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Mikołajki
.

  MIKOŁAJKI
obchodzone są na
cześć świętego
Mikołaja z Miry,
biskupa. To święto
o głębokiej tradycji -
już w XVIII wieku
dzieci otrzymywały
różne drobiazgi -
złocone jabłka,
pierniczki, krzyżyki.
Obecnie obchodzą
je i duzi, i mali

- drobnymi
podarunkami
obdarowujemy
swoich bliskich.
  Już od drugiej
połowy listopada
sklepy, centra
handlowe kuszą
nas świątecznymi
ozdobami,
czekoladowymi
mikołajami i
pysznymi

łakociami, które
cieszą oko
kupujących.
Mikołajki na stałe
zagościły w
naszym kalendarzu
imprez szkolnych.
6 grudnia 2017 r. do
naszej szkoły
zawitał św.Mikołaj
w towarzystwie
swojej świty. 

  Każda osoba
będąca w szkole,
niezależnie od
wieku, dostała
prezent w postaci
słodkiego
upominku. Kto
dodatkowo
zaśpiewał
świąteczną
piosenkę - otrzymał
prezent-
niespodziankę.

W tym dniu w
szkole zaroiło się od
czerwonych czapek
mikołajowych.
Tradycyjnie,
chroniły one
uczniów od pytania
podczas lekcji.

Sandra Bowtruczuk

.
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Projekt edukacyjny

Obowiązkowe projekty edukacyjne
realizowane przez uczniów
gimnazjów mają zniknąć wraz z
gimnazjami.

Projekty to działania realizowane
przez zespoły uczniów pod opieką
nauczyciela. Uczniowie z
nauczycielem wybierają temat
projektu, określają jego cele,
planują etapy realizacji, wykonują
zaplanowane działania, a na koniec
publicznie prezentują rezultaty
projektu i podsumowują swoją
pracę. Klasa II gimnazjum
zrealizowała projekt edukacyjny
„Tradycja uroczystości rodzinnych
w naszym środowisku – jak
przygotować kolację
wigilijną”. Główne cele, jakie sobie
postawili uczniowie to: poznanie
tradycji związanej ze świętami
Bożego Narodzenia, przygotowanie
potraw wigilijnych, kształtowanie
nawyku troski o tradycje rodzinne,
umiejętność 

.

..

współpracy w zespole, nabywanie umiejętności kultury
współżycia w rodzinie i w klasie, tworzenie nastroju
świątecznego w klasie. 
Nad projektem pracowali uczniowie: Dawid Kukołka,
Michał Łupiński, Izabela Mieczkowska, Piotr
Mironczuk, Agata Otłowska, Mariusz Pietruczuk,
Paweł Saliński, Patrycja Szwed, Michał Toczko i Marta
Wawreniuk. Opiekunem była wych. Eugenia Bazyluk.
Wspólnie z rodzicami przygotowali uroczystą kolację
wigilijną, stworzyli prezentację multimedialną pt. „Czar
Bożego Narodzenia”, zadbali o świąteczny nastrój w
klasie. Dnia 21 grudnia 2017 r. odbyła się publiczna
prezentacja projektu, w której uczestniczyli również
rodzice i nauczyciele.

..

..
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Młodzi zdolni

V Mikołajkowy Maraton
Matematyczny

Grupa uczniów z klasy III gimnazjum w
składzie: Michał Kunicki, Aleksandra Rogoza
oraz Natalia Stepaniuk wzięła udział w V
Mikołajkowym Maratonie Matematycznym,
który odbył się 11 grudnia 2017 r. w Zespole
Szkół Technicznych im W. St. Reymonta w
Czartajewie. Młodzieży po trzech godzinach
zmagań z zadaniami matematycznymi udało
się zdobyć III miejsce. W konkursie udział
wzięło 14 grup ze szkół z powiatu
siemiatyckiego i okolic. Przygotowaniem nas
do maratonu zajął się pan Wiktor Zinkiewicz.
                                               Ola Rogoza

.

Oriana Struczyk Alexia Sasinowska

Międzyszkolny Konkurs
Recytatorski Poezji Angielskiej

12 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 4 im.
A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim odbył się II
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji
Angielskiej. Konkurs przebiegał w dwóch  kategoriach
wiekowych: klasy I – III oraz klasy IV –VII. Celem
konkursu było przede wszystkim pogłębienie wiedzy o
literaturze anglojęzycznej, zainteresowanie uczniów
poezją obcojęzyczną, doskonalenie umiejętności
recytatorskich. Z naszej szkoły w konkursie wzięło
udział 5 uczniów. Oriana Struczyk zajęła 3miejsce, a
Alexia Sasinowska otrzymała wyróżnienie. Uczniów
przygotowywali pani Halina Sokołowska i pan Rafał
Prokopiuk.

.

. .
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to i owo...

Zagraj z nami w ...
7 Days to Die

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

Kinga Rogowska - dziennikarka
Sylwia Piertuczuk - dziennikarka
Natalia Kościk - 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

7 Days To Die to gra osadzona w post
apokaliptycznym świecie opanowanym przez zombie.
Gra została wydana na PC z Windowsem oraz
konsole Playstation 4 oraz Xbox one.
Wydarzenia toczą się  w 2034 roku, po wojnie
atomowej, kiedy rozpowszechnił się wirus zabijający w
ciągu 7 dni i zamieniający człowieka w zombie. Gracz
wciela się w rolę ocalałego. Gracz musi tworzyć różne
przedmioty, by przetrwać. W grze do gracza co kilka
dni przychodzi horda zombie, np. piątego dnia
przychodzi do nas horda zombie-psów. W grze
występują różne zombie, np. zombie-pająk, zombie-
wilk, zombie-policjant itp. Chodząc po świecie,
możemy się natknąć np. na lasy i pustkowia.

Proponują: Kamil Kubajewski i Paweł Pachwicewicz

Babcia do Jasia:
- Jak będziesz grzeczny, to pójdziesz do nieba, a jak
będziesz niegrzeczny, to pójdziesz do piekła ...
- Babciuuuuu! A jakim trzeba być, aby pójść do kina?!

**************
Mama pyta Jasia:
- Jasiu, dlaczego płaczesz?
- Bo śniło mi się, że szkoła się paliła.
- Nie płacz, to tylko sen!
- Właśnie dlatego płaczę...
                         Wyszukał: Paweł Pachwicewicz

Cześć! Jestem Kamil, chodzę do
klasy szóstej. Mam 12 lat.
Mieszkam w Orli. Moim celem jest
zdobycie stypendium, przynajmniej
tego w wysokości 50 zł. Lubię  grać
w gry komputerowe z kolegami i w
piłkę nożną. Nie jestem zbyt
energiczną osobą,ale nie marnuję
czasu wolnego. Lubię poleżeć,
pospać, ale po odrobieniu lekcji.
Koledzy mówią, że czasem za
dużo mówię, co ich denerwuje. Po
dniach wolnych od nauki, tak jak
każdy, nie chcę iść do szkoły,
dlatego że mam pewien 
problemem - wtedy zawsze o
czymś zapominam. Moim
najlepszym przyjacielem jest Filip
          Kamil Kubajewski. .
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nasze podróże małe i duże

. .

  Znaczek Turystyczny jest
pamiątką z naturalnego materiału -
drewna, wykonaną bez użycia
barwników, farb, lakierów, jest w
100 % ekologiczny. To okrągły,
drewniany krążek o średnicy 60
mm i grubości 8-10 mm, posiada
metalowe oczko do zawieszenia.
Awers i rewers przeważnie jest taki
sam

   Znaczek Turystyczny przedstawia miejsce, do
którego dotarł turysta. Jest pamiątką i potwierdzeniem
pobytu. W żadnym innym miejscu nie można kupić
takiego znaczka. Znaczki Turystyczne znajdują się już
w piętnastu państwach Europy! Ojczyzną Znaczka
Turystycznego są Czechy, dlatego tam jest ich
najwięcej (ponad 2000). W Polsce mamy już 642
znaczki. 
    Od 2 lat dostępne są dwa znaczki przedstawiające
zabytki Orli - to cerkiew pod wezwaniem św. Michała
Archanioła i synagoga.  

    Jest on turystyczną zachętą do zwiedzania tych
miejsc, a zarazem wyjątkową pamiątką. Zbieranie
znaczków jest impulsem do wzięcia udziału w
ogólnoeuropejskiej akcji kolekcjonerskiej. 
 Więcej informacji na stronie: www.znaczki
turystyczne.pl
                                                 Daria Niesteruk

Naukowo i aktywnie...

na wycieczce w Białymstoku!

   Następnie udali się do Jumper
Park Trampolin na chwilę relaksu.
Przez całą godzinę uczniowie
szaleli na trampolinach. Spędzili ten
czas niezwykle aktywnie i z
uśmiechem. Pogoda nie dopisała
(padał deszcz), ale humory tak.   
 Opiekunami wycieczki były panie:
Halina Sokołowska, Beata
Horodecka, Ewa Wejs.

Daria Niesteruk, Sylwia Pietruczuk

     Z okazji mikołajkowego święta wychowawcy klas V,
VI i VII dnia 6 grudnia 2017 r. zorganizowali uczniom 
wycieczkę do Białegostoku. Zwiedzali oni Muzeum
Historyczne w Białymstoku oraz uczestniczyli w
zajęciach interaktywnych dotyczących pieniędzy i
sposobów ich zabezpieczania. 

. .

www.znaczki-turystyczne.pl www.znaczki-turystyczne.pl

. ..
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przepis na...

POTRZEBNE PRZEDMIOTY :
jedna większa miska i małe trzy mniejsze 
woreczek cukierniczy z 3 przegródkami
końcówka do wyciskania [ok 1 cm średnicy]
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Wsyp do miski mąkę. Białka oddziel od żółtek i ubij z
nich sztywną pianę. Do mąki dodaj żółtka, szczyptę
soli, cukier, margarynę i łyżeczkę proszku do
pieczenia. Połącz z pianą z białek. Zagnieć ciasto..
Potem podziel je na trzy części i każdą przełóż do
mniejszych miseczek. Dodaj barwniki- do każdej
miseczki inny kolor. Dokładnie wymieszaj. Gdy masy
będą gotowe, uformuj z nich jednorożce (albo po prostu
wytnij je, korzystając z foremek w kształcie
jednorożca), połóż na blachę do pieczenia. Po 20-tu
minutach w  piekarniku ciasteczka są prawie gotowe.
Zostało tylko  odpowiednio ozdobić lukrem głowy,  rogi
i grzywę
                               Daria Niesteruk

CIASTECZKA JEDNOROŻCA 
SKŁADNIKI:
2 szklanki mąki, 225 g cukru,
szczypta soli, łyżeczka proszku do pieczenia,
pół kostki margaryny, trzy jajka,
barwniki spożywcze, lukier w kolorach: liliowych,
żółtym i zielonym

.

.

TĘCZOWY POPCORN 
SPOSÓB WYKONANIA
Cukier puder (250 g) przesiej do miski i wymieszaj go
z 3 łyżkami wody. Następnie przełóż cukrową masę
do czterech miseczek i każdą porcję zabarw
barwikiem spożywczym na inny kolor. Uprażony
popcorn wymieszaj z każdą kolorową masą tak, aby
do każdego ziarna przykleiła się słodka warstwa.
Rozłóż popcorn na blaszki i pozostaw do wyschnięcia.
                        Poleca: Daria Niesteruk

.

Czym udekorować
pierniki?

Święta tuż, tuż, warto więc
poszukać sposobów na
upiększenie domowych wypieków.
Pierniki możesz udekorować
lukrem, czekoladą lub kupionymi
produktami. Dobrze sprawdzą się
barwniki w sprayu, brokat jadalny,
kolorowe kulki i lukier plastyczny.
Ozdobione pierniki cieszą oko i
stanowią świetną dekorację na
Boże Narodzenie. Ciastka możesz
powiesić na choince.

Internet

internet

.
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