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      co w szkole piszczy

11 listopada - Święto
Niepodległości

.

W przeddzień
święta, 10 listopada,
w naszej szkole
odbył się uroczysty
apel
przypominający tę
rocznicę.
 Chór szkolny
prowadzony przez
panią Annę Fitę
zaśpiewał kilka
pieśni

patriotycznych. Na
scenie wystąpili też
zwycięzcy
Konkursu Piosenki
Patriotycznej. 
Zwycięzcom
konkursu  pani
Jolanta Lewczuk
wręczyła nagrody.

Natalia Kościk i
Patrycja Niewińska

Święto Niepodległości z pewnością nie jest
zwykłym dniem. Wprawdzie flag na ulicach
i na domach jest mało, ale 11 listopada dla
wielu osób jest dniem bardzo ważnym.

      Polska zniknęła
z mapy Europy i
świata w 1795 roku,
gdy Rosja, Prusy i
Austria dokonały
trzeciego rozbioru
Polski. Dopiero I
wojna światowa
dała ojczyźnie
szansę na walkę o
niepodległość. 11
listopada 1918 r., po
123 latach

od rozbiorów
Polska odzyskała
wolność. 
    Święto
Niepodległości -11
listopada - jest
dniem wolnym od
pracy i szkoły. W
tym dniu
organizowane są
różne parady,
marsze czy
koncerty

patriotyczne. Ludzie
wychodzą na ulice,
by oglądać różne
defilady
historyczne. 
      W tym roku
obchodziliśmy 99
rocznicę tego
wydarzenia. 

arch. szk.
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"Nadzieja zawieść nie
może..."

Fundacja „Pomóż Im” po raz ósmy organizuje na
Podlasiu akcję „Pola Nadziei”, a tegorocznym mottem
są słowa zawarte w Liście do Rzymian: „Nadzieja
zawieść nie może…”. Akcja ta to międzynarodowy
program polegający na sadzeniu jesienią żonkili –
symboli nadziei i tworzeniu „pól nadziei”. Kiedy wiosną
kwiaty zakwitną – są rozdawane w ulicznych
kwestach, a pozyskane w ten sposób fundusze
pozwalają na częściowe zaspokojenie potrzeb
podopiecznych hospicjum. W tym roku do tego
przedsięwzięcia włączyła się też nasza placówka.
Posadziliśmy przed szkołą 50 żonkili i zostało nam
czekać na wiosnę.
                                                             Ola Rogoza

   W
uroczystościach
wzięli udział:
sekretarz
Gminy Orla -
Irena
Odzijewicz,
przewodniczący
Rady Gminy
Orla -
Aleksander Klin,
radny Rady
Powiatu
Bielskiego - 

75. rocznica likwidacji getta w Orli 

.

3 listopada 2017 r. w Synagodze w
Orli odbyły się obchody
upamiętniające 75. rocznicę
likwidacji getta w Orli i ostatecznej
zagłady orlańskich Żydów.

..

   Podczas spotkania można było
posłuchać krótkiej prelekcji p. Ewy
Markowskiej o Kahale tykocińskim,
obejrzeć przedstawienie pt. "1942"
w wykonaniu grupy teatralnej
"Korniki" , obejrzeć fragment filmu
"Zielone Pola". Ponadto podczas
uroczystości została otwarta
wystawa plenerowa "My, Żydzi
przybyliśmy do Tykocina przed
wiekami...". Po spotkaniu w
synagodze wszyscy udali się na
kirkut. Odczytano tam imiona i 
nazwiska Żydów oraz zawieszono
wzdłuż cmentarza wstęgę z
nazwiskami wywiezionych z Orli
Żydów.

  Mirosław
Bałło, dyrektor
Szkoły
Podstawowej w
Orli - Maria
Tomczuk, a
także
nauczyciele i
uczniowie
naszej szkoły
oraz
mieszkańcy
gminy i okolic.

.

..
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Młodzi zdolni

Konkurs recytatorski
,,Bitwa na słowa"

Zajęcia ogólnorozwojowe z
elementami piłki nożnej

Uczennice klasy III gimnazjum: Aleksandra
Bowtruczuk, Natalia Kadłubowska i Maja Oksentowicz
wzięły udział w V Międzygimnazjalnym Konkursie
Recytatorskim „Bitwa na słowa”, który odbył się w
27 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Technicznych
im W. St. Reymonta w Czartajewie. Myślą przewodnią
tegorocznego konkursu były słowa piosenki autorstwa
Lecha Stawskiego: „…Pod polskim niebem w
szczerym polu wyrosły,
 Ojczyste kwiaty, w ich zapachu, urodzie jest
Polska…”. Młodzież tym razem zaprezentowała
utwory o treści patriotycznej. W zmaganiach
konkursowych udział wzięło 31 uczestników z
jedenastu szkół gimnazjalnych  powiatu siemiatyckiego
i okolic.

Sandra

.Natalia i Maja

Dziewczęta godnie reprezentowały naszą szkołę, a
Aleksandra Bowtruczuk zajęła II miejsce - recytowała
wiersz Jonasza Kofty pt. „W moim domu”. Uczennice
przygotowała do konkursu Eugenia Bazyluk. 

Zajęcia te polegają na rozwoju kondycji. W treningach
uczestniczy od 15 do 20 dzieci. Zajęcia prowadzą
panowie Robert Rogowski i Darek Kobeszko.
Odbywają się one dwa razy w tygodniu i trwają półtorej
godziny. Udział w nich biorą dziewczęta i chłopcy z
klas 2 - 6 szkoły podstawowej. Wszystkim
uczestnikom podobają się zajęcia.
                                                      Kinga Rogowska

.

..

..

gif
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Projekt "makatki i inne szmatki"

..

.

. .

    Makatki, ręczniki, kapy, serwetki to dzieła, które tkały i ozdabiały z ogromną precyzją i sercem nasze babcie.
Dziś są zapomniane. Czasem znajdujemy je w ich kufrach czy szafkach, jednak nie uświadamiamy sobie, jak
wiele pracy trzeba było włożyć w każdy fragmencik tkaniny. To nie wytwór maszyn tylko rąk naszych kochanych
babć.  
     Projekt „Makatki i inne szmatki” dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko –
Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce ma zachęcić
młodzież do odtworzenia sztuki swoich babć i cioć, a starsze pokolenie - do podzielenia się z młodzieżą wiedzą
na temat procesu powstawania tkanin. Zadaniem uczniów będzie założenie poszczególnym tkaninom kart
inwentarzowych, które przekazane zostaną do Muzeum w Bielsku Podlaskim. Kolejnym działaniem będzie
twórcze przetworzenie tradycyjnego wzornictwa zaczerpniętego z tkanin. Wzornictwo młodzież wykorzysta do
stworzenia swoich indywidualnych, niepowtarzalnych tkanin. Uczniowie w trakcie warsztatów prowadzonych
przez przedstawicieli Muzeum w Bielsku Podlaskim wykonają: torby, makatki, miniatury tkackie, zakładki do
książek. Wszystko to ma służyć ochronie tradycyjnej tkaniny ludowej i przywróceniu jej współczesności.
                                                                                                                     Sandra Bowtruczuk

.

.

. .
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Na przedstawieniu w Hajnówce

   Wyjazdy do teatru są nieodzownym elementem
procesu edukacyjnego i wychowawczego. 
   Dnia 22 listopada 2017 r. uczniowie klas 6 i 7 szkoły
podstawowej oraz II gimnazjum mieli okazję obejrzeć
w Hajnowskim Domu Kultury przedstawienie teatralne
pt. „Houston, mamy problem” zrealizowane przez
aktorów łódzkiego Teatru Form Art. Spektakl porusza
kwestie bliskie współczesnym nastolatkom.

 Opowiada o ich problemach, emocjach związanych z
dojrzewaniem, brakiem porozumienia z rodzicami,
nauczycielami rówieśnikami, z dziewczyną… 
    Historia głównego bohatera skłania do refleksji i
pokazuje, że są sposoby, aby zmniejszyć dystans i po
prostu "dogadać się” z otoczeniem. W poprawnych
relacjach z nastolatkiem, w relacjach międzyludzkich
ważna jest rozmowa, słuchanie siebie nawzajem.
            
                    Patrycja Niewińska. Kinga Rogowska

.

.

Śnieżka w piżamie...

nasze podróże małe i duże

23 listopada 2017 roku uczniowie klas czwartych
wyjeżdżali do Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki
w Białymstoku na spektakl "Królewna Śnieżka".
Białostocka adaptacja tej klasycznej, znanej
wszystkim baśni niesie nowe przesłanie - o sile
przyjaźni i sztuce współpracy. Jej uwspółcześniona
wersja  bardzo się uczniom podobała, a dodatkową
atrakcją było spotkanie z aktorami. Dopełnieniem
wrażeń smakowych była oczywiście wizyta w KFC.
Patrycja Niewińska. Kinga Rogowska               

.

.
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to i owo

Zagraj z nami w ...

Jestem Daria, mam 12 lat i chodzę
do VI klasy. Mam ciemnobrązowe
oczy, półdługie włosy i ciemną
cerę. Jestem dość wysoką i
szczupłą osobą. Moją pasją jest
śpiew. Próbuję swych sił w pisaniu
tekstów piosenek,  lubię szkicować
i grać w siatkówkę. Rówieśnicy
uważają mnie za osobę
sympatyczną, miłą, radosną i
pomocną. Moja wada to
nieśmiałość. Mam super
przyjaciółkę - jest nią  Kinga.

- Jasiu, czy to prawda, że Twój dziadek stracił język
podczas wojny?
- Prawda.
- A jak to się stało?
- Nie wiem, dziadek nigdy nam o tym nie opowiadał.   

***************
-Tato, mama mówiła, że ta szyba w naszych drzwiach
wejściowych jest nietłukąca. 
- Tak, Jasiu. 
- Otóż, muszę ci powiedzieć, że oboje bardzo się
myliliście.
Wyszukał (w Internecie): Paweł Pachwicewicz

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

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

.

.

Hello Neighbor (Heloł Nejbor) premiera 08.12.2017

Hello Neighbor to gra  opracowana przez studio
Dynamix Pixels nietypowa skradanka z widokiem
FPP. Gra wrzuca nas w rolę nowego mieszkańca
osiedla, który za wszelką cenę chce się dowiedzieć,
co dziwny sąsiad ma w piwnicy zabarykadowanej
deskami, zamkniętej na kłódki i kartę. Postać, którą
gramy, chce więc zakraść się do środka, lecz nie jest
to rzecz prosta, gdyż nasz tytułowy sąsiad posiada
bardzo rozwiniętą sztuczną inteligencję (AI). Gdy cały
czas wchodzimy do jego tajemniczego domu tą samą
ścieżką, pojawia się na niej coraz więcej pułapek. Jest
bardzo wiele sposobów na przekradnięcie się obok
naszego "przyjaciela". By udało ci się dostać do
piwnicy, musisz wykazać się nie lada sprytem i
elastycznością działań.
Gra jest odpowiednia dla wszystkich grup wiekowych.
Warto poświęcić jej chwilę wolnego czasu.

Polecają: Paweł Pachwicewicz i Kamil Kubajewski GRYOnline.pl

Daria Niesteruk
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Nasze pupilki w obiektywie 
Kingi Rogowskiej

Bilbo

FigaKicia

Ciekawisia, Tofik, Pusia Ares

Ciapek Felcio

Kinga R.

Kinga R.Kinga R.

Kinga R. Kinga R.

Kinga R. Patrycja N.


	co w szkole piszczy
	11 listopada - Święto Niepodległości

	75. rocznica likwidacji getta w Orli
	Podczas spotkania można było posłuchać krótkiej prelekcji p. Ewy Markowskiej o Kahale tykocińskim, obejrzeć przedstawienie pt. "1942" w wykonaniu grupy teatralnej "Korniki" , obejrzeć fragment filmu "Zielone Pola". Ponadto podczas uroczystości została otwarta wystawa plenerowa "My, Żydzi przybyliśmy do Tykocina przed wiekami...". Po spotkaniu w synagodze wszyscy udali się na kirkut. Odczytano tam imiona i  nazwiska Żydów oraz zawieszono wzdłuż cmentarza wstęgę z nazwiskami wywiezionych z Orli Żydów.

	"Nadzieja zawieść nie może..."
	Fundacja „Pomóż Im” po raz ósmy organizuje na Podlasiu akcję „Pola Nadziei”, a tegorocznym mottem są słowa zawarte w Liście do Rzymian: „Nadzieja zawieść nie może…”. Akcja ta to międzynarodowy program polegający na sadzeniu jesienią żonkili – symboli nadziei i tworzeniu „pól nadziei”. Kiedy wiosną kwiaty zakwitną – są rozdawane w ulicznych kwestach, a pozyskane w ten sposób fundusze pozwalają na częściowe zaspokojenie potrzeb podopiecznych hospicjum. W tym roku do tego przedsięwzięcia włączyła się też nasza placówka. Posadziliśmy przed szkołą 50 żonkili i zostało nam czekać na wiosnę.

	Młodzi zdolni
	Konkurs recytatorski ,,Bitwa na słowa"
	Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej
	Projekt "makatki i inne szmatki"

	nasze podróże małe i duże
	Śnieżka w piżamie...
	Na przedstawieniu w Hajnówce

	to i owo
	Zagraj z nami w ...
	Nasze pupilki w obiektywie
	Kingi Rogowskiej


