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Dzień Edukacji Narodowej
.

Święto uczniów,
nauczycieli i
wszystkich
pracowników
oświaty to
szczególny dzień w
życiu  naszej
szkoły. W tym dniu 
panuje u nas miła,
świąteczna
atmosfera. To
właśnie my,
uczniowie,

13 października
wyraziliśmy
wdzięczność i
uznanie dla trudnej
pracy naszych
pedagogów. Z tej
okazji
przygotowaliśmy
pełną humoru
akademię. Zespół
wokalny
"1/3"  śpiewał
piosenki,

grupa teatralna
"Bajka"
zaprezentowała
kilka zabawnych
scenek z życia
szkoły, a uczniowie
kl. III i VI recytowali
wiersze.
Gimnazjaliści
natomiast świetnie
 sparodiowali
swoich nauczycieli. 

Jak co roku
niektórzy
pedagodzy za
swoją trudną pracę
zostali nagrodzeni
przez pana wójta i
panią dyrektor.
Obecni na
uroczystości
emerytowani
nauczyciele z
sympatią
wspominali swoich

uczniów - naszych
obecnych
nauczycieli. 
Uczniowie w dowód
wdzięczności 
wręczyli kwiaty
wykonane przez
koło plastyczne
"Mały Artysta".
Sandra Bowtruczuk

.
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Jedenasty listopada to
ważna data w życiu każdego
Polaka - Święto
Niepodległości. Od wielu lat
z  tej okazji uczniowie naszej
szkoły przystępują do
Konkursu Piosenki
Patriotycznej, który
organizuje pani Anna Fita.          

.Iwona,
Mateusz

 II miejsce-Kinga
Rogowska, 
Wiktoria
Peplińska i
Daria Niesteruk
z klasy VI za
piosenkę 
"Raduje się
serce" oraz 
Nikola Rengajło
Dominika
Leoniuk i Laura
Połowianiuk z
klasy IVa, które
zaśpiewały
utwór "Ułani,
ułani".
 III miejsce zajęli
chłopcy z kl. IVa
- Maksymilian
Tchórzewski
i Dawid Żużel za
wykonanie
piosenki "Serce

w
plecaku",  Maja
Oksentowicz i
Julia Pach z kl.
III gimnazjum -
"Jest takie
miejsce".
Wyróżnienie
otrzymali:
Bartosz Hoff i
Gabriel Pach (kl.
V) - "Dalej
chłopcy'" ;
Mateusz
Lubiński i Iwona
Kaliszuk (kl. 
VII) -"Czy jest
coś
piękniejszego";

Wiktoria, Daria, Kinga

W tym roku do konkursu
przystąpiło wielu uczestników.
Można było usłyszeć dużo
przepięknych, patriotycznych 
piosenek, m. in. "Mury'',
"Leguny w niebie",  "Dziewczyna z
granatem w ręce", "Wojenko,
wojenko", "Jest takie miejsce", "O
mój rozmarynie" itp.
Najpiękniej zaśpiewały piosenkę
"Leguny w niebie" dziewczęta z
klasy IV a - Renata Kaliszuk,
 Alexia Sasinowska i Magdalena
Kościk. To właśnie one zajęły I
miejsce.

Marta, Iza, Patrycja Bartek, Gabriel

 Wyróżnienie
przypadło taż
Izabeli
Mieczkowskiej,
Marcie
Wawreniuk i
Patrycji Szwed
(kl. II gimn.) za
piosenkę
"Ojczyzno ma"
oraz Kseni
Kuczyńskiej,

Ani Budce i Julii
Horodeckiej (kl.
IVb) - "Moja
ojczyzna".

Patrycja
Niewińska,
Wiktoria
Peplińska 

                
Konkurs Piosenki Patriotycznej

..

.

. .
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Pasowanie na
ucznia

.

    W dniu 5 października 2017 r. odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów  na uczniów szkoły
podstawowej. Pierwszaki we współpracy z uczniami kl. II przedstawiły program artystyczny, który podkreślał
najważniejsze wartości, zalety i umiejętności ucznia: mądrość, pracowitość, sumienność i przyjaźń.  Nad
właściwym przebiegiem uroczystości czuwała uczennica kl. III gimnazjum, Sandra Bowtruczuk.
    W ceremonii udział wzięli zaproszeni goście: pan Piotr Selwesiuk - Wójt Gminy Orla, pan Aleksander Klin -
Przewodniczący Rady Gminy Orla, pani Maria Tomczuk-Dyrektor Szkoły Podstawowej w Orli, uczniowie klas
0c, II i III, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz licznie zgromadzeni rodzice. 
       Po uroczystym ślubowaniu nastąpił „Akt Pasowania na Ucznia”, którego dokonała dyrektor szkoły. Każdy
pierwszoklasista otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominek od pana wójta i przewodniczącego. Uroczystość
zakończyła się miłym spotkaniem przy słodkim poczęstunku.
                                                                                                            Sandra Bowtruczuk

Ślubowanie .Pierwszaki

. .

Arch. szk.

. Arch. szk.

, .
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jesienne trendy w modzie

Pierwszy zestaw inspirowany look’iem z pokazu
Burberry, który stanowczo ożywia zimową szarugę.
Zarówno zwiewną, wzorzystą bluzkę jak i dopasowaną
spódnicę można wykorzystać do pracy lub podczas
nieoficjalnych spotkań – obie są ciekawe i eleganckie.
Cętkowane wzory na torebce oraz balerinach dodają
stylizacji pazura przełamującego pruderyjny szyk.
Całość przyciąga wzrok, ale nie oszałamia nadmierną
śmiałością. Zestawienie jest wielozadaniowe, a także
skromne, przy czym emanuje subtelną kobiecością

.

Stylowe zestawy inspirowane kolekcjami
Burberry, Tommy Hilfiger i Hugo Boss.
Z każdym kolejnym dniem za oknem robi się
coraz chłodniej i szarzej. Wyraźnie czujemy,
że zima zbliża się wielkimi krokami! 

Mimo niesprzyjającej aury, wciąż nie zamierzamy
jednak rezygnować z ulubionych barw jesieni –
ciepłych brązów, beżów i czerwieni. Stosujemy je
wymiennie z klasyką, czyli nieśmiertelnym
połączeniem czerni i bieli. Jeśli Wy także lubicie
podobna paletę, koniecznie zapoznajcie się z naszymi
dzisiejszymi stylizacjami. W ten sposób przekonacie
się, że moda z wybiegów jest tuż na wyciągniecie ręki! 
   

Druga propozycja z zimowego pokazu Tommy Hilfiger
to przełamanie klasyki, które jest wciąż na czasie.
Biało-czarna koszula w pepitkę z kołnierzem i
bufiastymi rękawami od NIFE w połączeniu z białymi
spodniami z MOHITO o prostych nogawkach stanowi
uniwersalny, aczkolwiek świeży zestaw. Biel i czarne
emblematy doskonale się dopełniają, tworząc
przyjemny dla oka, stateczny kontrast. 

Ostatnia wczesnozimowa
świeżynka, prosto z wybiegu Hugo
Bossa, łączy w sobie przełamujące
się kolory – jasny beż, intensywną,
malinową czerwień i czerń. Z
pozoru mogłyby ze sobą nie
współgrać, jednak w tej stylizacji
korespondują wręcz idealnie.
Malina wyraźnie podkreśla
delikatny beż i sprawia, że look
staje się dużo ciekawszy. Czerń
natomiast jest barwą, która bez
trudu dopasowuje się do utworzonej
całości.
Opracowała: Daria Niesteruk

..

http://www.zeberka.pl
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to i owo...
Mandala

 
Mandala wywodzi się z tradycji hinduskiej, a jej nazwa
oznacza ,,Koło życia”, ,,Cały świat”, ,,Święty krąg”;
Pierwsze mandale tworzono w Indiach i to stamtąd
dotarły one do Tybetu w VIII wieku.

Daria Niesteruk

*To rysunek na planie koła, technika plastyczna
stosowana w pracy zarówno z dziećmi jak i dorosłymi.
*Koło uważane jest za symbol harmonii i doskonałości;
*Podstawowa forma mandali składa się z okręgu z
wpisanymi weń kwadratami (o bokach zorientowanych
według stron świata). Symbol mandali obecny jest
niemal we wszystkich kulturach na świecie. Chętnie
posługują się nią mnisi buddyjscy, dla których
wykonywanie i oglądanie mandali jest formą medytacji.
                                                 Daria Niesteruk

Nazywam się Sylwia. Jestem
brunetką, średniego wzrostu. Mam
brązowe oczy.  Chodzę do szóstej
klasy, mam więc 12 lat.  Uczę się
dobrze. Moją "piętą Achillesa" jest j.
angielski. Jestem osobą
energiczną. Koleżanki mówią, że
jestem rozgadana, roztrzepana.
Bardzo lubię sport. Interesuję się
modą. Bardzo lubię ubierać się w
leginsy i dżinsy, do tego sportowe
bluzy (zimą) lub ładne bluzeczki,
gdy jest ciepło.
                  Sylwia Pietruczuk 

Sylwia Pietruczuk

Zespół redakcyjny tworzą:
Eugenia Bazyluk - red. naczelny
Sandra Bowtruczuk -dziennikarka
Daria Niesteruk - dziennikarka
Wiktoria Peplińska - dziennikarka

Szczypta humoru
 -Tatusiu, chyba muszę iść do okulisty?
- Dlaczego?
- Bo dawno nie widzę swojego kieszonkowego, które
miałeś mi dawać.

***************
Mama pyta się swego synka: 
- Jasiu, jak się czujesz w szkole? 
- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja o
niczym nie wiem.

Wyszukali: Paweł Pachwicewicz i Kamil Kubajewski

Kinga Rogowska - dziennikarka
Sylwia Piertuczuk - dziennikarka
Natalia Koscik - dziennikarka
Patrycja Niewińska - dziennikarka
Paweł Pachwicewicz -dziennikarz
Kamil Kubajewski - dziennikarz
Adres redakcji:
Szkoła Podstawowa z dnjb w Orli
ul. Bielska 32, 17-106 Orla
e-mail: orla-szkola@op.pl

internet

S.P.
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