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Pierwsi stypendyści

PROGRAM STYPENDIALNY
 WÓJTA GMINY ORLA

5. Aleksandra
Rogoza - kl. II gimn.
6. Jakub Odzijewicz
–kl.VI szk. podst..
7. Natalia Stepaniuk
– kl. II gimn.
 8. Monika Zyrczuk-
Żar – kl. III gimn.
9. Sandra
Pietrowska -  kl. III
gimn.
10. Aleksandra
Magdalena

Bowtruczuk – kl. II
gimn.
11. Paweł
Mironczuk – kl. IV
szk. podst.
12. Natalia
Kadłubowska -  kl. II
gimn.
13. Marlena Kalina
-  kl. III gimn.
Sandra Bowtruczuk

1 czerwca 2017 r.
w Urzędzie Gminy
Orla w ramach
Programu
Stypendialnego
Wójta Gminy Orla
wręczono listy
stypendialne 13
uczniom Zespołu
Szkół w Orli.
Uczniowie
otrzymali

stypendium za
wyniki w nauce
osiągnięte w I
półroczu roku
szkolnego
2016/2017 w
wysokości 50, 100 i
150 zł miesięcznie,
w zależności od
średniej ocen. W
uroczystości udział
wzięli

nagrodzeni uczniowie,
ich rodzice, władze
Urzędu Gminy oraz
dyrektor Zespołu
Szkół w Orli. Wójt
złożył gratulacje
stypendystom, ich
rodzicom, życząc
uczniom sukcesów
i mądrego
korzystania ze
zdobytej wiedzy.

Pierwsi
stypendyści:

1. Maja Aleksandra Oksentowicz z kl. II
gim.
2. Gabriel Pach z kl. IV szk. podst.
3. Patrycja Pawluczuk z kl. III gimn.
4. Inez Dmitruk z kl. III gimn.

arch. szk.
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Nowi czytelnicy

Wolontariusze
Szkolnego Koła
Wolontariatu
malowali twarze
maluchom.
Rozstrzygnięto
też konkurs
plastyczny "Na
co oszczędzam
w swojej
skarbonce".

PRZYGODA Z KSIĄŻKĄ

Organizatorzy
zadbali o
podniebienia
uczestników,
serwując
pyszne
kiełbaski i bigos.
Nie zabrakło
także słodkości.

W niedzielę 4 czerwca przy
Zespole Szkół w Orli odbył się 
piknik rodzinny.
Impreza rozpoczęła się Turniejem
Piłki Nożnej. W sportowych
zmaganiach konkurowało 5
drużyn: Młode Orły z Orli, MOSP
Jagiellonia Białystok,

APT Brylant Bielsk Podlaski, Gryfik
Gródek, MOSiR Bielsk Podlaski,
Leśna Akademia Piłki Nożnej
Białystok.
Nie zabrakło też atrakcji dla
najmłodszych. Była dmuchana
zjeżdżalnia, tor dmuchanych kul
Jednostka OSP Orla
zaprezentowała sprzęt
gaśniczy. Swoje wyposażenie
pokazała również jednostka Straży
Granicznej w Dubiczach
Cerkiewnych, a uczniowie naszej
szkoły odtańczyli zumbę. 

Dnia 24.05.2017 r. w bibliotece
szkolnej odbyło się pasowanie
uczniów klasy I szkoły
podstawowej na czytelników. Na
uroczystość przybyli także
uczniowie z klas 0b, II, IIIa, IIIb
wraz z wychowawczyniami. Po
uroczystym przyrzeczeniu
uczniowie klas pierwszych zostali
pasowani przez panią dyrektor na
Czytelników. Otrzymali
pamiątkowe dyplomy i zakładki do
książek. Następnie wszyscy
obejrzeli przedstawienie pt. „Trzy
świnki” w wykonaniu grupy
teatralnej „Bajka”..

.

.

PIKNIK RODZINNY NA DZIEŃ DZIECKA

Arch. szk.

Arch. szk.

aRCH. SZK.
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"Jak nie czytam, jak
czytam"

W Białowieży

Czytamy!

.

W BIAŁOWIEŻY...

Dnia 23. 05. 2017 r. uczniowie z klas III szkoły
podstawowej jeździli na wycieczkę edukacyjną do
Białowieży. Podczas wyjazdu zgłębiali wiedzę na
temat fauny i flory Białowieskiego Parku Narodowego.
Wzbogacili swoje wiadomości zdobyte na edukacji
przyrodniczej, zwrócili uwagę na piękno otaczającego
nas środowiska.
                                              Marta Wawreniuk

"Pod drzewem" .

Biblioteka Szkolna przy Zespole Szkół w Orli oraz
Gminna Biblioteka Publiczna w Orli wzięły udział w
ogólnopolskiej akcji "JAK NIE CZYTAM, JAK
CZYTAM", ustanawiającej rekord czytania książek w
jednym momencie. Dnia 1 czerwca 2017 r. o godzinie
12.00 uczniowie naszej szkoły, nauczyciele i pani
dyrektor zebrali się na placu przed szkołą.  
Wszyscy uczestnicy przynieśli swoje ulubione książki,
otworzyli je na 12 stronie i jednocześnie głośno czytali
przez minutę. Główny cel przedsięwzięcia to przede
wszystkim promowanie czytelnictwa wśród dzieci i
młodzieży. Pomysłodawcą akcji jest redakcja
miesięcznika "Biblioteka w szkole".

Arch. szk.

Arch. szk.

.

Arch. szk. Arch. szk.
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POMAGAMY!
Nasi
wolontariusze
wspierają chore
dzieci
przebywające w
szpitalu. 6 maja
Koło
Wolontariatu i
Samorząd
Uczniowski 

DZIEŃ EUROPEJSKI
Uczniowie
chętnie
pogłębiają
swoją wiedzę
na temat
różnych
państw
należących
do Unii
Europejskiej. 

Dnia 9 maja w
Szkole
Podstawowej nr
2 w Bielsku
Podlaskim
odbyła się 15
edycja „Dnia
Europejskiego”.

     W turnieju wzięły udział cztery szkoły z powiatu bielskiego.  Do
"bielskiej dwójki" dołączyły szkoły:  Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Wyszkach, Zespół Szkół z d n j b im. Ziemi Orlańskiej w Orli i Szkoła
Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym. 
      Imprezę rozpoczął turniej wiedzy o państwach członkowskich Unii.
Uczestniczyło w nim 12 uczniów (po 3 z każdej szkoły), którzy
odpowiadali na pytania związane z historią i współczesnością U E. Kolejną
konkurencją była prezentacja państw. Francję prezentowała Szkoła
Podstawowa z Łubina Kościelnego, Węgry - Zespół Szkół z  Orli, Belgię -
Zespół Szkół z Wyszek, Holandię-  Szkoła Podstawowa nr 2 z Bielska
Podlaskiego. W inscenizacjach wystąpiły akcenty charakterystyczne dla
kultury, sportu, sztuki kulinarnej, historii prezentowanych państw. Młodzież
wykazała się dużą kreatywnością, pomysłowością. Wszystkie prezentacje
stały na wysokim poziomie. Turniej zakończyła konkurencja sportowa
związana z umiejętnością jazdy na deskorolce i elementami piłki
koszykowej. 
    Na zakończenie uczniowie wszystkich szkół otrzymali pamiątkowe
nagrody.

.

zakończyły
zbiórkę dla
oddziału
onkologicznego
w Białymstoku.
Kilka pudeł
zabawek i
różnych
przedmiotów z
trudem
zmieściło się w
samochodzie
pani
koordynator
projektu. 

Aleksandra Rogoza
- 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
Sandra Bowtruczuk- red.
wydania
Dominika Denisiuk- dziennikarz
 

arch. szk.
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WARTO OBEJRZEĆ
"PAN TWARDOWSKI"

Wokół tej osoby jest dużo niedomówień, tajemnicy,
jakiejś mrocznej aury. Kim naprawdę był? Czy
rzeczywiście zbratał się z diabłem? Czy to postać
legendarna, czy może żył naprawdę?Pan
Twardowski – każdy o nim słyszał, ale zapytani o
szczegóły odpowiadamy zwykle: „siedzi na księżycu”. 

 O tym, że postać ta warta jest uwagi świadczy
rozliczna literatura, która ukazuje się, począwszy od
roku 1820 aż po dzień dzisiejszy. Na kanwie
osiemnastowiecznej legendy o Twardowskim, a także
ballady ,, Pani Twardowska” Adama Mickiewicza i
powieści „Mistrz Twardowski: Powieść z podań
gminnych” Józefa Ignacego Kraszewskiego aktorzy 
Narodowego Teatru Edukacyjnego im. A. Mickiewicza
we Wrocławiu przygotowali przedstawienie pod tytułem
„Pan Twardowski”.

Sztuka mogła się podobać młodemu odbiorcy nie tylko
ze względu na przesłanie moralne – nie warto wybierać
na ziemi  życia w dostatku w zamian za wieczne
potępienie. Oprócz zajmującej akcji uczniów urzekła
gra aktorów, efekty świetlne i dźwiękowe oraz
scenografia, szczególnie podobały się czarownice.
Po spektaklu odbyły się krótkie warsztaty teatralne na
temat sposobu gry aktorskiej z wykorzystaniem
masek.

Wiedźmy

Scenografia

.

Nasi uczniowie z klasy IV, V i VI miel okazję obejrzeć
ten spektakl. Dnia 5 czerwca br. aktorzy
wrocławskiego teatru zaprezentowali go w Hajowskim
Domu Kultury. 

.

.

,
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NASZE TALENTY

SUKCES OLI

 Na etapie centralnym
 XX TURNIEJU CZYTANIA
TEKSTÓW
CERKIEWNOSŁOWIAŃSKICH 
Gabriel Pach zajął II miejsce.

Ola i p. S. Nidźwiedzki

Ola Rogoza

Piotr Osa z kl. IIIa

Aleksandra Rogoza jest
finalistką etapu centralnego II
edycji Ogólnopolskiej
Akademii – Konkursu Wiedzy
o Prawie dla szkół
podstawowych i gimnazjów.

16 maja 2017 r. w siedzibie naczelnego Sądu Administracyjnego w
Warszawie odbył się finał II edycji Ogólnopolskiej Akademii Konkursu
Wiedzy o Prawie. W Konkursie bardzo dobrze swoją wiedzę i umiejętności
zaprezentowała Aleksandra Rogoza, która udzieliła poprawnych
odpowiedziała na pytania, godnie reprezentowała woj.podlaskie i uzyskała
tytuł Finalistki.

W Międzynarodowym Konkursie
Matematycznym "KANGUR
MATEMATYCZNY 2017 MALUCH
– klasa III szkoły podstawowej” 
PIOTR OSA zdobył 83,50 punktów
i otrzymał wyróżnienie.

Konkurs Form Teatralnych w
Języku Białoruskim:

I miejsce na etapie centralnym-
uczniowie gimnazjum;

III miejsce na etapie centralnym-
grupa teatralna „Bajka”.

Gabriel Pach z kl. IV

W MIĘDZYNARODOWYM
KONKURSIE MATEMATYCZNYM
KANGUR MATEMATYCZNY 2017
„MALUCH – klasa II
szkoły podstawowej” Piotr Osa
zdobył 83,50 punktów i otrzymał
wyróżnienie.

Arch. szk.

Arch. szk.

Arch. szk.

Arch. szk.
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