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CO W SZKOLE PISZCZY

Hej, wakacje!

Uroczystością zakończenia
roku szkolnego, która odbyła
się 24.06.2016 roku,
rozpoczęliśmy po dziesięciu
miesiącach nauki zasłużona
wakacje. Wszyscy weseli i
pełni entuzjazmu po
pożegnaniu z
wychowawcami rozpoczęli
okres laby, odpoczynku i
świetnej zabawy. Zaczęły się
podróże i wyjazdy. Pani
Jolanta Lewczuk wzorem lat
ubiegłych zorganizowała
dwutygodniowe kolonie w

Rabce- Zdrój, które
częściowo dofinansował
Urząd Gminy w Orli.
Uczestnicy, zarówno
uczniowie gimnazjum jaki i
podstawówki, super się
bawili, zdobywając nowe
doświadczenia. Inni
uczniowie korzystali z
różnych form wypoczynku
ze swoimi rodzicami. 
Koniec wakacji każdy z nas
przeznaczył na zakup
nowych zeszytów,

książek i przyborów
szkolnych. Zaopatrzeni w
potrzebne przedmioty z
radością powitaliśmy
kolejny 2016/2017 rok
szkolny!

Martyna, Sandra,
 Ola, Dominika. 

Wakacje Rabka-Zdrój

Zmieniony skład, sposób
pisania i nowe działy w
naszej gazetce to niektóre
ze zmian, jakie
wprowadziliśmy. Po długiej
przerwie powracamy i
deklarujemy informować
naszych czytelników o tym,
co dzieje się w Szkole w
Orli. Kto tym razem zmierzy
się z rolą dziennikarzy?
Wyzwanie podjęły same
dziewczyny:

Sandra Bowtruczuk,
Dominika Denisiuk, Martyna
Gawełko, Ola Rogoza i
Izabela Mieczkowska. Czy
im się uda? Przekonamy się
w kolejnych numerach.

Sandra Bowtruczuk

Wróciliśmy po dwóch latach!

Archiwum Sandry
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Znowu w szkole

Jego opiekunami zostali: pan Rafał Prokopiuk i
pani Jolanta Lewczuk, przewodniczącą -
uczennica kl. III, Monika Zyrczuk-Żar. 

Hej, szkoło!

Nasi nauczyciele

  Wypoczęci, pełni siły
i energii wróciliśmy
1.09.2016 r. do
szkolnych murów, aby
poszerzyć swoją
wiedzę i doskonalić
oraz nabywać nowe
umiejętności. Jak co
roku rozpoczęliśmy
ten ważny dla nas
dzień w kaplicach,
wzmacniając się
modlitwą. Punktualnie
o 900 spotkaliśmy

się w szkole, by
uroczyście
zapoczątkować nowy
rok szkolny. 
   Pani Maria
Tomczuk, dyrektor
Zespołu Szkół z d.n.j.b
im. Ziemi Orlańskiej w
Orli serdecznie
powitała przybyłych
gości, rodziców,
uczniów i nauczycieli.
Uroczystość uświetnili

swoją obecnością Pan
Piotr Selwesiuk – Wójt
Gminy Orla, ks. prot.
Anatol Tokajuk –
wikariusz Parafii
Prawosławnej w Orli,
ks. prot. Jan
Stepaniuk - proboszcz
Parafii Prawosławnej
w Szczytach-
Dzięciołowie oraz ks.
Paweł Grzeszek
– wikariusz Parafii

Katolickiej
Najświętszej
Opatrzności Bożej w
Bielsku Podlaskim.

WYBORY
SAMORZĄDU

  Uczniowie muszą
mieć wpływ na
funkcjonowanie
placówki, w
której spędzają
codziennie wiele godzin
i od której zależy ich
przyszłość: uzyskane
wykształcenie,
kwalifikacje, wybór
dalszej drogi życiowej.
Dlatego powinni mieć
prawo głosu w
sprawach dotyczących
tego, co dzieje się
w szkole.

W naszej szkole
również istnieje taki
organ władzy. Jak
zwykle na
początku roku
szkolnego dokonaliśmy
wyboru nowego
samorządu.
Dnia 15 września
spotkali się
przedstawiciele
wszystkich klas, aby w
tajnym głosowaniu
wybrać Samorząd
Uczniowski. 

  W kierowaniu pracami
samorządu pomagać
jej będę zastępcy -
Sandra Bowtruczuk i
Sandra Pietrowksa.
Skarbnikiem została
Natalia Kadłubowska, a
kronikarzem - Izabela
Mieczkowska.
Powołano nową funkcję
organizacyjną, której
przedstawicielem
został Robert Kuptel.  
 Trzymamy kciuki za

nowy samorząd
uczniowski,
oczekujemy
wielu ciekawych
pomysłów i życzymy
owocnej pracy.

Dominika Denisiuk,
Sandra Bowtruczuk,
Iza Mieczkowska

  Pierwszy września to
nie tylko początek roku
szkolnego, ale to także
ważna data w historii
Polski-data wybuchu II
wojny światowej, do
której nawiązał w
swojej wypowiedzi Pan
Piotr Selwesiuk.    
 Zaproszeni goście
życzyli w swoich
okolicznościowych
przemówieniach
uczniom powodzenia w
nowym roku szkolnym.
  Następnie pani
dyrektor przedstawiła

wychowawców klas, z
którymi uczniowie udali
się do sal lekcyjnych
Po zapoznaniu się z
planem lekcji i luźnych
rozmowach z
wychowawcami
udaliśmy się do domu,
aby następnego dnia z
zapałem zabrać się do
pracy.

 Sandra Bowtruczuk i
Izabela Mieczkowska.

Archiwum szkoły

Archiwum szkole
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Przyjemne z pożytecznym

..

Pod koniec września
nasi uczniowie
obejrzeli trzy spektakle
prezentowane w
Kreatywnym Centrum
Kultury w Bielsku
Podlaskim w ramach
Festiwalu Teatralnego
„ODE”, ukazującego
różne odcienie kultury
białoruskiej w teatrze.
Gimnazjalistom
zaprezentowano
spektakl-groteskę pt.
„Dzivosnyja awantury

panou Kublickaha dy
Zabłockaha",
opowiadający o życiu
dwóch szlachciców,
którzy stali się
zakładnikami
własnych ambicji.
Młodsi uczniowie
zobaczyli
przedstawienie pt.
„Ptuszka-ciahnik-
patefon” oraz jedną z
najpiękniejszych baśni
Andersena „Stojki
ałavianny

sałdacik”- muzyczną
opowieść o miłości i
odwadze opowiadaną
lalkami , z
akompaniamentem
skrzypiec, dzwonków i
przeróżnych
magicznych szkatułek.
Po przedstawieniu
odbyły się zabawy
teatralne oraz
warsztaty z aktorkami
Teatru "Busy" z
Mińska.

Sandra Bowtruczuk

JAK TO LECIAŁO?
Słów kilka o muzyce...

Muzyka? A co to
takiego? Od tego
zaczniemy! Muzyka
jest jedną z dziedzin
sztuk
pięknych, która
wpływa na psychikę
człowieka przez
dźwięki. Może
prościej? Jest
lekiem na wszystko.
Nasze artykuły
powstają przy
akompaniamencie
przeróżnych
gatunków
muzycznych. Jedni z

nas słuchają muzyki
klasycznej. Inni
jednak wolą
nutki bardziej radosne
i skoczne takie jak
disco polo. W naszej
redakcji jest
jedna wierna fanka
Zenka Martyniuka!
Mimo że nie
słuchamy wszyscy
jednakowych
piosenek, szanujemy
swoje zdanie.
Gatunki muzyki
Rock - gatunek
muzyki rozrywkowej

powstały w połowie
XX wieku w Stanach
Zjednoczonych, który
wytworzył wokół
siebie krąg subkultury
młodzieżowej; to
także ogólna nazwa
całego szeregu
stylów muzycznych,
wywodzących się z
rock and rolla
oraz rhythm and
bluesa i bluesa. Sama
nazwa „rock” jest
właściwie skrótem od
„rock and roll”,  choć
można uznawać

owe dwa pojęcia za
odmienne od siebie
gatunki
muzyczne.
Rap - rodzaj ekspresji
wokalnej polegającej
na rytmicznym i
ekspresyjnym
wypowiadaniu słów i
ich rymowaniu do
zapętlonego podkładu
instrumentalnego.
Disco polo - gatunek
muzyki popularnej,
będący nurtem
muzyki
tanecznej; powstał

w Polsce w latach 80.
XX wieku, w
początkowym okresie
istnienia znany
jako muzyka
"chodnikowa".

Dominika Denisiuk

Zapytałam moją koleżankę z redakcji, jakiej muzyki słucha:
-Iza, powiedz mi jakiej muzyki słuchasz?
-Słucham hip - hopu.
-Co Ci się w nim najbardziej podoba?
-Podoba mi się w nim to, że wyraża  uczucia i nie jest tak sztuczny jak disco
polo.
-Od jak dawna słuchasz hip - hopu?
-Prawie od pięciu lat.
-Kto ci pokazał ten gatunek muzyki?
-Moja starsza siostra, Kamila.
-Jaki jest twój ulubiony utwór?
-Tałi - Kocham i nienawidzę.
               Z Izą rozmawiała Dominika Google grafika

Polecane nutki:
Alan Walker - Sing Me To Sleep
Filatov & Karas - Tell It To My Heart
LP - Lost On You
Cleo - N-O-C
Sztoss - Ty Należysz Do Mnie
KaeN -  Dron
Ewa Farna - Na Ostrzu
Jula - Milion Słów
Masters - Ja i Ona
Sitek - Chcemy Być Wyżej
Exelent - Poczuła Miętę
Ewelina Lisowska - Prosta Sprawa

Gentelman rozmawia
ze swoją sąsiadką:
- Madame, słyszałem
wczoraj jak Pani
śpiewała.
- Tak tylko, dla zabicia
czasu - odpowiada
zawstydzona dama.
- Straszną broń Pani
wybrała, Madame!

Po zademonstrowaniu
swych umiejętności
kandydatka na
śpiewaczkę pyta
profesora:
- Czy mój głos ma
jakieś szanse?
- Oczywiście! Na
przykład, gdy
wybuchnie pożar!

Nasi uczniowie na widowni

Google grafika
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NASZE PODRÓŻE MAŁE I DUŻE

W Ziołowym Zakątku

arch. własne

Cześć!
    Jestem Sandra, mam 14 lat. Jestem uczennicą
drugiej klasy Gimnazjum w Orli. 
 Lubię się uczyć i odkrywać to, w czym jestem
dobra. Lubię poznawać siebie, zaglądać w głąb
swojej duszy, uczyć się nowych
umiejętności. Tym razem jest to rola dziennikarki. 
    Ponoć we wszystkim warto się odnajdywać. 
Czy to motto będzie dla mnie kluczowe?
Zobaczymy!

Eugenia Bazyluk - redaktor naczelny
Sandra Bowtruczuk -redaktor wydania
Dominika Denisiuk - dziennikarz
Martyna Gawełko, - dziennikarz
Aleksandra Rogoza, - dziennikarz
Izabela Mieczkowska - dziennikarz
Adres redakcji:

Zespół Szkół z dnjb
im. Ziemi Orlańskiej
ul. Bielska 32
17-106 Orla

e-mail: orla-szkola@op.pl

   W jednym z najczystszych miejsc Polski, w
sercu Podlasia, w leśnej otulinie pan Mirosław
Angielczyk stworzył niezwykłe miejsce – Podlaski
Ogród Ziołowy, który w czerwcu 2011 r. otrzymał
oficjalnie status ogrodu botanicznego. Jest on
integralną częścią Firmy Ziołowy Zakątek,
mieszczącej się w Korycinach w gminie
Grodzisk, niedaleko Siemiatycz.
     Właśnie tam dnia 14.09.2016 roku uczniowie z
klas IV-VI  pojechali na wycieczkę. Zwiedzali
firmę produkującą ekologiczne mieszanki,
przyprawy i herbatki ziołowe,  kawy, zaprawki do
nalewek, zioła do kąpieli, surowce zielarskie,
owoce suszone, ekologiczne nasiona na kiełki
oraz oleje tłoczone na zimno. Uczestniczyli w
warsztatach zielarskich. 
   Życie w Zakątku toczy się wokół tematyki
zielarskiej. Kultywowane są stare tradycje i
obrzędy zielarskie, stawia się także na
nowoczesne wykorzystanie ziół w kuchni i w
medycynie. 

.

.

.

   A można tu znaleźć amerykańską achinaceę,
azjatycki żeń-szeń, mandżurską aralię i wiele
innych ziół o bardziej swojskich nazwach, jak
szałwia, mięta czy łopian. W sumie jest ich 700
gatunków roślin. 
     Po zwiedzaniu ogrodu i obejrzeniu
najciekawszych okazów uczniowie posilili się
kiełbaskami prosto z ogniska. W drodze powrotnej
do Orli byli również na basenie w Bielsku
Podlaskim.
                               Ola Rogoza

     

Poznajmy się...
W tym numerze słów kilka o Sandrze Bowtruczuk.

Zespół redakcyjny
tworzą:

Sandra Bowtruczuk

.

.

.
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MODA I URODA
Top 5 rzeczy, które powinna mieć każda dziewczyna w swojej
szafie
*czarne spodnie lub jeansy - pasują do wszystkiego, możesz je zawsze włożyć, kiedy nie masz
pomysłu na stylówkę;
*czarny i biały t-shirt - obydwa, tak jak czarne spodnie, czy jeansy pasują do wszystkiego - od
wzorzystych narzutek po zwykłe jednolite spodnie;
*ulubiona narzutka - masz ją zawsze pod ręką i kiedy nie masz pojęcia, w co się ubrać, ona zawsze
służy pomocą;
*jednolita bluzka - masz w swojej szafie ulubione wzorzyste spodnie, ale kompletnie nic do nich nie
pasuje? Znam ten ból, zwykła bluzka jest doskonałą opcją do wzorzystych ubrań;
*czarne trampki- czy jesteś w spodniach, czy też w spódniczce, w koszuli, czy w bluzie - będą w
każdej stylizacji wyglądały nienagannie;
To już wszystkie ciuszki, które moim zdaniem powinna mieć każda dziewczyna. Te pięć wdzianek
możesz dowolnie łączyć, dobierać i zakładać, kiedy twój budzik nie zadzwoni w porę albo ty go w porę
nie usłyszysz.
                                                                                                                 Ola Rogoza

nasze redaktorki

Torebek, butów,
sukienek, koszul,
bluzek, kurtek,
apaszek,
kosmetyczek,
promocji,
szminek, perfum,
róży,
rozświetlaczy,
podkładów,
notesików,
długopisów,
brokatu, lakierów
do paznokci,
dodatków do
domu, kwiatów,
czekoladek,

przecen,
zabiegów spa,
maseczek,
fryzjera, masaży,
manicure,
kokardek,
biżuterii,
diamentów,
kolczyków,
sztucznych
rzęs...NIGDY ZA
DUŻO!!

bardziej elegancko ;)

Każdy uczeń, a
szczególnie uczennice
naszej szkoły mają
swój własny,
oryginalny styl.  Jedni
biorą inspiracje z
różnych stron, blogów i
filmów modowych.
Wyłowione z nich
ubrania zamawiają w
sklepach internetowych
lub kupują w sklepach
stacjonarnych oraz z
odzieżą używaną. Inni
czerpią pomysły

z różnych czasopism
modowych i zamiast
wydawać pieniądze
na kolejne  ciuszki,
 przerabiają je sami.
Wycinają, zaszywają,
rwą i dekorują, tworząc
o wiele modniejsze i
oryginalniejsze
wdzianka.
Ola Rogoza, 
Sandra Bowtruczuk

 Sprawdzony sposób
na…
1) maseczkę na
tłustą cerę
przepis:
-glinka zielona (do
kupienia w aptece)
-woda
-olejek cynamonowy
(do kupienia w
drogerii, aptece czy
sklepie spożywczym)
Mieszamy glinkę z
wodą do uzyskania

papki. Można dodać
1-2 kropelki olejku
cynamonowego,
ponownie zamieszać.
Nakładamy na twarz
pędzelkiem grubą
warstwę maseczki.
Pozostawiamy na 20
minut i zmywamy
letnią wodą;
2) maseczkę
oczyszczającą z
mąki owsianej
przepis: 

do jednego żółtka
dodać łyżeczkę miodu
oraz łyżeczkę mąki
owsianej. Zmyć po 20
min. letnią wodą.

Martyna Gawełko, 

Słów kilka o...
 

Martyna Gawełko

arch. własne
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