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Rozpoczęcie roku szkolnego
Po długiej przerwie wakacyjnej 3 września o godz. 8.00 Mszą świętą rozpoczęliśmy nowy
rok szkolny 2018/2019. Natomiast o godz. 9.00 na hali miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku,
na którym byli obecni uczniowie, rodzice,
nauczyciele, Wójt Gminy pan Jacek Hura,
ksiądz Mirosław, dyrektor ZPO pan
Arkadiusz Podskok oraz zastępca pani

Agnieszka Jakoniuk.
W tym roku powitaliśmy nową panią Izabelę
Oleszczuk, która będzie nas uczyć religii. Tak jak w
ubiegłym roku tak i w tym przywitaliśmy oddział zerówki,
której wychowawcą
jest pan Daniel Bunia i
pani Anna Paluch.
Po uroczystym
zakończeniu
uczniowie wraz
z
wychowawcami
udaliśmy
się
na
krótkie spotkanie do
klas.

79 rocznica
wybuchu II wojny
światowej
We czwartek 27 września
na hali sportowej odbył się apel
poświęcony
79
rocznicy
wybuchu II wojny światowej.
Apel przygotowała kl. III a
gimnazjum
wraz
z
nauczycielami:
Katarzyną
Panasiuk,
Katarzyną

Chilkiewicz, Iwoną Kaliszuk, Jarosławem
Kaliszukiem oraz Piotrem Kulickim.
W treści apelu został omówiony
przebieg wojny na ziemiach naszego kraju
oraz
zasługi
polskich
żołnierzy
w
walkach za granicą.
Całość uświetniły występy wokalistów
Anny Tychmanowicz i Jacka Kulickiego.

Narodowe Czytanie

W sobotę 8 września 2018 roku o
godz. 10:00 w naszej szkole już po raz
siódmy włączyliśmy się do ogólnopolskiej
akcji Narodowego Czytania. Spotkaliśmy się
w naszej hali, aby wspólnie czytać i przysłuchiwać się tym razem "Przedwiośniu" Stefana
Żeromskiego.
Zgromadzonych gości powitał dyrektor ZPO pan Arkadiusz Podskok, który
przypomniał zebranym, jakie książki czytaliśmy w ubiegłych latach oraz krótko wprowadziłszczególnie młodszych słuchaczy- w
problematykę tego dzieła Żeromskiego.
A zaszczycili nas tego dnia następujący
goście, którzy czytali fragmenty
"Przedwiośnia":
p. Iwona Lipińska, p. Monika Stańko, p.
Ewa Jarząbkowska z synem Miłoszem, p.
Ewa i Marek Hołub, p. Joanna
Godlewska, p. Monika Pisaruk, uczennice

Zespołu Szkół w Janowie
Podlaskim Anna Haslik i
Oktawia Liberska i przede
wszystkim uczniowie klasy piątej
naszej szkoły: Hanna
Ksiniewicz, Cezary Hołub,
Amelia Lesiuk, Malwina
Hryciuk, Aleksandra Koszołko,
Ewelina Sidoruk i Norbert
Hryciuk. Razem z nami do
wspólnego czytania zasiadł
również dyrektor pan Arkadiusz
Podskok.
Spędziliśmy ten czas w miłym gronie, przysłuchując się wraz z zebranymi gośćmi prozie
Żeromskiego.

Organizacja Narodowego Czytania- p. Iwona Andruszkiewicz

Wywiad z dyrektorem
Zespołu Placówek
Oświatowych
panem Arkadiuszem
Podskokiem
-Dzień dobry. Chciałybyśmy przeprowadzić z
Panem krótki wywiad. Czy mógłby Pan
opowiedzieć na parę pytań?
-Dzień dobry. Chętnie odpowiem na pytania, które
przygotowałyście.
-Czy lubił Pan chodzić do szkoły? Jeżeli tak, to
jaki był Pana ulubiony przedmiot?
-Szkołę wspominam bardzo dobrze, szczególnie czas biwaków czy różnych wycieczek szkolnych.
Jeśli chodzi o predyspozycje, jestem umysłem ścisłym, dlatego takie przedmioty lubiłem najbardziej.
Jak możemy zauważyć, to właśnie przedmioty ścisłe sprawiają najwięcej trudności uczniom, jednak
nie miałem z nimi najmniejszego problemu.
-Jaki zawód chciał Pan wykonywać w naszym wieku?
-Pamiętam, jak byłem małym chłopcem i tak jak wielu chłopaków chciałem zostać strażakiem. W
szkole podstawowej uczestniczyłem w konkursie Młodzież Zapobiega Pożarom, który jest
prowadzony w naszej szkole od wielu lat, którego byłem finalistą na etapie szkolnym, jak i
wojewódzkim. Jednak moje życie potoczyło się całkowicie inaczej. Po ukończeniu szkoły
podstawowej uczęszczałem do szkoły średniej w Janowie Podlaskim, następnie były studia, więc
moje plany się zmieniły.
-Jak Pan spędza czas wolny?
-Czas wolny spędzam ze swoją żoną oraz moimi trzema małymi córeczkami, z którymi chciałbym
przebywać jak najdłużej, aby wspólnie pobawić się, poczytać książki czy nawet obejrzeć bajki.
Bardzo ważne jest dla mnie spędzanie czasu z nimi jak i z resztą rodziny. Niestety, żyjemy w takich
czasach, że ludzie często zaniedbują najbliższych, goniąc za karierą, a jak wiemy każda chwila z
bliskimi procentuje.

-Jak to się stało, że zdecydował się Pan
kandydować na dyrektora naszej szkoły?
-Dyrektorem zostałem w sierpniu ubiegłego
roku, po wygranym konkursie na to
stanowisko. Wiele osób zachęcało mnie do
podjęcia tego wyzwania. Nie ukrywam,
była to bardzo trudna decyzja. Po wielu
dyskusjach z moimi bliskimi, postanowiłem
kandydować na właśnie to stanowisko. Z
naszą szkołą byłem związany od długiego
czasu, ponieważ jak pewnie wiecie,
początkowo nauczałem fizyki, matematyki
oraz w późniejszych latach informatyki.
Miałem bardzo trudnych i wymagających
przeciwników, jednak to ja uzyskałem najwięcej głosów oraz największe poparcie mojej wizji
szkoły.
-Czy podjął się Pan tego zadania, ponieważ dostrzegał Pan konieczność dokonania zmian?
-Dostrzegałem wiele rzeczy, które należało zmienić. Z racji,iż byłem nauczycielem informatyki,
nie mogłem nie zauważyć, że nasze dawne wyposażenie pracowni informatycznej nie spełniało już
dobrze swojej roli. Była to jedna z pierwszych rzeczy ulepszonych i zmienionych w naszej szkole,
dzięki środkom zaoszczędzonym przeze mnie oraz dobrej współpracy z Radą Gminy i jej Wójtem.
-Czy praca dyrektora jest ciężka?
-Jako dyrektor mam nienormowany czas pracy. Zawsze chcę,aby wszystko było dopięte na ostatni
guzik, dlatego zaczynam pracę rano, a często kończę ją po godzinie 16 a nawet później. Na pewno
jest to praca pochłaniająca wiele czasu, kosztem życia prywatnego oraz rodzinnego, jednakże
przynosi ogromne efekty jak i dużą satysfakcję.
-Co ma Pan jeszcze
zamiar zmienić w naszej
szkole?
-Jak mogliście zauważyć
wiele się zmieniło przez
rok mojej pracy na tym
stanowisku. Jak wcześniej
wspominałem,
powstała
nowa
pracownia
komputerowa,

utworzyliśmy
stronę
internetową, mamy profil
na Facebooku, który tętni
życiem
oraz
wprowadziliśmy
dziennik elektroniczny.
Jesteśmy także w trakcie
remontu z zewnątrz. Na
hali sportowej, jak i na
budynku połowy szkoły
zamontowane
zostały
panele fotowoltaniczne,
które znacznie obniżą
koszty funkcjonowania
ZPO. Budynek został ocieplony, mamy nowe parapety, okna oraz cała elewacja została pomalowana,
przez co szkoła wygląda jeszcze piękniej. Największą zmianą było przeniesienie i połączenie
przedszkola z naszą szkołą, które będzie funkcjonować już od połowy października.
-Co Pan ceni w uczniach?
-Naszych uczniów można cenić za wszystko. Są grzeczni, chociaż oczywiście-tak jak w każdej
szkole-znajdą się wyjątki. Angażują się nie tylko w naukę, ale także w zajęcia pozalekcyjne.
-Czy jest Pan zadowolony z wyników i osiągnieć uczniów naszej szkoły?
-Mało powiedziane, że jestem zadowolony, wręcz zachwycony wynikami, jakie nasza młodzież
osiągnęła np. na egzaminie gimnazjalnym. Przypomnę, że w ubiegłym roku w skali powiatu nasza
szkoła utrzymywała się wysoko w czołówce. Od wielu lat bierzemy udział w konkursie Poznajemy
Parki Krajobrazowe, w którym zajęliśmy w tamtym roku pierwsze miejsce w województwie, a
czwarte miejsce w Polsce. Doceniam każdy wkład w życie szkoły, również dzięki uczestniczeniu
w zawodach sportowych. W tym miejscu chciałbym każdemu pogratulować oraz podziękować,za
reprezentowanie naszej szkoły w tak dobry sposób.
-Jakie jest Pana największe marzenie jako dyrektora szkoły?
-To bardzo trudne pytanie. Na pewno chciałbym, żebyście mieli zapewnioną jak najlepszą bazę
dydaktyczną. Tak samo ważne jest wasze dobre samopoczucie i bezpieczeństwo. Chciałbym, aby
inne szkoły mogły brać z nas przykład nie tylko z powodu osiągnięć,ale również dzięki panującej u
nas atmosferze.

-Czy ma Pan tremę przed
wystąpieniami publicznymi?
-Tak, to naprawdę stresujące, jeżeli
ktoś nie miał wcześniej styczności z
takimi
wystąpieniami.
Przemawianie przed dużą grupą
dzieci, młodzieży, nauczycieli czy
rodziców może być kłopotliwe,
trzeba się w tym odnaleźć. Z
perspektywy czasu widzę, że
nabrałem doświadczenia i nie mam z tym takiego problemu jak na samym początku.
-Jak powstał pomysł zbudowania nowego przedszkola?
-Pomysł ten narodził się po wielu dyskusjach z rodzicami, mieszkańcami, nauczycielami, radnymi
oraz po rozmowach z panem Wójtem. Stwierdziliśmy, że w starym przedszkolu nie jesteśmy w
stanie pomieścić wszystkich dzieci z terenu naszej Gminy. Dodam, że Gmina musi zabezpieczyć
miejsce pobytu dziecka w przedszkolu już od 3-go roku życia. W związku z tym Rada Gminy,
której byłem wtedy przewodniczącym, podjęła decyzję o budowie nowego obiektu, który będzie
odpowiadał nowoczesnym standardom. Już niedługo będzie otwarcie i sami zobaczycie, jak
wygląda on w środku, bo z zewnątrz jest naprawdę piękny.Oddziały są bardzo kolorowe, mamy
piękne meble i nowoczesne zabawki. W każdym
oddziale są nowe łazienki. Oprócz tego sale są
wyposażone w 65-calowe monitory interaktywne.
Mamy również 2 podłogi interaktywne, które będą
służyły dzieciom do zabawy. Co tu dużo mówić, to
trzeba zobaczyć, a ocenicie sami czy było warto.
-Czy ma Pan jakieś życiowe motto?
-Tak. Wszystkim powtarzam, że najważniejsze jest
życie w zgodzie z innymi. Pamiętajmy, iż tylko i
wyłącznie zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. Jeśli
nie będziemy dbać o dobrą atmosferę, to wszystko
legnie w gruzach.
-Bardzo dziękujemy za wywiad.
-Również dziękujemy
Rozmawiały: Jagoda
Iwaniuk i Iga Ochnik

Ruszkowska,

Katarzyna

Międzyszkolny Konkurs „Czytaniem można się chwalić”
i wygrywać nagrody.
Regulamin:
1. Organizatorzy: Biblioteka Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie
Podlaskim, koordynator- Elżbieta Tokarz przy współpracy nauczycieli
języka polskiego.
2. Do wzięcia udziału w Konkursie zapraszamy uczniów Zespołu Szkół im.
A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim oraz uczniów Zespołu Placówek
Oświatowych im. Czesława Tańskiego w Janowie Podlaskim. Do
współpracy serdecznie zapraszamy nauczycieli języka polskiego.
3. Cele konkursu:
 Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
 Wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu
 Kształtowanie poczucia własnej wartości i pozytywnego stosunku
do siebie
4. Forma konkursu:
 Wyślij na e- mail selfie, zdjęcie z ulubioną książką, którą aktualnie
czytasz lub z tą, która wywarła na tobie największe wrażenie. Zdjęcia
mogą być indywidualne lub grupowe, sceneria według wyobraźni autora
zdjęcia.
 Stwórz plakat formatu A-4, dowolną techniką, odnoszący się do ulubionej
książki.
Poprzez jedną z tych form możesz polecić książkę znajomym, tworzyć modę
na czytanie lub po prostu pochwalić się, że czytasz. A to jest powód do
dumy!
5. Warunki uczestnictwa w konkursie, termin konkursu:
 Należy zgłosić uczestnictwo w konkursie u swojego nauczyciela
języka polskiego
 Selfie, zdjęcia przesłać na adres e- mail galimatias8@wp.pl
do dnia 5 listopada 2018 r.
 Plakaty złożyć na ręce nauczyciela języka polskiego p. Iwony
Andruszkiewicz do dn. 5 listopada 2018 r. lub bezpośrednio do
Biblioteki Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza.
6. Rozstrzygnięcie konkursu:
Wyniki zostaną ogłoszone 26 listopada 2018 roku. Laureaci w obu
kategoriach otrzymają dyplomy i nagrody.

Witamy klasy pierwsze

Chociaż już za rok
gimnazjum przejdzie do historii, to
w naszej szkole znalazło się miejsce,
które będzie nam przypominało, że
przez wiele lat w tym miejscu
funkcjonowało Publiczne
Gimnazjum im. św. Jana Pawła II.
A zadbał o to dyrektor ZPO
pan Arkadiusz Podskok.
Dzięki takiej decyzji wszyscy
mogą na dolnym korytarzu dawnego
gimnazjum podziwiać kącik
papieski, sztandar oraz tablo
poszczególnych klas umieszczone

wzdłuż korytarza.
Zapraszamy absolwentów naszego gimnazjum (i nie
tylko oczywiście), aby zajrzeli do naszej szkoły - a
warto, bo wiele się zmieniło:)
Warto jeszcze wspomnieć, że autorem obrazu
splatajacych się flag jest pan Arkadiusz Markiewicz (
nauczyciel w szkole podstawowej a potem w
gimnazjum), a obraz papieża namalowała Sylwia
Chmielewska - absolwentka naszego gimnazjum.

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego
Dnia

29

września 2018 roku w
naszej szkole odbyły
się wybory do Rady
Samorządu
Uczniowskiego.

Nad
przebiegiem wyborów
czuwał opiekun SU –
pani Monika Dwojak.
W głosowaniu wzięły udział samorządy klasowe z klas V-VIII szkoły
podstawowej oraz samorządy z dwóch klas gimnazjalnych.
W skład Rady Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019 weszły:

Przewodniczący SU – Dominika Dacewicz, kl.VIIIb
Zastępca przewodniczącego SU – Marta Maksymiuk, kl.VIIIb
Skarbnik SU – Martyna Maksymiuk, kl.VIIIb
NOWEJ RADZIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GRATULUJEMY
I ŻYCZYMY WIELU SUKCESÓW!

Dzień chłopaka w klasie V c
Dziewczyny z klasy V c
pamiętały o swoich kolegach z klasy
i dlatego przygotowały im słodką
niespodziankę z okazji Dnia
chłopaka. A ponieważ to święto w
tym roku przypada w niedzielę,
dlatego chłopcy otrzymali prezenciki
nieco wcześniej.

Dzień chłopaka w klasie I a

"Co w trawie piszczy?"
24 września uczniowie klas I b
i I c obejrzeli spektakl muzyczny pt.
"Co w trawie piszczy?" Dzieci
poznały środowisko życia owadów,
ich zwyczaje i przygody.
Spektakl zawierał wiele
wartości wychowawczych. Mówił o
roli przyjaźni, tolerancji i
postrzeganiu innych.
p. Mariola Rogulska

*******************************************************************
Oto uczniowie, do których uśmiechnęło się szczęście i wylosowali piłki za
rozwiązanie krzyżówki w naszej gazetce.

Po zakończeniu roku szkolnego do domu z piłkami wrócili następujący
uczniowie: Amelia Dzięcioł, Jakub Iwaniuk, Krystian Seluk i Oliwia
Hładoniuk.
Serdecznie gratulujemy

Najlepsza ekipa sprzątająca

ٝ

Dziękujemy za pomoc przy uprzątnięciu wejścia do szkoły przed
rozpoczęciem roku szkolnego.
szkolnego

*******************************************
Nowy rozkład odjazdów autobusów, który będzie
obowiązywał od 1 do 31 października 2018 r.

Klasa V c na Zamku
We wtorek 25
września klasa V
c wraz z
wychowawczynią
Iwoną
Andruszkiewicz i
rodzicem p.

EwąJarząbkowską udała się do Zamku w
Janowie Podlaskim. Podczas zwiedzania
uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych
faktów dotyczących tego miejsca. Zobaczyli
300-letnie autentyczne mury, przedmioty
znalezione podczas wykopalisk.

Zachęcamy do odwiedzenia Zamku, gdzie przeszłośćłączy się z przyszłością.

Zamek Biskupi w Janowie Podlaskim
Zamek Biskupi w Janowie Podlaskim powstał w latach 1770-1780. Wzniósł go biskup
Feliks Paweł Turski jako barokowy zamek, który był otoczony fosą, parkiem w angielskim
stylu oraz stawami.
Janów Podlaski a przy tym zamek, przeżywały burzliwe historie, a najbardziej najazdy
ze wschodu, potop szwedzki, powstanie i wojny światowe odcisnęły swoje piętno. Po wojnie
Zamek Biskupi został przejęty przez państwo i przekazany Stadninie Janowskiej. Należy
wspomnieć, że mieszkańcem Zamku Biskupiego był Adam Naruszewicz, wielki humanista,
historyk, poeta. Obecnie największy apartament w zamku został nazwany jego nazwiskiem.
W parku na tyłach zamku znajduje się Grota tak zwana Świątynia Dumania, wzniesiona z
polnego kamienia w 1790 roku. Grota była miejscem dumania i pracownią biskupa
Naruszewicza. Podobno były tam opracowywane tezy do Konstytucji 3 Maja.
Obecnie Zamek Biskupi, jak na prawdziwy zamek przystało, jest położony na
wzgórzu i jest to luksusowa czterogwiazdkowa baza noclegowa, nowoczesne i rozbudowane
centrum konferencyjne oraz relaksujące SPA, które ściąga do Janowa Podlaskiego ludzi z
całej Polski.
Położenie zamku Biskupiego i bogactwo natury otaczającej zamek umożliwia
spędzenie wolnego czasu.
Karol Wajszczuk 5 c
***************************************************************************
Bocian czarny (ciconianigra) jest
tajemniczym ptakiem, który w przeciwieństwie
do białego bociana unika ludzi, gniazda zakłada
na drzewach w miejscach niedostępnych dla
ludzi.
Bocian czarny jest ptakiem osiągającym
1 metr wysokości przy rozpiętości skrzydeł 1,5
metra.
Ma długi czerwony dziób i czerwone
nogi. Bociany czarne odlatują później niż ich
krewniacy, najczęściej migrują we wrześniu.
Bociany czarne uwielbiają ryby.
Jaja wysiadują od kwietnia do maja w liczbie od 2-5.W związku z osuszaniem i karczowaniem
lasu zasięg bociana czarnego drastycznie się kurczy. (Kiedy bocian u nas trwa po Bartłomieju
mnogi, wtedy zima lekka będzie i opał nie drogi.) Święto Bartłomieja przypada 24 sierpnia, w
tym roku bociany odleciały wcześniej, szykujcie kasę na opał.
Ania Kaliszuk

Nasze prace

Był sobie pies.

Mam na imię Dodż. Jestem najzwyklejszym psem, takim kundlem i
tyle. Lecz moja historia nie jest zwykła.
Zaczęło się tak: Najpierw było ciemno absolutnie ciemno, potem jaśniej i jaśniej i jaśniej, a
w końcu widziałem parę osób i jakiegoś psa, no „widziałem” tak naprawdę czułem, bo
miałem zamknięte oczy. Widzę! Tylko, że na szaro-biało-czarno czy coś w tym stylu, wiecie
co? Okazało się, że ten pies to tak naprawdę była moja mama (tata mnie zostawił).
Jestem coraz większy i mieszkamy w lesie obok Katowic, oby nikt nas nie znalazł, bo
będzie bardzo źle. Wspomniałem, że mam 9-cioro rodzeństwa: Fifę, Misię, Kostka, Luisa,
Jeremy’ego, Molkę, Drifta, Roba, Lukasa. Przepraszam zapomniałem o Majce, to taka
przybrana siostra.
No nie! To musiało się stać! Odkryli nas! 3 wściekłe boksery! Mama jednego
załatwiła, ale drugi się do nas przedarł: Fifa, Kostek, Majka nie żyją. Po ostatnich
wydarzeniach mama ma bardzo duże rany i mocno krwawi. Molka gdzieś poszła i nie
wróciła, mama wysłała mnie i Drifta na misję poszukiwawczą, szliśmy z Driftem przez
bardzo długi czas. Mama nam kazała się wytarzać w błocie a potem w liściach, żeby stracić
zapach i zyskać kamuflaż, doszliśmy do potoku (zapowiadało się na burzę,) nigdzie nie
widzieliśmy Molki, robiło się ciemno, poszukiwaliśmy schronienia przed zimnem i deszczem.
Już 3 dni szukamy Molki! To mnie już wkurza! Nie dość, że jestem bardzo głodny, to chyba
się zgubiliśmy! Drift mówi, żebym się nie bał, bo zna drogę, ale ja mu nie wierzę, zawsze się
wymądrza. Znaleźliśmy (nie rób sobie nadziei), jakieś inne psy. Mówią, że coś ich goniło. Te
psy, które spotkaliśmy, nazywają się Valentine, Kyle, Fred, Mikel, mówiły, że z nimi byli
jeszcze Augenia i Josh, zgubili ich po ucieczce.
Czas wracać tylko gdzie? Drift jest coraz bardziej zmieszany i już nie wi,e co robić,
siedzimy 8 dni w lesie, a on mówi, że zna drogę! Jasne! może jeszcze nam wmówi, że świat
jest okrągły. Już wiem, co się stało z Molką, Fred puścił pawia, jak to zobaczył, Kyle się
rozpłakał. Siedzimy w lesie, coś na nas poluje, nie liczę dni, chcę przetrwać, zapomniałem
powiedzieć, co się stało z Molką. Drift ją wyprowadził w las, zagłodził i zabił.
Wyszliśmy z lasu, ale nie widać ani ich domu, ani mojego tylko jakąś łąkę. Minęliśmy
łąkę, problem jest taki, że jesteśmy znowu w lesie, słyszę głosy, zaczynam się bać. Na pewno
jesteśmy w Gdańsku albo na Pomorzu, tylko jest jeden problem, nie ma ludzi, o których
opowiadała mama. Jestem już dorosły, przez ten cały czas pałętamy się po opuszczonych
domach. Nadal nic nie wiemy o Valentine, zniknął, coś musiało się stać. Świat staje do góry
nogami, ruszyliśmy z Kyle’m, Fredem i Mikel’em w głąb kraju. Nie uwierzycie, kogo
spotkałem to byli: Lukas, Luis i Jeremy! Moi bracia! Gdy się spytałem o innych, powiedzieli,
że poszli w swoją stronę. Jak się spytałem o Drifta, powiedzieli, że nie wrócił z lasu, z jednej
strony to: no nie! Ale z drugiej to: niech ma za swoje! Ważne, że część mojej rodziny
przeżyła.
No cóż, to ostatni wpis do dziennik,a czasami było źle, czasami było dobrze, ale
ogólnie odchodzę w nowy lepszy świat.J.Kłusek

Najmłodsza grupa Hwa-Rang też już rozpoczęła treningi.
Zapraszamy każdy wtorek i czwartek o 14.20 do Zespołu Szkół
im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim

KRZYŻÓWKI

DLA KLAS I-V
1. Do ostrzenia kredek.
2. Może być w linie, w kratkę lub gładki.
3. Służą do rysowania i kolorowania.
4.Piszesz na niej kredą.
5. Uczysz się w niej.
6. Z klawiaturą i myszką.
7. Siedzą przy niej uczniowie w klasie.
8. Używasz jej, gdy chcesz narysować prostą
linię.
9. Służy do pisania, nie trzeba go temperować.
10. Na przybory szkolne.

Hasło…………………………..……...
Imię, nazwisko i klasa………………..
……………………………………………..
@@@@@@@@@@@@@@

……………………………………………………………………
………………
DLA KLAS VI-VIII
VIII i GIMNAZJUM
1.Symbol Polski, którym jest biały orzeł na
czerwonym tle.
2.Są nim np. Śniardwy, Mamry lub Łebsko.
3.Państwo, z którym graniczy Polska od
zachodniej granicy.
4.Przedstawiciel władzy w Państwie, wybierany
na wyborach.
5.Jest nim ,,Mazurek Dąbrowskiego”
6.Stolica Polski.
7.Miasto, w którym znajduje się Morskie Oko.
8. Polskie Morze.

Kupony prosimy dostarczyć do
p. Iwony Andruszkiewicz, a do
wylosowania kolejne piłki !!!

Hasło…………………………..
Imię, nazwisko i klasa………..
…………………………………….

