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CO W SZKOLE PISZCZY

WAKACJE, WAKACJE...
Zakończenie roku
szkolnego to czas
podsumowań i
podziękowań. W
trakcie uroczystej
akademii Wójt
Gminy Orla Piotr
Selwesiuk wręczył
listy stypendialne
za bardzo dobre

wyniki w nauce
osiągnięte w II
półroczu roku
szkolnego
2016/2017.
Następnie
wręczono
świadectwa z
wyróżnieniem
najlepszym

uczniom oraz
świadectwa
ukończenia
gimnazjum. 
Za wsparcie
uczniów w
osiąganiu 

Klasa III -już absolwenci

znakomitych
wyników w nauce i
zachowaniu oraz za
pracę na rzecz
klasy i szkoły
wyróżnionym
rodzicom wręczono
listy gratulacyjne. 
Uczniowie
szczególnie

zaangażowani w
życie szkoły
otrzymali dyplomy,
upominki. Młodzież
pożegnała się ze
szkołą
wzruszającymi
przemówieniami i
częścią
artystyczną.

Arch. szk.
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Rowerowa
wyprawa

 KONKURS PIOSENKI
RADOSNEJ

Jak każdego
roku uczniowie
naszej szkoły
zaprezentowali
swoje talenty
wokalne ii
artystyczne
podczas
KONKURSU
PIOSENKI
RADOSNEJ.

W konkursie
udział wzięli
uczniowie klas
IV-VI szkoły
podstawowej i I-
III gimnazjum.
Uczniowie
przedstawili
własne
interpretacje
wybranych

piosenek. Przy
ocenianiu brano
pod uwagę
dekoracje,
pomysł, śpiew,
taniec oraz
ogólne wrażenia
artystyczne.
Pierwsze
miejsce
tradycyjnie

 zajęli uczniowie
obecnej klasy III
gimnazjum.
Uwagę widzów
skupił także
występ
"smerfów" z
klasy VI.

kl. III

kl. VI

kl. V kl. I

W piątek
9.06.2017r.
uczniowie kasy
VI, zgodnie z
tradycją
czerwcowych
wyjazdów
rowerowych,
wybrali się do
Dubicz
Cerkiewnych
nad zalew.
Podróż była
przyjemna. Bez
większych
problemów
dotarli nad
wodę. Nasi
gimnazjaliści,
którzy

tam biwakowali,
użyczyli ognia
do upieczenia
kiełbasek. Potem
pan Piotr, tata
Kuby, szkolił w
operowaniu
piłką. Przed
drogą powrotną
do szkoły
odpoczywali na
rowerkach
wodnych. Cali,
zdrowi i
zadowoleni po
południu dotarli
do domów.

.

kl. VI

.

arch. szk.

arch. szk.

arch. szk. arch. szk.

.

arch. szk.

.
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WSPÓLNE CHWILE...

Uczniowie kl. IIIb, rodzice i wychowawczyni zebrali się
"Pod Zielonym Dębem", aby wspólnie zakończyć
pierwszy etap nauki dzieci. Były gry, zabawy i TORT.

Tort!

"Szyszkowy" konkurs

Głodomory!

SPORT, SPORT!

2 czerwca w Bielsku Podlaskim odbył się TURNIEJ
PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH - rocznik 2006 i młodszych
zorganizowany przez MOSiR CUP 2017. Uczniowie
naszej szkoły zajęli PIERWSZE MIEJSCE.

Nasi sportowcy

..

.arch. szk.

arch. szk.

arch. szk.

arch. szk.

arch. szk.arch. szk.
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NASZE TALENTY

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

      W dniach 26-28.05.2017 Inez Dmitruk i Martyna
Leoniuk uczestniczyły w CENTRALNYM ZLOCIE
LAUREATÓW XXIV OGÓLNOPOLSKIEGO
MŁODZIEŻOWEGO KONKURSU
KRAJOZNAWCZEGO PTTK „POZNAJEMY
OJCOWIZNĘ.
     W zlocie, który tym razem odbył się w Witnicy (woj.
lubuskie) zgodnie z wieloletnią tradycją, biorą udział
uczniowie, autorzy najlepszych opracowań
krajoznawczych nagrodzonych na etapie centralnym
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu
Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” wraz z
opiekunami. Praca Inez i Martyny „Nas czas –
strażnicy tradycji” została napisana pod opieką
Elżbiety Ciulkiewicz i Dariusza Horodeckiego.
Podczas zlotu nasze dziewczyny zwiedziły
najciekawsze miejsca w gminie i mieście Witnica, m.in.
Park Drogowskazów i Słupów Milowych Cywilizacji w
Witnicy, Park Dinozaurów w Nowinach Wielkich,
Edukacyjny Park Dendrologiczny PTTK w Mościcach,
były na wycieczce krajoznawczej na terenie Parku
Krajobrazowego, ale także poznały wiele młodych ludzi
z całej Polski.

Martyna, Inez, p. Ela Ciulkiewicz

.

To konkurs, w
którym
uczniowie
zbierają
nakrętki, baterie
i makulaturę. W
tym roku
szkolnym
uczniowie
wytrwale
gromadzili
surowce wtórne,
a pod koniec
roku szkolnego
otrzymali
nagrody i
puchary.

W kategorii
MAKULATURA
puchar
otrzymała klasa
VI.
W kategorii
NAKRĘTKI
puchar zdobyła
klasa IIIb, a w
kategorii
BATERIE
puchar
powędrował do
klasy IIIa.

"SPRZĄTAMY ŚWIAT CAŁY ROK" 

Z pucharami dla klasy

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

arch. szk.

arch. szk.

arch. szk.
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I miejsce w kategorii fotografia:
Marlena Kalina

I miejsce w kategorii prezentacja multimedialna:
Jakub Odzijewicz i Damian Dmitruk

.

.

II miejsce w kategorii fotografia:
Maja Oksentowicz

.

wyróżnienie w kategorii praca plastyczna:
Mateusz Lubiński

.

KONKURS
"POZNAJ BIAŁORUŚ"

arch. szk.

arch. szk.

arch. szk. arch. szk.
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