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22 kwietnia - Światowy Dzień Ziemi

Światowy Dzień
Ziemi wymyślono
po to, by miliardy
ludzi pochyliły się
nad losem planety,
na której żyją. W
Dniu Ziemi na
całym świecie
tysiące
stowarzyszeń
ekologicznych
organizuje
manifestacje,

konferencje,
pokazy i akcje na
rzecz środowiska
naturalnego. Celem
jest uświadomienie
problemów
związanych ze
zmianami klimatu,
przeludnieniem,
wymieraniem
gatunków czy
brakiem wody.
Pomysłodawcą

Dnia Ziemi był
amerykański
senator Gaylord
Nelson.
Uczniowie naszej
szkoły też
pamiętają o swojej
planecie i
podejmują
różnorodne
działania
proekologiczne.

W bieżącym roku
zajęcia propagujące
proekologiczne
zachowania
przeprowadzono
wśród
najmłodszych-w
oddziale
przedszkolnym. .
Dzieci obejrzały
bajkę edukacyjną
na temat segregacji
śmieci, dowiedziały

się, jak je
segregować. Dzień
Ziemi został także
zaakcentowany
artystycznie:
tańcami, piosenką
oraz wykonaniem
plakatów, które
będzie można
podziwiać na holu
szkolnym.
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W SALI EDUKACYJNEJ "OGNIK"

Następnie udali się do sali „Ognik”, gdzie zdobywali
sprawności strażackie:

-Rozwijali wąż strażacki i podłączali do nasady
prądownicy – gasili pożar.
- Udzielali pierwszej pomocy przedmedycznej –
ćwiczenia na fantomach.
- Wchodzili po drabinie i dzwonili dzwonkiem.
- Uczestniczyli w ćwiczeniach symulacyjnych
obrazujących opuszczenie pomieszczenia w
przypadku zadymienia.

   Na zakończenie zajęć wszystkim uczestnikom
zostały wręczone imienne certyfikaty za wykazanie się
znakomitą sprawnością fizyczną i bardzo dobrą
znajomością zasad bezpieczeństwa

  W dniu 21 kwietnia 2017 r. uczniowie z klasy III a
wyjeżdżali do Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim na zajęcia
edukacyjne realizowane w salach "Ognik". Zajęcia
miały na celu kształtowanie prawidłowych zachowań i
nawyków w sytuacji zagrożenia życia i
zdrowia. Prowadzili je przeszkoleni strażacy.
   Spotkanie rozpoczęło się od oprowadzenia uczniów
po garażu jednostki – zaprezentowania pojazdów
pożarniczych, sprzętu i stroju strażackiego oraz
omówienia charakteru pracy strażaka. Uczniowie mieli
możliwość zasiąść w wozie strażackim i na chwilę
poczuć się strażakiem. 
 

.

.

.

 Przypomina ona prawdziwe mieszkanie i dzieci mogą
uczyć się tam w praktyce, jak reagować w przypadku
pożaru. Można pokazać dzieciom, jakie domowe
elementy stanowią zagrożenie pożarowe i jak
postępować w przypadku takiego zagrożenia. 

arch. szk.

arch. szk.
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NASZE TALENTY

Mikołaj Niesteruk-2. miejsce Oriana Struczyk-3. miejsce

Hanna Kukołka -3.miejsce

OJCZYSTE SŁOWO - KONKURS
RECYTATORSKI

Daria Niesteruk-2. miejsce

Gabriel Pach-2. miejsce Monika Zyrczuk-Żar-1. miejsce Inez Dmitruk-2. miejcse

Konkurs to wydarzenie kulturalne skierowane do przedszkolaków,
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów, którzy obcują z językiem
białoruskim w formie mowy ojczystej bądź jako elementem edukacji.
   15 marca w naszej szkole odbył się etap rejonowy 46 konkursu
„Ojczyste Słowo”. Wzięły w nim udział 63 osoby. Występy uczestników
oceniano w  czterech kategoriach. Nasi uczniowie zajęli następujące
miejsca: Zyrczuk-Żar Monika (kl.III gimn.) - 1. miejsce, Niesteruk Mikołaj,
Niesteruk Daria, Pach Gabriel, Dmitruk Inez - 2. miejsce, Andrieiv Matviy,
Struczyk Oriana, Kukołka Hanna, Kadłubowska Natalia, Pietrowska
Sandra - 3. miejsce, Oleszczuk Lena- wyróżnienie.
                                                                           Marta Wawreniuk
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Konkurs wiedzy
o prawie

Aleksandra Rogoza z kl. II
gimnazjum oraz 
Monika Żyrczuk-Żar z kl. III
gimnazjum.

Uczniowie z
klas IIIa, IIIb, IV,
V, VI brali
udział w Ogólnopolskim
Konkursie
Czytelniczym 

Roksana Spora 
– kl. IIIb
Jakub
Sebetyniuk
 – kl. IIIa
Dominika
Leoniuk
 - kl. IIIa.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
„WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW”

.

Uczniowie
zakwalifikowani
zostali do
drugiego etapu
konkursu –
półfinału
wojewódzkiego.

    Marta  
 Wawreniuk

 Etap szkolny
konkursu został
rozstrzygnięty. W
kategorii klas I-
III komplet
dziesięciu
sprawności za
przeczytanie 10
książek i
wypełnienie do
nich testów
zdobyli
uczniowie:

25 kwietnia 2017 w siedzibie
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Białymstoku odbył się etap
okręgowy Ogólnopolskiej Akademii
– Konkursu Wiedzy o Prawie dla
szkół podstawowych i gimnazjów
realizowanej przez Centrum
Edukacji Prawnej Krajowej Rady
Radców Prawnych w ramach
programu „Szkoła bliższa prawu”.
W konkursie doskonale
zaprezentowały się uczennice
Gimnazjum w Orli: 

Konkurs składał się z dwóch
części: pisemnej i ustnej. Zarówno
Ola, jak i Monika uzyskały w części
pisemnej maksymalny wynik -
100%. W części ustnej uczennice z
Orli również uzyskały znakomity
wynik. Nieco lepszy rezultat
osiągnęła Aleksandra Rogoza,
która decyzją Komisji zdobyła III
miejsce w okręgu i jako jedna z
trzech uczennic będzie
reprezentować woj. podlaskie w
Finale w Warszawie. 

.
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NASZE PODRÓŻE MAŁE I DUŻE

ZNÓW W WARSZAWIE...

Garść wspomnień zapisana
w obiektywie fotoaparatu

Uczniowie klas IV – VI z niewielkimi "posiłkami" z III
gimnazjum 28 marca o godz. 5.30 wyruszyli do
Warszawy. Podróż minęła szybko, bo jeszcze
wszyscy drzemali. O 9.50 pierwsza grupa (druga
grupa pół godziny później) weszła do Centrum Nauki
Kopernik, gdzie czekało na nich ponad 350 ekspozycji
w sześciu tematycznych galeriach. To było wspaniałe,
wszystkiego można było dotykać, kręcić i
przesypywać... .O 14.00 był obiad w „Złotych
Tarasach”. Tyle tam było restauracji, że każdy mógł
wybrać inną. 
Po obfitym posiłku wskazany  był spacer po ulicach
Warszawy do Muzeum Fryderyka Chopina. Tu
czekały przewodniczki, które przybliżyły życie i
twórczość wielkiego polskiego muzyka.
Dzień zakończył się ciemną nocą, bo dopiero o 23.00.

UCZESTNICY WYCIECZKI
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