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I miejsce w konkursie "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"

31 stycznia 2020 r. w sali konferencyjnej GOK w
Janowie Podlaskim miał miejsce etap parkowy (III)
konkursu wiedzy “Poznajemy Parki Krajobrazowe
Polski”. Do konkursu przystąpiły drużyny
reprezentujące szkoły z terenu Parku Krajobrazowego
Podlaski przełom Bugu.
Nasza szkoła reprezentowana przez drużynę w
składzie: Wiktoria Niedzielska, Anna Rypina,
Augustyna Butkiewicz i Kacper Majewski zajęła I
miejsce drużynowo. Dodatkowo Augustyna Butkiewicz zajęła również III miejsce
indywidualnie.
Uczniowie będą
reprezentowali nasz
Park Krajobrazowy i
szkołę w finale
wojewódzkim w
Chełmie. Do konkursu
przygotowuje uczniów
p. Wioletta Doroszuk.
Serdecznie gratulujemy
i trzymamy kciuki za
kolejny etap!

XXVIII finał WOŚP w Janowie Podlaskim
W tym roku po raz kolejny Szkoła Podstawowa w Janowie Podlaskim
otrzymała pozwolenie od fundacji WOŚP na utworzenie sztabu nr 460.
Szefem sztabu od początku zbiórki ( a zbieramy na rzecz WOŚP już 17 lat)
jest p. Iwona Andruszkiewicz, a osobami współodpowiedzialnymi za
opiekę nad młodzieżą i zbiórkę byli w tym roku i latach poprzednich:

p. Katarzyna Panasiuk, p. Joanna Siemieniuk i p. Piotr Panasiuk.
Do zbiórki na rzecz WOŚP zgłosiło się 20 osób, które zostały
wolontariuszami po złożeniu odpowiednich dokumentów (a pomagali nam
w zbiórce również uczniowie z Zespołu Szkół w Janowie Podlaskim). Z
naszej placówki wolontariuszami w tym roku byli:

Amelia Andruszkiewicz, Klaudia
Jakoniuk, Maria Owerko, Jakub Jureczek,
Amelia Dzięcioł, Cezary Hołub, Amelia
Lesiuk, Konrad Szychulski, Agata
Gładuniuk, Izabela Bazylczuk, Emilia

Łepecka, Antoni Kuźmiński,
Jakub Kłusek, Zofia Sawczuk,
Kaja Owerko oraz 5 osób z
Zespołu Szkół w Janowie
Podlaskim.
W sumie
wolontariusze
nazbierali
8.605zł i 99 gr.
Serdecznie
dziękujemy
wszystkim
ofiarodawcom za
hojne datki!!!
Dobro powraca!

Zimowe
ptakoliczenie
25 stycznia 2020 r. miała
miejsce kolejna edycja zimowego
ptakoliczenia z udziałem pana
Jarosława Mydlaka i
pracowników Parku
Krajobrazowego w Janowie
Podlaskim. W tej akcji udział
wzięło aż 33 uczestników.
Trasa przebiegała ulicami
Janowa w kierunku tak
zwanej ,,strzelnicy’’ aż do
miejscowości Zaborek. Trasa
powrotna przebiegała
odcinkiem dawnej kolejki
wąskotorowej do Centrum
Edukacji Ekologicznej, gdzie
na zakończenie odbyło się
ognisko, a uczestnicy zostali
poczęstowani ciepłą
herbatką.

Podczas liczenia udało nam się
zobaczyć 22 gatunki ptaków; po
jednym osobniku takich gatunków
jak: bażant, czapla siwa,

czarnogłówka, dzięcioł duży,
dzięcioł średni, mysikrólik,
paszkot, sikora uboga,

srokosz, strzyżyk, zobaczyliśmy także 12
bogatek, 72 czyże, 4 dzwońce, 2 gołębie
miejskie, 24 kawki, 5 kruków, 9 krzyżówek, 3
kwiczoły, 28 mazurków, 3 modraszki, 2 sójki i
20 trznadli.
Na koniec ptakoliczenia każdy z uczestników
otrzymał prezent w postaci kalendarza na
bieżący rok.
Amelia Lesiuk kl. VIc

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

Dnia 21 lutego 2020 troje uczniów w
klasie 6c przeprowadziło lekcję na temat
adopcji i porzucania zwierząt.
Uczniowie dowiedzieli się jak wygląda
(np. pytania, ankiety) i ile trwa
procedura adopcji zwierzęcia ze
schroniska, jak duży jest problem
porzucania zwierząt oraz jakie
okropne ośrodki istnieją na terenie
Polski. Dowiedzieli się również jak
zapobiegać z tym problemem oraz jak
pomóc poszkodowanemu zwierzęciu.
Uczniom została przedstawiona też działalność
schroniska Azyl w Białej Podlaskiej. Lekcja była urozmaicona zdjęciami
przedstawiającymi omawianą treść. Mamy nadzieję, że ta lekcja podobała się
wszystkim uczniom, jak i że każdy dowiedział się czegoś nowego na ten temat.
Marysia Owerko 6c, Cezary Hołub 6c

Wspólne ferie uczniów naszej szkoły i Ukraińców

Podczas ferii uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli w półkoloniach z dziećmi z Ukrainy.
Spotkania odbywały się codziennie przez tydzień. Zapoznaliśmy się z dużą ilością osób, z
które często rozmawiały z nami po polsku.
Kolonie rozpoczęły się
ogniskiem w czwartek 9
stycznia, a zakończyły dyskoteką
w czwartek 16 stycznia. W
planie spotkań mieliśmy między
innymi wycieczkę do Lublina,
basen, zajęcia rekreacyjnosportowe oraz zajęcia
plastyczne.
W trakcie
wycieczki zwiedziliśmy obóz
koncentracyjny „Majdanek”,
przeszliśmy podziemną trasą
poznając historię Lublina, a czas
wolny spędziliśmy w centrum
handlowym.
Na zajęciach integracyjnych prowadzonych przez p. Agnieszkę Żuk z naszej szkoły
dowiedzieliśmy się dużo ciekawych informacji o naszych krajach. Atmosfera była tam bardzo
przyjemna i miło spędziliśmy czas.
Ewelina Sidoruk i Aleksandra Koszołko

Zajęcia w Parku
Krajobrazowym
Klasa 5a pod opieką p. Iwony
Kaliszuk uczestniczyła 10 lutego w
bardzo ciekawych zajęciach w

Parku Krajobrazowym "Podlaski
Przełom Bugu". Pani Magdalena
Żychowska przygotowała zajęcia
z rozpoznawania gatunków
zwierząt kręgowych, film o
parkach krajobrazowych
Lubelszczyzny. W ramach
podsumowania była gra
drużynowa, krzyżówka oraz
tropy zwierząt w piasku
kinetycznym. Serdecznie
dziękujemy za wspaniałą
przygodę.

Recenzja książki Alfreda Szklarskiego pt. „Tomek w krainie kangurów”
Akcja powieści rozgrywa się w XX wieku dokładnie w 1902 roku, w czasach gdy Polska była
pod zaborami. Główny bohater Tomek Wilmowski jest 10- letnim chłopcem. Jego tato nie
może przebywać na ziemiach polskich z powodów politycznych, więc rzadko widuje syna.
Pan Wilmowski zajmuje się polowaniem na dzikie zwierzęta, a następnie przekazywaniem
ich ogrodom zoologicznym. Tomek uczęszcza do IV klasy szkoły podstawowej nadzorowanej
przez zaborcę w Warszawie. Mieszka on u wujostwa Karskich, ponieważ jego mama zmarła,
a ojca nie ma w kraju. Chłopiec uwielbia ojca, jest wzorowym synem i patriotą. Ojciec
Tomka organizuje pierwszą wyprawę z uczestnictwem syna, aby pokazać mu swoją pracę
oraz spędzić z nim czas. Tomek, pan Wilmowski oraz bosman Nowicki przeżywają wspólnie
różne przygody. W książce „Tomek w krainie kangurów” bohaterowie przeżywają przygodę
w Australii, poznają zwyczaje tamtejszej ludności, zwierzęta i rośliny. Czytelnik oprócz
zapoznania się ze świetną książką, ma szanse na poznać miejscową rdzenną ludność jej
obyczaje, roślinność, zwierzynę czy nawet geografią tego kontynentu. Natomiast gdy
czytelnik się wciągnie, będzie miał możliwość kontynuacji przygód z Tomkiem, ponieważ
powstał cały cykl książek o przygodach chłopca i jego przyjaciół na różnych kontynentach.
Serdecznie zachęcam do przeczytania Jakub Kłusek

Spotkanie kl. III z poetką p.
Marianną Kołodziuk
20 lutego 2020 r. w naszej szkole
gościliśmy poetkę Panią Mariannę Kołodziuk.
Na spotkaniu z uczniami klas III Pani Marianna
opowiedziała o tym, jak powstają jej wiersze i
gdzie szuka natchnienia.
Poetka recytowała swoje utwory z
drugiego tomiku “W kraju czerwonych jarzębin”,
do którego wykonała również ilustracje.
Uczniowie również recytowali wiersze napisane
przez Panią Mariannę.
Na zakończenie uczennice wręczyły
poetce kwiaty i podziękowały za odwiedzenie
naszej szkoły.
Organizatorkami spotkania były: p. Bożena
Popis, p. Agnieszka Caruk, p. Jolanta Dubisz
oraz p. Monika Dwojak.

Koło Regionalne
w Zamku
11 lutego dzięki uprzejmości
Pani Lindy Terzic młodzież z
koła regionalnego naszej szkoły
pod opieką p. Iwony Kaliszuk i
p. Moniki Dwojak miała
niebywałą okazję obejrzeć
przepiękne, historyczne
apartamenty. Podczas wycieczki
mogliśmy usłyszeć ciekawe
historie na temat zamkowego
ducha, obejrzeć zachowane średniowieczne freski oraz zabudowę. Wszystko zrobiło
na nas niesamowite wrażenie,
odbyliśmy podróż w czasie.
Serdecznie dziękujemy za
wrażenia, możliwość
zwiedzania i przepyszny
poczęstunek.

Klasy II na
lodowisku
We środę, 26
lutego,
wychowawczynie
klas II p. Krystyna
Kopczyńska, p.
Mariola Rogulska i
p. Grażyna
Pożaroszczyk,
zorganizowały
swoim
podopiecznym
wyjazd sportoworekreacyjny do Białej
Podlaskiej. Pierwszym punktem programu było lodowisko, gdzie 42 - osobowa grupa naszych
drugoklasistów próbowała swoich sił. Zabawa na lodowisku była przednia, mimo, że
niektórzy założyli łyżwy po raz pierwszy. Całe lodowisko było do naszej dyspozycji. Każdy
jeździł jak umiał: niektórzy częściej leżeli na lodzie niż przyjmowali postawę pionową, ale z
czasem było coraz lepiej...
Dla tych mniej "wtajemniczonych" w sztukę poruszania się na łyżwach pomocą służyły
specjalne pingwiny. Jednak najlepszym „wsparciem” był dobrze ślizgający się kolega,
koleżanka lub pomocna dłoń naszych trenerek: pani Iwonki Sowy, pani Krysi oraz pani Ani
Oleksiuk. Mimo bolących kolan i kostek dzieci czekały na następny punkt programu, czyli
rekreację w sali zabaw Zameczek”. Tam hasały do woli!
Nasz dzisiejszy wyjazd był udany, o czym świadczyły uśmiechnięte i zadowolone twarze.
Uczniowie
mogli wzmocnić
swoją
sprawność
fizyczną i
aktywnie
spędzić czas.
Zadowoleni i
zrelaksowani
bezpiecznie
wróciliśmy do
domu.

"Nie należy jeść- należy się odżywiać"
30 stycznia 20120 r. w naszej szkole miały
miejsce zajęcia pt. “Nie należy jeść- należy
się odżywiać”. W części pierwszej klasa V a
przygotowała lekcję o zdrowym stylu życia.
Omówiono piramidę pokarmową i
najczęstsze typy diet pod okiem nauczycielki
biologii p. Iwony Kaliszuk.

W drugiej części pan Przemysław
Kurkowski przeprowadził zajęcia
dotyczące jakości spożywanych
pokarmów, pułapek handlowych i
wpływu koncentratów spożywczych na
zdrowie i życie człowieka.
W zajęciach wzięły udział klasy piąte,
szóste oraz 8b i 7a.

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

Podziękowanie
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Janowie Podlaskim Arkadiusz Podskok składa
serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację,
bezpieczną zabawę i miło spędzony czas na dmuchańcach uczniów naszej placówki.
Dziękujemy w szczególności: p. Renacie Kaczmarek Dyrektor GOK w Janowie Podlaskim, p.
Jarosławowi Iwaniukowi –
Wschodnie Konsorcjum
Ewentowe, p. Ryszardowi
Kwietniowi – Mirtrans oraz
Radzie Rodziców i
wszystkim rodzicom, bo to
właśnie dzięki Państwa
wpłatom na Radę Rodziców
szkoła mogła
współfinansować
dmuchańce.

11.02.2020 w naszej szkole odbył się turniej piłki siatkowej dziewcząt na szczeblu
międzygminnym. W zawodach uczestniczyły drużyny z Rokitna, Leśnej Podlaskiej i
Janowa Podlaskiego. Zawodniczki z naszej szkoły zdobyły I miejsce i uzyskały awans do
dalszego etapu, a będzie to finał powiatu w Międzyrzecu.
A oto skład zwycięskiej drużyny:
Daria Kamińska, Paulina Okseniuk, Julia Baraniuk, Ola Karwacka, Wiktoria Ziółkowska,
Amelka Andruszkiewicz, Patrycja Czuchan, Ilona Kulik,
Kaja Owerko, Amelka Szewczuk.
GRATULUJEMY!

27.01.2020r. w
Rokitnie drużyna
dziewcząt klas
ósmych brała udział
w turnieju piłki
ręcznej na szczeblu
międzygminnym i
wywalczyła awans do
powiatu, zdobywając
pierwsze miejsce.
Gratulujemy!!!

12 lutego 2020 r.w naszej szkole odbyły się międzygminne zawody w piłkę siatkową
chłopców. W zawodach wzięły udział 4 drużyny : Leśna Podlaska, Rokitno, Hrud i Janów
Podlaski.
Nasza drużyna chłopców zajęła I miejsce i będzie reprezentować naszą placówkę w Finale
powiatu w Międzyrzecu.

