Gazetka Szkolna Zespołu Placówek Oświatowych
Szkoła Podstawowa w Janowie Podlaskim

wrzesień 2019 r. cena 1 zł

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
2 września o
godz.9:00 dyrektor
Zespołu Placówek
Oświatowych p.
Arkadiusz Podskok
dokonał uroczystego
rozpoczęcia roku
szkolnego 2019/2020 i
na początku przywitał
zaproszonych gości
m.in. wicedyrektor p.
Agnieszkę Jakoniuk i
pełniącą od 2 września
tego roku funkcję
wicedyrektora p.
Monikę Salach Demidziuk, Wójta
Gminy p. Leszka
Chwedczuka oraz księdza Łukasza
Borowskiego.
Dyrektor ZPO skierował
ciepłe słowa w stronę dzieci, które
po raz pierwszy przekroczyły próg
naszej szkoły i będą uczniami klasy
pierwszej. Zwrócił też uwagę na to,
że spore wyzwanie czeka też
uczniów klas 8, przed którymi w
niedalekiej przyszłości egzamin
kończący ich naukę w szkole
podstawowej.
Następnie po części oficjalnej
uczniowie udali się do klas na
spotkanie organizacyjne z
wychowawcami.

NARODOWE CZYTANIE
7 września już po raz ósmy w ZPO w Janowie
Podlaskim miało miejsce Narodowe Czytanie - tym
razem wspólnie czytaliśmy nowelę „Dobra pani”
Elizy Orzeszkowej.
A do wspólnej lektury zostali zaproszeni:
p. Iwona Lipińska bibliotekarka z Biblioteki
Publicznej
p. Joanna Godlewska, p. Monika Pisaruk i p.
Agnieszka Daniluk nauczycielki z Zespołu Szkół im.
Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim,
Dominika Szewczuk uczennica z Zespołu Szkół,
wicedyrektor ZPO p. Monika Salach- Demidziuk
p. Monika Dwojak, p. Joanna Siemieniuk nauczycielki
ze Szkoły Podstawowej im. Czesława Tańskiego w
Janowie Podlaskimi i p. Monika Stańko - logopeda
rodzice : p. Ewa Jarząbkowska i p. Marek Hołub

uczniowie z kl. VI a Ewelina Sidoruk,
Malwina Hryciuk, Aleksandra Koszołko i
Norbert
Hryciuk
uczniowie
z kl. VI c
Amelia
Lesiuk, Konrad Szychulski i Cezary Hołub.
Serdecznie Państwu dziękujemy za pięknie spędzony czas na
wspólnym czytaniu.
Organizator Iwona Andruszkiewicz

WARSZTAY JĘZYKOWE
10 września
2019r. odbyły się
warsztaty językowe
dla uczniów klasy
8b. Większość z
nich była mile
zaskoczona formą
zajęć, które były
prowadzone przez
obcokrajowców
wolontariuszy:
Camilo z Kolumbii
i ThuThu z
Wietnamu.
Na początek
była krótka gimnastyka,
następnie nauka dwóch tańców:
tureckiego i belgijskiego
(Belgijka), które okazały się
bardzo dobrą wspólną zabawą.
Druga część zajęć to prezentacje
prowadzących o sobie i ich
krajach w języku obcym,
głównie w angielskim, ale była
to też okazja do poznania trochę
hiszpańskiego oraz
wietnamskiego. Ankieta
przeprowadzona na drugi dzień
o zajęciach
wykazała, że
aktywna forma
warsztatów bardzo
podobała się
większości uczniom.
Tekst i foto: p.
Agnieszka Żuk

SPRZĄTAMY LAS
20 września 2019 r.
Nadleśnictwo w Białej
Podlaskiej zorganizowało
akcję "SprzątaMy las".
Uczniowie klas 7 i 8 Zespołu
Placówek Oświatowych w
Janowie Podlaskim aktywnie
uczestniczyli w akcji, dzięki
której udało się oczyścić ze
śmieci fragment lasu
Sachalin.
Bardzo dziękujemy
Pani Magdalenie
Żychowskiej z Parku
Krajobrazowego " Podlaski Przełom Bugu", Panu Karolowi Zalewskiemu z Nadleśnictwa
Biała Podlaska, Paniom : Barbarze Iwaniuk, Wiolettcie Doroszuk, Ewelinie Kruk, Iwonie
Kaliszuk i panu Jarkowi Kaliszukowi za włączenie się do akcji ekologicznej.

APEL UPAMIĘTNIAJĄCY WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ
Cała społeczność szkolna uczestniczyła 25 września w apelu upamiętniającym
II wojnę światową. Nad występującymi uczniami czuwali nauczyciele, którzy
przygotowali klasę V c do tego przedsięwzięcia, a byli to: p. Katarzyna Panasiuk, p.
Katarzyna Chilkiewicz,
p. Iwona Kaliszuk, p.
Jarek Kaliszuk i p.
Piotr Kulicki.
Dziękujemy
także solistom i
szkolnemu chórowi za
uświetnienie apelu.

WYSTĘPY UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY
26.09.2019 r. obchodzono jubileusz 50 lecia działalności artystycznej Zespołu Ludowego
"Pawłowianki". Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w Bazylice Mniejszej w Janowie
Podlaskim, następnie w świetlicy w Pawłowie Nowym po uroczystych przemówieniach,
podziękowaniach i wręczeniu kwiatów, zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć występy
artystyczne uczniów ZPO Szkoły Podstawowej. Do występów uczniów przygotowała p.
Dorota Jakimiuk - Orzechowska oraz p. Krystyna Kopczyńska.

WAŻNE INFORMACJE
Informujemy, że dobrowolna opłata na Komitet Rodzicielski wynosi 50 zł od
rodziny, a pieniądze te są przeznaczone na:
nagrody książkowe i rzeczowe w konkursach szkolnych, sportowych,
przedmiotowych, tematycznych, okolicznościowych,
–
poczęstunek w Dniu Dziecka (słodka bułeczka i soczek dla każdego dziecka)
–
pamiątkowe teczki dla absolwentów,
–
drukowanie dyplomów,
–
nagrody na zakończenie roku szkolnego.
–

Ubezpieczenie w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 30 zł - obejmuje ono swym
zasięgiem również dzieci uprawiające sporty wyczynowe np. sporty walki.
Dni wolne w roku szkolnym 2019/2020 to:
- 2 i 3 stycznia 2020
- 12 czerwca 2020
- zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2019
- ferie zimowe 13.01.2020 - 24.01.2020
- egzaminy 8 klas 21-22 i 23.04.2020 (oczywiście uczniowie 8 klas nie mają wtedy
wolnego:)

Wakacje w domu
Nie zawsze
świetne wakacje muszą
być spędzone w obcym
kraju, parku rozrywki czy
w miejscowościach
atrakcyjnych turystycznie
itp. Te wakacje
spędziłem z rodziną,
rówieśnikami oraz
przyjaciółmi. Jeździliśmy
na wycieczki rowerowe,

graliśmy w podchody, spędzaliśmy wolny czas na
wiele różnych sposobów, poznając okolicę i nowych
ludzi.
Pomagali nam w tym nasi rodzice. Z ich
pomocą udało nam się zorganizować np. spotkanie z
Marcinem Gortatem, podczas którego każdy z
uczestników dostał mały upominek, oraz mógł zrobić
z koszykarzem zdjęcie. Nasi rodzice zorganizowali
nam trzydniowy biwak tradycyjnie zakończony
”zieloną nocą”. Największe śpiochy obudziły się
wysmarowane pastą do zębów.
Było również wiele innych imprez i spotkań np. ognisko w Pawłowie Nowym, na które
przyjechała straż pożarna i wszystkich oblała wodą.
Wycieczka rowerowa połączona z jazdą konną, na której wszyscy napili się świeżego mleka
„prosto od krowy”. Jedną z atrakcji było też wyjście na basen w naszym miejscowym SPA.
Udało się też zorganizować konkurs fotograficzny, którego zwycięzcy dostali w nagrodę
medale i lekcje jazdy konnej. Pozostali
uczestnicy dostali nagrody pocieszenia
medale, dyplomy oraz smycze do
kluczy.
Odwiedziliśmy też Placówkę
Straży Granicznej, gdzie mieliśmy
okazję zapoznać się ze sprzętem
używanym w codziennej służbie przez
funkcjonariuszy.
Myślę, że wszyscy byli zadowoleni. Na
zakończenie chciałbym powiedzieć, że
wakacje można spędzić, na zupełnie

inne proste, ciekawe sposoby.
Jakub Kłusek

Witamy kl. I a wraz z wychowawczynią panią Marią Mielniczuk.

Witamy klasę I b wraz z wychowawczynią p. Joanną Prystupą

Dzień Chłopaka
30 września
(poniedziałek) tradycyjnie
obchodziliśmy dzień chłopaka.
Również w tym roku
dziewczyny złożyły chłopakom
życzenia i wręczyły drobne

upominki. Wiele klas
zrobiło po kilka
pamiątkowych zdjęć, a
na koniec chłopaki
podziękowali
dziewczynom za
pamięć o ich święcie.
Bardzo Wam
dziękujemy.
Cezary Hołub kl.6c

KÓŁKO SZACHOWE
Szachy znakomicie wpływają na rozwój intelektualny młodego człowieka, ucząc go
logicznego myślenia, strategii, pobudzając wyobraźnię przestrzenną. Szachy kształtują
również osobowość, ucząc odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz waleczności.
A o innych zaletach tej królewskiej gry mogą przekonać się wszyscy uczniowie naszej
szkoły, uczęszczając na kółko szachowe prowadzone przez p. Jacka Olichwiruka na 7
godzinie w piątki w sali nr 17.
Serdecznie zapraszamy!

BIEGI W ROKITNIE I TERESPOLU

18.09.2019 r. w ościennej gminie Terespol odbyły się Uliczne Biegi im. Wincentego
Kozłowskiego. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klas l -VIII, którzy zdobyli czołowe
miejsca i ukończyli bieg w pierwszej dziesiątce. Mimo niesprzyjającej pogody wszyscy zawodnicy
byli mocno zmotywowani, co przełożyło się na zdobycie dużej ilości punktów dla naszej szkoły.
Wśród klas l-III z naszej szkoły uczennica klasy II a Kasia Zieleniak zdobyła III miejsce. Patryk
Guzarow z kl. VI b wywalczył II miejsce. Krzysztof Czapski zajął IV miejsce, a na V miejscu
uplasowała się Daria Kamińska.
Po apelu 25 września dyrektor ZPO p. Arkadiusz Podskok wręczył medale i dyplomy uczniom,
którzy osiągnęli wysokie wyniki, startując w biegach w Terespolu i Rokitnie.
Serdecznie gratulujemy!

