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OSP KSRG Janów Podlaski     
"AKCJĘ" z 22 

grudnia dzieci 

zakończyły z 

powodzeniem! 

Na strażackiej 

choince zawisły 

piękne ozdoby!

 
W międzyczasie 

dzieci mogły 

wcielić się w 

osobę 

poszkodowaną, 

bawiły się w wozach strażackich, zakładały mundur, nasi strażacy 

pokazali i opowiedzieli im również o sprzęcie, który znajduje się 

na wyposażeniu wozów.  

 

Serdecznie dziękujemy za miło 

spędzony czas i unikatowe 

ozdoby!  

Do zobaczenia na następnych 

akcjach!  

 

https://www.facebook.com/OSP-KSRG-Jan%C3%B3w-Podlaski-1598024737085730/?__cft__%5b0%5d=AZUK96RtuLThpymdsOet6iWeLMltVg67Hzd_DWikcQs2e87lEiAfiXnmnSdN41X5C7do65lpy3immUQG_JzJOtJKJipDuD3btXvvC-jvUjXwN8lFs8Kz48zp_4FKrJVKTGNdF-8gGLMXkzN92BPu1_laYX9S5fkv6k3ShPKj-_lGcUgYmKcpQWt5l-s-nj5LiEdpXr_XijqKpMt516c19RJprTIYGMaAV7SSKrXFnFIJSg&__tn__=-UC%2CP-y-R


Wszyscy czekaliśmy  z 

niecierpliwością na Wigilię i 

wspólną kolację przy stole. Jednak 

nie każdy mógł tego dnia spotkać się 

z najbliższymi. Właśnie dlatego 

uczniowie naszej szkoły 

przygotowali ozdoby świąteczne, 

które zostały zawieszone na 

choinkach żołnierzy, którzy bronią 

naszych granic i stacjonują w 

okolicy Janowa Podlaskiego.  

Dyrektor ZPO p. Arkadiusz 

Podskok wraz z grupą dzieci i 

młodzieży przekazał żołnierzom 

własnoręcznie wykonane bombki, 

łańcuchy i inne świecidełka 

choinkowe wraz z serdecznymi 

życzeniami zdrowych i spokojnych 

świąt dla wszystkich strzegących 

naszych granic.  



3 GDH im. gen. Ludwika Bittnera w Janowie Podlaskim 

Dziękujemy wszystkim, którzy 

wsparli Akcję Pomóż Dzieciom 

Przetrwać Zimę! Zebraliśmy 30 

kilogramów żywności z elementami 

chemii, art. papierniczych czy 

zabawek. Serdecznie dziękuję 

Wolontariuszom z naszej drużyny 

harcerskiej za pomoc w zbiórce, a w 

szczególności: druhnom Karolinie, 

Mai, Julii, Lenie, Martynie, Natalii, 

Weronice, Karolinie oraz Oli, także 

druhom Krystianowi, Pawłowi, 

Jankowi i Marcelowi. Czuwaj! 

 

https://www.facebook.com/3-GDH-im-gen-Ludwika-Bittnera-w-Janowie-Podlaskim-113237470147993/?__cft__%5b0%5d=AZW7ctGB3Cq11TDOLbzXDxOHhf9eapy26FL2ZD6IUSC3bnUQSuYVRDI1qCNi8kYfo9ScfVJotjK_wfBRE368tBi3YQnC7r3HgFEbDns_9y5UnHdVLsQhVlwrkGYOLyflt36ubvGcJZZqYqkRUFGX-hy3h-T_vEIDhB6NnuG53ST5x_cU3BLxJgLqT7h3aAflHPRMBUeejjg2OxZabI5cHu_nQmE3A6eDi1bZkgwMZQn4vw&__tn__=-UC%2CP-y-R


Egzaminy 

próbne 8 klas 

14, 15 i 16 grudnia 

2021 roku w Szkole 

Podstawowej im. Czesława 

Tańskiego w Janowie 

Podlaskim, odbyły się 

próbne egzaminy 8 klas. 

Pierwszego dnia, 

uczniowie, których w tym 

roku było nadzwyczaj 

dużo, po ustawieniu ławek 

i wylosowaniu numerków, 

zmierzyli się z egzaminem 

z języka polskiego, który trwał 120 minut. Po 

wprowadzeniu przeprowadzonym przez komisję o 

godzinie 9 rozpoczęły się zmagania. Nietypowa 

forma zadań na pewno zadziwiła i wprowadziła w 

niepewność niejednego ucznia.  

Następnego dnia odbył się egzamin z 

matematyki. Po kolejnym losowaniu oraz ustawianiu 

ławek w hali i wprowadzeniu, przez już tym razem 

inną komisję, uczniowie zasiedli przed arkuszami na 

następne 100 minut.  

Ostatniego dnia, uczniowie rozdzieleni na 

grupy i umieszczeni w oddzielnych salach zmagali się 

z 

egzaminem 

z języka angielskiego, bądź rosyjskiego, 

który trwał 90 minut. Po zakończeniu 

egzaminu z wybranego języka, 

uczniowie z pewnością mogli 

odetchnąć. Cała procedura odbyła się na 

szczęście bez żadnych komplikacji.  

                                                                                               

Marysia Owerko 8c 



Wycieczka do Zamku 

Klasa 4 b na godzinie wychowawczej wybrała się do Zamku Biskupiego w Janowie 

Podlaskim. Powitała nas miła przewodniczka pani Kalina i pokazała nam m. in. apartament 

biskupa Adama Naruszewicza. Poznaliśmy też wiele faktów z historii Janowa Podlaskiego. 

Recenzja książki J.D. Salinger ‘a „Buszujący w Zbożu” 

      Bohaterem 'Buszującego w zbożu' jest szesnastoletni uczeń, Holden 

Caulfield, który nie mogąc pogodzić się z otaczającą go głupotą, 

podłością, a przede wszystkim zakłamaniem, ucieka z college`u i przez 

kilka dni 'buszuje' po Nowym Jorku, nim wreszcie powróci do domu 

rodzinnego. Historia tych paru dni, którą opowiada swym barwnym 

językiem, jest na pierwszy rzut oka przede wszystkim zabawna, jednakże 

rychło spostrzegamy, że pod pozorami komizmu ważą się tutaj sprawy 

bynajmniej niebłahe. Akcja książki dzieje się w ciągu trzech dni i dwóch 

nocy w roku 1949. 

Książka budziła kontrowersje przede wszystkim przez wulgarny 

język, który używa główny bohater, ale także przez inne rzeczy. 

Główny bohater ma starszego brata D.B i młodszą siostrę Phoebe, miał także młodszego 

brata Alika, który chorował na białaczkę i z nią przegrał.   

Książka była ciekawa, ale raczej zalecałabym ją do czytania dla osób starszych, 

ponieważ  niektóre momenty, będą nieodpowiednie dla młodszych. Książka porusza także 

temat różnic między światem dorosłych a dzieciństwem. Mimo tego, że jest książką bardzo 

kontrowersyjną, to mi się podobała.       

 Oliwia Hładoniuk kl 8B 











 



Święta Bożego Narodzenia... 
Wszyscy na nie czekamy. Czekamy na wieczerzę z bliskimi przy choince, biały 

opłatek. Czekamy na wigilijny nastrój nocy, na pasterkę. Oczy nasze przyciąga żłóbek, a w 

nim Dzieciątko owinięte w pieluszki i złożone w żłobie. Bóg przychodzi do człowieka, aby 

nasze kruche „jestem” wzmocnić siłą swojego istnienia, by dodać blasku i ciepła naszemu 

życiu. Noc nie jest już nocą, jest przepełniona światłością, bo Ty, Boże przychodzisz, by 

zamieszkać z nami na naszej ziemi, w naszym życiu na zawsze. 

Zapraszamy do obejrzenia świątecznego montażu muzyczno-tanecznego pt. "W tobie jest 

światło" przygotowanego przez pierwszoklasistów pod opieką wychowawczyni p. Krystyny 

Kopczyńskiej i nauczyciela wspomagającego p. Ewy Korneluk. 
 



Wyprawka Czytelnicza przygotowaną przez Instytut Książki w 

ramach kampanii "Mała książka-wielki człowiek". 

 

Mikołajki to świetna okazja, 

aby w uroczysty sposób 

obdarować wszystkich 

pierwszoklasistów 

Wyprawką Czytelniczą 

przygotowaną przez Instytut 

Książki w ramach kampanii 

"Mała książka-wielki 

człowiek". Właśnie dziś 

uczniowie klas I otrzymali 

przygotowane dla nich 

Wyprawki Czytelnicze. Ich 

celem jest rozwój 

czytelnictwa wśród dzieci w 

różnych grupach 

wiekowych. Projekt jest 

bezpłatny i jest realizowany 

ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Życzymy wiele radości z 

czytania! 



Jasełka w klasie III A  

 

Bożonarodzeniowa tradycja jasełek 

głównie kojarzy nam się z 

przedstawieniami w roli dzieci, gdzie 

odgrywane są scenki z dnia narodzin 

Jezusa Chrystusa. Zwykle występom 

towarzyszą piękne pieśni religijne, 

efektowne stroje i, często, żywe 

zwierzęta.  I tak właśnie 

było w klasie III a. 



Jedną z staropolskich   tradycji  jest kolędowanie. Kolędowanie jest to obrzęd  

ludowy polegający na tym, że grupy kolędników  są przebrani za postacie 

biblijne na przykład  trzech króli, aniołki i wiele innych postaci. Kolędnicy 

odwiedzają  poszczególne domy w swojej okolicy i nie tylko,  przychodzą  do 

domów innych ludzi przebrani w stroje i odśpiewują  kolędy, mają ze sobą jak 

stara tradycja  mówi  gwiazdę kolędniczą, przystrojoną kolorowymi ozdobami.  

Gwiazda oznacza Gwiazdę Betlejemską, która prowadziła pasterzy i trzech 

królów ku Dzieciątku Narodzonemu.  

Gwiazda kolędnicza prowadzi kolędników z Dobrą Nowiną od domu do domu. 

Kolędnicy są obdarowywani słodkościami lub małymi datkami. 

I właśnie w tym roku uczniowie klasy IVc staropolskim obyczajem chodzili po 

kolędzie  przebrani w  stroje i  z pięknie ozdobioną gwiazdą kolędniczą. 

Milena Tarasiuk  



Pocztówki z Japonii 

To już kolejny rok kiedy otrzymaliśmy 

pocztówki z Kobe w Japonii. Znowu mamy 

okazję poznać tamtejszych uczniów, poćwiczyć 

nasz angielski Chętni uczniowie przez ten rok 

szkolny otrzymają i wyślą do poszczególnych 

uczniów japońskich po dwie pocztówki. A 

tymczasem: Merry Christmas and a happy New 

Year! 



Gratulujemy uczniom, którzy zakwalifikowali się do II 

etapu konkursów przedmiotowych.  

 

1. Antoni Kuźmiński język angielski i historia 

2. Cezary Hołub historia 

3. Łucja Plażuk język angielski 

4. Jakub Kłusek historia 

Terminy II etapu konkursów: 

- historyczny 13.01.2022 

- j. angielski 19.01.2022 

Początek II etapu o godz.9:00 

 

 

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

 

Uczennice klasy 4b  należące do koła tanecznego 

przesłały wszystkim pozdrowienia świąteczne tanecznym 

krokiem i życzyły, aby magiczna moc wigilijnego wieczoru 

przyniosła spokój, wytchnienie i radość, a Nowy Rok 

obdarował zdrowiem, pomyślnością i szczęściem. 



TRADYCJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 

Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym cieszymy się narodzeniem małego 

Jezusa. W Polsce mamy z tej okazji różne zwyczaje na przykład takie jak ubieranie choinki, 

drzewko przystrajamy różnymi kolorowymi ozdobami oraz lampkami.  

Kolejnym zwyczajem jest przygotowywanie 12 potraw na stół wigilijny i aby mieć 

szczęście w nowym roku należy spróbować każdej potrawy.  Jeszcze kolejnymi zwyczajami 

związanymi ze stołem wigilijnym jest wkładanie sianka pod obrus na stole wigilijnym oraz 

zostawianie wolnego nakrycia dla zbłąkanego wędrowcy przy wigilijnym stole.  

Wyjątkowym momentem podczas wieczoru wigilijnego jest oczekiwanie na 

pierwszą gwiazdkę i gdy się ona pojawi  dzielimy się opłatkiem z biskim i składamy 

sobie życzenia bożonarodzeniowe. 

 Jedną z polskich tradycji jest też śpiewanie kolęd. Kolejna tradycja jest szczególnie wesoła 

dla dzieci, czyli obdarowywanie się prezentami i czekanie na przyjście Mikołaja. 

 

 

 

6 grudnia 2021 

roku, jak wszyscy 

wiemy odbyły się 

mikołajki. Z tej 

okazji w klasie 8c 

odbyło się 

rozdanie 

drobnych 

mikołajkowych 

upominków. Nie 

byłoby w tym nic 

specjalnie 

nadzwyczajnego, 

gdyby nie to, że 

prezentów nie 

rozdawał Mikołaj, 

lecz.... tygrys. 

Wywołał on 

zaciekawienie 

wśród uczniów, 

jak i wśród nauczycieli. Można powiedzieć, że było to nie tylko zaskoczenie, a nawet i 

sensacja. Po pełnym emocji rozdaniu prezentów uczniowie przy towarzystwie kolegów i 

koleżanek dokonali recenzji jadalnej części swoich upominków, która trwała dosyć długo ze 

względu na dużą ilość konsumentów. Za przebiegiem wydarzeń podczas tego wydarzenia 

żaden obserwator by nie nadążył. Podsumowując, tygrys w roli Świętego Mikołaja spisał się 

znakomicie, a prezenty z pewnością zadowoliły uczniów. 

 

Cezary Hołub 8c  



 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO 

 

 

W KATEGORII RZEŹBA: 

 

I miejsce: Maja Daniluk kl.VI 

II miejsce: Maja Podskok kl.IV 

III miejsce: Jakub Pietruczuk kl.VI 

 

wyróżnienie: Laura Romaniuk kl.IV 

Antonina Hołub kl.IV 

Zofia Bilicz kl.IV 

Aleksandra Pietruczuk kl.IV 

Martyna Karpiuk kl.V 

Zuzanna Naumiuk kl.V 

Oliwia Werner kl.V 

Michalina Żuk kl.V 

 

W KATEGORII MALARSTWO:  

 

I miejsce: Zofia Marciniuk kl.VII 

II miejsce: Martyna Juchnikowska kl.IV 

III miejsce: Olaf Jakoniuk kl.V 

 

wyróżnienie: Michalina Chilkiewicz kl.VII 

Amelia Czuchan kl.VII 

Patrycja Owerko kl. VII 

 

W KATEGORII MALARSTWO: 

 

(Uczniowie Zespołu Szkół im.Adama 

Naruszewicza) 

I miejsce: Anna Iwaniuk 

II miejsce: Oliwia Lesiuk 

III miejsce: Zuzanna Dołęgowska 

 

wyróżnienie: Wiktoria Niedzielska 

Karol Górski 

Anna Rypina 

 

Gratulujemy! 

Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie 

serdecznie dziękujemy. 

Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się po 

przerwie świątecznej. 



Postanowienia noworoczne 

Za nami rok 2021, przed nami zaś 365 dni kolejnego nowego roku 2022. 

Co za tym idzie? Nowe wyzwania,  może nowe znajomości, nowe cele. Wiele 

osób podejmuje postanowienia 

noworoczne. Ludzie na całym 

świecie coś sobie obiecują, chcą 

zmienić siebie albo chociaż 

wycinek swojego życia. Próbują  

dojść do wyznaczonych celów 

małymi kroczkami. Chcą to robić, 

żeby mieć satysfakcję ze swoich 

ewentualnych osiągnięć. 

 Jak wiemy nie każdemu udaje się wypełnić swoje postanowienia, więc 

dlaczego w takim razie ludzie stale je podejmują? Odpowiedź jest prosta: nikt nie 

wie, co nas czeka w nowym roku, a postanowienia są pozytywną wizją 

przyszłości oraz dobrej zmiany, w którą przyjemnie jest wierzyć. Duża część osób 

wiarę w zmiany przeistacza w rzeczywistość wypełniając swoje cele. 

Lecz jak je wypełnić? Jak wytrwać w postanowieniu? Po pierwsze trzeba 

uwierzyć w siebie, uwierzyć ,że zmiana jest możliwa. Ważne jest  wybranie 

odpowiednich postanowień, może czasem trudnych, ale możliwych do 

osiągnięcia. Musimy też pamiętać o tym, że podczas dążenia do wyznaczonego 

celu może nam towarzyszyć wiele negatywnych emocji, takich jak znudzenie czy 

demotywacja, utrata wiary w ostateczny sukces, opinia otoczenia itp.  

Jeśli chcemy odnieść sukces warto  skupiać się na małych zwycięstwach 

czy krokach na ścieżce 

do wyznaczonego celu. 

Najważniejsza jednak 

jest wiara w siebie, 

konsekwencja i 

wytrwałość ,a przede 

wszystkim chęć zmiany 

na lepsze.  

                                                             

Jakub Kłusek 

 


