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CO W SZKOLE PISZCZY

Dlaczego Dzień Kobiet przypada 8 marca?
Bo kobiety to ósmy cud świata.

Jak to dobrze być
dziewczynką – być
brunetką lub
blondynką.Bez
powodu można
płakać – tym za
serce chłopców
łapać.Można bawić
się lalkami, stać
przed lustrem

godzinami, Można
stroić się dowoli, co
chłopakom nie
przystoi. Można
wzdychać
godzinami, można
płacić uśmiechami.
******************* 

na scenie

„Królewną być -
złote kwiatki rwać
i trenować nowe
miny i przed
lustrem stać” -
takimi słowami
Maryla Rodowicz
śpiewa o kobietach,
które 8 marca mają
swoje święto.

W naszej szkole
ten dzień uczczono
uroczystą
akademią w
wykonaniu
uczniów.
Każda kobieta
pracująca w szkole
otrzymała tulipany i
kwiatki wykonane

przez małych
artystów z koła
plastycznego.
Wszystkie
dziewczynki,
niezależnie od
wieku dostały też
słodką
niespodziankę.
Sandra Bowtruczuk

arch. szk.
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SPORT TO ZDROWIE

Gmina Orla w 2017 r. przystąpiła do programu
"SZKOLNY KLUB SPORTOWY". W ramach programu
uczniowie klas IV - VI Szkoły Podstawowej i II - III
Gimnazjum w Orli uczestniczą dwa razy w tygodniu w
zajęciach sportowych i rekreacyjnych. Program
„Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym
skierowanym do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży –
szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz
sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie
podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej
realizowanej w formie zajęć sportowych i
rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego
zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

                                                            Ola Rogoza
.

Gmina Orla realizuje PROGRAM POWSZECHNEJ
NAUKI PŁYWANIA „UMIEM PŁYWAĆ” 2017. W
ramach projektu uczniowie klas II-III Szkoły
Podstawowej w Orli raz w tygodniu biorą udział w
zajęciach nauki pływania w Parku Wodnym w
Hajnówce. Program powszechnej nauki pływania
„Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół
podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakłada
systematyczny i powszechny udział dzieci w
pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych
z zakresu nauki pływania.   Ola Rogoza

.

Szkolny Klub 
Sportowy

Pierwszego dnia  wiosny - 21 marca br. - odbył się
szkolny etap turnieju rowerowego Bezpieczeństwo w
Ruchu Drogowym. Uczniowie klas V, VI oraz
gimnazjum próbowali przejechać specjalnie
przygotowany tor przeszkód, nie zdobywając punktów
ujemnych, a następnie pisali test z wiedzy o ruchu
drogowym. Nad prawidłową oceną toru przeszkód
czuwały dziewczyny z klasy II gimnazjum.

                                                   Ola Rogoza

Szkolny klub sportowy

.
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JAK TO LECIAŁO
czyli słów kilka o muzyce

W tym numerze przedstawię wam polski
zespół muzyczny "Perfect". Poznamy naszą
koleżankę, która próbuje swoich sił w roli
dziennikarza i przeprowadzę wywiad z naszą
koleżanką z redakcji, Sandrą.
                                     Dominika Denisiuk

Perfect – polski zespół rockowy, założony w 1977
roku z inicjatywy perkusisty Wojciecha Morawskiego,
gitarzysty basowego Zdzisława Zawadzkiego,
keyboardzisty Pawła Tabaki, wokalistek Ewy
Konarzewskiej i Barbary Trzetrzelewskiej. Zespół
największą popularnością cieszył się do rozwiązania w
1983 roku. W 1993 roku zespół reaktywował się i
działa do dziś. Latem 1978 do formacji dołączył
Zbigniew Hołdys, który już wkrótce napisał kilka
utworów. Pierwszy koncert w tym składzie Perfect
zagrał w drugiej połowie 1980r., w klubie akademickim
w Poznaniu. Rok 1982 przyniósł zmiany personalne w
składzie grupy. Nowym gitarzystą w miejsce Ryszarda
Sygitowicza został Andrzej Urny, zaś basistę
Zdzisława Zawadzkiego zastąpił Andrzej Nowicki.
Pierwszą płytą XXI wieku w Polsce był koncertowy
album „Live 2001”.W 2002 zespół wydał płytę
„Symfonicznie”, nagraną z Polską Orkiestrą Radiową.
                                               Dominika Denisiuk

.

                     Wywiad o zespole "Perfect"
-Sandra, od jak dawna słuchasz zespołu Perfect?
-Perfectu słuchałam już od najmłodszych lat!
-Czy masz może swoją ulubioną piosenkę zespołu?
-Tak, jest nią „Kołysanka dla nieznajomej”.
-A którego członka zespołu faworyzujesz najbardziej?
-Grzegorza Markowskiego.
-Jest jakiś konkretny powód tego uwielbienia?
-Uwielbiam jego wokal.
-A co sądzisz o pozostałych jego członkach?
-Są równie utalentowani  jak pan Grzesiek.
                                                     Dominika Denisiuk

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

Marta Wawreniuk - dziennikarz
Patrycja Szwed - dziennikarz
Piotr Saliński- redaktor

Adres redakcji:
Zespół Szkół z dnjb 
im. Ziemi Orlańskiej
ul. Bielska 32, 17-106 Orla
e-mail: orla-szkola@op.pl

.

Cześć! 
Mam na imię Patrycja. Chodzę do I
klasy gimnazjum. Jestem miłą i
sympatyczną osóbką. Lubię
spędzać czas na świeżym
powietrzu. Moim hobby jest jazda
na rolkach. Bardzo nie lubię się
uczyć. Wśród masy znajomych
mam jedną prawdziwą przyjaciółkę
– jest nią Marta.

                           Patrycja Szwed

.
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Dzień Kobiet 
(fotorelacja)

opracowała: Marta Wawreniuk
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WARTO POMAGAĆ!

Góra grosza

.

.

W naszej szkole powstaje grupa wolontariuszy. Z
głowami pełnymi pomysłów chcemy nieść pomoc
innym. Na spotkaniach Samorządu Uczniowskiego
padały różne pomysły działań wolontariatu, np:
nawiązywanie kontaktu z innymi placówkami,
włączanie się do różnych lokalnych akcji,
organizowanie występów i imprez w różnych
placówkach, takich jak Domy Dziecka, Domy
Spokojnej Starości, udział w Maratonie Pisania Listów,

wyjazdy na spotkania integracyjne na warsztaty i
szkolenia oraz włączanie się do zbiórek żywności dla
schronisk. Zorganizowana została akcja informacyjna,
w ramach której stworzyliśmy gazetkę wolontariatu.
Podczas jednego ze spotkań został też wybrany
zarząd, w którego skład wchodzą:
• Marlena Kalina (przewodnicząca)
• Inez Dmitruk (zastępca)
• Jakub Grygoruk (zastępca)
                                       Dominika Denisiuk

. .

      Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w
siedemnastej edycji GÓRY GROSZA, akcji zbierania
monet w całej Polsce organizowanej przez
Towarzystwo Nasz Dom.
     Co roku, na przełomie  listopada i grudnia, w
szkołach i przedszkolach odbywa się wielka zbiórka
monet -Góra Grosza. Celem, na który zbierane są te
drobne monety, jest pomoc dzieciom, wychowującym
się poza swoją rodziną – w domach dziecka
czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale
najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne
– pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może
niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla
dobra potrzebujących.
                                               Patrycja Szwed
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