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Uczniowie naszej szkoły uczcili 101 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę 
uroczystym apelem. W części artystycznej zgromadzona społeczność szkolna mogła posłuchać 

wierszy, piosenek i obejrzeć występ grupy tanecznej.



XIX Dzień Papieski 

 31 października 2019 roku dzięki zaangażowaniu młodzieży z klas 7 i 8 naszej 
szkoły mogliśmy 
obejrzeć montaż 
słowno- muzyczny, 
poświęcony życiu i 
działalności Wielkiego 
Polaka, Świętego Jana 
Pawła II- papieża 
.Występ młodzieży 
był ukoronowaniem 
tegorocznego XIX
Dnia Papieskiego,
który był obchodzony 
pod hasłem:,, 
Wstańcie chodźmy,,. 

W
przedstawieniu wzięli: 

udział Aleksandra Wawryniuk kl. 8 b, Julia Baraniuk 8b, Sebastian Kajka 7b, Oliwia 
Nieścioruk 8b, Oliwia Lesiuk 7b, Kajtek Osuch 8b, Małgorzata Kowalczuk 7 b, 
Amelia Andruszkiewicz 8b ,Aleksander Nieścioruk 8b, Bartek Sijko 8 b, Adrian 
Bazylczuk 8a.

 Koordynatorem była pani Izabela Oleszczuk, nauczyciele wspierający : pani 
Monika Stańko i pan Piotr 
Kulicki .

 Kilka dni wcześniej 
uczniowie zorganizowali zbiórkę 
pieniędzy na rzecz Fundacji 
Dzieło Nowego Tysiąclecia( która 
zajmuje się wsparciem zdolnej, 
niezamożnej młodzieży z małych 
miejscowości), sprzedając ciastka 
i ciasteczka własnoręcznie 
zrobione . Takie chwile pokazują 
jaką mamy wspaniałą młodzież i 
dzieci w naszej szkole.



Ślubowanie 
klas

pierwszych

 29 października 
miało miejsce w naszej 
szkole bardzo ważne 
wydarzenie dla klas
pierwszych. Właśnie 
tego dnia najmłodsi 
uczniowie zostali
włączeni do społeczności 
szkolnej.
 Rodzice z łezką w 
oku obserwowali swoje
pociechy, a dzieci nieco przerażone czekały na uroczyste Pasowanie, którego 
dokonały wicedyrektor panie Agnieszka Jakoniuk i Monika Salach - Demidziuk.



SUPER NIANIA DAŁA 
SZKOŁĘ 

14 listopada br. nasza
społeczność szkolna miała 
zaszczyt gościć p. Dorotę 
Zawadzką – psycholog, trener 
umiejętności społecznych, 
autorkę licznych książek. 
Jednak Pani Dorota znana jest
przede wszystkim z
nieemitowanego już programu 
telewizyjnego p.t.
„Superniania”, w którym
pomagała rodzicom w 
problemach wychowawczych
swoich pociech.

 Wizytę rozpoczęło spotkanie na hali z dziećmi z klas 1-3, a następnie z uczniami z klas 4-8. 
Podczas rozmowy z uczniami
„Superniania” analizowała prawa, 
przywileje i obowiązki dzieci. 
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w
dyskusji, zadając przy okazji mnóstwo 
pytań. 

Po rozmowie z uczniami Pani
Dorota skierowała swoje kroki do 
naszego Przedszkola. Złożyła 
kilkuminutową wizytę w każdej z grup, 
rozmawiając z dziećmi i przekazując im 
drobne upominki.

 Kolejnym punktem było 
szkolenie z nauczycielami. Pani Dorota
poruszyła ważne tematy takie jak: 
autorytet nauczyciela – jak go zdobyć, 

utrzymać i wzmacniać, współpraca na linii nauczyciel-rodzic, ocena uczniów czy też podmiotowość 
ucznia.

 O godzinie 16.00 miało miejsce spotkanie z rodzicami. Temat przewodni brzmiał: „Mądrze 
kochać i wychowywać – rozmowy z dzieckiem”. Pani Dorota Zawadzka z niezwykłą energią i pasją 
mówiła o budowaniu partnerskich relacji ze swoimi dziećmi. Podkreślała, że siła przykładu 
dorosłego wpływa na model 
zachowania dziecka. Nie zabrakło 
tematów trudnych, takich jak
problemy z nauką, czy agresją w 
szkole. Na zakończenie Dorota 
Zawadzka podziękowała wszystkim za 
przybycie i cudowną atmosferę. 

 Mamy nadzieję, że 
„Superniania” w przyszłym roku 
również „da nam Szkołę” 

                tekst p. Monika Stańko 



Międzynarodowy Dzień Tolerancji 

 Międzynarodowy Dzień Tolerancji to święto obchodzone corocznie 16 
listopada. Zostało ustanowione przez UNESCO w 1995 roku. Ma na celu 
promowanie szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na 
świecie. Jest to odpowiedź na rosnącą falę wszelakiej nietolerancji, takiej jak rasizm 
czy antysemityzm.

 Uczniowie naszej szkoły również wzięli w tej akcji udział. Klasy 1 – 3 miały 
za zadanie odrysować swoje rączki, pokolorować je i wyciąć. Klasy 4 – 6 na 
szablonie dłoni napisać, co według nich oznacza termin tolerancja. Zadaniem 
najstarszych klas 7 – 8 było stworzenie krzyżówki, której hasłem było słowo 
tolerancja. Wycięte dłonie posłużyły do stworzenia gazetki, która znajduje się na 
dolnym korytarzu, natomiast najlepsza krzyżówka zostanie opublikowana w gazetce 
szkolnej „Lotnia”. Klasa II a stworzyła plakat, który ozdabia górny korytarz. 

 Organizatorami akcji były panie Katarzyna Chilkiewicz i Ewelina Kruk oraz pan Jarosław 
Kaliszuk.



SZKOLNY KONKURS POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 
DLA KLAS I-III

WYNIKI

PIEŚŃ PATRIOTYCZNA 

I MIEJSCE – Julia Nurzyńska, kl.IIIa 
Zuzanna Jureczek, kl.IIIb
II MIEJSCE – Laura Romaniuk, kl.IIc
Tomasz Fedoruk, kl.IIIa
III MIEJSCE – Karolina Chlipalska.
kl.IIIb
Olga Panasiuk, kl.IIIb

POEZJA PATRIOTYCZNA

I MIEJSCE – Lena Semeniuk, kl.IIb
II MIEJSCE – Przemysław Czuchan, 
kl.IIb
Anastazja Kuruś, kl.IIc 
III MIEJSCE – Antonina Hołub, kl.IIb 
Weronika Protasiuk, kl.IIb
Radosław Toczyński, kl.IIIb 

WYRÓŻNIENIA 
Olga Panasiuk, kl.IIIb
Martyna Karpiuk, kl.IIIb
Katarzyna Zieleniak, kl.IIa
Marcel Łukijaniuk, kl.IIa 
Natalia Czuchan, kl.Ia
Amelia Tokarska, kl.IIIc

ORGANIZATORZY:
Pani Agnieszka Caruk
Pani Bożena Popis 
Pani Jolanta Dubisz
Biblioteka ZPO w Janowie Podlaskim



Harcerze oddają 
hołd Niepodległej 

Polsce

11 listopada 2019r.
harcerze z 3 Grunwaldzkiej
Drużyny Harcerskiej im. 
gen. Ludwika Bittnera w
Janowie Podlaskim wzięli 
udział w gminnych 
uroczystościach obchodów 
101. rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez Polskę. 
Po Mszy świętej, pokazie musztry w wykonaniu klas mundurowych LO oraz Apelu 

Poległych wraz z panem 
dyrektorem Arkadiuszem
Podskokiem oraz panią 
wicedyrektor Agnieszką 
Jakoniuk złożyli oni 
wiązankę kwiatów na 
pomniku pamięci 
zamordowanych przez
hitlerowców w czasie II
wojny światowej. 

Tekst i foto: drużynowa 
phm.  Agnieszka Żuk. 



"Harcerze na biwaku w
Siedlcach"

Harcerze z klasy 4a byli na
swoim pierwszym 3-

dniowym biwaku
harcerskim, który odbył się 
25-27 października 2019r. w 
Siedlcach i był pod tytułem 

"Siła emocji". Tak, tak, emocji nam nie brakowało! 
Wygraliśmy grę terenową, byliśmy w kinie na filmie 
fantazy z zaskakującą akcją i Muzeum Diecezjalnym, 

gdzie podziwialiśmy obraz słynnego malarza El 
Greco. Uczestniczyliśmy w szeregu ciekawych, 

emocjonujących zajęć prowadzonych przez 
instrukt
orów

harcers
kich
oraz

dyskuto
waliśm
y nad
sztuką teatralną przygotowaną przez 

wędrowników, czyli harcerzy z liceum, 
na temat profilaktyki uzależnień. 

Poznaliśmy wielu harcerzy z innych 
drużyn, zasmakowaliśmy służby na 
stołówce, sprawnie stawiliśmy się 

podczas alarmu "Guzik", nauczyliśmy 
się musztry i kilku piosenek 

harcerskich. Powróciliśmy z dużym 
bagażem niezapomnianych miłych 

wspomnień.

Drużynowa 3GDH w Janowie 
Podlaskim, phm. Agnieszka Żuk



Wieczór w bibliotece

 Wieczór w bibliotece połączony z seansem filmowym, to ciekawy sposób na utrwalenie 
lektury. Klasa VI c spotkała się 21 listopada, by wspólnie obejrzeć film, który powstał na podstawie 
książki „Hobbit, czyli tam i z powrotem”. Dodatkową atrakcją był konkurs na najciekawsze 
przebranie i kończąca spotkanie ”bitwa na poduszki”. 





„Mit w pudełku” 

Oto nagrodzone osoby z klas VI, które wykonały najciekawsze prace na konkurs pt. „Mit w 
pudełku” zorganizowany przez p. Iwonę Andruszkiewicz. Gratulujemy! 

klasa VI a

I miejsce Malwina Hryciuk
II miejsce Paweł Kamiński 
III miejsce Igor Hryciuk
III miejsce Liliana Gołoś 
Wyróżnienia: 
Jakub Makarewicz

Martyna Dacewicz
Ewelina Sidoruk

klasa VI b
I miejsce Oliwia Hładoniuk 
II miejsce Antoni Kuźmiński 
III miejsce Emilia Łepecka 
Wyróżnienia: 
Jakub Kłusek 
Tomasz Caruk

Mateusz Karpiuk
Oliwia Nikoniuk

klasa VI c
I miejsce Agata Gładuniuk 
II miejsce Amelia Lesiuk
III miejsce Jakub Gryglas
Wyróżnienia: 
Jakub Iwaniuk
Anna Kaliszuk
Karol Wajszczuk
Jakub Jureczek



XXV Biegi Niepodległości 

 8 listopada 2019 r. w Janowie Podlaskim, odbyły się biegi z okazji Odzyskania 
Niepodległości. W biegach wzięli udział uczniowie z różnych szkół. Biegi odbyły się 
jak zawsze w miłej atmosferze, a na zwycięzców poszczególnych roczników czekały 
medale oraz dyplomy i gorąca herbatka. Uczniowie mogli również skorzystać z nowo 
powstałej inwestycji w naszej gminie -siłowi na świeżym powietrzu. Po skończonej 
uroczystości uczniowie wrócili do swoich szkół z niezapomnianymi przeżyciami. 

Marysia Owerko 6c



22.11.2019 uczniowie klas
II wzięli udział w 

wycieczce do
Multimedialnej Biblioteki

dla dzieci i młodzieży 
"Barwna" oraz odwiedzili
redakcję gazety "Słowo 

Podlasia".

Gratulujemy
uczniom

wygranych
piłek za 

rozwiązanie 
krzyżówek w 

naszej
gazetce!


