
Gazetka szkolna

Szkoła Podstawowa  

im. Czesława Tańskiego 

w Janowie Podlaskim

Listopad 2021 cena 1 zł 

Apel



OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W JANOWIE PODLASKIM 

Dyrektor ZPO w Janowie Podlaskim pan Arkadiusz Podskok wraz z zastępcą panią 
Izabelą Oleszczuk, przedstawicielami nauczycieli oraz pocztem sztandarowym naszej szkoły w 
składzie: Amelia Lesiuk, Augustyna Butkiewicz i Cezary Hołub wzięli udział w obchodach 
Święta Niepodległości 11 listopada w naszej miejscowości.



Narodowe Święto Niepodległości 

Corocznie, 11 listopada, obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości  
Uczniowie naszej szkoły, pod opieką P. Moniki Dwojak, P. Barbary Iwaniuk, P. Doroty 
Matejuk-Bąk i P. Eweliny Jówko, P. Piotra Kulickiego, przygotowali i nagrali montaż słowno 
– muzyczny, upamiętniający odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. 

Utwory poetyckie zaprezentowane przez uczniów kl. 7a i 5a, fakty historyczne
przypomniane przez przedstawicieli kl. 8b i 8c oraz pieśni patriotyczne wraz z okazjonalną 
dekoracją, wprowadzają w podniosły i patriotyczny nastrój. Wszyscy powinniśmy odczuwać 
radość z faktu, że po 123 latach niewoli, nasza ojczyzna powróciła na mapę Europy. 

Ze względu na pandemię, apel nie był zaprezentowany całej społeczności szkolnej na 
żywo, tylko będzie dostępny w wersji online. Zachęcamy do obejrzenia. 
https://zpo.janowpodlaski.pl/.../apel-poswiecony-103.../



Święto Niepodległości 

Jak zapewne wszyscy wiemy, 11  listopada jest szczególne święto dla nas  

Polaków. Po 123 latach zaborów w 1918 roku Polska znów pojawiła się na 

mapach świata.  Przed odzyskaniem wolności Polska musiała przejść wiele 

powstań krwawo tłumionych przez zaborców. Nasi rodacy walczyli i ginęli za 

to, żebyśmy dziś  mogli mówić po polsku oraz mogli się nazywać Polakami. 

Mimo upadku kolejnych zrywów powstańczych, ofiar w ludziach i represji 

nakładanych przez zaborców nie gasła nadzieja na odzyskanie niepodległości. 

Organizowano tajne lekcje, młodzież sama uczyła się polskiego i polskich dzieł 

na pamięć, które w czasach zaborów były zakazane, a posiadanie ich było 

karane. Większość naszych rodaków starała się zachować swoją polskość w 

języku, obrzędach religijnych itp. mimo ciągłych prób rusyfikacji czy 

germanizacji. Ludzie ryzykowali, chociaż bali się zsyłek czy kar czekających na 

nich za patriotyzm, za pokazywanie swojej narodowości.  

W dzisiejszych czasach,

w wolnej Polsce nie musimy

uczestniczyć w powstaniach czy 

przelewać krwi za ojczyznę. 

Dziś aktami patriotyzmu może 

być uczestniczenie w świętach 

narodowych, nauka i rozwijanie

języka polskiego lub uczenie się  

historii Polski. Cieszmy się z 

tego, że możemy mówić we 

własnym języku, czytać polskie 

książki i uczyć się po polsku. 

Dlatego też 11 Listopada 

wszyscy uczniowie naszej

szkoły w swoich klasach o 

godzinie 11:11 odśpiewali 

hymn, włączając się tym samym 

do akcji #SzkołaDoHymnu 

Jakub Kłusek  



Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania 

8 listopada
Europejskim Dniem
Zdrowego Jedzenia i
Gotowania i nasze
nieocenione
WITAMINKI
psycholog p. Ewelina Kruk,
nauczyciel wspomagający p. 
Ewelina Jówko i logopeda p.
Monika Stańko z tej okazji 
przygotowały gry i 

zabawy edukacyjne dla dzieci i
młodzieży  a nasze Witaminki 
jakich miały wspaniałych pomocników



Dzień Życzliwości
21 listopada obchodzony jest Dzień 

Życzliwości. Z tej okazji zorganizowano w naszej 
szkole akcję ozdabiania drzwi od sal. Chętne dzieci 
w każdym wieku, miały za zadanie przyozdobić 

drzwi od wskazanej przez nauczyciela sali
w różne miłe słowa, obrazki, wzorki i inne 
elementy, które miały na celu 
umilić uczniom, jak i nauczycielom 
pobyt w szkole.



 Dzieci świetnie się spisały, wykazując się dużą kreatywnością, za co im, oraz 
biorącym udział nauczycielom serdecznie podziękowaliśmy. Na korytarzach było kolorowo i 
przytulnie, co znacznie umilało wszystkim przerwy. 

Kolejną atrakcją było 
zorganizowanie skrzynki na miłe 
słowo. Uczniowie mogli napisać, bądź 
narysować coś miłego i wrzucić 
zaadresowaną karteczkę do skrzynki. 

Chętnych nie brakło. Następnie, uczennice z klasy 
8b przystąpiły do rozdania karteczek. Dzieciom, jak 
było widać po zadowoleniu z otrzymanej karteczki, 
zabawa bardzo przypadła do gustu.

 W imieniu samorządu szkolnego, 
serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i 
nauczycielom za zaangażowanie. Na pewno 
powtórzymy tą akcję za rok!

Marysia 8c :)



Grunt to dobre
wychowanie!

24.11.2021 r.
klasa I A wraz z
paniami: Krystyną 
Kopczyńską, Ewą 
Korneluk i praktykantką 
Dominiką Nazarewicz 
odbyła wycieczkę do 
Zamku w Janowie
Podlaskim. Wizyta ta
miała na celu ukazanie 
wyjątkowego miejsca, 
jakim jest nasz janowski
Zamek, jego okazałości 
w kulturalno-
historycznym wydaniu.

Wycieczka
zorganizowana została w ramach autorskiego projektu pt. "Cudze chwalicie - swoje pochwalcie". 

Projekt ma na celu poznanie naszych rodzimych miejsc, które są w zasięgu naszego wzroku, a 
których w pełni nie znamy. Będąc w takim obiekcie, przy okazji uczymy się zasad savoir-vivru w 
miejscach publicznych, w restauracji, podczas zwiedzania historycznych sal .

Uczniowie po przybyciu do hotelu
wypełniali kartę meldunkową w recepcji. 
Następnie zwiedzali miejsca historyczne i 
słuchali z zainteresowaniem historii 
„Zamkowych”.
Potem udaliśmy się do restauracji na lekcję 
„Zachowania się przy stole”. Tu nastąpiła 
degustacja i słodki poczęstunek. 

Po posiłku udaliśmy się do sali zabaw na 

wspólne integracyjne zabawy. Radości nie 
było końca!!! 

Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni 
wróciliśmy do szkoły. 
Serdecznie dziękujemy pani Renacie 
Bechcie za pomoc w organizacji
cudownego przedpołudnia 
w zamkowych progach!!!

Krystyna Kopczyńska 



Konkurs "Moja najpiękniejsza baśń" rozstrzygnięty! 

 Oto zwycięzcy:  
Klasy I :
I miejsce - Lena Okseniuk, kl.Ia
II miejsce - Maciej Michalski, kl.Ia
III miejsce - Jolanta Zielińska, 
kl.Ia
Wyróżnienia: Jan Łukijaniuk, 
Alicja Król, Nikola Jarocka.

Klasy II:
I miejsce - Zofia Chilkiewicz,
kl.IIb
II miejsce - Aleksandra
Juchnikowska, kl.IIb
III miejsce - Anna Michaluk,

kl.IIb.
Wyróżnienia: Szymon 
Przybylski, Wojciech
Mirytiuk, Magdalena
Romaniuk.

Klasy III:
I miejsce - Amelia
Centkowska, kl.IIIb
II miejsce - Magdalena
Bazylczuk, kl.IIIb
III miejsce - Natalia
Czuchan, kl.IIIa.
Wyróżnienia: 

Aleksandra Sadowska, Filip
Łukijaniuk, Aleksandra 
Kaliszuk.

Wszystkim uczniom serdecznie
gratulujemy. Nagrodzone prace
można oglądać w bibliotece 
szkolnej.



Październik jest 

szczególnym

miesiącem, 

poświęconym Matce 

Bożej Różańcowej. 

Z tej okazji

uczniowie klas

pierwszych i

drugich, mieli

możliwość, aby 

wziąć udział w konkursie na najpiękniejszy i najbardziej 

pomysłowo wykonany różaniec. 49 uczniów podjęło się tego 

wyzwania. Przez cały listopad, na dolnym korytarzu, 

mogliśmy podziwiać efekty pracy uczestników konkursu. 

Różańce były bardzo różnorodne pod względem wielkości 

oraz używanych materiałów (kasztany, marchewki, 

makarony, koraliki, chrupki, kuleczki itp.). Nie udało się 

wyłonić najpiękniejszych prac, więc 1 

grudnia, z rąk Pana Dyrektora, wszyscy 

uczniowie dostali pamiątkowe dyplomy, a 

także symboliczną zakładkę do książki 

oraz 6 z Religii. Wszystkim uczestnikom

serdecznie gratulujemy!!!

Konkurs różańcowy



W naszej szkolnej bibliotece dzięki pani Monice

Dwojak zrobiło się już tak świątecznie

KALENDARZ ADWENTOWY

Każdego dnia można zajrzeć do kalendarza 
adwentowego zawieszonego na drzwiach
gabinetu p. pedagog i p. psycholog, a tam
ciekawe zadania do wykonania na kolejny dzień. 

Kto już skorzystał? Jakie zadanie Wam 
najbardziej się spodobało?



Dbajmy o zdrowie w czasie pandemii

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy lokalnie jak i w całym kraju przybywa 
zachorowań i zgonów na COVID-19. W związku z tym, pamiętajmy o tym, aby 
dbać o zdrowie swoje, jak i zdrowie innych. W przypadku gdy ktoś z was poczuje 
się chory, najlepiej zostać w domu i nie narażać swojego otoczenia na zarażenie. 

Pamiętajmy również o tym, aby systematycznie myć ręce, unikać dotykania 
ogólnodostępnych powierzchni, a jeśli już to się zdarzy, absolutnie nie dotykajmy 
twarzy. Doskonale wiecie również, że na przerwach mamy obowiązek 
zakrywania ust i nosa maseczką. Stosujmy się do tego, aby pomimo dużej ilości 
osób na wszelki wypadek nikogo nie zarazić. Na szkolnej stołówce, identycznie 
jak podczas przerw również jest obowiązek noszenia maseczki, którą zdjąć można 
dopiero po zajęciu miejsca przy stole. Pamiętajmy też, aby maseczką zakrywać 
usta i nos również np. podczas robienia zakupów. 

Ważne jest również to, co robimy z maseczką, gdy nie zakrywamy nią ust 
i nosa.
Nieprawidłowymi zachowaniami są np. zsuwanie maski na brodę czy 
umieszczanie jej np. na blacie ławki. Gdy już nie używamy maseczki, najlepiej 
złożyć ją tak, aby wewnętrzna strona była zakryta i schować do kieszeni. 

Gdy wszyscy będziemy konsekwentnie dbać o siebie i innych, przyczynimy się 
w dużym stopniu do powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby. A szkoła jako 
miejsce bardzo zagęszczone jest dobrym siedliskiem dla wszelkiego rodzaju 
chorób. Więc warto zadbać o to, aby tym razem uniknąć nauki zdalnej i podołać 
wyzwaniu, jakim jest walka z epidemią. 



Piłki wylosowane 

Gratulujemy Kornelii Dzięcioł, Ani Andrzejuk i Mai Podskok, do których 
uśmiechnęło się tym razem szczęście i 
wylosowały piłki za rozwiązanie krzyżówki w 

naszej
gazetce.

Dzień Tolerancji w 4 c 

16 listopada na całym świecie obchodzony jest 
Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy
UNESCO. Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO 
przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. Promocja 
tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu
atmosfery sprzyjającej akceptowaniu odmienności kulturowej. 
Pamiętajmy, że tolerancja to postawa społeczna i osobista 
odznaczająca się poszanowaniem poglądów, zachowań i cech 
innych ludzi, a także ich samych. Tego dnia warto zastanowić się 
nad własną postawą w odniesieniu do ludzi, z którymi 
współżyjemy. 

Klasa 4C pod opieką wychowawczyni p. Moniki Salach- 
Demidziuk chcąc przypomnieć społeczności szkolnej o cechach, 
które charakteryzują ludzi TOLERANCYJNYCH, wykonała 
plakat, dzięki któremu każdy z naszych uczniów będzie mógł 

odświeżyć swoją wiedzę na ten ważny temat.  



ZBIÓRKA NA RZECZ SCHRONISKA AZYL

Zakończyliśmy zbiórkę karmy 
dla zwierzaków ze schroniska
AZYL. Składamy 
serdeczne podziękowania 
uczniom, rodzicom i
nauczycielom, którzy ją wsparli. 
Dzięki Wam przekonaliśmy się, 
że istnieją ludzie o wielkich 
sercach, którym los zwierząt nie 
jest obojętny.  

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

Szukasz pomocy? Zadzwoń! 

 Zachęcamy uczniów przeżywających napięcia 
emocjonalne i trudności wpływające na zdrowie 
psychiczne do skorzystania z infolinii Rzecznik
Praw Dziecka 800 12 12 12. Pod tym numerem
młodzi ludzie i ich opiekunowie otrzymają 
bezpłatne, profesjonalnie wsparcie psychologiczne. 

Różne problemy, różne rozwiązania. 

Telefon 116 111 prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę jest czynny całą 
dobę przez 7 dni w tygodniu, także w dni ustawowo wolne od pracy.

Wszelkie aktualne informacje znajdują się też na 
stronach: www.116111.pl oraz www.fdds.pl .

Zasady ABCD funkcjonowania Telefonu 116 111:

Anonimowo - dzwoniąc, nie musisz podawać swojego imienia, nazwiska ani adresu 
zamieszkania.
Bezpłatnie - połączenie jest bezpłatne zarówno z telefonów komórkowych, jak i 
stacjonarnych.
Chętnie - konsultanci 116 111 gotowi są rozmawiać o każdej ważnej sprawie. Jeśli będzie to 
potrzebne, mogą umówić się na kolejną rozmowę. 
Dyskretnie - wszystko, o czym  powiesz lub napiszesz, zostanie między Tobą a 
konsultantami 116 111. Jeśli poprosisz o pomoc w rozwiązaniu Twoich problemów lub 
zgodzisz się na to, żeby Ci pomóc – konsultanci 116 111 zajmą się tym. 



       SZKOŁA DO HYMNU 

,,Szkoła do hymnu” to akcja 

organizowana od czterech lat w

szkołach i przedszkolach na teranie 

naszego kraju oraz w placówkach

polonijnych z całego świata. Akcja ta 

polega na odśpiewaniu ,,Mazurka 

Dąbrowskiego” o godzinie 11:11 w 

szkołach w ostatni dzień roboczy przed 

świętem odzyskania Niepodległości. ,,Szkoła do hymnu” jest to akcja o 

charakterze patriotycznym i ma na celu włączenie społeczności szkolnych w 

obchody Narodowego Święta Niepodległości i kształtowaniu szacunku wśród 

dzieci i młodzieży wobec polskich symboli narodowych. W tego rocznej edycji 

,,Szkoła do hymnu” zgłosiło się prawie 21tys. szkół a hymn odśpiewało blisko 4 

mln uczniów i 380 tys. nauczycieli i do tej akcji w tym roku przyłączyło się 262 

placówki polonijne z różnych krajów.  

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

Na jaką planetę mógł trafić jeszcze Mały Książę podczas swojej niezwykłej 

podróży? Kogo mógł spotkać i czego mógł się nauczyć się od osoby dorosłej? 

Oto kilka prac uczniów z kl. 8c, którzy puścili wodze fantazji… 

Mały Książę na planecie 331 

Po powrocie z Ziemi, Mały Książę postanowił udać się na planetę 331. Słyszał o tej planecie już wcześniej, ale 

nigdy jej nie odwiedził. Uznał, że teraz jest to odpowiedni moment. Kiedy przybył na planetę, stwierdził, że jest 

na pewno większa niż planeta Króla, ale mniejsza niż planeta Geografa. Mały Książę zauważył mężczyznę, 

który był jedyną istotą na tej planecie. Mężczyznę otaczały stosy telefonów i innego rodzaju sprzętu którego on 

nie znał znaczenia czy nazwy oraz duża ilość pieniędzy. Sam mężczyzna miał na sobie elegancki, czarny 

garnitur, tego samego koloru spodnie i czerwony krawat.

- Dzień dobry – przywitał się Mały Książę. 

- Dzień dobry chłopcze – odpowiedział mężczyzna. 

- Co pan robi na tej planecie? I po co tu tyle rzeczy i pieniędzy?  

- Ta planeta to mój dom, więc tu mieszkam. A te wszystkie rzeczy to mój dobytek. 

- Do czego on panu służy? 

- Do niczego, jest po prostu mój.

- I to tyle?

- Tak to tyle. A do czego więcej ma służyć. 

- Na Ziemi widziałem, że ludzie te 

pieniądze wydają, a pan je trzyma i nie 

wydaje.



- Po co mi wydawać te pieniądze. Są po prostu moje, a są na widoku, aby każdy widział, ile ich mam.  

- Więc tylko o to chodzi… - zawiódł się Mały Książę. -  A co pan robi z tymi pieniędzmi? 

- Nic nie robię. Czasami lubię je przeliczyć. 

Mały Książę tylko kiwną głową. Mężczyzna wydał mu się dziwną osobą. Miał tyle pieniędzy, sprzętu a nic z 

tym nie robił. Pieniądze może wydać, na co mu się podoba, a sprzętu używać na zmianę cały czas, bo jest tego 

tak dużo.  W drodze powrotnej myślał o rozmowie z tym panem. Widać było, że obchodziła go tylko jego 

własna osoba oraz rzeczy, które posiada, bo na Małego Księcia prawie wcale nie spoglądał. Czasami tylko 

posyłał mu pogardliwe spojrzenie. Ten Dorosły wydał mu się taki, jak każdy inny o którym słyszał. Tylko jego 

pilot był inny. Ta wyprawa wprawiła Małego Księcia w zadumę i zaczął rozpatrywać zachowanie dorosłych i ich 

postępowanie. ‘’Dorośli to naprawdę dziwni ludzie…’’ 

Planeta 331

 Mały Książę spotkał jeszcze jedną planetę była to planeta 331. Jedna część planety wyglądała kolorowo i 
mile. Były tam ładne motyle, kwiatki i inne małe roślinki. Był też jeden kawałek planety, bardzo ponury, ciemny 
i smutny.
Nie było tam nic oprócz informatyka siedzącego na krześle i używającego komputera, ustawionego 
na drewnianym stoliku.
- Dzień dobry - powiedział Mały książę do informatyka.   
- Dzień dobry - odpowiedział informatyk, patrząc się w monitor komputera.  
- Dlaczego pan siedzi na ponurej stronie planety? -
- Jest mi tu lepiej, bo mam tu swój komputer.
- A co dla pana daje ten komputer? -  Informatyk nie odpowiadał. Po krótkim czasie powtórzył Książę swoje 
pytanie.
- Co dla pana daje ten komputer? -
- Wszystko, co tylko chcę - odpowiedział informatyk po namyśle.  
Mały Książę popatrzył na informatyka i odszedł z planety.                                                               
 “Niektórzy nie widzą nic poza monitorem swojego komputera” - pomyślał sobie jak wracał na swoją planetę.  

Mały Książę na planecie złodzieja 
Na następnej planecie Mały Książę spotkał złodzieja. Na jego planecie było 

wszystko. Od puszek po groszku do diamentowych pierścionków i kolczyków.  

-Skąd masz to wszystko? - spytał Mały Książę złodzieja, który siedział smutny ze 

zdjęciem w ręce.  

-Ukradłem. - odpowiedział mu smutny złodziej. 

Siedzieli tak w ciszy kilka minut, w których złodziejowi zdążyło ulecieć kilka łez. 

Mały Książę podszedł do wielkiej sterty rzeczy i podniósł małą koronę, która (jak 

się okazało po przymierzeniu) pasowała idealnie na jego głowę. Chciał schować ją 

pod swoją pelerynę, ale nagle odezwał się złodziej. 

-Nie rób tak Mały Książę. - powiedział złodziej podnosząc głowę. - Nie kradnij. 

Zostaniesz wtedy na świecie sam, samiutki jak palec. Niczym ja.  

-Co to znaczy kraść? - spytał Mały Książę. 

-Nie kradnij Mały Książę. 

-Co to znaczy kraść? - powtórzył Mały Książę, który nigdy nie porzucał raz 

postawionego pytania.

-Przywłaszczać sobie czyjeś rzeczy.  

-Dlaczego więc kradłeś? - ponownie pytanie zadał Mały Książę. 

-Bo chciałem mieć wszystko, co znajduje się na świecie. Mojej, twojej planecie. Czy nawet ziemi - westchnął 

złodziej.  

- Popatrz. - podniósł z ziemi jakiś dziwny przedmiot - to jest szczoteczka do zębów. Ukradłem ją od jakiegoś 

człowieka z ziemi. Człowieka, który mi ufał.  

“Muszę zapamiętać żeby nie kraść. Zostanę wtedy sam jak palec i nikt nie będzie mnie lubił.”  

Pomyślał Mały Książę, pożegnał się ze złodziejem i udał się na następną planetę. 


