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Stypendia dla najlepszych
.

Julia Pach, 
Agnieszka Rybak -
kl. III gimn.;
W kwocie 100 zł:
Hektor Struczyk,
Mikołaj Niesteruk, 
Alexia Sasinowska -
kl. IV; 
Natalia
Kadłubowska,
Aleksandra Rogoza
- kl. III gimn.; 
W kwocie 150 zł:

Julia  Horodecka,
Dawid Żużel, Piotr
Osa - kl. IV, 
Maja 
Oksentowicz, 
Aleksandra
Bowtruczuk, 
Natalia Stepaniuk -
kl. III gimn.
 Natalia Kościk,
 Andżelika   
Sakowska

15 lutego 2018 r.
Wójt Gminy Orla,
pan Piotr Selwesiuk
już po raz trzeci
wręczył listy
gratulacyjne za
wysokie wyniki w
nauce uczniom
Szkoły
Podstawowej z dnjb
w Orli. Stypendia  w
wysokości od 50 do
150 zł miesięcznie

będą wypłacane
przez pięć
miesięcy.
Otrzymało je 27
osób. 
W wysokości 50 zł:
Ksenia Kuczyńska, 
Roksana Spora, 
Michał Golonko,
Patrycja Jakoniuk,
Laura Połowianiuk,
Damian Dolina-

Sulima, Nicola
Rengajło, Dominika
Leoniuk -kl.IV; 
Wiktoria Zalewska,
Gabriel Pach,
Paweł Mironczuk-
kl. V; Kamil
Kubajewski-kl. VI;
Damian
Dmitruk, Jakub
Odzijewicz- kl. VII; 

.

https://www.facebook.com/1042791152451666/photos/pcb.1801176383279802/1801174993279941/?type=3
https://www.facebook.com/1042791152451666/photos/pcb.1827670287297078/1827669803963793/?type=3
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   Nie każdy z nas wie, skąd wziął się zwyczaj wysyłania walentynek w święto
zakochanych. Za czasów panowania Klaudiusza II został wprowadzony zakaz zawierania
małżeństw. Święty Walenty, łamiąc postanowienia, udzielał błogosławieństwa zakochanym,
za co został skazany. Gdy przebywał w więzieniu, zakochał się w niewidomej córce
strażnika, która dzięki uczuciu odzyskała wzrok. Na wieść o tym cesarz nakazał zabić
Walentego. W dzień egzekucji mężczyzna napisał do swojej ukochanej  list zaczynający się
od słów: “Od Twojego Walentego…” I  to wydarzenie dało początek   świętu
zakochanych.
    Nasi uczniowie  z okazji tego święta przygotowali Koncert Życzeń utrzymany w
romantycznym  nastroju, przy blasku świec, w scenerii zimowego parku. Prócz życzeń dla
sympatii, przyjaciół i nauczycieli uczniowie przygotowali także piosenki, wiersze i
romantyczną scenkę zakochanych.                                                 Sandra Bowtruczuk

.

. .

.

.
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Dzień Kobiet

A na koncercie... Krótka rozmowa z
"Blondyną" (czy
podobał się jej apel?)

.

.

8 marca 2018 r. w naszej
szkole odbył się uroczysty
apel z okazji Dnia Kobiet
zorganizowany przez
uczniów klasy 3 gimn. z
pomocą nauczycielki od
zajęć artystycznych, Anny
Fity.

Akademię rozpoczął taniec w
wykonaniu uczniów kl. II.
Prowadzący, Michał Kunicki
przywitał gości i zaprosił do
obejrzenia części artystycznej.
Następnie wystąpili chłopcy z klasy
I - recytowali wiersze dla  pań, a
klasa III zaprezentowała scenkę o
kobietach. Najstarsi uczniowie 
przygotowali na ten szczególny
dzień koncert 
życzeń. Prowadziła go "Blondyna",
w którą wcieliła się Ola Rogoza.

Przesyłane były serdeczności dla
wszystkich  pań - pani dyrektor,
pań z administracji i obsługi,
wszystkich nauczycielkom i
uczennicom. Życzenia były 
urozmaicone piosenkami i
występami uczennic naśladujących
znane kobiety. Publiczność dzięki
temu mogła wzbogacić swoją
wiedzę na temat tych postaci. Na
zakończenie wszystkie panie
pracujące w szkole otrzymały
kwiaty ufundowane przez
samorząd szkolny. 

- Olu, jak oceniasz apel z okazji
Dnia Kobiet?
- Apel super! Sama występowałam
na scenie, widziałam na próbach,
ile pracy i nerwów włożyli w to
organizatorzy.
- A jak występy młodszych klas?
- Byłam pod wrażeniem, że
dzieciaki potrafią tak świetnie grać!
- A co najbardziej ci się podobało?
- Trudno powiedzieć, bo wszystko
było bardzo ciekawe, ale Dawid
Kukołka to był hit. Zrobił show, jak
zwykle! Ekstra! 
               Sandra Bowtruczuk

SUCHARY:

- Dlaczego
kobiety tak
kochają buty?
- Bo bez
względu na to,
ile kobieta
przytyje, to buty
i tak będą
pasować.

Żona do męża:
-Przejechałam
trzy razy na
czerwonym
świetle i ani
razu nie
zapłaciłam
mandatu.
-No i?
-Za
zaoszczędzone
pieniądze
kupiłam
torebkę.

.

.
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21 marca, jak tradycja nakazuje, uroczyście pożegnaliśmy zimę i bardzo radośnie powitaliśmy wiosnę.  Emocji i
zajęć tego dnia było co nie miara. Najmłodsi wykonali i zatopili Marzannę, starsi robili wiosenne sałatki i plakaty
na powitanie wiosny. Grupa uczniów pracująca pod okiem nauczyciela j. angielskiego, Rafała Prokopiuka zabrała
wszystkich do zielonej Irlandii. Z okazji Dnia św. Patryka uczniowie z klasy V i IV (Gabriel Pach, Bartek Hoff,
Maks Tchórzewski) zaśpiewali tradycyjną irlandzką pieśń o legendarnej Molly Mallone, a uczennice z klas IV i V
zmierzyły się z irlandzkim tańcem (tu chcemy podziękować pani Annie Ficie za pomoc w utrwalaniu tych
trudnych kroków tańca). Skrzat leprichaun (Hubert Kubajewski) rozdał uczniom shamrocks – czyli czterolistne
koniczynki. Pozostając w kręgu języka angielskiego – trzy osoby: Ksenia Kuczyńska, Kamila Notchenko, Magda
Kościk otrzymały nagrody za najciekawszy urywek poezji stworzonej przy pomocy „generatora wierszy” oraz za
najładniejszą kartkę.
Gimnazjaliści natomiast wyjeżdżali do Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim na dni
otwarte szkoły. Obejrzeli przygotowaną przez uczniów część artystyczną, zwiedzili szkołę, zapoznali się z jej
ofertą.

.

. .

„Marzanno, Marzanno, 
ty zimowa panno, 

my ciebie żegnamy, 
a wiosnę witamy!”

.

. .
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Powitanie wiosny
fotogaleria

. .

.

. ..

.
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Warto pomagać Grosz- też pieniądz!

;

Nasza szkoła
po raz kolejny
brała udział w
akcji GÓRA
GROSZA.
Łącznie szkoła
uzbierała 400 zł.
Najwięcej
zebrali
uczniowie z
klas:
IVb + VI - 119 zł
(5086 monet);
IVa - 100 zł
(5032 monet);
I - 78,63 zł (4607
monet);
grupa 3 i 4-
latków - 75,35 zł
(3426 monet);
grupa 5-latków -
26,57 zł (1468
monet).
Wszystkim
uczniom,

wychowawcom i
rodzicom
serdecznie
dziękujemy i
gratulujemy.
Młodzieży z
Samorządu
Uczniowskiego
gratulujemy
cierpliwości w
liczeniu,
pakowaniu i
odsyłaniu
pieniędzy.

.

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie
społeczności szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców -
na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i
tolerancji wobec drugiego człowieka. KOŁO
WOLONTARIATU działające w naszej szkole
zorganizowało tym razem zbiórkę karmy na rzecz
Fundacji dla zwierząt "Jedno Serce Nie Da Rady". 
Uczniowie łącznie zebrali ok. 70 kg karmy.
Wszystkim wolontariuszom dziękujemy za pomoc i
zapraszamy do wspierania innych akcji na rzecz
zwierząt.

.

.
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nasze podróże małe i duże

"Zemsta"...
w kobiecym

wydaniu

Dnia 14 marca 2018 r. uczniowie
klasy VII, II i III gimnazjum
wyjeżdżali do Teatru
Dramatycznego w Białymstoku na
spektakl pt. „Zemsta”. Jest to jedna
z najznakomitszych komedii A.
Fredry. Autor ukazał w niej
zmierzch polskiej szlachty,
uwidaczniając jej wady i słabostki. I
chociaż dzieło powstało na
początku lat 30. XIX wieku,
uwidacznia ludzkie przywary, które
wciąż występują w międzyludzkich
relacjach. .

Sztukę wyreżyserował znany aktor, Henryk Talar. W
przedstawieniu zagrali: Patryk Ołdziejewski i…same
kobiety - Danuta Bach, Arleta Godziszewska, Krystyna
Kacprowicz-Sokołowska, Urszula Mazur, Ewa
Palińska, Jolanta Skorochodzka".

By zainteresować widza postaciami sprzed dwóch
wieków, reżyser przedstawienia i autor adaptacji
postanowił w męskich rolach obsadzić kobiety.
Założyły  one męskie stroje, przykleiły wąsy, zmieniły
głos i sposób poruszania. Spektakl nie rozgrywa się
jedynie na scenie, ale "wychodzi" też na widownię 
stara się jak najbardziej zbliżyć do widza. Ponadto w
przestrzeni zawisły transparenty, które przedstawiały
zdanie ówczesnych o "Zemście", np. "Nędzne,
niewiele warte są te Fredry komedyjki",  "Postacie w
'Zemście' są nakreślone niedbale, od niechcenia, bez
namysłu - niestety". Zderzają się one z opinią zespołu
białostockiej "Zemsty", która brzmi tak: "My przed
Fredrą nie klękamy, my go po prostu kochamy". 

Nasi gimnazjaliści różnie odebrali sztukę. Jak to
zwykle bywa - jednym się podobało, innym "tak sobie".
Co do jednego wszyscy byli zgodni - serca widzów
podbił Papkin! Przerysowany, jak przystało na
naszkicowaną przez Fredrę postać, bawił do łez.
Natomiast współczesne stroje Klary i Wacława nie
bardzo przypadły do gustu młodego widza. 
Uczniowie stwierdzili jednak, że było to wydarzenie
warte poświęconego czasu.

Papkin

ze str. internetowej teatru

ze strony internetowej
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Młodzi zdolni

"Роднае слоbа" - konkurs
recytatorski

7 marca 2018 r. w naszej szkole odbyły się eliminacje
rejonowe 47. konkursu recytatorskiego "OJCZYSTE
SŁOWO". Uczniowie zaprezentowali wiersze w języku
białoruskim. W kategorii grup przedszkolnych drugie
miejsce zajęła Małgorzata Rybaczuk. W kategorii klas
I-III pierwsze miejsce zajęła Julianna Rola, drugie
Amelia Gołub, a trzecie Hanna Kukołka. Ksenia
Kuczyńska i Daria Niesteruk zajęły drugie miejsce w
kategorii uczniów kl. IV-VI, a Pach Gabriel zajął trzecie
miejsce w tej samej kategorii.  W kategorii uczniów kl.
VII i kl. II-III gimnazjum Natalia Kadłubowska zajęła
pierwsze miejsce, a Natalia Stepaniuk drugie. Dalszy
ciąg zmagań konkursowych odbył się 23 marca 2018
r. w Bielskim Domu Kultury. Naszą szkołę na 
centralnym etapie reprezentowali: 
1. Amelia Gołub – kl. I
2. Julianna Rola – kl. III .

.

..

3. Hanna Kukołka – kl. III
4. Ksenia Kuczyńska – kl. IV b
5. Daria Niesteruk – kl. VI
6. Gabriel Pach – kl. V
7. Natalia Stepaniuk – kl. III gimnazjum
8. Natalia Kadłubowska – kl. III gimnazjum
Natalia Kadłubowska zajęła – I miejsce, Gabriel Pach –
II miejsce, a Amelia Gołub – III miejsce. 
                                   
                                                  Kamil Kubajewski

.

.

.

..

.
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„Niezwyciężeni 1918–2018. 
Pokolenia Niepodległej”

.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie
wybranie osoby odznaczonej Krzyżem lub
Medalem Niepodległości związanej z ich
miejscowością, rodziną. Kolejnym punktem
jest stworzenie filmu, vloga bądź plakatu
edukacyjnego przedstawiającego bohatera
(zdjęcia, odznaczenie, relacje krewnych).
Efekty swojej pracy uczniowie powinni
przedstawić społeczności szkolnej lub
lokalnej.
                                                 Ola Rogoza

Czym w zasadzie są Krzyż i
Medal Niepodległości?

Odznaczenia wojskowe Krzyża i Medalu
Niepodległości miały na celu  wyróżnienie
osób, które zasłużyły się w odzyskaniu
niepodległości Ojczyzny w okresie przed I
wojną światową, jak i podczas niej oraz w
okresie walk orężnych polskich w latach
1918–1921. 

.

Trzy uczennice klasy 3 gimnazjum:
Aleksandra Bowtruczuk, Maja Oksentowicz
oraz Aleksandra Rogoza biorą udział w
konkursie „Niezwyciężeni 1918–2018.".
Zdecydowały się one stworzyć krótki film
przedstawiający sylwetkę Tadeusza
Wróblewskiego - dyrektora naszej szkoły
przed I wojną światową. Dziewczyny są na 
końcowym etapie składania filmu.

Tadeusz Wróblewski urodził się w
1895 roku w miejscowości Borek
obok Jedlicza.  W czerwcu 1914
roku pomyślnie zdał tzw. Małą
Maturę, a w sierpniu tego samego
roku tuż po wybuchu I wojny
światowej zgłosił się do oddziałów
Związku Strzeleckiego w Krośnie. 
Następnie razem z kompanią
krośnieńską wyruszył do Krakowa.
Został przydzielony do 3 p.p.
Legionu Wschodniego.
Uczestniczył on w wielu bitwach o
niepodległą Polskę. W 1921 roku
objął  funkcję dyrektora  Szkoły
Powszechnej w Orli na Podlasiu.

W tym okresie wraz ze swoją żoną
Marią doczekali się dzieci. W
marcu 1937r. zgodnie z
zarządzeniem Prezydenta RP
otrzymał Krzyż Niepodległości. W
roku szkolnym 1946-1947 był
nauczycielem w szkole w
Podnieblu, później został jej
dyrektorem. W 1952 roku przeszedł
na emeryturę. Zmarł na 

On sam został aresztowany. Udało 
mu się uciec, kiedy ludność
miejska rozbiła bramy więzienia.
Postanowił powrócić do Orli. Tam,
wspierany przez przyjaciół,
zaangażował się w odbudowę
szkolnictwa w Orli. Od roku
szkolnego 1946-1947 podjął pracę
nauczycielską w szkole w
Podnieblu, później został jej
dyrektorem. W 1952 roku przeszedł
na emeryturę. Zmarł na początku
maja 1954 roku. Został
zapamiętany jako prawdziwy
patriota. 

archiwum IPN

.
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Fotorelacja do konkursu

.

.

.

.

. .

arch. IPN

google grafika

Monitor Polski

Monitor Polski

. .
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.Piotr, Marek, Weronika, Damian, Romek

  21 marca 2018 r. na Strzelnicy Uczniowskiego Klubu
Sportowego "Kaliber" w Białymstoku odbyły się III
Międzyszkolne Zawody Strzeleckie Szkół
Gimnazjalnych z Dodatkową Nauką Języka
Białoruskiego. Drużyna w składzie: Orda Roman,
Iwaniuk Marek, Karpuk Weronika, Saliński Piotr,
Dmitruk Damian zajęła I miejsce. Indywidualnie I
miejsce zajął Orda Roman, III miejsce Iwaniuk Marek,
a V wynik uzyskała Karpuk Weronika.

.

.

28 marca 2018 r. grupa teatralna "Bajka"
uczestniczyła  w 43. KONKURSIE FORM
TEATRALNYCH W JĘZYKU BIAŁORUSKIM. Młodzi
artyści wystawili sztukę pt. "O jeżu, który szukał
przyjaciela". Zajęli III miejsce. Opiekunem
artystycznym grupy jest p. Ala Zinkiewicz.

Młodzi aktorzy na scenie

 Najlepsi 
w strzelaniu do celu!

...

.
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to i owo

Zagraj z nami w... Jasio zza drzwi łazienki woła do mamy:
- Mamo! Jaką koszulkę mam dzisiaj ubrać?
- Z krótkim rękawkiem, a czemu pytasz?
- Bo nie wiem dokąd mam umyć ręce...
************************************
Tatusiu, co to jest kompromis? 
- Odpowiem ci na przykładzie. Mama chciała, żeby jej
kupić futro, a ja chciałem kupić samochód.
Ostatecznie kupiliśmy futro i powiesiliśmy je w
garażu....                         Wybrali: Paweł P. i Kamil K.

.

Hej! Mam na imię Patrycja, chodzę
do 6 klasy. Mam wielu znajomych,
ale wolę grono moich najlepszych
przyjaciół, m.in. Kingi i Darii.
Jestem osobą bardzo żywiołową,
wszędzie mnie pełno. Czasem
miewam też ciche dni. Niektórzy
uważają, że jestem troskliwa,
opiekuńcza i miła, a inni - że
inteligentna i ambitna. Nie mam
hobby, ale fascynuje mnie gra na
gitarze; marzę, aby nauczyć się na
niej grać. Na razie nie stawiam
sobie celów życiowych, jestem
raczej osobą, która robi wszystko
"na spontanie".

Daria Niesteruk - dziennikarka
Wiktoria Peplińska - dziennikarka
Kinga Rogowska - dziennikarka
Sylwia Piertuczuk - dziennikarka
Natalia Kościk - dziennikarka
Paweł Pachwicewicz -dziennikarz
Kamil Kubajewski - dziennikarz

e-mail: orla_szkola@op.pl

A way out (data premiery:23.03.2018) to przygodowa
gra kooperacyjna opowiadająca historię dwóch
skazanych mężczyzn (Vincenta i Leo) mających ten
sam cel: uciec z więzienia oraz zemścić się na
Harveyu*. By to zrobić,będą musieli użyć sprytu oraz
unikać strażników. Ryzykowna ucieczka szybko
zmienia się w emocjonującą przygodę. Za sprawą
wspólnie przeżywanych trudności oraz przeszkód 
dwaj zupełnie różni mężczyźni szybko stają się 
prawdziwymi przyjaciółmi.
No, to tyle z fabuły, teraz trzeba opowiedzieć trochę o
mechanice. Grę można przejść tylko w dwie osoby,
ale co ciekawe jedynie na podzielonym ekranie, nawet
w grze przez sieć. Bardzo ciekawą opcją jest to, że
aby grać z kolegą lub koleżanką, ojcem, synem,
dziewczyną itp., wystarczy tylko jedna kopia gry! 

Polecają: Kamil Kubajewski i Paweł Pachwicewicz

Harvey*-osoba która wzbogaciła się dzięki nielegalnym
interesom (czarny charakter)

.

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

Hazelight

Patrycja N.
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    ciekawostki o... jedzeniu

Czy wiesz, że...

1. Mleko czekoladowe wynaleziono na Jamajce;
2. Pizza hawajska została wymyślona przez pewnego
chłopaka z Kanady;
3. Pepperoni to pomysł Amerykanów;
4. Ser żółty to najczęściej kradziony artykuł
spożywczy ze sklepów;
5. Na Ziemi żyje 19 miliardów kur, podczas gdy ludzi
„tylko” 7 miliardów
6. W Chinach żyje największa ilość świń. Ich liczba
odpowiada liczbie świń z 43 krajów razem wziętych.

.

 
7. Technologie używane obecnie w kuchenkach
mikrofalowych służyły w czasie II wojny światowej do
śledzenia niemieckich samolotów.
8. Budowniczym egipskich piramid płacono chlebem i
piwem.
 9. Na przełomie XIX i XX wieku homary były uważane
za przysmak ubogich, podawano je np. więźniom.
Wszystko zmieniło się za sprawą kolei – podczas
długich transkontynentalnych podróży podawano
pasażerom homara jako wyszukane i wykwintne
danie.
10. Jeden z pierwszych właścicieli sieci Domino’s
Pizza sprzedał swoje udziały w zamian za używanego
Volkswagena Beetle. Dzisiaj takie same udziały
kosztują około miliarda dolarów.
11. Przed wynalezieniem lodówek ludzie wsadzali do
mleka żywe żaby, żeby uchronić ten napój przed
zepsuciem.

.

12. Miód to jedyny produkt spożywczy na świecie,
który się nie psuje;
13. W Japonii pojawiła się nowa tradycja spożywania
bożonarodzeniowego posiłku w KFC. Japończycy
zachłysnęli się zachodnim konsumpcjonizmem i
chętnie obchodzą zachodnie święta;
15.Ruth Wakefield – wynalazczyni ciastek z
kawałkami czekolady – sprzedała swój pomysł firmie
Nestle w zamian za dożywotni zapas czekolady.         
          Informacje zapożyczone z: Joe Monster.org
         Opracowała: Daria Niesteruk

.
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wiosna pachnie kwiatem

krokusy

Krokusy to jedne z najwcześniej kwitnących wiosną
roślin – zakwitają w marcu, czasem wtedy, gdy
jeszcze leży śnieg. Kwiaty krokusów mają barwę
fioletową, niebieską, liliową, żółtą, białą, mogą być
także dwubarwne (paskowane). Krokusy wymagają
gleby próchniczej. Najlepiej rosną na słonecznym bądź
lekko ocienionym stanowisku.
Bulwy krokusów sadzi się we wrześniu i na początku
października. Najładniej wyglądają sadzone w grupach
po kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt. Rosnąc na
tym samym miejscu kilka lat, tworzą gęste
kępy. Krokusy można również sadzić w pojemnikach
ustawianych na balkonach i tarasach.

Przebiśnieg- od 15 do 30 cm kwiat pojedynczy,
pachnący, zwisający na szupułce o długości ok. 3 cm
wyrastającej ze szczytu łodygi. W pąku okryty dwoma
zrośniętymi podsadkami, nieznacznie dłuższymi od
szypułki.Okwiat dzwonkowaty, o sześciu listkach w
dwóch okółkach: trzy zewnętrzne długie do 25 mm (u
odmian bywają dłuższe) i szerokie do 8 mm,
odstające, eliptyczne, śnieżnobiałe, na szczycie
zaokrąglone i kapturkowate. Listki wewnętrzne
krótsze, do 11 mm długości.

  Czy może zagościć w naszym ogrodzie lub domu
coś bardziej niezwykłego i tajemniczego a także
intrygującego swoim urokiem, niż czarne kwiaty? Ktoś
może jednak powiedzieć, że przecież czarna barwa
kwiatów nie występuje naturalnie w przyrodzie.
Owszem, jednakże mamy do wyboru wiele
wspaniałych gatunków, których barwa jest bardzo
mocno zbliżona do czarnej, np. kosaciec.

tulipany

irys

Tulipan- rodzaj roślin cebulowatych należący do
rodziny liliowatych. Zalicza się do niego ok. 120
gatunków. Łodyga sztywna, prosta, gładka lub
owłosiona i tylko u nielicznych gatunków i odmian jest
rozgałęziona, wtedy roślina tworzy kilka kwiatów.
Liście bezogonkowe, szerokie. Bardzo dekoracyjne są
duże pręciki otaczające okazały słupek. Jest ich 6 i
podobnie jak listki są one ułożone w dwóch okółkach.
Opracowały: Sylwia Pietruczuk, Wiktoria Peplińska
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