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Choinka noworoczna Nasze bale w
karnawale

.

 Na zakończenie
pierwszego
semestru, dnia 19
stycznia 2018 r. w
naszej szkole
odbyła się choinka
noworoczna.
Uczniowie  klas
 0 - 3 jak zwykle
popisywali się
przed rodzicami
swoimi talentami
aktorskimi:

recytowali, śpiewali
i tańczyli. Potem
zawitał do nich św.
Mikołaj i rozdawał
dzieciom prezenty.
Po spotkaniu w
klasach i słodkim
poczęstunku
przyszedł czas na
zabawę.
Natomiast starsi
uczniowie z  klas

4-7 oraz 2 i 3
gimnazjum
zadowolili się 
dyskoteką. Od
godziny 13 do 19
bawili się świetnie
przy dźwiękach
ulubionych
piosenek.

Fotogaleria - str. 2.
Wiktoria Peplińska

Bal karnawałowy
dla najmłodszych
uczniów to dzień
niezwykły, często
wyczekiwany przez
wiele tygodni. Jest
atrakcją bardzo
lubianą przez dzieci,
dostarcza im wielu
przeżyć i radości.
Umożliwia dzieciom
i wychowawcom
spędzenie czasu w

miłej atmosferze.
Wspólna zabawa  to
główny cel tego
balu. Więcej o tym
wydarzeniu - na
stronach 3 i 4.

Kinga Rogowska

.
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fotogaleria
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nasze bale w karnawale

Babcia jest jak dobra
wróżka,
co otwiera bajkom drzwi, 

       Bal w naszej szkole odbył się 9
lutego. Tego dnia już od rana w
przedszkolu i w klasach I - III
pojawiały się kolorowe postacie.
Dzieci przebrane były za bohaterów
znanych bajek - można było
spotkać wróżki, księżniczki,
delikatne motylki, aniołki, rycerzy,
piratów, policjantów, Spider-Mana,
Batmana...  Rozpoznać dzieci było
bardzo trudno.

  

Karnawał to czas, na który czekają
najmłodsi. To moment, kiedy
można przebierać się do
woli! Zabawy karnawałowe dla
dzieci to, przede wszystkim,
właśnie możliwość przeistaczania
się w inne osoby.

Nie obyło się
bez konkursu
na
najciekawsze
przebranie. W I
klasie wygrali:
rycerz i
czarownica; w
klasie  II: -Buzz
Astral i
Czerwony
Kapturek. W
klasie III
najciekawiej

 prezentowali
się: rycerz i
Wonder
Women. W
kategorii
nauczycieli 
wygrała królowa
pszczółek-pani
Ala,
wychowawczyni
klasy III.
Kinga
Rogowska

.

.

.

.

.

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły
zaprosili swoje Babcie i Dziadków
na szkolne uroczystości, aby w
szczególny sposób podziękować
im za ich miłość, dobroć i
cierpliwość. Z wielkim
zaangażowaniem maluchy
tańczyły, recytowały wierszyki i
śpiewały piosenki Dziadkowie
uczestniczyli we wspólnych
zabawach, jako wyraz
wdzięczności otrzymali drobne
upominki własnoręcznie wykonane
przez swoje wnuki. Nie zabrakło
też słodkiego poczęstunku.

bo gdy kładzie nas do
łóżka, potem mamy piękne
sny”...

arch. szk.
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BAL KARNAWAŁOWY 
FOTOGALERIA

OPRACOWAŁA: WIKTORIA PEPLIŃSKA
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nasze podróże małe i duże

Jumper Park, Klocki LEGO,
a może Opera Podlaska?
Atrakcje   Białegostoku.

  W styczniu 2018 roku uczniowie klasy IVa i IVb
wyjeżdżali do Białegostoku. Celem wycieczki była
wizyta na wystawie edukacyjnej klocków Lego.
Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem ilości
zgromadzonych eksponatów i precyzji ich wykonania.
Jednak model Titanica ,,przebił” wszystko. Dużo
zadowolenia dostarczył też pobyt w strefie zabaw,
gdzie uczniowie z chęcią oddali się sztuce wznoszenia
konstrukcji z klocków Lego. Niektórzy stali się
szczęśliwymi nabywcami nowych zestawów, gdyż
można było dokonać zakupów w sklepie firmowym.
Ostatnim punktem wyjazdu była wizyta w redakcji
Białoruskiego Radia Racja.

Uczniowie klas I-III również byli na wycieczce 
w Białymstoku. Najpierw zwiedzili Operę Podlaską,
obejrzeli spektakl Hanny Januszewskiej „Kot w
butach”. Jest to znana bajka, ale opowiedziana trochę
inaczej. Główny wątek stanowi historia miłosna
dworskiej córki szlachcica – Zosi i biednego,
osieroconego przez młynarza właściciela kota – Jasia.
Następnie  udali się na wystawę klocków LEGO. 

Jest to największa w Polsce taka wystawa, która
powstała z 10 tirów klocków i sprzętu, zajmuje 1300 m
kw. powierzchni. Jest tam ponad 80 makiet
prezentujących fantastyczne budowle z kilku milionów
klocków Lego.
Ostatnim punktem napiętego programu był Jumper
Park. Czekało tam wiele atrakcji: arena do zbijaka,
wielki basen z gąbkami, poducha powietrzna, ścieżki
trampolinowe, ścianka wspinaczkowa, koszykówka na
trampolinach i ogromny airtrack!
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to i owo

Zagraj z nami w...

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

Hej, mam na imię Kinga.
Uczęszczam do klasy VI i mam 12
lat. Jestem osobą kreatywną, jak i
zabawną. Dobrze się uczę i szybko
przyswajam wiedzę. Uwielbiam
kolor niebieski. Lubię śpiewać i
słuchać muzyki . Moim ulubionym
zwierzęciem jest wilk. Moimi
najlepszymi przyjaciółmi  są  Pati,
Daria, Maksiu i Mikołaj. Jak
wcześniej wspomniałam, moją
pasją jest muzyka i właśnie w tym
kierunku chcę rozwijać.
                            Kinga Rogowska

Na lekcji geografii:
- Województwo podkarpackie graniczy ze Słowacją od
południa - mówi nauczycielka.
- A przed południem z kim graniczyło? - dopytuje się
Jasio.
*************************************************************
- Jasiu, dlaczego wnosisz na paluszkach to wiadro z
wodą do sypialni?
- Bo tata prosił, żeby go o piątej po cichu obudzić...
                    Wybrali: Paweł P. i Kamil K.

.

Kinga Rogowska

Subnautica [sabnautika] od dnia  23 grudnia 2018r.
pełny dostęp do gry dla wszystkich .
Gra przenosi nas do drugiej połowy XXII wieku na
oceaniczną planetę 4546B. Ludzkość rozpoczyna
kolonizację obcych planet. Nasz statek Aurora
w wyniku eksplozji  spada do wody. Musimy przeżyć
w obcym środowisku i znaleźć sposób na powrót do
domu. Na początku nie jest łatwo. Naszym pierwszym
zadaniem jest uratowanie kapsuły ratunkowej. By
przeżyć, należy dbać o pozyskiwanie pożywienia i
wody zdatnej do picia, zapasów tlenu, czy  baterii
zasilających latarkę. Toń wodna wydaje się być
kolorowa, przyjazna, ale im dalej w wodę, tym…
większe bestie. Na każdym kroku musimy strzec się
parzydełek, wybuchów, gazowych wyziewów, czy po
prostu ostrych zębów. Na naszą niekorzyść działa też
promieniowanie z rozbitej Aurory.
Bardzo dobra gra, wciąga jak wir.    
                            Polecają: Kamil K. i Paweł P.
                                                         grafika google

Kinga R.
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fotogaleria

.

Zima w obiektywie Darii N.

Fotografia to moja pasja. Bardzo lubię jeździć z
rodzicami w piękne miejsca, gdzie często znajduję
ciekawy obiekt do fotografowania. Najbardziej lubię
fotografować przyrodę. 
                                             Daria Niesteruk
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Daria Niesteruk

Daria Niesteruk

Daria Niesteruk Daria Niesteruk

Daria Niesteruk

Daria Niesteruk
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