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im. Szarych Szeregów w Bielsku
Podlaskim.

.zwycięska drużyna z gimnazjum

W turnieju wzięło 
udział 6 drużyn
gimnazjalnych oraz
7 drużyn ze szkół
podstawowych.
Uczniowie
rywalizowali ze
sobą w trzech
konkurencjach: tor
przeszkód, wiedza
teoretyczna w
zakresie zasad
ruchu drogowego i
pierwsza pomoc. 

Wśród szkół
podstawowych
pierwsze
miejsce zajęła
drużyna ze Szkoły
Podstawowej w Orli
w składzie: Wiktoria
Zalewska, Damian
Dmitruk, Dominika
Bogacewicz  i
Łukasz Dziubonos.
Drugie miejsce

zajęła drużyna ze
Szkoły
Podstawowej nr 4
im. A. Mickiewicza
w Bielsku
Podlaskim,a trzecie
- drużyna ze Szkoły
Podstawowej nr 5
im. Szarych
Szeregów w
Bielsku Podlaskim.

W kategorii klas
gimnazjalnych 
pierwsze
miejsce zdobyli
uczniowie z 
Gimnazjum przy
Szkole
Podstawowej w Orli
w składzie: Jakub
Stempa, Piotr
Saliński,  Piotr
Mironczuk.  Drugie
miejsce zajęła

drużyna z
Gimnazjum  przy
Szkole
Podstawowej nr 4
im. A. Mickiewicza
w Bielsku
Podlaskim, a
trzecie  -  uczniowie
z Gimnazjum przy 
Szk. Podst. nr 5 w
Bielsku Podlaskim.

Sandra Bowtruczuk

27 kwietnia 2018 r. w naszej szkole odbyły się eliminacje powiatowe Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Celem turnieju jest podnoszenie kultury
społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

arch. szk.
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Turniej Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym -

fotogaleria

Opracowanie: Patrycja Niewińska

nasza drużyna (szk. podst.)
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Egzaminy gimnazjalne

Egzaminy gimnazjalne w tym roku
odbyły się w dniach 18, 19, 20
kwietnia. W naszej szkole
przystąpiło do nich 18 uczniów.

przyrodniczych
i z zakresu
�matematyki, 
z języka
obcego
nowożytnego.�Egzamin
ma formę
pisemną. 

  Egzamin w
klasie trzeciej
gimnazjum
obejmuje
wiadomości i
umiejętności
określone �w
podstawie
programowej kształcenia
ogólnego w
odniesieniu do
wybranych
przedmiotów 
nauczanych na
trzecim i
wcześniejszych
etapach
edukacyjnych.
Egzamin
gimnazjalny
składa się z
trzech części: 

humanistycznej z
zakresu historii
i 
wiedzy o
społeczeństwie
oraz z zakresu
języka
�polskiego,
matematyczno-
przyrodniczej z
zakresu
przedmiotów 

..

.

 Części humanistyczna �i
matematyczno-przyrodnicza trwały
po 150 minut. Egzamin z zakresu
języka polskiego �i z zakresu
matematyki trwał po 90 minut, a z
zakresu historii i wiedzy o
społeczeństwie �i z zakresu
przedmiotów przyrodniczych - po
60 minut. Część egzaminu z języka
obcego �nowożytnego zajęła  po 60
minut na poziomach podstawowym
i rozszerzonym.�
 Na wyniki uczniowie poczekają do
15 czerwca.
      Natalia K., Andżelika S.

..

.
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młodzi zdolni

"Dbamy o środowisko-
segregujemy śmieci"

Dnia 23 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w
Hajnówce zorganizowało naszym uczniom konkurs o
tej tematyce. Uczniowie z klas 1-3 wykonali prace
plastyczne, natomiast uczniowie z klas 4 -7 pisali test
wiedzy. Pierwsze miejsca za prace zajęli: Andrieiev
Matviy, Brzozowska Martyna, Kukołka Hanna.
Pierwsze miejsca z testu wiedzy otrzymali: Kościk
Magdalena, Horodecka Julia, Korszak Marcin,
Pachwicewicz Paweł, Stepaniuk Ewelina.
                                     Patrycja Niewińska

Mateusz Ryngajło z klasy "0 c"uzyskał wyróżnienie
na eliminacjach powiatowych w I grupie wiekowej
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
"Zapobiegajmy Pożarom".

Mateusz Ryngajło

l. IVb

kl. V

kl. VIIl. VI

.

.
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młodzi zdolni

Sukces Oli
25 kwietnia w siedzibie Okręgowej Izby Radców
Prawnych w Białymstoku odbył się etap okręgowy
Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie
dla szkół podstawowych i wygaszanych klas
gimnazjalnych realizowana przez Centrum Edukacji
Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych w ramach
programu „Szkoła bliższa prawu”. 
W konkursie bardzo dobrze zaprezentowała się
Aleksandra Rogoza z kl. III gimnazjum, która zdobyła
III miejsce. 
Opiekę merytoryczną sprawował Sławomir
Niedźwiecki.

15 maja 2018r. w Hajnowskim Domu Kultury odbyły
się rejonowe eliminacje Konkursu Piosenki
Białoruskiej. Zespół "1/3" wystąpił w trzech
kategoriach: zespół, solo i duet.
W pierwszej z wymienionych kategorii Zespół "1/3"
zajął III miejsce, w kategorii solo III miejsce zajęła
Oriana Struczyk, a w kategorii duety, tercety III
miejsce zajęły Hanna Kukołka i Julia Rola.
18 maja 2018 r. podczas Eliminacji Centralnych
Konkursu Piosenki Białoruskiej duet w składzie Hanna
Kukołka i Julia Rola wyśpiewał II miejsce.

Celem Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o
Prawie było wszechstronne działanie na rzecz
poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie oraz wzrost
świadomości prawnej dzieci i młodzieży, kształtowanie
postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży
oraz propagowanie związków prawa polskiego z
prawem międzynarodowym.
Wyniki etapu okręgowego:
http://www.oirp.bialystok.pl/

Julka i Hania
Zespół "1/3"

Konkurs Piosenki
Białoruskiej

.
.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.oirp.bialystok.pl%2F&h=AT0aDicyVUVgOHm2tpVr72uQBD_B_MqL8WdjWsV5TblblJFkPQ4PMRSFu0QCRQmKjKum9MUY8gN833w8War1s-tknMcgTggFUsTogOScMt8E_0ohnfrkO3EGp6xWc4y4f4pgl5tspbFISNTZKR7iYksn
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to i owo

.

Mam na imię Paweł, mam 13 lat.
Szczyty-Dzięciołowo to miejscowo
ść, w której mieszkam. Lubię grać
w gry komputerowe. Nie jestem
zbyt energiczny, ale lubię pojeździć
sobie od czasu do czasu na
rowerze. W szkole radzę sobie 
dobrze, ale nie bardzo dobrze,
gdyż nie pozwala mi na to moje
lenistwo, dokładnie: tzw. przewlekłe
lenistwo :).

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

Fortnite Battle Royale to gra (oprócz tego, że jest to
obecnie gra bardzo popularna), w którą możemy
zagrać z przyjaciółmi lub samemu przeciwko 100
osobom. W grze może wygrać tylko jedna osoba, para
lub oddział. Dostępne mamy tu dwa tryby gry, Battle
Roayle i Ratowanie Świata, z czego pierwszy jest
darmowy, a za drugi musimy zapłacić 125 zł (za
darmo dostępny będzie w tym roku). Gry o tematyce
battle royale były już o wiele wcześniej, ale Fortnite
przypadł graczom najbardziej do gustu pewnie przez
to, że co kilkanaście dni wchodzi nowy sezon gry
wprowadzający wiele nowości, oraz system
budowania, który wcześniej nie był spotykany w grach
tego typu. Warto skorzystać z  Poradnika do Fortnite:
Battle Royale, który zawiera praktyczne porady dla
początkujących - dowiesz się, czym jest burza, jak
przeżyć i jak budować. Poznasz mechanikę strzelania
i budowania oraz najlepsze bronie. Dowiesz się też,
gdzie lądować i jak się leczyć. Strzelaj i buduj, żeby
przetrwać.

Polecają: Paweł Pachwicewicz, Kamil Kubajewski

.

Wiktoria Peplińska - dziennikarka
Kinga Rogowska - dziennikarka
Sylwia Piertuczuk - dziennikarka
Natalia Kościk - dziennikarka
Paweł Pachwicewicz -dziennikarz
Kamil Kubajewski - dziennikarz
e-mail: orla-szkola@op.pl
Adres: ul. Bielska 32
17-106 Orla

Pani w przedszkolu rozdała dzieciom rysunek kaczki z
parasolem do pokolorowania. Zbierając prace
zauważyła, że Jasiu pomalował kaczkę na czerwono.
- Jasiu - spytała - Ile razy w życiu widziałeś czerwoną
kaczkę?
- Tyle samo razy, co kaczkę z parasolem.

Na lekcji języka polskiego pani pyta Jasia:
- Jak nazywają się mieszkańcy Warszawy?
Jasiu rozeźlony:
- Zwariowała pani! Skąd mam wiedzieć? Toż to półtora
miliona luda...
Wyszukali: Paweł Pachwicewicz, Kamil Kubajewski

Zagraj z nami w...             
              

Epic Games

.
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to i owo...o cerze

NIE WYCISKAJ: Przede wszystkim nie dotykaj twarzy
brudnymi rękoma. Zostaw też krostki w spokoju -
wyciskanie ich na własną rękę wzmaga stan zapalny.

Istnieje wiele czynników, które pogłębiają trądzik.
Należą do nich:

palenie papierosów;
stosowanie produktów komedogennych (czyli
zatykających pory);
spożywanie dużej ilości mleka i produktów
pochodnych;
dieta bogata w węglowodany;
dotykanie twarzy brudnymi rękami;
zbyt długie opalanie się.

ZŁUSZCZAJ. Przy cerze trądzikowej powinniśmy
stosować zaawansowane preparaty o działaniu
keratolitycznym, służące do codziennej lub kuracyjnej
eksfoliacji. Przy skórze tłustej procesy naturalnego
złuszczania skóry są zaburzone - obumarłe komórki
gromadzą się na powierzchni naskórka.
Nagromadzone komórki i nadmierna ilość sebum
mogą przyczyniać się do zatykania porów, co skutkuje
pojawieniem się zaskórników i pryszczy. Najlepszy
będzie łagodny peeling enzymatyczny lub peeling
chemiczny. Kosmetyk do złuszczania nie może
dodatkowo podrażniać powstałych zmian skórnych i
wysuszać skóry, a jeśli jest źle dobrany, może
prowadzić do rozprzestrzenienia się zmian
trądzikowych. Jeśli więc mamy jakiekolwiek
wątpliwości, czy nasza skóra dobrze znosi peelingi,
zgłośmy się do dermatologa.

Opracowała: Daria Niesteruk

.

.

Skóra trądzikowa to problem, który dotyka nie tylko
nastolatków. Nieprawidłowa praca gruczołów łojowych
powoduje, że na skórze pojawiają się zaskórniki i
wykwity grudkowo-krostkowe. Mocny trądzik można
wyleczyć tylko skrupulatną i odpowiednią pielęgnacją
skóry. Dowiedz się, jak dbać o cerę trądzikową.
Maseczki domowe na trądzik:
1. ocet jabłkowy, zielona herbata, miód, cukier
2. cynamon z miodem
3. kurkuma, mleko, miód
                                                Daria Niesteruk

internet

internet
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ciekawostki...nie z tej ziemi
Apetyt Rosjan na podbój kosmosu nie jest niczym
nowym. Do 2021 roku Federacja Rosyjska zamierza
zbudować luksusowy hotel. Hotel ma być specjalnie
przystosowanym modułem załogowym, który będzie
podłączony do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
(ISS).Projekt dedykowany jest dla zamożnych
turystów z całego świata, dla których zwiedzanie
naszej planety jest "passe". Goście kosmicznego
hotelu będą mieli do dyspozycji luksusowe
apartamenty, w których oprócz łazienki, sal do fitnessu
i dostępu do Internetu , 

Sonda Galileo spędziła 8 lat, orbitując wokół
majestatycznego Jowisza. W trakcie swojej misji
niewielki satelita dostarczył astronomom wielu
informacji na temat księżyców gazowego olbrzyma.
Zajmował się między innymi badaniem pola
magnetycznego Ganimedesa. Gdy w 1996 roku sonda
Galileo dotarła do Jowisza, odkryto, że jego księżyc
Ganimedes posiadał własne pole magnetyczne. Było
to dla naukowców zaskoczeniem, gdyż nie
podejrzewano wcześniej, że księżyce mogą posiadać
własne pola. Niewielki obiekt może się pochwalić
własnymi zorzami polarnymi. Porównując miejsce, w
którym zaobserwowano opadające jony z danymi
Kosmicznego Teleskopu Hubble’a, naukowcy byli w
stanie ustalić dokładne położenie strefy zorzy. 

Jest to kolejny krok do rozwiązania wielu tajemnic
Ganimedesa. Dalsze analiza danych zebranych przez
detektor plazmy z misji Galileo może dostarczyć
nowych informacji na temat podpowierzchniowych
zbiorników wodnych na księżycu Jowisza, których
istnienie zostało przewidziane na podstawie danych nie
tylko z sondy, ale również z Kosmicznego Teleskopu
Hubble’a.

Zamontowane będą specjalne panoramiczne okna,
które pozwolą napawać się widokiem nie z tej ziemi.
Oprócz tego goście będą mieli nawet możliwość
wyjścia na spacer kosmiczny. Miesięczny pobyt w
gwiezdnym hotelu ma wynieść ok. 60 mln dolarów, zaś
tydzień - 40 mln dolarów. Według wyliczeń inżynierów
RKK Energia budowa modułu oraz umieszczenie go na
orbicie to koszt ok. 400 milionów dolarów. Inwestycja
może się zatem zwrócić po obsłużeniu zaledwie 12
turystów.
                  Opracowanie: Kinga Rogowska

-

- .

Hotel w Kosmosie?>>>>>>

Wokół Jowisza...

wzięte z Google grafika

wzięte z Google grafika Intenet
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Od kwietnia 2018 r. niektóre uczennice naszej szkoły uczestniczą w projekcie "ETNOkreacje - warsztaty
krawieckie" realizowanym przez Fundację Futurum. Dziewczyny są bardzo ambitne i pracowite. Uszyły już wiele
przydatnych rzeczy: sukienki, bluzki, tuniki, woreczki, które przypadły wszystkim do gustu, poduszeczki na
szpileczki, torby na zakupy, spódnice, czapki, a nawet – tulipany! Przed nimi szycie kolekcji do sesji
fotograficznej i na pokaz mody, który zakończy projekt.
Jak przystało na nowoczesne krawcowe, w swojej pracy wykorzystały również komputery. Projektowały na nich
wzory ludowe, którymi ozdabiały uszyte ubrania. Wyjeżdżały też do Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach.
Tam cofnęły się w czasie, by poznać dawne techniki robienia tkanin przez gospodynie domowe, szycia. Reportaż
z warsztatów ETNOkreacji można było obejrzeć w Telewizji Białystok, a w Radiu Białystok - posłuchać wywiadu
z uczestniczkami projektu.

                                                           Sylwia Pietruczuk, Wiktoria Peplińska

Warsztaty ETNOkreacji
(i nie tylko...)

.

..
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