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Wzorem lat
ubiegłych pani Anna
Fita zorganizowała
szkolny Konkurs
Pieśni Patriotycznej.
Najpiękniej
zaprezentowała się
uczennica kl. 3 
gimnazjum, Sandra
Pietrowska, która
wystąpiła również
na X Konkursie
Pieśni Patriotycznej
Szkół
Gimnazjalnych i
Ponadgimnazjalnych

Powiatu Bielskiego,
zdobywając tam I
miejsce. O
pozostałych
laureatach tego
konkursu można
poczytać na stronie
szóstej.
Ola Rogoza

CO W SZKOLE PISZCZY

11.11. - Święto Niepodległości Konkurs Piosenki
Patriotycznej

W 1795 roku Rosja,
Prusy i Austria
dokonały trzeciego
rozbioru Polski.
Nasza ojczyzna
zniknęła z mapy
Europy i świata.
Dopiero I wojna
światowa dała
szansę na walkę o
niepodległość. 11
listopada 1918 r.,
po 123 latach od
rozbiorów, Polska
odzyskała wolność.

Właśnie dlatego
obchodzimy Święto
Niepodległości Z tej
okazji odbył się w
naszej szkole
uroczysty apel.
Uczennice klasy 3.
gimnazjum
przypomniały
niektóre fakty
historyczne
dotyczące tamtych
wydarzeń. Laureaci
szkolnego
Konkursu Pieśni

Patriotycznej
wykonali kilka
piosenek
utrwalających
pamięć tamtych lat.
Galowe stroje
uczniów w tym dniu
zdobiły biało-
czerwone kotyliony.
Ola Rogoza

.
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NASZE PODRÓŻE MAŁE I DUŻE

Poznajemy swój kraj - 
Lublin i okolice

W warszawskim
Centrum Nauki Kopernik
Centrum Nauki Kopernik to nie jest
muzeum...

Lublin to piękne miasto położone na wschodzie
Polski, z którym wiążą się ważne wydarzenia
historyczne naszego państwa. Jednym z nich jest unia
lubelska z 1569 r.
Nasi gimnazjaliści mieli okazję zwiedzić
najciekawsze zakątki tego miasta. Nie tylko
spacerowali po Starówce, słuchając interesujących
opowieści pani przewodnik. Zwiedzili m.in. Zamek i
Muzeum Zamkowe, Kaplicę Świętej Trójcy
Archikatedrę pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela.
Byli też  na Majdanku i poznali historię niemieckiego
obozu koncentracyjnego. To miejsce wzbudziło we
wszystkich wiele emocji i współczucia. Następnym
punktem wycieczki był zespół pałacowo-parkowy
rodziny Zamoyskich w Kozłówce. Wszystkich
zachwyciły przepiękne wnętrza, które zachowały
autentyczny wystrój z przełomu XIX/XX wieku,
niezwykła kolekcja malarstwa, mebli, rzeźb, luster,
porcelany, złoconych brązów i sreber. Swego czasu
stanowiły one wyposażenie pałacu. Pobyt w tym
miejscu zakończył spacer po pałacowym parku.
                 Sandra Bowrtuczuk

Pierwszym punktem wycieczki
było zwiedzanie panoramy
Warszawy z ogrodów uniwersytetu.
Następnie odbyło się zwiedzanie
ponad 350 ekspozycji. Punktem
końcowym wycieczki był seans w
planetarium pt. "Kosmiczna
wyprawa". 
             Iza Mieczkowska

Nie ma tutaj gablot ani
przewodnika, a jest przestrzeń,
która zainspiruje do zadawania
pytań, szukania odpowiedzi i
obserwacji. W Centrum Nauki
Kopernika można zobaczyć ponad
400 eksponatów. Na pierwszy rzut
oka wszystko wydaje się być w
chaosie, a to tylko dlatego, że
każdy wynalazek jest inny.
Wszystko jest tu posegregowane
tematycznie. Wystawy zmieniają
się nieustannie jak żywy organizm.
    Właśnie tam udali się na
wycieczkę uczniowie klas III dnia
28. 10. 2016  r. 
.
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NASZE TALENTY

Inez Dmitruk i
Iwona
Kaliszuk-1.

     
          Cztery uczennice naszej szkoły zdecydowały
się spróbować swoich sił w ogólnopolskiej olimpiadzie
przedsiębiorczości. Z wyuczonym (miejmy nadzieję)
materiałem będą próbować swoich sił, pisząc test już
10 stycznia. O ich wynikach poinformujemy w
następnych numerach. Trzymajcie kciuki.                     
                   
                                                           Ola Rogoza

.

.

     W naszej szkole 25 października bieżącego roku
odbył się konkurs czytelniczy "Czy znacz
twórczość...".    Na etapie szkolnym uczniowie szkoły
podstawowej mieli do przeczytania dwie książki
Tomasza Szweda: " Klinika małych zwierząt w Leśnej
Górce", " Jesień w klinice małych zwierząt w Leśnej
Górce", a uczniowie gimnazjum dwie książki Anny
Zgierun - Łaciny: "Czynnik miłości", "Kradzione róże".
Do etapu międzyszkolnego awansowało troje uczniów
szkoły podstawowej: Patrycja Niewińska i Mateusz
Siemiończyk z kl. V oraz Iwona Kaliszuk z kl. VI. 
  W kolejnym etapie wzięły też udział trzy
gimnazjalistki: Natalia Kadłubowska, Ola Rogoza z kl.
II i Inez Dmitruk z kl. III. Etap międzyszkolny odbył się
15 listopada br. w Centrum Edukacji Nauczycieli
w Białymstoku. Wyników jeszcze nie znamy, ale
postaramy się informować na bieżąco.

                                                Ola Rogoza

Coś dla miłośników książek -
konkurs "Czy znasz

twórczość...?"

   
Jak co roku w listopadzie ruszyły konkursy
przedmiotowe. Nasi uczniowie zmagali się już w kilku
dziedzinach: z matematyki, fizyki, biologii, chemii,
języka angielskiego, języka polskiego, języka
białoruskiego oraz rosyjskiego. Jak nam poszło,
przekonamy się już niebawem.                                      
                                                     Ola Rogoza
 .

.
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ŚLADAMI HISTORII

"Wejść na drzewo i...
poznać swoją historię."

Fundacja EDM realizuje z młodzieżą projekt pt. “Wejść
na drzewo...i poznać swoją historię”, dofinansowany ze
środków Programu: Działaj lokalnie IX, Polsko -
Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz
Ośrodek Działaj Lokalnie w Hajnówce. Projekt składa
się z części teoretycznej i praktycznej. W części
teoretycznej uczestnicy brali udział w warsztatach
grafiki komputerowej i oprogramowania dokumentów
papierowych. Zapoznali się z programami
genealogicznymi oraz wzbogacili swoje słownictwo w
tym zakresie.  Brali udział w warsztatach
archiwizacyjnych, podczas których poznali sposoby
pozyskiwania danych genealogicznych.

W części praktycznej - w czasie wakacji każdy
uczestnik przeprowadził wywiad ze swoimi bliskimi,
zbierał fotografie i dokumenty potrzebne w
opracowaniu swojego drzewa genealogicznego.
Zebrane materiały i informacje wprowadzili do
programu komputerowego. Przez ostatnie tygodnie
uczniowie pracowali nad wykonaniem fragmentu
swojego drzewa w przestrzeni lub w wersji papierowej.
                                   Sandra Bowtruczuk

"Włosy czarownicy mają zapach
czarnego kota..."
Grupa "Rekonstrukto" zabrała nas w podróż w czasie
do wieków, kiedy zaprzęgano konie do karoc, kiedy
rycerze zakuci w zbroje i z mieczem w ręku nie
szczędzili wysiłku, by bronić honoru i ojczyzny. 
Kiedy to każdy rycerz spieszył służyć pomocą i bronić
damy swego serca.

    
     Dnia 8 listopada 2016 r. do naszej szkoły przybyła
grupa "Rekonstrukto" z pokazem historycznym pt.
"Staropolski Sarmatyzm i Epoka Szlachecka". 
Przybliżyła uczniom staropolską kulturę, obyczaje
epoki szlacheckiej oraz zaprezentowała tradycyjny
strój sarmaty, uzbrojenie i metody walki. Uczniowie
mogli dowiedzieć się, jak przebiegał proces czarownic
oraz jakie dawniej stosowano tortury.         Wszyscy
świetnie się bawili, gdy jeden z uczniów stanął do
nierównej walki z prawdziwym rycerzem. 

Damian z klasy VI atakował go z wielkim
zaangażowaniem i poświęceniem, dzięki czemu walkę
wygrał! Odważna Agata sama poddała się torturom na
krześle inkwizycyjnym. Na koniec każdy uczestnik
mógł osobiście zapoznać się z rekwizytami.
Największe zainteresowanie wzbudziły oczywiście
dyby i krzesło inkwizycyjne. Niektórzy nawet cicho
proponowali, żeby zostawić te rekwizyty w szkole…
                                        
                                          Sandra Bowtruczuk

.. ..
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POMYSŁ NA LISTOPADOWĄ NUDĘ

LISTOPAD
Deszcz z początkiem listopada, mrozy w styczniu
zapowiada .
Kolejny jesienny miesiąc. Trochę smutny, trochę
deszczowy, trochę senny. Długie, jesienne wieczory to
dobry moment na nadrobienie zaległości w czytaniu.

Listopad ma 30 dni. Nazwa pochodzi od spadających z
drzew liści. Jesień w listopadzie nie jest już łagodna,
temperatury są dosyć niskie. Dni są krótkie, a noce
długie. Pojawiają się dni słoneczne oraz opady śniegu.
Ważne daty
1 listopada -Dzień Wszystkich Świętych
2 listopada - Zaduszki
11 listopada - Święto Niepodległości
14 listopada - Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
29 listopada- Andrzejki
Sławni ludzie urodzeni w listopadzie
Marcin Luter - ojciec reformacji
Maria Skłodowska-Curie- polska chemik, laureatka
Nagrody Nobla
Leonardo DiCaprio - aktor
Ignacy Jan Paderewski - pianista, kompozytor i
premier Polski.
W listopadzie trzeba upiec pierniki na choinkę, bo jak
wiadomo piernik im starszy tym lepszy!

Wróżymy wtedy sobie świetlaną
przyszłość: wylewamy gorący
wosk, koniecznie przez dziurkę od
klucza, do miski z zimną wodą,
trafiamy szpilką w imiona (męskie
lub żeńskie) zapisane na
papierowym sercu, aby poznać
imię przyszłego męża lub żony...
                         Ola Rogoza

.Książka miesiąca:
Antoine de Saint-
Exupery "Mały Książę"

Cytat miesiąca:
"Wszyscy dorośli byli kiedyś
dziećmi, ale niewielu z nich o
tym pamięta" ~ Antoine de
Saint-Exupery.

.

google grafika

Wigilia św. Andrzeja
Noc z 29 na 30 listopada to
wieczór wróżb. Wierzyć, nie
wierzyć?...Dobrze się bawić!

PRZEPIS MIESIĄCA:
Przepis na ...herbatkę rozgrzewającą
-łyżeczka czarnej herbaty,
-łyżeczka suszonych jabłek,
-cynamon,
-2 goździki.
Herbatę zalać wrzącą wodą, parzyć ok. 4
minuty pod przykryciem. Tak przyrządzona
herbatka będzie doskonałym zestawieniem z
książką i kocykiem w jesienne wieczory.
                                                  Ola Rogoza

.

.
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Strachy na Lachy to zespół założony w 2002 roku
przez Krzysztofa "Grabaża" Grabowskiego i Andrzeja
"Kozaka" Kozakiewicza. Nazwa ta to już któraś z kolei
w historii tego zespołu. Początkowo ludzie poznali go
jako Grabaż + Ktoś Tam Jeszcze, ale pod taką nazwą
funkcjonował on tylko do pierwszego koncertu w
Legnicy. Następnie nazywał się Grabaż i Strachy na
Lachy. Kolejne nazwy to Międzymiastówka
Muzykująca Grabaż i Strachy na Lachy oraz istniejąca
do dzisiaj nazwa Strachy na Lachy. Po dokładniejsze
informacje odsyłamy na stronę zespołu.
 
                                                           Ola Rogoza

W tym numerze poznacie Olę oraz przeczytacie
słów kilka o pewnym zespole (z serii: tych
ulubionych).

W tym numerze polecamy utwory (do posłuchania):
1. Lady Pank - Na Co Komu Dziś
2. Lady Pank - Kryzysowa Narzeczona
3. Hades - Tylko Ty
4. Tałi x HuczuHucz - Moje szczęście (SzUsty Blend)
5. Bezczel - Afrodyzjak
6. Cleo - Mi-Sie
7. Cleo - Na pół
8. Cassel & Majkel - Raz Cię kocha, raz nie
9. Mig - Będę przy tobie
10. Burak Yeter - Tuesday ft. Danelle Sandoval
11. Adam Stachowiak - Mamo
                         Poleca: Dominika Denisiuk
 

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

Hejka, jestem Ola!
Mam 14 lat, chodzę do klasy
drugiej gimnazjum. Nie lubię
siedzieć w domu. Lubię szkołę - to
miejsce, gdzie mogę poszerzać
swoją wiedzę i spotykać się ze
znajomymi. Z reguły jestem osobą
spokojną, ale w wymagających
tego sytuacjach potrafię pokazać
różki. Jestem osobą szczęśliwą, w
pełni zadowoloną ze swojego
życiawykorzystuję
je w 100%. Mam
dobrych kolegów i oddaną
przyjaciółkę.
                          Ola Rogoza

JAK TO LECIAŁO
czyli słów kilka o muzyce....
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MODA I URODA
Tym razem
stylówka nietypowa, bo
"andrzejkowa".

Sposoby na pielęgnację
włosów!

Andrzejki to obecnie czas
wróżb, przepowiedni, a
przede wszystkim świetnej
zabawy dla dużych i małych.
W naszej szkole również
obchodziliśmy taki dzień. 25
listopada młodzież
zorganizowała wróżby dla
dzieci i z klas I -III i oddziału
przedszkolnego. W tym roku
dziewczyny nie przebrały się
za czarownice i wróżki, lecz
za słodkie zwierzaki. Swoją
urodą motywowały dzieci do
zabawy i kreatywności. 

                                             
 Sandra Bowtruczuk

10 sposobów na zdrowe i piękne
paznokcie:
1. Nawilżaj swoje dłonie kremem.
2. Raz w tygodniu rób peeling dłoni.
3. Nie niszcz paznokci plastikowym
pilnikiem.
4. Nie obgryzaj paznokci.
5. Nie nakładaj codziennie nowego
lakieru na paznokcie.
6. Używaj oliwki na skórki.
7. Nie uderzaj mocno paznokciami
w twarde powierzchnie.
8. Nie przyklejaj tipsów.
9. Używaj odżywek.
10. Nie szoruj płytki paznokcia.

·  Odpowiednia dieta bogata w
różne składniki;
·  Stosowanie kosmetyków
pielęgnujących o naturalnym
składzie (tu polecam stronę:
triny.pl);
·  Stosowanie suplementów diety
zawierających skrzyp czy biotynę
·  Ograniczenie poddawania włosów
pod wysoką temperaturę;

.

     W listopadzie warto zadbać o swoje zdrowie i przygotować się na
nadejście zimy; zażywajcie więcej ruchu i hartujcie organizm. Polecamy
długie spacery na świeżym powietrzu, koniecznie ubrani na cebulkę!
Łykajcie witaminki, jedzcie dużo warzyw i owoców, przyrządzajcie
surówki, wszystko po to, aby organizm mógł walczyć z wirusami, które
jesienią atakują ze zdwojoną siłą.
     Nordic walking - to dyscyplina sportu idealna na jesień, jest to marsz z
kijkami, podobnymi do tych używanych przez narciarzy. Ten sport można
uprawiać w każdym wieku i niezależnie od obecnego stanu naszej
kondycji.
                                                                             Ola Rogoza

.
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