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Konkurs plastyczny „Konie, koniki, kucyki” 

Jak co roku w naszym gimnazjum zorganizowane zostały dwa konkursy plastyczny 
i fotograficzny, 
tym razem 
uczestnicy na 
swoich pracach 
mieli pokazać konie 
i koniki różnej 
maści. Do konkursu 
zgłoszono wiele 
prac w obu 
kategoriach, ale 
czy to z tego 
powodu, ze nasza 
młodzież ma 
kontakt z końmi 
każdego dnia, to 
właśnie młodzież z 
janowskich szkół 
zajęła czołowe 

miejsca we wszystkich kategoriach.  

Kategoria 
plastyczna 
I miejsce Julia Ochnik 
kl. II 

II miejsce Marzena 
Kaliszuk kl. III 

III miejsce Katarzyna 
Andrzejuk kl. I 

Wyróżnienie: 
Katarzyna Romaniuk 
kl. II   i Malwina 
Gadomska kl. II 



 

Kategoria fotograficzna 

Gimnazjum  

I miejsce Edyta Łyczewska kl. I 

II miejsce Magda Demczuk kl. II 

III miejsce Nikoletta Chomiuk kl. 
II 

 

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

Wraz  z Panem 
Maćkiem Kublikiem 
czwórka dziewczyn: 

Aleksandra 
Bernaszuk, Klaudia 

Kaliszuk, Marta 
Kulik, Weronika 
Nieścioruk wzięły 

udział w zawodach 
lekkoatletycznych w 
Białej Podlaskiej. 

Aleksandra i Klaudia 
brały udział w biegu 

na-100m. Weronika w 
skoku w dal. I 
wystartowały w 
sztafecie 4x400. 

Dziękujemy za reprezentowanie naszej szkoły. 

 



AKTUALNO CI 
 
~1 czerwca jak wszyscy dobrze wiemy był Dzień 
Dziecka i był on dniem wolnym od zajęć 
lekcyjnych, co dostali cie od rodziców z tej 
okazji? 
 
~3 czerwca odbyły się Biegi Papieskie, gratulujemy tym, którzy zajęli 
miejsca w pierwszej piątce 
 
~3 czerwca imieniny więtował nasz Pan Dyrektor! Wszystkiego 
najlepszego Panie Leszku ŚD 
 
~9 czerwca odbył się egzamin z TAEKWON - DO śP trzymali my 
kciuki za Szymona  
 
~Gimnazjali ci z III klas składają podania do szkoły redniej, jakie 
szkoły wybrali? 
 
~10 czerwca zostały wystawione oceny proponowane 
 
~ Poprawiajcie oceny ŚP 20 czerwca będzie Rada! czasu coraz mniej 

 
~Czekamy na wyniki tegorocznego 
egzaminu gimnazjalnego 
 
~23 czerwca więtują ojcowie, 
pamiętajcie o prezencie ŚD 
 

~24 zakończenie roku szkolnego! Wakacje tuż, tuż ŚD 
 
~Oto trzymasz w swojej dłoni ostatni numer 
Galimatiasu w tym roku  Do zobaczenia w 
przyszłym  
 
 



Bieszczady 08-10.06 2016 
    

W dniach 08.-10.06 2016 odbyła się szkolna wycieczka w Bieszczady, na którą pojechały 
klasy 2 i 3 naszego gimnazjum. 
   Pierwszego dnia kilka minut po godzinie 6 rano wyruszyliśmy w podróż. Po drodze wstąpiliśmy 
do McDonald'sa.  Około godziny 17 dojechaliśmy do naszego hotelu.  

Po zakwaterowaniu pojechaliśmy na 
spotkanie z przewodnikiem. 
Opowiedział on nam i oprowadził nas po 
największej w Polsce zaporze solińskiej. 

Następnie wyruszyliśmy na rejs 
statkiem po Jeziorze Solińskim. Później 
mieliśmy czas wolny na kupno pamiątek. 
Na koniec wróciliśmy do hotelu, gdzie 
czekała nas obiadokolacja. 
Następnego dnia udaliśmy się w wysokie 
góry. Poszliśmy trudniejszą trasą niż 
była zaplanowana, bo jak powiedzieli,  
jesteśmy wytrwałą grupą.  

Tą trasą doszliśmy do Małej Rawki (1267 m n.p.m.), osoby, które dały radę powędrowały 
dalej aż do Wielkiej Rawki (1307 m n.p.m.). Było warto się namęczyć dla pięknego widoku i 
satysfakcji.  

Później wróciliśmy do autokaru i pojechaliśmy w miejsce, z którego jak mówią, są 
najładniejsze widoki. Następnie wróciliśmy do hotelu, zjedliśmy obiadokolację i poszliśmy do 
Polańczyka. Mogliśmy tam kupić pamiątki, prowiant i zachwycać się pięknymi widokami na 
Jezioro Solińskie. Po powrocie ze 
spaceru mieliśmy ognisko. 

Ostatniego dnia o godzinie 
8.00 poszliśmy na śniadanie, 
następnie zabraliśmy torby i 
wyruszyliśmy w ostatnie planowane 
miejsce. Czekał nas tam Challenge 
Bieszczady.  

Zostaliśmy podzieleni na 2 
grupy (Folwark i Pasieka),dostaliśmy 
mapy i każda grupa wyruszyła w 
drogę swoją trasą. Po drodze 
musieliśmy pokonać wiele przeszkód 
(błoto, potoki, pokrzywy, wysokie 
trawy), znaleźć fragmenty wiersza (były to nasze skarby) oraz dotrzeć jak najszybciej do celu. 
Kiedy dotarliśmy do ''mety'' usłyszeliśmy historię o Łemkach i Bojkach. Udało nam się pokonać 

dotychczasowy rekord przebycia trasy.  
Następnie udaliśmy się do autokaru i 

wyruszyliśmy w drogę powrotną. Po drodze 
zatrzymaliśmy się w restauracji na obiad. Ok. 
godziny 22 dotarliśmy do Janowa 
Podlaskiego. Wszyscy wróciliśmy ze 
wspaniałymi wspomnieniami i uśmiechami na 
twarzach. 

                                                                                                                             
Tuśka :) 



 

W dniu 3 czerwca odbył się 
biegi papieskie w Janowie 

Podlaskim. Każdy  starał się 
pobiec jak najlepiej i dać z 
siebie 100%. Jedni  biegli z 
wolą walki, a inni zmuszeni 
lepszą  oceną z w-f  :P  

 Na zawody przyjechali też 
zawodnicy z innych szkół. 

 Gabriela Doroszuk 
dobiegła do mety jako 7.  

Aleksandra Bernaszuk przekroczyła metę jako 2 
nie był to jej dystans, ale dała radę.  

Marta Kulik linię mety przekroczyła jako 4 i od 
pierwszego okrążenia miała  wiernych kibiców na samym 

szczycie trybun.     

 Wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach dobiegli 
do met i bardzo im Gratulujemy!!!  

 



Dowcipy z zeszytów ….. i nie tylkoĄĄĄ 
- Myślę, że przedstawione w mojej rozprawce argumenty są dość mocne, by odpowiedzieć na 
pytanie z tematu 3, który znajduje się na pierwszej stronie mojej rozprawki. 

- Mam nadzieję, że nie zrobiłem dużo błędów, pisząc tę rozprawkę. 

- Sama chciałabym przeżyć tyle, co postacie z „Hobbita”, lecz niektóre 
przygody były niebezpieczne, więc mogłabym je sobie odpuścić. 

- Ojciec poczuł się niesmacznie. 

-Książka poprawia mu humor oraz samopoczucie i mniemanie na swój 
wygląd.  

- Czasopisma te wyjaśniają, że gruby nie znaczy głupi albo jak ktoś jest rudy 
to donosiciel. 

- Wszędzie mówią, jak młodzież idzie po ulicy, czy w każdym innym 
miejscu po zużyciu alkoholu i najczęściej giną pod samochodami. 

- Nie lubię czytać takich czasopism, lecz dziewczyny tak i czasami przez to 
muszą np. zerwać ze swoim chłopakiem, bo w gazecie napisali, że z chłopakiem będzie jej 
ciężko, ale to się zdarza w rzadkich przypadkach, na szczęście większość, która czyta 
czasopisma, nie bierze ich do serca. 

- W pierwszym argumencie nawiążę do początku. 

- Moim zdaniem jest jeszcze to, aby zostały usunięte programy telewizyjne takie jak: Szkoła 
czy Małolaty. Młodzież się ich naogląda, a później robi to samo. 

- Dlatego też czytelniku tej pracy zwróć uwagę na plusy tego, gdy będziesz bohaterem jakiejś 
książki, ale nie zawsze są plusy bycia bohaterem. 

-Więc wzięłam akurat tę postać, ponieważ była pełna przygód, była odważna oraz spokojna. 

- Na początku był on samotnym Bilbo, siedzącym samemu w domu. Po przygodzie, która 
innych zadowalała, a innych niekoniecznie, ponieważ była pełna strachu. 

- Lektura mnie bardzo zafascynowała i jest warta 
przeczytania, no bo ponieważ jest więcej przy tym 
wyobraźni. 

- Moim zdaniem dobrze się sprawdzę w roli Gandalfa, 
ponieważ jestem dość wysoki oraz wiem, co 
zakwestionować. 

- Podsumowując ta rola mi dobrze pasuje pod względem 
moralnym i kategorycznym. 



Każdemu zdarza się czasem coś 
niechc cy śmiesznego powiedzieć- nie 
ustrzegł się tego i nasz kochany Pan 

Dyrektor, a oto niektóre powiedzonka 
z dnia dziecka. 

* Idą łeb w łeb, ależ mu się udało. 

* Natalka dobrze, ustaw się, a w 
kwadracik samo ci wleci.  

* Zaraz zobaczycie jak można bawić się 
z pomponem. 

*Dziękujemy dziewczynkom, które robią to coraz lepiej! 

*Trzeba będzie wykorzystać piłkę.  

* Tym okrągłym rzucamy w ten kwadrat. 

*Tutaj konkurencja będzie, że ho ho ho..   

* Maślewski lecisz- ale już hamuj! 

* Ola walczy z piłeczką. 

* Piękny rzut, ale nietrafiony, Rafał trafił, nie jeszcze nie 
…. 

* Nie tak łatwo postawić klocek. 

*Zobaczcie Kindze się udało- a tam – no cóż próbuj dalej! 

 

 

DOK D 
JEDZIE 
NASZ 

AUTOBUS 
???????? 



 

 



Dwa w jed y - Dzień dzie ka i 
Dzień o ia a 

Jak o roku 1 zerw a w aszy  
gi azju  o hodzo y jest Dzień 

dzie ka i Dzień o ia a. Dlatego też 
zawsze z tej okazji wszys y ze ra i 
u z iowie wraz ze swoi i 
platfor a i o ia ów wyruszają w 

o hód po Ja owie. Ale przed ty  
o zywiś ie usi yć hwila dla 
fotografów.  

Miło się aszeruje, gdy widzi 
się, że ieszkań y patrzą z 
za iekawie ie  o się dzieje i kto to idzie, a zwłasz za, że pa uje wtedy 
ogro y hałas. 



 

 Tuż po o hodzie ze raliś y 
się w hali i z uwagą 
o ejrzeliś y przedstawie ie, 
które przygotowali 
pierwszoklasiś i. Trady yj ie 
też yło wrę ze ie agród , a 

o zawsze każdy zeka.   

Ku u iesze głodo orów w klasa h 
zekały pą zki i ora żady! Że y 

spalić to, o zjedliś y, 
zorga izowa o rozgrywki klasowe 
róż ego rodzaju. Nasze 

heerleaderki uatrak yj iły 
zawody swoi  tań e .  Dla ty h, 
którzy dojeżdżają do do u 
auto usa i do rą wiado oś ią 

yło to, że ogą je hać pierwszy  
kurse .  

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzień  Papieski 

20 aja od ył się apel z okazji D ia 
Papieskiego, który został zorga izowa y przez 
koło teatral e "A ator". Przedstawie ie 
opisywało w skró ie ży ie Karola Wojtyły, zyli 
Ja a Pawła II. Ka per Syrokosz- głów y aktor, 
który ył aszy  papieże , opowiadał jako 

arrator swoją drogę do po tyfikatu. 

Nato iast i i u z iowie odgrywali iektóre 
s e y z ży ia Karola Wojtyły. Drugi  aktore , który rów ież grał aszego papieża, ył Bartek Grzęda.  
Te  sa  apel od ył się kilka d i póź iej w ja owski  GOK-u. Niestety pu li z ość ie yła z yt 
wielka. Przyszło tylko 26 osó . Rów ież za rakło a  głów ego aktora, który  ył Ka per Syrokosz. 
Ale z aleźliś y god ego zastęp ę! Na aszej drodze pojawił się Łukasz Mela iuk, który podjął się 
tego zada ia. I po i o tego, że to ył de iut Łukasza a s e ie, to i tak poradził so ie ardzo 
do rze.   

Te  apel ył ostat i  apele  w ty  roku szkol y , dlatego y wszys y aktorzy ardzo 
dziękuje y p.Małgosi Nowi kiej, p. Magdzie Osu h, p. Iwo ie Piwowarskiej i p. Piotrowi Kuli kie u, 
którzy sprawili, że te przedstawie ia się od yły.   

Ki ga 

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

 

DNI OTWARTE ZESPOŁU SZKÓŁ W JANOWIE PODLASKIM 

. . r. u z iowie klas trze i h aszego gi azju  u zest i zyli w d ia h 
otwarty h )espołu Szkół i . Ada a Naruszewi za w Ja owie Podlaski . Pod zas tej 
uro zystoś i preze towa e yły u iejęt oś i u z iów, a także a solwe tów )espołu Szkół. 
Na po zątku wszys y zgro adziliś y się w ujeżdżal i ko i a Stad i ie Ko i w Ja owie 
Podlaski . Ta  ogliś y podziwiać u iejęt oś i zdo yte a tre i ga h taekwo do, a także 
w jeździe ko ej. Preze ta ja u iejęt oś i przeplata a yła występa i solistów .i . 
a solwe ta aszego gi azju  Mateusza Łopa iuka. Każdy z as ógł zjeść igos oraz 
pierogi przygotowa e przez )espół Szkół pole a y, jest aprawdę s a z y     

Następ ie wszys y wyszliś y a zew ątrz. Ta  od ył się pokaz usztry, a astęp ie 
wszys y ogli wziąć udział w jeździe ko ej oraz w ko kursie jazdy iąg ikie . W ty  
ko kursie wzięło udział kilku aszy h u z iów, ale żade  z i h ie zajął zołowego iejs a 
. Jed ak wszystki  u zest iko  gratuluje y odwagi! Po zakoń ze iu ko kursu udaliś y 
się w drogę powrot ą do szkoły. 



FOTORELACJA Z WYCIECZKI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

JEZIORO SOLIŃSKIE 
   MAŁA RAWKA (1267 m n.p.m.) 

WIELKA RAWKA (1307 m n.p.m.) 



KANAPKA- SMACZNA, 
ZDROWA, KOLOROWA 
 

Dnia 25 kwietnia 2016 r. w ramach 
VI edycji programu edukacyjnego ,,Żyj 
smacznie i zdrowo" odbył się konkurs 
kanapka -smaczna, zdrowa, kolorowa. Jego 

celem było zachęcenie młodzieży do 
urozmaicenia jadłospisu oraz 
zdrowego odżywiania. Konkurs jest 
częścią projektu, do którego 
przystąpiła nasza szkoła.  
W komisji zasiadali: 
Koordynator projektu p. Krystyna 
Kopczyńska, Dyrektor szkoły p. 
Leszek Chwedczuk oraz p. Arkadiusz 
Podskok. Przy ocenie prac komisja 

brała pod uwagę: wartości odżywcze 
składników kanapki, nowatorstwo 
pomysłu, wygląd kanapki, walory 
smakowe i łatwość wykonania 
kanapki.  

W konkursie miejsca zajęli 
następujący uczniowie:  
1.Guzarow Grzegorz  
2.Maciela Natalia 
3.Żuk Anna 

Pozostali uczestnicy otrzymali 
wyróżnienia. Nagrodzeni uczniowie 
otrzymali akcesoria kuchenne. Uczniowie 
biorący udział w konkursie zaliczyli projekt 
edukacyjny, który jest min. warunkiem 
ukończenia gimnazjum.  



A oto nagrodzone osoby, 
które wzięły udział w 

Międzyszkolnym konkursie 
ortograficznym w Zespole 

Szkół w Janowie Podlaskim. 

Gratulujemy 

Wiktorii Kwiatkowskiej z 
kl. II zajęcia II miejsca, 

a Róży Jaszkin z kl. I             
zajęcia III miejsca! 

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

Nagrodzone osoby za udział w akcjach przyrodniczych w naszym 
gimnazjum: 

 Mikołaj Cieśluk, Dagmara Czuchan, Wojciech Rypina, Michał 
Rusinek, Natalia Miszczuk, Natalia Łepecka, Kamil Sawczuk, 

Dagmara Kędzior 



Jak co roku uczniowie z naszej szkoły 
brali udział w konkursie polegającym na 
wykonaniu modelu samolotu, organizowanym 
przez Szkołę Podstawową. Spora grupa 
gimnazjalistów przystąpiła do konkursu, a 
najlepsze prace zostały nagrodzone.  W kategorii 
klas gimnazjalnych 

Miejsce I zajęła - Monika Mielnicka z żimnazjum w 
Ciciborze Du ym 

Miejsce II – Anna uk z żimnazjum w Janowie 
Podlaskim  

Miejsce III- Mikołaj Cieśluk z żimnazjum w Janowie 
Podlaskim 

Wyróżnienia otrzymali: Podskok Natalia, Czuchan 
Dagmara    i Ziółkowski Sebastian. 

Wszystkie prace mo emy 
podziwiać w holu 
głównym w Szkole 
Podstawowej.  

 

 



Mowa zależna i niezależna 

Cudze myśli, poglądy możemy przytaczać w dwojaki sposób: 

- przytaczając dosłownie cudze słowa – mowa bezpośrednia (niezależna). 

„Nie odrobiłeś lekcji!” – krzyknęła ze zdenerwowaniem matka Pawła. 

- omawiając wypowiedź w formie sprawozdawczej, pośredniej – mowa pośrednia (zależna). 

Zdenerwowana matka Pawła krzyknęła, że syn nie odrobił lekcji. 

Zamiana mowy niezależnej na zależną 

– Matka powiedziała mi: „Posprzątaj pokój”. 

– Matka powiedziała mi, żebym posprzątała pokój. 

Albo 

– Anka zapytała mnie: „Czy spotkałaś się wczoraj z Robertem?” 

– Anka zapytała mnie, czy spotkałam się z Robertem. 

 
– Cześć! – ………………………………… 
– Cześć, dawno cię nie widziałam – ………………..………………… 
– Nic dziwnego, od miesięcy nie byłam w tych stronach –…………………………………… 
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Naszym zdaniem 
 

Wraz z postępem technologicznym do naszych czasów wkracza szacunek 
dla dzieci. Do niedawna były one jednym z niżej znajdujących się szczebli w 
hierarchii społeczeństwa. Nikogo nie dziwiło dawanie im klapsów czy zwyczajne 
bicie za nieposłuszeństwo. W końcu "to tylko dziecko, niech uczy się szacunku". Na 
szczęście dziś światopogląd wielu ludzi jest inny - istnieje prawo zabraniające 
krzywdzenia młodego pokolenia. Społeczeństwo zdaje sobie sprawę z faktu, że to również są 
ludzie. Ale czy twierdzi się, że "nastolatek to też człowiek"? Uważam, iż i to przekonanie 
powoli wypiera stwierdzenie "młody jesteś, świata nie znasz, jakie możesz mieć problemy?". 
Według mnie współczesne media, czasopisma, a nawet literatura ukazują problemy 
młodzieży. Postaram się to udowodnić. 

Jako pierwszy argument wykorzystam - jak można się domyślić - książkę "Yellow 
Bahama w prążki". Przedstawia ona coś niesłychanego - problemy nastolatków! Mają one 
różne kategorie, na przykład główna bohaterka, Hania, jest grubsza od swoich rówieśników. 
W szkole przeżywa więc koszmar - dręczenie i dokuczanie. Jest to duży kłopot, prawda? A co 
dopiero Jacek, który po wielu latach jest zmuszony do konfrontacji z ojcem! Dotychczas 
nieszczególnie zainteresowany swoim dzieckiem mężczyzna nagle pojawia się w drzwiach 
domu chłopca. Każdy miałby takiej osobie wiele za złe, a gimnazjalista musi słuchać 
pouczeń, że to w końcu jego tatuś... Poleciłabym książkę Ewy Nowak każdej rodzicielce i 
rodzicielowi, którzy wciąż są przekonani o braku problemów ich pociech. 

Moim drugim argumentem będzie treść zawarta w czasopismach dla nastolatków, 
choćby popularne obecnie "Bravo". Nie jest to gazeta wysokiej półki, jednak o pewnej cesze 
nie da się zaprzeczyć, opisuje problemy młodych ludzi, szuka taż rozwiązań na takowe. W 
przykładowym "Bravo" istnieje kącik ukierunkowany na pomoc dla osób piszących listy do 
redakcji. Czy może to zastąpić poradę psychologa? Zdecydowanie nie. Nie dam sobie jednak 
wmówić, że takie pisemka nie niosą (albo przynajmniej nie próbują nieść) ze sobą żadnych 
wartości. 

Trzecim argumentem, który przedstawię, rzecz najbliższa współczesnym nastolatkom, 
jest Internet. Dokładniej rzecz ujmując, apele do młodych osób. Czy to blogi, czy to kanały na 
serwisie YouTube, często pojawiają się tam treści, których autorzy próbują zachęcić do 
polubienia samych siebie, zamieszczają również różne telefony zaufania. Ba, nierzadko 
pojawiają się wpisy lub filmy nazwane "Jak skutecznie się zabić", w których ludzie 
przekonują do pozostania przy życiu, mówią o swoich doświadczeniach, wspierają. Często są 
to również młode osoby - a kto zrozumie nastolatka lepiej, niż inny nastolatek? 

Mam nadzieję, że te trzy argumenty przemówią do każdej osoby, która twierdzi, że 
współczesne środki przekazu nie mówią o problemach nastolatków. Oczywiście - są też inne 
treści, ale przeważają te dobre. Bo każda chęć wsparcia i próba zrozumienia niesie ze sobą 
pomoc, czyż nie? 

  
 

Egzamin gimnazjalny jest zmorą każdego nastolatka. Od pierwszej 
klasy gimnazjum staje się on motywacją do nauki dla ucznia, w końcu to 

jeden z ważniejszych testów w życiu, od niego często zależy, czy 
dostaniemy się do wymarzonej szkoły o wysokim poziomie. Jednak 

czy rzeczywiście jest taki znaczący? Uważam, że tak - egzamin gimnazjalny 
jest ważny. Postaram się to udowodnić. 

Pierwszym argumentem dowodzącym słuszność mojego zdania jest to, że punkty 
uzyskane na egzaminie mają duże znaczenie dla szkoły ponadgimnazjalnej, do której chcemy 
pójść. To normalne, że jako pierwszy zostanie przyjęty ten, kto ma kilka procent więcej od 



reszty. Może i taki test nie jest doskonałym odzwierciedleniem wiedzy, jaką posiada uczeń, 
ale czy cokolwiek innego sprawdzi się idealnie w tej funkcji? Myślę, że nie, 

Kolejnym argumentem staje się fakt, że egzamin gimnazjalny jest właściwie 
pierwszym poważnym testem w życiu. Ten, który sprawdza wiedzę szóstoklasistów nie jest 
tak poważnie traktowany. W gimnazjum powoli zaczynamy dojrzewać i spoglądać w 
przyszłość - dlatego też rozumiemy, że wynik ma spore znaczenie. Dzięki temu uczniowie 
mają szansę poznać takie emocje jak stres - owszem, to uczucie nie jest pozytywne, ale wraz z 
nim pojawiają się też metody uspokajania się. A chyba lepiej wcześniej zdobyć wiedzę o 
radzeniu sobie z tym nieprzyjemnym stanem, prawda? 

Ostatnią cechą egzaminu gimnazjalnego jest... funkcja "straszaka". Chyba nie da się 
podważyć stwierdzenia, że uczniowie na ogół nie są zbyt chętni do nauki, a szczególnie, gdy 
z ich perspektywy nie mają z niej korzyści. Według mnie test pisany przez trzecioklasistów 
daje ogromną motywację do nauki. Szczególnie ze względu na to, że egzamin próbny z reguły 
jest trudniejszy, niż ten prawdziwy. A co daje wielkiego "kopa", jeśli nie myśli o malutkiej 
liczbie punktów? Niektórym wręcz śni się to nocą! Myślę, że ta funkcja jest również ważną 
cechą testu gimnazjalnego przemawiającą za jego znaczeniem. 

Na tym zakończę moją rozprawkę. Mam nadzieję, że moje argumenty były 
przekonujące i udało mi się udowodnić, jak duże znaczenie ma dla nas egzamin gimnazjalny. 
W końcu gdyby każdy zdał sobie z tego sprawę, oceny i wyniki uczniów na pewno byłyby o 
wiele lepsze! 

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

Losowanie piłki za rozwiązanie 
krzyżówki w naszej gazetce przebiegło 
w nieco inny sposób, otóż losował bocian 

- a raczej bocianica z klasy III a        

A piękną piłkę w kolorach narodowych 

czy jak kto woli tego akurat dnia 
kolorach bocianich wylosowała 

Weronika Nieścioruk  

z kl. III 

 Gratulujemy!!!! 



Niedziela Miłosierdzia Bożego 
 kwiet ia 6 roku w GOK-u został przedstawio y spektakl pt. "Sy  Mar otraw y".Przedstawie ie 

ukazało współ zes ą historię sy a ar otraw ego.Całe wydarze ie zostało przygotowa e przez u z iów 
z aszego gi azju  pod opieką au zy ielek prowadzą y h kółko teatral e.Pu li z oś i z tego o 
zauważyliś y podo ało się przedstawie ie.Po spektaklu wrę zo o agrody w róż y h kategoria h 
ko kursu o Miłosierdziu Boży .Na ko ie  wystąpili laurea i ko kursu z kategorii uzy z ej i 
re ytatorskiej. 

W przedstawie iu wystąpili 

-sy  ar otraw y-Mi hał Rusi ek 

-oj ie -Bartek Grzęda 

-  sy -Ja ek Kiryluk 

-złotko-Pauli a Gryglas 

-ko duktor-Piotr Olesiejuk  

- atka-Julia O h ik 

- arrator-Er est La ge 

-śpiew-Natalia Misz zuk 

Opieku owie 

-Pa i Małgorzata Nowi ka 

-Pa i Iwo a Piwowarska 

-Pa i Magda Osu h 

-Pa  Piotr Kuli ki 

 

 

 



 

 

Oto prace ucz iów aszego gi azju , które oże y oglądać w sali r 4 



                                                 Rajd klasy 3B 

20 maja odbył się rajd klasy 3B. Prawdopodobnie była to ostatnia taka wycieczka naszej 
klasy, ponieważ zbliża się koniec roku, a także koniec naszej przygody w gimnazjum. Wszyscy 
uczniowie byli zgrani i cieszyli się jednymi z ostatnich chwil z przyjaciółmi.  

   W drodze wstąpiliśmy do sklepu na lody i krótki odpoczynek,  po czym ruszyliśmy dalej. Na 
całe szczęście tym razem odbyło się bez żadnych kolizji. Na miejscu chłopcy jak to na prawdziwych 
mężczyzn przystało poszli do lasu po drzewo na ognisko…. Dosłownie, przynieśli całe drzewo, które 
później połamali w pomysłowy sposób. Poszliśmy także nad mały strumyczek, a gdy wróciliśmy, 
postanowiliśmy zagrać w grę, która stała się naszą tradycją już w pierwszej klasie, a mianowicie w 
„NIEchowanego”.  Klasa bawiła się świetnie i jestem pewna, że ten rajd pozostanie w naszej pamięci 
szczególnie dlatego, że uczniowie naprawdę traktują się jako małą szczególnie dlatego, że uczniowie 
traktują się jak małą rodzinę i ciężko będzie nam się rozstać.  

           



Rajd rowerowy II a 

W d iu  aja 
od ył się rajd rowerowy 
klasy II a. Trasa wiodła 
się od Ja owa przez 
Stary Bu el i G oj o aż 
do Borsuk. Ro iliś y 
postoje, gdyż oso y 

iedają e radę je hać 
powoli się poruszały, ale 
pięk a pogoda i super 
hu ory pozwoliły a 
aktyw e spędze ie 
zasu w iły  

towarzystwie. Udało się 
ezpro le owo 

przeje hać k . Po 
długi h z aga ia h 
wresz ie doje haliś y 

a iejs e i rozpaliliś y 
og isko. Gdy każdy 
się ajadł awiliś y 
się w pod hody, o 

ardzo u iliło po yt 
w Borsuka h. 

 



RAJD KLASY 2B 

 aja  roku klasa  wraz z Pa ią Iwo ą 
A druszkiewi z i Pa ią Iwo ą Sową udała się a rajd 
rowerowy do Pratuli a. Po pierwszej godzi ie lek yj ej 

wszys y 
ustawiliś y się, 
założyliś y 
ka izelki i 
wyruszyliś y w 
drogę. Po godzi ie 
jazdy yliś y a 

iejs u. W 

Pratuli ie przywitał as ta tejszy ksiądz. Pokazał 
a  o   koś ioły i opowiedział historię Pratuli a 

oraz ę ze ików.  

Po spotka iu z księdze  poszliś y w 
spe jal ie przygotowa e dla as iejs e i 
rozpaliliś y og isko. Po og isku graliś y w piłkę, 
roz awialiś y, przysiadywaliś y a huśtawka h lu  
wokół og iska. Na ko ie  wszys y poszliś y ad 

jeziorko i zro iliś y zdję ie grupowe. 
Niestety za zy ał padać desz z i 
wyruszyliś y w drogę powrot ą. Każdy 
wró ił zadowolo y.                                                                                                                             

Tuśka :)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

      

     

           

            

      

          

            

       

       

       

 

. Nazwisko ra karza polskiej repreze ta ji w pił e rę z ej. 

. Skrót od Polskiego Związku Piłki Noż ej. 

. Polska repreze ta tka w rzu ie łote  A ita ……. 

.Od ędą się ta  Igrzyska Oli pijskie. 

. Nasz ajlepszy o e ie sko zek ar iarski. 

. Może yć górskie, przełajowe lu  szosowe. 

. Kapita  polskiej repreze ta ji w pił e oż ej. 

. Zie y lu  stołowy. 

. Jedy y zawod ik w druży ie siatkarskiej, który ie zagrywa. 
. Państwo, w który  od ywają się Mistrzostwa Europy w pił e oż ej w ty  roku.  
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HASŁO: SPORTOWCY 

. SZMAL 

. PZPN 

. WŁODARCZYK 

. RIO DE JANEIRO 

. STOCH 

. KOLARSTWO 

. LEWANDOWSKI 

. TENIS 

. LIBERO 
. FRANCJA 


