
Gazetka szkolna

Szkoła Podstawowa im. Czesława Tańskiego w Janowie Podlaskim 

kwiecień 2022 cena 1 zł 

Pierwsze miejsce w powiecie

Aktywna tablica



Turniej BRD

28 kwietnia w Łomazach odbyły 
się powiatowe eliminacje 
ogólnopolskiego turnieju BRD.
Uczestniczyli w nim uczniowie klasy 8c:
Konrad Szychulski, Cezary Hołub i Kuba 
Jureczek przygotowywani przez pana
Jacka Olichwiruka. Konkurs składał się z 

trzech konkurencji: testy wiedzy i
skrzyżowań, pierwsza pomoc i tor 
przeszkód. W turnieju uczestniczyło 7 
drużyn w kategorii wiekowej powyżej 12 
lat - m. in. drużyny z SP w Komarnie-
Kolonii oraz z SP w Łomazach. Nasi uczniowie pod 
opieką pani Iwony Sowy zajęli pierwsze miejsce 

premiowane
awansem do

wojewódzkiego
etapu turnieju.

Dobre
przygotowanie

przyniosło 
widoczne efekty.
Zajęli oni czołowe 
miejsca w torze
przeszkód i testach
wiedzy i

skrzyżowań. 
Etap wojewódzki

Ogólnopolskiego
Turnieju

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, w którym będą 
uczestniczyć nasi uczniowie odbędzie się 21 maja w 
WORD w Białej Podlaskiej.             

Cezary Hołub 8c. 



W 2021 roku nasza szkoła przystąpiła do projektu Aktywna Tablica. W 
wyniku działań podjętych przez szkołę pozyskano tablicę interaktywną, pięć 
laptopów, dwa tablety oraz programy edukacyjne skierowane do uczniów ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Programy pomogą dzieciom wzbogacić 
swoją wiedzę, umiejętności a także miło spędzić czas podczas nauki.  

Projekt dał nam możliwość pozyskania 43500 zł, z czego 35000 zł było z 
dotacji z budżetu państwa, 
a pozostała kwota 8500 zł 
to dofinansowanie z
Urzędu Gminy. Podczas 
uroczystego przekazania
Pan Dyrektor podziękował 
Panu Wójtowi oraz
wszystkim radnym za
przekazanie funduszy na
wkład własny, który był 
niezbędny do realizacji 
programu.



Dnia 13 kwietnia w szkole odbył się apel upamiętniający wydarzenia kwietniowe 1940

roku w Katyniu oraz katastrofę niedaleko Smoleńska z 2010 roku. Uczniowie klas 4a, 5a i

4b uczcili pamięć poległych wierszem i piosenką. Mogliśmy wrócić do tragicznych dla

Polski wydarzeń w narracji, wierszu i piosenkach pięknie wykonanych przez uczniów, a

przygotowanych pod okiem pani Ireny Semeniuk i pani Agnieszki Żuk.



Z okazji Światowego Dnia Ziemi odbył się apel pod hasłem "Ziemia, Wyspa Zielona"

przygotowany przez uczniów klas drugich pod kierunkiem p. Jolanty Dubisz i p. Bożeny

Popis. Inscenizacja poruszała ważne tematy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Na zakończenie dyrektor p. Arkadiusz Podskok ponownie przypomniał regulamin

dotyczący właściwego zachowania się wobec natury. Wszyscy uczniowie obiecali

przestrzegać zasad regulaminu. Młodzi artyści za swój występ otrzyali podziękowania od

p. dyrektora i gromkie brawa od publiczności.



28 kwietnia klasy czwarte wybrały się do

Siedlec. Na początku relaksowaliśmy się w

Parku Wodnym. Następnie udaliśmy się do

Muzeum Regionalnego, gdzie

uczestniczyliśmy w lekcji muzealnej: „Talent,

który narodził się w Siedlcach". Na koniec

udaliśmy się do Parku Trampolin. Ok. godz.

17.00 wróciliśmy do Janowa. Z

niecierpliwością czekamy na kolejną

wycieczkę!



Wycieczka klas VII

20 kwietnia o godzinie 4.45 uczniowie
klas 8 wraz z wychowawcami  spotkali się na 
zbiórce na ulicy Szkolnej. Po sprawdzeniu
obecności uczniowie wyruszyli w długą  trasę do 
miejsca docelowego jakim był Kraków. O 
godzinie 14.00 mieliśmy zaplanowane 
zwiedzanie Kopalni soli w Wieliczce wraz z
przewodnikiem. Podczas zwiedzania uczniowie
poznali historię patronki górników kopiących sól,  
którą była Święta Kinga. Zwiedzaliśmy także 
kaplicę podziemną Świętej Kingi oraz salę 
bankietową. Mogliśmy również polizać ścianę 
kopali i sprawdzić czy faktycznie jest słona. 

Po powrocie z Wieliczki
mieliśmy zakwaterowanie w starej 
kamienicy niedaleko starego rynku
później poszliśmy na obiadokolację. 
Po napełnieniu brzuszków uczniowie 
wybrali się na spacer, by zobaczyć 
słynnego krakowskiego smoka. Po 
spacerze wróciliśmy do kamienicy i 
szykowaliśmy się do spania. 

Drugiego dnia uczniowie po
pysznym śniadaniu, wyruszyli 
zwiedzać Kraków. Zwiedzaliśmy tam 
Wawel, na którym widzieliśmy 
Archikatedrę w której jest Dzwon 
Zygmunta i są pochowani polscy 
królowie, ale nie tylko oni bo też np. 
Juliusz Słowacki czy Adam 



Mickiewicz. Potem byliśmy w kościele pod 
wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła, w 
którym słuchaliśmy czarnej legendy. Byliśmy w 
kościele Mariackim gdzie o 14.00 słuchaliśmy 
hejnału, możemy się pochwalić również, że 
hejnalista pomachał nam trąbką, a to oznacza, że 
będziemy mieć wielkie szczęście. Później 
pojechaliśmy do Wadowic, gdzie zwiedzaliśmy 
dom rodzinny Jana Pawła II. Mogliśmy spróbować 
słynnych papieskich kremówek. Po powrocie 
mieliśmy obiadokolację i wróciliśmy do swoich 
pokoi.

Ostatniego dnia wycieczki po śniadaniu 
pojechaliśmy do Ogrodów Doświadczeń im. 
Stanisława Lema autora „bajek robotów”. Było tam 
dużo fizyki i eksperymentów. Miejsce było dość 
ciekawe i uczniowie mogli się wyszaleć. Potem 
pojechaliśmy  na Kopiec Kościuszki, z którego był 
widok na panoramę Krakowa. Koło godziny 13.30 
ruszyliśmy w drogę powrotną do Janowa. W 
Janowie byliśmy już o 20.15. Wycieczka była 
naprawdę super .

Milena i Oliwia z 8b





25.04.2022r. w Szkole
Podstawowej w Janowie Podlaskim
odbyły się zawody piłki nożnej 
dziewcząt i chłopców. Rozgrywki, 
którym towarzyszyła piękna 
pogoda, odbywały się na boisku 
szkolnym. Po uroczystym
rozpoczęciu drużyny z Rokitna, 

Swór oraz Janowa Podlaskiego
rozpoczęły zmagania. 

Dziewczęta pod opieką Pani 
Doroty Jakimiuk-Orzechowskiej, w
składzie: Iza Bazylczuk, Emilia 

Łepecka, Milena Tarasiuk, Amelia 
Czuchan, Agata Gładuniuk, Amelia 
Lesiuk i Marysia Owerko, wygrywając 
ze Sworami zapewniły sobie 2 miejsce 
w turnieju.

Chłopcy, pod opieką Pana 
Jarosława Hryciuka w składzie: Patryk 

Zawody w  piłce nożnej



Guzarow, Kacper Łukijaiuk, 
Mateusz Michalski, Filip
Gładuniuk, Brajan 
Jarząbkowski, Kuba Jureczek, 
Konrad Szychulski, Maciek
Kajka, Krystian Seluk
wygrywając turniej przeszli do 
etapu powiatowego.
Następnego dni odbyły się 
rozgrywki dziewcząt i 
chłopaków rocznika 2009, w 
którym uczennice i uczniowie
naszej szkoły wywalczyli 2 
miejsce.

Marysia Owerko

Serdecznie

dziękujemy 

wszystkim za

udział w akcji 

„Wkręć się w 

pomaganie” ,

nadal można 

przynosić 

zakrętki do 

sali nr 14 lub

do naszych

pań biolożek 

ষ



Z okazji Świąt Majowych najmłodsi uczniowie kl. I A pod opieką wychowawczyni p. Krystyny 

Kopczyńskiej i p. Ewy Korneluk uczcili te szczególe dni piosenką… 



12.04.2022 w naszej szkole obchodziliśmy 
Dzień Czekolady . Dzieciom spodobało 
się to święto i "zasypały" nas przepisami z 
czekoladą w roli głównej. Uczniowie 
mogli skosztować czekoladowych 
słodkości i sprawdzić swoją wiedzę o 
czekoladzie w quizach. Teraz czas na
wypróbowanie tych pomysłowych 
przepisów . Życzymy smacznego, 
organizatorzy p. Ewa Korneluk i p.
Ewelina Kruk



Wybór szkoły ponadpodstawowej. 

Przed uczniami ósmych klas egzamin ósmoklasisty, lecz czeka też ich 

trudna decyzja do jakiej szkoły udać się na początek września. Rekrutacja 

rozpoczyna się już od 16 maja, więc dlatego na spotkania z ósmoklasistami 

przybywają różne szkoły, aby przedstawić swoją ofertę edukacyjną. Na 

spotkanie przybył też Zespół Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim. 

Janowska szkoła jest szkołą z tradycją, przyjazną uczniom, zapewniającą wysoki 

poziom nauczania potwierdzony bardzo dobrymi wynikami egzaminów

zawodowych i maturalnych. Tu uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i 

zainteresowania.  Szkoła ta kształci w liceum i technikum, jeśli chodzi o liceum 

są to kierunki takie jak: straż graniczna, służba celno-skarbowa, policja, służba 

więzienna i klasa ogólna a technikum to trzy kierunki takie jak technik 

mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik hodowca koni i technik

hotelarstwa.

Janowska szkoła organizuję praktyki na wysokim poziomie w stadninie 

koni i na Zamku w Janowie Podlaskim i latem za granicą. Liceum trwa cztery lat 

a technikum trwa pięć lata i daje nam zawód. Wybierając szkołę sugerujmy się 

tym, gdzie my chcemy się kształcić i tym jakie umiejętności my chcemy kształcić 

a nie tym, gdzie idą nasi koledzy i koleżanki. Podczas wyborów szkoły jest 

ważne, aby pilnować terminów, gdy zdecydujemy się, gdzie chcemy iść to 

pamiętajmy, że rekrutacja kończy się 24 czerwca. 



Gratulujemy Aleksandrze Pietruczuk z klasy 4 A !

Pani Magdalena Żychowska wręczyła jej dyplom oraz nagrodę za zajęcie III miejsca w 
wojewódzkim konkursie plastycznym pt. "Jesień wokół nas", w kat. klas 0-IV.  

Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursach 


