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JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE 

Święta Bożego Narodzenia to czas radosnego świętowania, kolędowania, 
łamania się opłatkiem i składania życzeń. Z tej okazji w naszej szkole zostały 
przedstawione jasełka. Przygotowali je uczniowie z klas IVa, Va, Vc pod opieką 
Pani Magdaleny Osuch, Pana Stanisława Sosenko, oprawę muzyczną 
przygotował Pan Piotr Kulicki a dekorację Pani Ewelina Jówko. 



AKCJA CHARYTATYWNA
W naszej szkole została przeprowadzona w okresie Adwentu akcja 

charytatywna,
polegająca na zbiórce 

artykułów 
papierniczych dla
domu dziecka w

Siennicy koło Mińska 
Mazowieckiego.
Zebrano 16 kg

artykułów. 
Koordynatorem całej 

akcji był Pan 
Stanisław Sosenko. 

Wszystkim
ofiarodawcom

serdecznie
dziękujemy. 

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

Podczas apelu 10 stycznia 2020 r. dyrektor ZPO p. Arkadiusz Podskok
wygłosił pogadankę na temat Bezpiecznych ferii, a następnie zapoznał 
społeczność szkolną z klasyfikacją po I półroczu tego roku szkolnego.
Oklaskami zostali
nagrodzeni
uczniowie
wyróżniający się w 
nauce i ci, którzy
mieli 100 %
frekwencję. 
Wyróżnione 
zostały także 
poszczególne klasy
z najwyższą 
średnią i najlepszą 
frekwencją.



Andrzejki 2019
Andrzejki to tradycja ludowa przekazywana z pokolenia na pokolenie. Wróżby 

pobudzają wyobraźnię, są źródłem szacunku dla tradycji. Jeden, jedyny taki dzień, 
kiedy świat realny łączy się ze światem magii, czarów … wróżb. Andrzejki to 

wspaniała okazja do dobrej zabawy, a jednocześnie źródło szacunku dla obrzędów 
ludowych.

Uczniowie kl. II A i II C wraz z wychowawczyniami p. Krystyną Kopczyńską i p. 
Grażyną Pożaroszczyk spotkali się 24.11.19r., aby wspólne bawić się i zintegrować 
ze sobą. Były wróżby, zabawy, tańce, pląsy oraz wspólny poczęstunek. Było dużo 

wrażeń, 
uśmiechu i 

radości.



Starsi uczniowie czytają młodszym.. 

W ostatnim tygodniu
listopada uczennice ze
starszych klas: Amelia
Romaniuk 8b, Małgorzata 
Kowalczuk 7b, Ewelina
Sidoruk 6a, Amelia
Czuchan 5a czytały w 
klasach I-III książki o 
przygodach Franklina i
Czarnego Noska. Celem
akcji było zachęcenie 
uczniów z młodszych klas 

do częstszego 
odwiedzania biblioteki.
Nowe, kolorowe
książki, do których 
wypożyczania 
zachęcamy, 

pozyskaliśmy w 
ramach
"Narodowego
Programu Rozwoju
Czytelnictwa".

Opiekę nad akcją 
sprawowała p. 
Monika Dwojak



3 GDH im. gen. Ludwika Bittnera w Janowie Podlaskim

18 grudnia to
był dzień, w 

którym 8
harcerzy

otrzymało 
barwy

drużyny - 
czarne
chusty.

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

Losowanie piłek za rozwiązanie krzyżówek w naszej szkolnej gazetce też wzbudziło sporo emocji.
A przy okazji zapraszam wszystkich do pomocy przy redagowaniu Lotni. Chętni mogą wysyłać 

artykuły na maila galimatias8@wp.pl opiekun gazetki Iwona Andruszkiewicz



Już po raz drugi w naszej 
miejscowości miał miejsce 6 
stycznia Orszak Trzech Króli, w
którego organizację włączyli się 
pracownicy naszej szkoły oraz 
młodzież . Po przejściu orszaku 
ulicami Janowa Podlaskiego w
Bazylice można było obejrzeć Jasełka. Po wspólnym 
kolędowaniu, w naszej hali miał miejsce słodki poczęstunek. 



Flyspot - Miejsce, w którym można latać 

Flyspot to miejsce w Warszawie, w którym dosłownie można wznieść się w powietrze. 

Pomaga nam w tym tunel aerodynamiczny, w którym prędkość powietrza przekracza 250 

km/h. Do tunelu nie można wejść po prostu w koszulce i dresach. Na miejscu są dostępne: 

specjalny kombinezon, zatyczki do uszu, gogle i kask. Wszystko po to, aby zabawa była 

bezpieczna. Do tunelu nie można wejść samemu. W bezpiecznym lataniu pomagają 

doświadczeni instruktorzy, którzy na bieżąco pomagają chętnym do latania. W czasie lotu jest 

tak głośno, że nic nie słychać, więc aby się porozumiewać z instruktorami, przed wejściem 

uczymy się paru znaków ręcznych bez których ani rusz. Pomagają one w wykonywaniu 

poleceń potrzebnych do bezpiecznej zabawy. 

Moim zdaniem lot w takim tunelu to wspomnienie na całe 

życie, oraz świetna zabawa, Serdecznie zachęcam do lotu. 

               Jakub Kłusek 

„ Na wakacje”

Smutne od września dzieci się robią,  

Bo już do szkoły czas. 

Następne wakacje za 10 miesięcy, 

A te poprzednie poszły już w las. 

Kiedy to będzie, kto to dożyje 

Tak długo na nie czekać musimy. 

Aż się łza w oku ze smutku kręci, 

Kiedy o szkole myślimy. 

Nie mam wyboru, plecak pakuję, 

Ostatnie robię zakupy. 

Buty zakładam, do szkoły szoruję, 

A słońce promykiem mi pokazuje, 

Że to nie jest koniec świata 

I doczekam kolejnego lata.

Trochę zmądrzeję, trochę podrosnę, 

Trochę mi wiedzy przybędzie. 

Więc idę do szkoły z uniesioną głową, 

A co ma być niech będzie. 

Augustyna Butkiewicz kl. VI b

„Chwila”

Młodość jest bardzo miła,  

A jest jej tylko chwila.

Emilia Łepecka kl. VI b 



Mikołajki klasowe 
W klasie VIc również nie obeszło się bez klasowych mikołajek. Uczniowie 

zgromadzili się w jednej sali, a „Święty Mikołaj” rozpoczął rozdawanie prezentów. 
Oczywiście trzeba było wykonać dane 
zadanie żeby otrzymać prezent. Po 
emocjonującym rozdaniu testowane 
były słodycze z prezentów oraz 
śpiewano piosenki świąteczne. Na 
pewno każdy był zadowolony ze 
swojego prezentu, jak i z przebiegu
mikołajek.   

Cezary Hołub VIc 







W naszej szkole miał miejsce konkurs dla klas IV-VIII pt. ,,Mój karmnik dla ptaków". 

Organizatorem konkursu był Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w 

Janowie Podlaskim. Prace można było przynieść do 6 grudnia 2019 roku do p. Iwony Kaliszuk, p. 

Wioletty Doroszuk oraz do p. Jacka Olichwiruka. Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci i 

młodzieży na dokarmianie ptaków zimą, poznanie ptaków, które odwiedzają zimą karmniki oraz 

poznanie sposobu w jaki się odżywiają. Technika prac była dowolna, lecz liczyła się przede 

wszystkim funkcjonalność i 

pomysłowość. 

Rozstrzygnięcie 

konkursu miało miejsce w 

środę 11 grudnia 2019 roku 

na 2 godzinie lekcyjnej.

Zwycięzcami konkursu w 

kategorii klas IV-V zostali:

I miejsce: Lena Hryciuk Vc

II miejsce: Kacper Daniluk

IVa

III miejsce: Maciej Kajka Vc

Wyróżnienia: 

Karolina Michalak IVa

Maja Daniluk IVa

Lena Kapłan IVa 

w kategorii klas VI-VIII:

I miejsce: Krystian Andrusiuk VIa

II miejsce: Eliza Kwiatkowska VIb

III miejsce: Paulina Andrusiuk VIc

Wyróżnienia: 

Cezary Hołub VIc 

Anna Kaliszuk VIc

Liliana Gołoś VIa 

Wszystkim wygranym bardzo

gratulujemy.

Ewelina Sidoruk i Malwina Hryciuk



Kartka świąteczna 

W Białej Podlaskiej podczas " Jarmarku 
Bożonarodzeniowego " zostały wręczone 
nagrody i wyróżnienia uczniom biorącym 
udział w XXI edycji konkursu plastycznego 
na " Kartkę Świąteczną ". Uczennica naszej 
szkoły Maja Daniluk z kl. IV a otrzymała 
wyróżnienie.
Serdecznie dziękujemy uczennicy wraz z 
opiekunem Panem Stanisławem Sosenko 
oraz gratulujemy sukcesu.

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

Ciekawostki o kotach

1. Koty nie mają obojczyka. Ten "brak" sprawia, że mogą wciskać się we wszystkie 
szczeliny, przez które może przejść ich głowa. 
2. Kot spędza ok 2/3 doby na drzemce. Oznacza to, że dziewięcioletni kot przespał 
całe sześć lat swojego życia. 
3. Koty wydają z siebie ok. 100 różnych dźwięków, psy tylko ok. 10. 
4. Kąt widzenia kota wynosi około 185 stopni. 
5. Koty widzą na odległość 36 metrów. 
6. Ludzie, którzy są uczuleni na koty, nie są uczuleni na jego sierść, tylko na kocią 
ślinę lub drobinki naskórka osadzające się na sierści. 
7. Koty mają zazwyczaj po 12 wąsów z każdej strony pyszczka. 
8. Maksymalną prędkość podczas biegu kota to 49km/h. 
9. Koty mogą żyć do 20 lat, które odpowiadają 98 ludzkim latom. 
10. Większość białych kotów o niebieskich oczach jest głucha. Białe koty, u których 
tylko jedno oko jest niebieskie, są głuche na ucho znajdujące się po stronie 
niebieskiego oka. Nie dotyczy to kotów o oczach zielonych lub pomarańczowych 

Oliwia H





Tradycją już 
stało się, że w 
okolicach 6
grudnia
uczniowie
należący do 
Klubu

Sportowego Hwa-Rang
działającego w Zespole 
Szkół w Janowie 
Podlaskim odwiedzają 
nasza placówkę, aby 
zaprezentować 
umiejętności, które nabyli 

podczas treningów. Cała 
społeczność naszej szkoły 
mogła przyglądać się, jak 
uczniowie wykonują 
poszczególne elementy
ćwiczone pod okiem trenera 
p. Dawida Smolbika.
Ciekawostką było przybycie 

do naszej hali Kapitana Ameryka,
Spider –Mana, rozbijanie desek czy
wykonane na zakończenie pokazu 
wspólne zdjęcie.  



ROSJA PRZEZ PRYZMAT ZABYTKÓW ARCHITEKTURY

Uczniowie naszej szkoły mogli wziąć udział w konkursie pt.  “Rosja przez pryzmat zabytków 
architektury”. Zgłoszono wiele pięknych prac, a komisja w składzie: p. Dorota Matejuk- Bąk, p. Joanna 
Siemieniuk, p. Iwona Andruszkiewicz, p. Ewelina Jówko i p. Monika Salach-Demidziuk przyznała nagrody i 
dyplomy następującym uczennicom: 

I miejsce Aleksandra Wawryniuk kl. 8b
II miejsce Julia Baraniuk kl. 8b
III miejsce Izabela Bazylczuk kl. 6c

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

Naklejki na schodach

Na uczniów naszej szkoły czekała w Mikołajki 
ciekawa niespodzianka, a mianowicie na schodach
pojawiły się naklejki. Wszyscy wchodzący czytali 
napisy umieszczone na kolorowych planszach.
Jednak jeszcze ciekawsze było to, że po kolejnych 
lekcjach pojawiały się następne i to w różnych 
miejscach szkoły.  

Wszyscy zastanawiali się, kto wpadł na tak 
oryginalny pomysł.
Mikołajami okazała się Rada Rodziców, która 
pracowała w czasie trwania lekcji i przyklejała 
naklejki, aby zrobić piękny prezent uczniom. 
Zaskoczenie podczas przerw było naprawdę duże.
Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za 
poświęcony czas i pracę wykonaną na rzecz szkoły.



Uczniowie kl. II c spotykają się we wtorki na zajęciach 
przyrodniczych, a z okazji zbliżających się świąt, dzieci na tych 
dodatkowych zajęciach wykonały stroiki świąteczne pod opieką 

wychowawczyni pani Grażyny Pożaroszczyk.



Turniej mikołajkowy 

Zawody w piłce nożnej w 
kategorii dziewcząt – 
ostateczne wyniki :

I miejsce klasa 8a ,
II miejsce klasa 6c,
III miejsce klasa 8b .

Rozgrywki w piłkę 
nożną w kat. chłopców 
klas VI i ostatecznie
klasyfikacja była 
następująca: 

I miejsce 6b
II miejsce 6c
III miejsce 6a

Gratulujemy!!!



Rebusy

Klasy 1-3

Klasy 4-8




