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CO W SZKOLE PISZCZY

Karnawał trwa... Konkurs kolędniczy

.

   Ważną tradycją naszej szkoły jest
konkurs kolędniczy. W tym roku odbył się
on 16 stycznia. Udział  wzięło 27 grup
kolędniczych, w tym 10 rodzinnych. Jury
przyznało pięć pierwszych miejsc, były też
miejsca drugie, trzecie oraz wyróżnienia.
Wszyscy laureaci otrzymali symboliczne
nagrody. 
   O zwycięzcach tego konkursu i innych
konkursów szkolnych można przeczytać
na ostatniej stronie gazetki.
                                      Sandra B.

W ostatnim dniu
przed feriami w
naszej szkole
odbyła się choinka
noworoczna. Dzieci
z przedszkola i klas
I-III miło spędzały
czas ze swoimi
rodzicami.
Popisywały się
przed nimi
umiejętnościami
wokalnymi i
deklamatorskimi.

Po obiedzie
otrzymały prezenty
od świętego
Mikołaja, a później
radośnie bawiły
się na dyskotece.
  O 15.00 swoją
imprezę choinkową
rozpoczęła
młodzież z
gimnazjum i klas I -
VI. Do nich św.
Mikołaj nie zawitał,

ale bez upominków
się nie obyło.
Uczniowie
wymienili  się
prezentami, a
potem wesoło
tańczyli przy
dźwiękach
ulubionych
piosenek.
 Sandra
Bowtruczuk

.
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Trzecioklasiści z wizytą u
strażaków

.

.

   Dzień Babci i Dziadka wypadają tradycyjnie w
styczniu. W Polsce po raz pierwszy pomysł
obchodzenia Dnia Babci pojawił się w latach
60.Wkrótce święto stało się popularne i zostało w
naszej kulturze. W latach 80. XX wieku dostali swoje
święto również dziadkowie.
Obydwa święta powstały po to, by wyrazić
wdzięczność roli babć i dziadków, podkreślić ich
funkcję rodzinną.
                                    

"Kocham mocno Babcię, Dziadka,
To nie żarty moi mili.
Dzisiaj im życzenia składam,
By sto latek jeszcze żyli."
18 stycznia uczniowie klasy I szkoły podstawowej
gościli Babcie i Dziadków na uroczystości z okazji ich
święta. Specjalnie dla nich przygotowali przedstawienie
i tańce. Nie obyło się również bez własnoręcznie
wykonanych upominków i słodkiego poczęstunku przy
kawie i herbatce.
                                              Marta Wawreniuk

.

17 stycznia 2017 roku klasa III b wybrała się na
wycieczkę do OSP w Orli. Strażacy: Mirosław Bałło
oraz Jerzy Oksentowicz pokazali i opowiedzieli o
sprzęcie strażackim, jakim dysponuje OSP 
Orla. Dzieci mogły wsiąść do wozu strażackiego,
przymierzyć hełm, zobaczyć maskę tlenową, strój
wysokotemperaturowy oraz sprzęt ratowniczo –
gaśniczy. Wycieczka dostarczyła uczniom wiedzy na
temat roli strażaków  w naszym społeczeństwie.
                                    Marta Wawreniuk

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

BISKUP DROHICZYŃSKI W NASZEJ SZKOLE
"Bądź pozdrowiony gościu nasz, w radosne progi
nasze wejdź,  my zapalimy zamiast lamp, szczęśliwe
ognie naszych serc".
Takimi słowami młodzież przywitała Jego Ekscelencję
Ks. Biskupa prof. dr hab. Tadeusza Pikusa, który
zawitał do naszej szkoły dnia 16 I 2017 r. Spotkanie
przebiegło w w miłej, ciepłej atmosferze. Biskup
opowiedział nam kilka historyjek o swoich uczniach, a
także przekazał ważne, życiowe nauki, wskazówki.
                                           Sandra Bowtruczuk

.

Ar. szkolne

Arch. szk.
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MODA I URODA

Szcztoka BRAUN SATIN HAIR 7
IONTEC

PIELĘGNACJA
WŁOSÓW

Tangle Teezer
Tangle Teezer to innowacyjna szczotka, dzięki której
możemy bezboleśnie rozczesywać włosy. Jej kształt i
dwie długości ząbków, zapewniają szybkie oraz
delikatne rozczesywanie włosów suchych i mokrych
bez ich wyrywania (niszczenia). Rozczesują się one w
mgnieniu oka. Dodatkowo szczotka zapewnia
doskonały masaż skóry głowy. Jej ceny wahają się w
granicach 30-60 zł.
                                                    Ola Rogoza

.

Triki modowe:
*oczko w rajstopach - wystarczy na początek i koniec
oczka nanieść lakier do paznokci (najlepiej bezbarwny)
*zamek w ubraniach - gdy ci się zatnie, pomaluj go
ołówkiem bądź użyj mydła w kostce
*biała podeszwa w butach - do jej czyszczenia stosuj
szczoteczki i pasty do zębów
*pogięty kołnierzyk - kiedy masz mało czasu,
wystarczy przeciągnąć po nim prostownicą.

Szczotka od Brauna to niewątpliwie jedna z
moich ulubionych szczotek. To zadziwiające,
jakie włosy mogą być piękne i gładkie bez
użycia ciepła. Szczotka działa na zasadzie
jonizacji, po włączeniu zaczyna wydzielać
miliony jonów, które przenikają do włókna
włosów, zwalczając ich puszenie i
elektryzowanie, dzięki czemu włosy są
cudownie wygładzone. Braun stworzył
naprawdę funkcjonalną szczotkę: jest lekka,
mała, bezprzewodowa - działa na 2 baterie,
można zabrać ją ze sobą dosłownie
wszędzie. Jej ceny wahają się w granicach
120 - 150 zł. Uważam, że szczotka jest warta
swojej ceny.                                    
                                           Ola Rogoza

arch. google
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JAK TO LECIAŁO
czyli słów kilka o muzyce...

Lady Pank - polski zespół rockowy założony w 1981
roku we Wrocławiu przez Jana Borysewicza i Andrzeja
Mogielnickiego. Jedna z najpopularniejszych grup w
historii polskiego rocka. Zespół wydał ponad 20 płyt i
dziesiątki przebojów, m.in. „Mniej niż zero”, „Wciąż
bardziej obcy”, „Kryzysowa narzeczona”. Nazwa grupy
pochodzi od tytułu pierwszego nagrania „Mała Lady
Punk” (z nieco zmienioną pisownią). Pierwszy oficjalny
koncert pod szyldem Lady Pank zespół zagrał w
czteroosobowym składzie (Jan Borysewicz– wokal,
gitara;Edmund Stasiak– gitara; Paweł „Kawka”
Mielczarek – gitara basowa; Andrzej Polak – perkusja)
14 sierpnia 1982 roku z okazji otwarcia studenckiego
klub Park.                                         Dominika Denisiuk

.

W tym numerze przedstawię
wam naszą  koleżankę, Olę.
Krótko opiszę rockowy
 zespół Lady Pank i
przeprowadzę wywiad  na
temat muzyki z naszym
kolegą, Bolkiem.                  
          Dominika Denisiuk

Pogaduchy z  BOLKIEM.

-Bolek, jaki gatunek muzyczny przypadł Ci najbardziej
do gustu?
-Rap.
-Od jak dawna słuchasz rapu?
-Gdzieś tak od dwóch lat.
- Jakiego wykonawcy słuchasz najchętniej?
-Słucham Borixona, Beka KSH, ale najbardziej lubię
Palucha.
-Który kawałek, z jego listy utworów podoba Ci się
najbardziej?
-Paluch – Zostawić coś po sobie.
-Czy są jeszcze jakieś utwory, które mógłbyś polecić?
-Beka KSH – Widziałem Cię.
                                                 Dominika Denisiuk

Hej! Jestem Ola, mam 14 lat i
chodzę do klasy drugiej gimnazjum.
Mam starszą siostrę Kasię i wraz z
nią, rodzicami i dziadkiem
mieszkam w domu na wsi. Jestem
osobą bardzo wesołą, pomocną,
skromną i cieszącą się z życia.
Lubię się uczyć, poznawać nowe
rzeczy, odkrywać swoje
możliwości i poszerzać swoją
wiedzę podczas udziału w
różnorodnych konkursach.
                                  Ola Rogoza

.
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NA STYCZNIOWE DNI

Gdy w styczniu deszcz leje,
robi złe nadzieje.

Styczniowe święta

1 Stycznia: Nowy Rok,
6 Stycznia: Trzech Króli, Początek Karnawału,
7-8 Stycznia: Prawosławne Boże Narodzenie,
8 Stycznia: Dzień Sprzątania Biurka,
21 Stycznia: Dzień Babci,
22 Stycznia: Dzień Dziadka,
27 Stycznia: Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar
Holokaustu.

zima w Orli

Zima Kolory zimy

Przysłowia na styczeń
* Gdy styczeń z zimnem nie chodzi, to marzec i
kwiecień wychłodzi. 
* Kiedy styczeń mokry trzyma, zwykle bywa długa
zima.
* Kiedy w styczniu lato, w lecie zima za to.
* Po styczniu jasnym i białym będą w lato upały.
* Jeżeli pszczoła w styczniu z ula wylatuje, rzadko
pomyślny rok nam obiecuje.
*Na świętego Franciszka (29.01) przylatuje pliszka.

„Zima jest piękna do pewnego stopnia… Celsjusza”. 
Jeden bałwan zimy nie czyni”.
„W zimie potrzebne jest ciepłe okrycie, w starości –
brak zmartwień”.
„Zima jak troska, długo trwa, a lato jak szczęście, mija
chwilą”. A mogłoby być odwrotnie.
"Można tak się zamknąć w zimie, że nie dostrzeże się
wiosny”.
„Dlaczego wydaje nam się, że zima trwa dużo dłużej
niż wszystkie inne pory roku?”.

Styczeń to pierwszy miesiąc roku. Ma on 31 dni i jest
miesiącem zimowym. Jego nazwa pochodzi
najprawdopodobniej od prac wykonywanych na roli w
tym okresie, a mianowicie od słowa "tyki", które w tym
czasie sporządzali gospodarze. Nazwa może też
pochodzić od „styku” z uwagi na to, że miesiąc ten
występuje na przełomie roku. Sławni ludzie urodzeni w
styczniu:
król Polski - Zygmunt I Stary
polska aktorka - Joanna Pacuła
rzymski filozof - Cyceron
król Polski - Stanisław August Poniatowski
polski bokser - Andrzej Gołota
francuska bohaterka narodowa - Joanna d'Arc
pisarz - Umberto Eco 
aktor i reżyser filmowy - Mel Gibson
                                             Ola Rogoza
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 W świetlicy szkolnej kolejny raz rozstrzygnięto
konkurs na najładniejszą ozdobę choinkową. W
konkursie wzięły udział dzieci z oddziału
przedszkolnego, klasy I-III oraz  klas IV-VI. 
I miejsce zdobyli:
Klasy "0": Żukowicka Aleksandra, Niewińska Róża,
Goworko Agata, Andrieiev Matviy, Stepaniuk Filip,
Kubajewska Lena;
Klasy I - III: Andrieiev Radion, Horodecka Julia, Dolina-
Sulima Agata, Niewiński Kacper, Niestierowicz Dawid;
Klasy IV - VI: Stepaniuk Gabriel, Stepaniuk Ewelina.
Grand Prix: Osa Piotr

                             Patrycja Szwed

KONKURS KOLĘDNICZY

W kategorii grup kolędniczych pierwsze miejsce
zdobyli:
Martyna Leoniuk, Maja Oksentowicz, Julia Pach;
Łukasz Dziubonos, Jakub Odzijewicz, Damian
Dmitruk;
Nikola Bielińska, Wiktoria Zalewska, Bartosz Hoff,
Jakub Suszko.
W kategorii rodzinne kolędowanie pierwsze miejsce
przyznano:
Dominice i Kindze Bogacewicz, Julii i GabrielowiPach.

 ŚWIĄTECZNY STROIK BOŻONARODZENIOWY

W konkursie wzięli udział uczniowie klas I –III.
Stroiki odznaczały się pomysłowością, oryginalnością i
estetyką wykonania, dlatego też trudno było wybrać te
najładniejsze. Jury przy wyborze prac
kierowało się głównie wyrazem artystycznym całości
kompozycji i przyznało I miejsce
Danielowi Ignatiukowi z klasy IIIa, Julii Kownackiej  z
klasy II i Mai Dmitruk również z  klasy II.
Prace konkursowe wykonali członkowie szkolnego
koła "Mały Artysta".

.

.

.
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