Kultury 

w Janowie Podlaskim 10

kwietnia odbyło się 

rozstrzygnięcie VI Gminnego 

Przeglądu Tradycji 

Wielkanocnych. Gratulujemy

dzieciom z naszej szkoły 

wykonania pięknych pisanek i 

zajęcia wysokich miejsc.

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

Podczas apelu wylosowano również szczęśliwców, którzy za rozwiązanie krzyżówki w szkolnej 

gazetce, otrzymali dzisiaj piłki. Gratulujemy!



Podczas Sowiej Nocy miało miejsce rozstrzygnięcie wcześniej ogłoszonych 

konkursów. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody od organizatorów tego 

przedsięwzięcia – dyrekcji szkoły, Nadleśnictwa Biała Podlaska oraz Zespołu Lubelskich 

Parków Krajobrazowych.

Zwycięzcami w poszczególnych 

kategoriach zostali:

W kategorii „Wyklejanka” :

I miejsce – Jakub

Pietruczuk

II miejsce – Natalia

Czuchan

III miejsce – Maksymilian

Michalski

            Wyróżnienia otrzymali: 

Gabriel Wawryszuk i Antoni

Miechowicz

W kategorii „Sowa w ramce”:

I miejsce – Natalia Jarząbkowska 

II miejsce – Norbert

Hryciuk

III miejsce – Patrycja

Ostapiuk

            Wyróżnienie otrzymała 

Izabela Dudziuk.

W kategorii „Organizer

biurowy”:

I miejsce – Liliana Gołoś 

II miejsce – Anna Kaliszuk

III miejsce – Oliwia

Hładoniuk 

            Wyróżnienie otrzymała 

Ewelina Ostapiuk

Serdecznie gratulujemy

zwycięzcom i 

dziękujemy wszystkim uczniom, 

którzy wykonali swoje prace konkursowe. Każda z nich była wyjątkowa i piękna, nie lada 

wyzwaniem był wybór tych  najciekawszych.

Sowia noc- wręczenie nagród



Pomagamy!!!

W okresie
Wielkiego Postu w
naszej szkole
została 
przeprowadzona
zbiórka artykułów 
papierniczych, które
zostały przekazane 
do domu dziecka w
Siennicy k/Mińska 
Mazowieckiego. W
zbiórkę aktywnie 
włączyła się kl. IV a 
pod opieką p. S. 
Sosenko.
Wszystkim ofiarodawcom - serdecznie dziękujemy ! 

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

W naszej szkole została 

przygotowana wystawka

z okazji 14. rocznicy

śmierci Świętego Jana 

Pawła II. zgromadzono 

różne zdjęcia z 

pielgrzymek Papieża, 

książki, obrazki, foldery, 

gazetki.Wystawę przygotował p. S. 

Sosenko z kl. IV a.



Jak co roku p. Dorota Matejuk-Bąk zorganizowała w naszej szkole Przegląd Ozdób Wielkanocnych. 

Prezentujemy Państwu przepiękne prace związane tematycznie ze zbliżającą się Wielkanocą, są to 

prace klas IV-VIII i gimnazjum

.



Sowia Noc
Już kolejna Sowia Noc 

za nami. Warto było przyjść 5 

kwietnia o 20:00 do naszej

szkolnej hali, aby móc w

gronie miłośników ptaków 

obejrzeć przedstawienie 

konkursów.

Wszyscy uczestnicy Sowiej

Nocki mogli później 

pogratulować zwycięzcom 

Sowia Noc
Już kolejna Sowia Noc 

za nami. Warto było przyjść 5 

kwietnia o 20:00 do naszej

gronie miłośników ptaków 

przygotowane przez klasę 

V a, zobaczyć 

przyrodnicze zdjęcia 

opatrzone komentarzem

pana Jarosława Mydlak

podziwiać prace zgłoszone 

do tegorocznych sowich

Wszyscy uczestnicy Sowiej

pogratulować zwycięzcom 

konkursów, by następnie udać się 

na nasłuchy do Błonia, Woroblina i 

Roskoszy, a na konie

kiełbaski przy wspólnym o

Podczas tegorocznej Sowiej Nocy

przygotowane przez klasę 

V a, zobaczyć 

przyrodnicze zdjęcia 

opatrzone komentarzem

pana Jarosława Mydlaka i

podziwiać prace zgłoszone 

do tegorocznych sowich

konkursów, by następnie udać się 

na nasłuchy do Błonia, Woroblina i 

Roskoszy, a na koniec upiec

kiełbaski przy wspólnym ognisku.

Podczas tegorocznej Sowiej Nocy



mogliśmy również 

podziękować panu 

Jarosławowi Mydlakowi 

za niestrudzone

zaszczepianie w uczniach

miłości do ptaków i 

zaśpiewać "Sto lat", 

ponieważ właśnie tego 

dnia obchodził urodziny. 

Całe przedsięwzięcie nie 

odbyłoby się bez dwóch 

pań, które od początku 

otaczają opieką Sowie Noce- dziękujemy serdecznie p. Iwonie Kaliszuk i p. 

Wioletcie Doroszuk oraz dyrektorowi ZPO p. Arkadiuszowi Podskokowi, który

przyjął tę ekologiczną akcję pod 

swoje skrzydła.



Wycieczka w
poszukiwaniu wiosny

W pierwszych dniach
kwietnia br. w klasa IA i klasa IC
wraz z wychowawczyniami wybrały 
się na zajęcia przyrodnicze do Parku 
Krajobrazowego „Podlaski Przełom 
Bugu” w Janowie Podlaskim, której
temat brzmiał: „Wiosna budzi 
zapachami, kolorami i zmysłami”. 

Zajęcia 
przeprowadziła p. 
Magdalena
Żychowska. Zajęcia 
przebiegały w miłej 
atmosferze, przy
pełnym 
zaangażowaniu 
dzieci. Dzieci
obejrzały 
prezentację 
multimedialną, 
odgadywały 
zagadki,
obrysowywały 
kontury ptaków i

kolorowały rośliny 
wiosenne.

Wycieczka ta poszerzyła 
wiedzę uczniów na temat 
roślin i zwierząt, 
elementów wiosennej
pogody. Była udaną 
wyprawą o czym 
świadczyły uśmiechnięte 
buzie uczniów oraz ich
spostrzeżenia i opinie. 



Recenzja książki Marcina Szczygielskiego 

pt. „Za niebieskimi drzwiami”

Bohaterem książki jest 12-letni Łukasz Borski. Akcja tej powieści 

rozpoczyna się pewnego zwyczajnego dnia, gdy bohater jechał  z mamą  

nad morze. W czasie podróży  zdarzył się wypadek samochodowy, po 

którym jego mama zapadła w śpiączkę.                                                          

       Ciotka chłopca nie chcąc, aby ten trafił do domu dziecka, 

przygarnęła go od wcześniej zajmującej się nim Pani Cybulskiej. 

Łukaszowi nie układało się z ciotką, stale się kłócili i awanturowali, podczas jednej z takich 

kłótni Łukasz przypadkowo trafił do SrebrnegoŚwiata. Była to fantastyczna kraina, w której 

początkowo robił sobie pikniki, lecz gdy się w niej  zagłębił spotkał Krwawca.  Wyleczył on  

kolano Łukasza  i podarował pierścień ze srebrnych nici.                                                                                  

 Chłopiec nie wiedział, że nici z pierścienia zainfekują ciotkę, która będzie polować na niego i 

jego przyjaciół.  Łukasz z  przyjaciółmi zdołali przemknąć obok ciotki Agaty do niebieskich 

drzwi, aby rozprawić się z Krwawcem i uwolnić od niego ciotkę Agatę.                                     

                      Po pokonaniu Krwawca okazało się, że była to osoba podobna do Łukasza, lecz 

starsza od niego. Po przeniesieniu się do świata rzeczywistego uratowali ciotkę Agatę za 

pomocą  „arynii” wcześniej przeniesionej do ich świata.  Nagle wszystko zaczęło znikać i gdy  

zniknęło, okazało się, że to Łukasz zapadł w śpiączkę,  a nie jego mama.  Wszystkie te 

wydarzenia to były tylko historyjki opowiadane przez mamę Łukasza. 

                    Powieść ta została zekranizowana. Zachęcam do przeczytania książki i obejrzenia 

filmu i wyrobienia sobie zdania samemu co ciekawsze. Serdecznie polecam.

Jakub Kłusek 

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

Instrukcja wcale nie

musi być nudna, o 

czym przekonali się 

uczniowie kl. V b,

wykonując krok po 

kroku tulipana z

papieru.



Sukces na Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach w Lubartowie

4 kwietnia ponad 360 zawodników z 3 województw
(podkarpackie, lubelskie, podlaskie) wzięło udział w 
Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, 
Juniorów Młodszych i Juniorów w Lubartowie. W gronie 
uczestników znalazło się 30 zawodników janowskiego 
klubu taekwon-do Hwa-Rang.

WYNIKI

JUNIORZY
MŁODSI (2
srebrne, 2
brązowe) 

II miejsce Julia Orluk – walki +60 kg
II miejsce Jakub Rypina – walki -64 kg
III miejsce Amelia Andruszkiewicz -walki -60 kg
III miejsce Gabriel Seluk – walki -52 kg
V m-sce Patrycja Czuchan -60 kg

WSZYSCY ZAWODNICY HWA-RANG Z
KWALIFIKACJAMI NA MISTRZOSTWA POLSKI
JUNIORÓW I JUNIORÓW MŁODSZYCH! 

MŁODZICY (1 złoty, 2 brązowe) 
I miejsce Jakub Jureczek – układy 10-9 gup 
III miejsce Krystian Czapski -układy 10-9 gup 
III miejsce Damian Fusiarz – układy 10-9 gup 

V m-sce Aleksander Myć – układy 8-7 gup 
V m-sce Sebastian Kajka – układy 6-5 gup 
V m-sce Filip Gładuniuk – układy 10-9 gup 
IX m-sce Zuzanna Hura – układy 6-5 gup 
IX m-sce Marta Pykacz – techniki specjalne
IX m-sce Jakub Makarewicz -układy 10-9 
gup
IX m-sce Hryciuk Marcin -układy 10-9 gup 

Agata Gładuniuk, Sylwester
Szymula, Kacper Czuchan i Seluk
Krystian dzielnie reprezentowali Klub w
konkurencji układów 
formalnych.Trenerzy: Dawid Smolbik, Sylwia
Skwara, Mateusz Jakimiuk



Miło nam poinformować, 

że uczennice naszej szkoły zajęły 

I miejsce w piłce nożnej 

dziewcząt w Międzygminnym 

Turnieju Igrzyska Młodzieży 

Szkolnej i po pokonaniu drużyn z 

Leśnej Podlaskiej, Swór i 

Cicibora będą reprezentowały 

ZPO w Janowie Podlaskim w

finale powiatu, który

odbędzie się w Piszczacu.  

Gratulujemy!!!

Piłka nożna dziewcząt



KRZYŻÓWKI 
DLA KLAS I-V

DLA KLAS VI-VIII I GIMNAZJUM 

KUPON DLA KLAS I-V                                    KUPON DLA KLAS VI-VIII i GIM.
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