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CO W SZKOLE PISZCZY

kwiaty od uczniów

Dzień wesoły naszej szkoły!

uczniowie na scenie

Dzień Edukacji Narodowej to jeden z
najważniejszych dni dla wszystkich
pracujących w instytucjach szkolnych. W
naszej szkole ten dzień był obchodzony
13.10.2016 r.

 Na tę ważną
uroczystość
przybyli zaproszeni
goście: Pan Piotr
Selwesiuk - Wójt
Gminy Orla i Pan
Aleksander Klin -
Przewodniczący
Rady Gminy Orla.
Ten szczególny
dzień nie mógł się
obejść bez
podziękowań

i nagród dla
zasłużonych
nauczycieli.
 Uczniowie również
przygotowali
nauczycielom
podziękowania za
trud włożony w
naukę i
wychowanie.
Zaprezentowali
swoje zdolności
artystyczne

i choreograficzne.
Wszyscy
pracownicy szkoły
otrzymali kwiatki
wykonane przez
 małych artystów z
 koła plastycznego.

Sandra Bowtruczuk

arch. szk.

arch. szk.
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"My, uczniowie gimnazjum,
uroczyście ślubujemy, że (...)
na każdym kroku będziemy
dbać o honor młodego
pokolenia (...)"

   W naszej szkole dnia  szóstego października bieżącego roku odbyło się uroczyste  ślubowanie uczniów klasy
pierwszej szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum. Punktualnie o godzinie 12:00 na szkolnym korytarzu
zebrały się pierwszaki oraz ich rodzice i zaproszeni goście: Wójt Gminy Orla, p. Piotr Selwesiuk oraz
Przewodniczący Rady Gminy, p. Aleksander Klin i Sekretarz Gminy, p. Irena Odzijewicz. Po części artystycznej,
którą przygotowali najmłodsi przedstawiciele naszej szkoły, nastąpiło uroczyste pasowanie na ucznia.Po tej
ważnej chwili pierwszaki razem z rodzicami spotkali się w klasie na poczęstunku.
  Natomiast o godzinie 13:00 uroczyste ślubowanie składali uczniowie klasy pierwszej gimnazjum.  Gimnazjaliści,
podobnie jak ich młodsi koledzy, otrzymali prezenty ufundowane przez Urząd Gminy Orla. O godzinie 14:00
rozpoczęła się mniej oficjalna część uroczystości - otrzęsiny. Młodzież bawiła się przednio. Pełen wrażeń dzień
zakończył się  dyskoteka szkolną.                                                    
                                                                                                        Ola Rogoza

. archiwum szkolne

archiwum szkolne
.
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Mistrzostwa w
unihokeju 

Biegi przełajowe

Uczymy się,
bawimy,
śpiewamy,
gramy, ale …
przy
komputerze, 

w gronie
wirtualnych
znajomych. Na
szczęście nie
tylko tym żyje
współczesny
uczeń. Są też
tacy w naszej
szkole, którzy
uwielbiają
sport. 

PRZEGLĄD SPORTOWY

.

Biorą udział w
różnych
zawodach
sportowych. 
Ostatnio
uczniowie 
klas IV -
VI uczestniczyli
w półfinale
wojewódzkim piłki
nożnej szkół
podstawowych,na
którym zajęli III
miejsce.  

.

Dnia 25 X 2016 r. w sali sportowej
Szkoły Podstawowej nr 3 w Bielsku
Podl. przeprowadzono mistrzostwa
powiatu szkół podstawowych w
unihokeju dziewcząt i chłopców.
Naszą szkołę reprezentowała tylko
drużyna chłopców w
składzie: Mikołaj Niesteruk, Paweł
Mirończuk, Dawid Żużel, Oskar
Niwiński, Marcin Korszak, Gabriel
Pach, Kamil Kubajewski, Damian
Dmitruk, Łukasz Dziubonos, Filip
Lubiński, Maksymilian
Tchórzewski.
Chłopcy wywalczyli IV miejsce w
swojej kategorii. Niestety, nie
pozwoliło to na udział w dalszych
rozgrywkach, do których
awansowały tylko dwie najlepsze
drużyny. 
      Sandra Bowtruczuk

Nasi piłkarze
zmierzyli się z
uczniami ze
szkoły w
Łapach, Krypnie
i Hajnówce.

Sandra
Bowtruczuk

Dnia 27 X 2016 r. na obiektach
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Bielsku Podlaskim
przeprowadzono mistrzostwa
powiatu szkół podstawowych w
drużynowych biegach przełajowych
dziewcząt i chłopców
oraz mistrzostwa powiatu szkół
gimnazjalnych w drużynowych
biegach przełajowych dziewcząt i
chłopców. 
Do finału Grupy Południowej, który
odbędzie się dnia 29 marca 2017 r.
w Supraślu awansowali: Sakowska
Andżelika, z kl. V, Dmitruk Damian
z kl. VI oraz Burak Natalia i
Niczyporuk Mateusz z kl. III gimn.

         Sandra Bowtruczuk

.

.
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Hejka, jestem Dominika!
Mam tylko, a może aż 14 lat.
Chodzę do drugiej gimnazjum, nie
przepadam za szkołą, a tym
bardziej nauką w niej. Uwielbiam
sport – można powiedzieć, że to
moja pasja. Moim drugim hobby
jest fotografia. Czytam książki, lecz
tylko wybrane i nie lektury. Nie
toleruję kłamstwa i nie przepadam
za chamstwem.
                      Dominika Denisiuk

.

Farben Lehre – jest to polski, punkowy zespół.
Powstał w 1986 r. z inicjatywy Wojciecha Wojdy i
Marka Knapa. Aktualnie liczy on czterech członków:
Wojciech Wojda (wokalista), Konrad Wojda (wokalista,
gitarzysta), Filip Grodzicki (wokalista, gitarzysta) i
Adam Mikołajewski (perkusista). Pierwszy koncert
grupy miał miejsce w Płocku. Ich pierwsza płyta "Bez
pokory"  została wydana w 1991 r. Dotychczas
ukazało się 10 studyjnych albumów, trzy albumy DVD,
jedna „koncertówka”, nagrania archiwalne zebrane pod
szyldem „Garażówka” oraz liczne kompilacje (ostatnia
z okazji XXV-lecia istnienia zespołu). Od wielu lat
zespół dużo koncertuje zarówno w Polsce, jak i za
granicą. Ostatnio dali koncert w Bielsku Podlaskim. Ich
najnowszy album nosi tytuł „Trzy dekady”. Najlepsze
single to: Matura, Pozytywka, Magia, Pogodna i
Terrorystan.
                                                    Dominika Denisiuk

.

Punk – kontrkultura młodzieżowa czy wręcz kultura
alternatywna, ruch kulturowo-społeczno-polityczny, w
różnych swoich przejawach istniejący do dziś. 
Punk rock - gatunek rocka charakteryzujący się prostą
muzyką i buntowniczymi tekstami. 
Reggae – styl we współczesnej muzyce rozrywkowej,
powstały pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku w
Kingston na Jamajce.
Muzyka pop – ogólnie muzyka popularna, w
najszerszym sensie oznacza każdy rodzaj muzyki
rozrywkowej, niezależnie od jej charakteru.
                                                    Dominika Denisiuk

Kontynuując wątek muzyczny, w tym numerze
przedstawię kolejne gatunki muzyczne. Opowiem coś
o sobie i zaprezentuję jeden z punkowo – rockowych
zespołów: Farben Lehre.
                                                   

Martyna Gawełko - dziennikarz
Izabela Mieczkowska - dziennikarz
Marta Wawreniuk - dziennikarz
Patrycja Szwed - dziennikarz
Adres redakcji:
Zespół Szkół z dnjb
im. Ziemi Orlańskiej
ul. Bielska 32
17-106 Orla
e-mail: orla-szkola@op.pl

Zespół redakcyjny tworzą:
Eugenia Bazyluk - red. naczelny
Dominika Denisiuk -red. wydania
Sandra Bowtruczuk- dziennikarz
Aleksandra Rogoza - dziennikarz

JAK TO LECIAŁO?
Czyli słów kilka o muzyce

Dominika Denisiuk

Google grafika
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MODA I URODA

Must have tej
jesieni!

Modne 
kolory
jesień/zima
2016/2017

Królować będą:
-muszkieterki ( kozaki za
kolano)
-bluzka z nazwą ulubionego
zespołu
-naszywki - każdy ciuszek z
choćby jedną naszywką
-choker (biżuteria z lat 90)
-duże szaliki (chusty)
-kapelusz z dużym rondem

                              Ola Rogoza
arch. sinsay

Produkt
miesiąca!
Under twenty,
żel anti acne, 3
w 1, żel myjący
+ peeling
złuszcząjcy + 
maska
regulująca
cena: 14-20 zł
Gorąco poleca
Ola Rogoza!

arch. polki.pl

5 trików, które powinna znać każda
dziewczyna: 
1.Zacinający się suwak: zamiast
się siłować, wysmaruj go wazeliną
lub woskiem. 2. Ubrudzona
 podkładem koszula: potrzebujesz
pianki do golenia. Skutecznie
rozpuści plamę. 3.Zmechacony
sweter delikatnie potraktuj
pumeksem lub golarką. 4. Do za
wąskich butów włóż torebkę z
wodą i schowaj na noc do
zamrażarki. 5.Trwalszy manicure
uzyskasz, gdy codziennie będziesz
nakładała cienka warstwę
bezbarwnego lakieru.

Triki polecane przez
Martynę Gawełko

Jesień i zima to
pory roku, w
których nasza
odporność jest
szczególnie
obniżona.
Zadbajmy więc
o swoje
zdrowie,
ubierajmy się
więc
odpowiednio do
pogody.

W tym sezonie
królować będą
-khaki
-burgundowy
-fuksja
-czarny
-różne odcienie
zieleni

   Ola Rogoza

nieznany

nieznany



www.poranny.plKurier Poranny | Numer 19 11/2016 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzkolne Echo z Orli

SPRZĄTAMY ŚWIAT
CAŁY ROK!

   W bieżącym roku ogólnopolska akcja "Sprzątania świata" odbyła się w dniach 16-18 września. Przebiegała pod
hasłem „Podaj dalej… drugie życie odpadów". Uczniowie naszej szkoły przystąpili do konkursu plastyczno-
technicznego, który zorganizowała pani Wioleta Car Mirończuk- nauczycielka przyrody. Konkurs polegał na
wykonaniu z odpadów przedmiotów użytecznych. Głównym jego przesłaniem było promowanie poszanowania
zasobów i efektywnej segregacji, unikanie odpadów. uświadomienie Polaków o ich wpływie na środowisko i ilość
wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych.
Nagrodzeni uczniowie w kategorii klas I-III:
 I. miejsce: Kościk Małgorzata, Gawryluk Daniel, Żuber Edyta, Dolina Sulima Daniel, Stepaniuk Roksana.
 II. miejsce: Fleisfreser Oliwier, Dolina Sulima Agata, Lubiński Miłosz.
 III. miejsce: Borawski Sebastian, Rogowska Karolina, Niesterowicz Dawid, Taranta Marcin, Zalewska Kinga,
Horodecka Julia. 
W kategorii klas IV-VI: 
I. miejsce: Rogowska Kinga, Lubiński Mateusz, Dmitruk Damian. 
II. miejsce: Hoff Bartosz, Kościk Natalia, Lubiński Filip, Stepaniuk Ewelina, Stepaniuk Gabriel. 
III. miejsce: Niewiński Oskar, Bogacewicz Dominika, Niesterowicz Magdalena, Kubajewski Kamil, Korszak
Marcin.
                                                                      Iza Mieczkowska, Marta Wawreniuk, Patrycja Szwed

.

Arch. szkoły

nagrodzeni

.arch. szk.

.

arch. szk.

arch. szk.
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