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co w szkole piszczy

 Rok pracy za
nami, a przed nami
wakacje. 
22 czerwca – to
dzień, na który
czekali wszyscy
uczniowie. Temperatura
za oknem już od
dłuższego czasu
przypomniała nam,
że lato w pełni i
pora opuścić
szkolne mury. W

ostatni dzień roku
szkolnego
uczniowie przybyli
do szkoły, aby
odebrać
świadectwa.
Najlepsi odebrali je
w czasie
uroczystości z rąk
pani dyrektor, Marii
Tomczuk.
Natomiast wójt
Gminy Orla, pan

Piotr Selwesiuk
nagrodził ich
stypendiami za
bardzo dobre wyniki
w nauce i
zachowaniu.
Pozostali uczniowie
otrzymali swoje
cenzurki z rąk
wychowawców
podczas ostatniego
spotkania w
klasach.  

I znowu są wakacje!

Już absolwenci

Najlepsi uczniowie naszej szkoły 
kl. III gimnazjum:
Oksentowicz Maja Aleksandra – śr. 5,60
Stepaniuk Natalia – śr. 5,50

Kadłubowska
Natalia Izabela 
– śr. 5,19
Bowtruczuk
Aleksandra
Magdalena
 – śr. 5,14
Rogoza Aleksandra
– śr. 5,07
Gawełko Martyna  –
śr. 4,93
Pach Julia 
- śr. 4,88

Rybak Agnieszka 
– śr. 4,87
Kunicki Michał
 – śr. 4,69

klasa VII:
Odzijewicz Jakub 
– śr. 4,93  
Dmitruk Damian 
– śr. 4,87
ciąg dalszy na str. 2

.
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Klasa VI:
Kubajewski Kamil  – śr. 4, 69  
Siemionczyk Mateusz  – śr. 4, 62
Klasa V:
Pach Gabriel  – śr. 4,79  
Zalewska Wiktoria – śr. 4,79
Bogacewicz Dominika – 4,75 
 Mironczuk Paweł – śr. 4, 64
Hoff Bartosz – śr. 4,57

Klasa IV a:
Osa Piotr – śr. 5,17  
Żużel Dawid – śr. 5,17
Sasinowska Alexia – śr. 5,0  
Połowianiuk Laura – śr. 4,83
Leoniuk Dominika - śr. 4,77 
 Niesteruk Mikołaj – śr. 4,69
Rengajło Nicola – śr. 4,58  
Tchórzewski Maksymilian – śr. 4,54
Dolina-Sulima Damian – śr. 4,54

Klasa IV b:
Struczyk Hektor – śr. 5,23 
 Horodecka Julia Katarzyna – śr. 5, 17
Kuczyńska Ksenia – śr. 4,85 
Spora Roksana – śr. 4,77
Jakoniuk Patrycja – śr. 4,75 
Zagrobski Kamil – śr. 4,69
Andrieiev Radion – śr. 4,62 
Golonko Michał – śr. 4,58
Budka Anna Julia – śr. 4,50

.

19 czerwca 2018 r. nagrodzono uczniów, którzy
uczestniczyli w konkursie plastycznym ZAGROŻENIA
W GOSPODARSTWIE ROLNYM W OCZACH
DZIECKA W GMINIE ORLA zorganizowanym przez
OIP Białystok oraz w konkursie plastycznym DBAMY
O ŚRODOWISKO - SEGREGUJEMY ŚMIECI dla
klas 
I-III i konkursie wiedzy ekologicznej  dla klas IV-VII
zorganizowanym przez Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Hajnówce .
Zespół "1/3" otrzymał nagrody za III miejsce w
KONKURSIE PIOSENKI BIAŁORUSKIEJ, a zespół
teatralny "Bajka" za zajęcie III miejsce w 43
KONKURSIE ZESPOŁÓW TEATRALNYCH W
JĘZYKU BIAŁORUSKIM.
Wręczono także puchary dla przedstawicieli
zwycięskich klas za udział w akcji SPRZĄTAMY
ŚWIAT CAŁY ROK, która polegała na zbiórce baterii,
makulatury i nakrętek.

Nagrody dla
aktywnych

.
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Hej! Nazywam się Wiktoria. Mam
13 lat i wspaniałe przyjaciółki;
Sylwię Pietruczuk oraz Dominikę
Bogacewicz, z którymi spędzam
wiele czasu. Wiem, że mogę na
nich zawsze polegać. Jestem
pogodną i kreatywną osobą.
Uwielbiam muzykę i zwierzęta.
Mam puchatego, białego kotka
Filemona, który uwielbia się bawić
papierowymi kulkami. Interesuję się
również sportem. Wspominałam już
o zwierzętach...Moim celem w
życiu jest zostać weterynarzem i
opiekować się tymi pupilkami.

Zespół redakcyjny tworzą:
Eugenia Bazyluk - red. naczelny
Sylwia Pietruczuk - dziennikarka
Daria Niesteruk - dziennikarka
Patrycja Niewińska - dziennikarka

Wiktoria Peplińska - dziennikarka
Kinga Rogowska - dziennikarka
Natalia Kościk - dziennikarka
Paweł Pachwicewicz -dziennikarz
Kamil Kubajewski - dziennikarz
e-mail: orla-szkola@op.pl
Adres redakcji:
Szkoła Podstawowa z dnjb w Orli
ul. Bielska 32, 17-106 Orla

.

.

KONKURS PIOSENKI
RADOSNEJ

W tym roku szkolnym projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” był realizowany w drugim semestrze
roku szkolnego 2017/2018. Był on adresowany do uczniów klas I- III szkoły podstawowej w całej Polsce. Zakładał
systematyczny i powszechny udział dzieci w zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.

6 czerwca 2018 r. odbył się Konkurs Piosenki
Radosnej. Brali w nim udział uczniowie z kl. IV - VII
oraz II i III gimnazjum. Młodsi uczniowie siedzieli na
widowni. Uczniowie z wszystkich klas podeszli do
konkursu z wielkim zaangażowaniem. Przygotowali
ciekawe przedstawienia, dekoracje i stroje.Jury
przyznało następujące miejsca:
III miejsce - klasa IV b i kl. II gimnazjum,
II miejsce - klasa III gimnazjum,
I miejsce i statuetkę otrzymała klasa VII za piosenkę
"King Bruce Lee".Fotorelacja na następnej stronie.
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kl. IV b

kl. IV a kl. V

kl. VI kl. VII

kl. II gimn. kl. III gimn.

KONKURS PIOSENKI
RADOSNEJ 

 
FOTORELACJA
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młodzi zdolni

 "Poznajemy Ojcowiznę"-
znowu pierwsze miejsce!

W sobotę, 26 maja w sali narad Starostwa
Powiatowego w Przeworsku odbyła się uroczysta gala
wręczenia nagród laureatom XXV Jubileuszowego
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu
Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”./ Konkurs
organizowany jest od początku lat 90-tych XX wieku
przez Radę Programową do spraw Młodzieży Szkolnej
Zarządu Głównego PTTK oraz redakcję „Poznaj swój
kraj”. 

Głównym jego celem jest zachęcenie młodych ludzi do
poznawania Ziemi Ojczystej. To największe i
najważniejsze przedsięwzięcie krajoznawczo –
turystyczne w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej
w Polsce. Rokrocznie uczestniczy w nim ponad 6000
uczniów z całego kraju. 
W dniach 25-27.05.2018 r. w Przeworsku przebywali
uczestnicy finału z całej Polski. Wśród nich znalazły
się trzy uczennice naszej szkoły: Aleksandra
Bowtruczuk, Maja Oksentowicz i Aleksandra
Rogoza. 

Ich praca pt. „Toponimy wybranych miejscowości
gminy Orla” napisana pod kierunkiem Elżbiety
Ciulkiewicz i Dariusza Horodeckiego zajęła I MIEJSCE
W KATEGORII PRAC ZBIOROWYCH UCZNIÓW
SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH. Podczas uroczystej gali
 nasze gimnazjalistki odebrały nagrody, dyplomy,
puchary oraz listy gratulacyjne. Dla laureatów
przygotowano bogaty program krajoznawczo –
turystyczny, który zapoznał ich z piękną historią
Województwa Podkarpackiego.

Podczas wyjazdu  dziewczęta zwiedziły najciekawsze
miejsca w powiecie rzeszowskim, m.in. Zespół
Pałacowo-Parkowy w Przeworsku, podziemną trasę
turystyczną  w Rzeszowie, "rzeszowskie piwnice",
obejrzały wystawę w muzeum pożarnictwa w
Przeworsku, muzeum Polaków ratujących Żydów w
Markowej,  a także przejechały kolejką wąskotorowa
na trasie Przeworsk-Dynów. Było to niepowtarzalne
wydarzenie, które długo pozostanie w pamięci młodych
krajoznawców i ich opiekunów
                  
                                      Sandra Bowtruczuk

.

.

.

.

http://www.nowiny24.pl/pod-patronatem-nowin/a/gala-xxv-jubileuszowego-ogolnopolskiego-mlodziezowego-konkursu-krajoznawczego-poznajemy-ojcowizne-w-przeworsku,13199382/
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MIĘDZYNARODOWY KONKURS KANGUR MATEMATYCZNY został przeprowadzony w naszej szkole tak
jak i w całej Polsce 15 marca o godzinie 9.00. W szkole do konkursu przystąpiło 20 uczniów z klas III – VII.
Uczeń klasy IV "a" Piotr Osa uzyskał wynik bardzo dobry, a Julia Horodecka z klasy IV "b" i Mateusz
Siemionczyk z klasy VI – wyróżnienie.

Piotr Osa Julia Horodecka, Mateusz Siemionczyk

DZIEŃ EUROPEJSKI

Uczniowie klasy VI i IV a przedstawili scenkę o
Finlandii i zatańczyli taniec narodowy Letkis Jenka, na
koniec wszystkich uczestników zaproszono do
wspólnego tańca. 
Na zakończenie prezentacji każda ze szkół
częstowała tradycyjnymi wypiekami. Na koniec Dnia
Europejskiego odbyła się konkurencja sportowa, którą
wygrała drużyna ze Szkoły Podstawowej w Orli w
składzie: Sylwia Pietruczuk, Ewelina Stepaniuk, Edyta
Bobik, Maksymilian Tchórzewski, Damian Dmitruk,
Łukasz Dziubonos.

.

.

9 maja 2018 roku odbył się XIX Turniej „Dzień
Europejski 2018”. Wydarzenie miało miejsce w Szkole
Podstawowej nr 2 im. kpt. W. Wysockiego w Bielsku
Podlaskim. Na początku przeprowadzony został turniej
wiedzy o Unii Europejskiej „Jeden z dziesięciu”. Każdą
szkołę reprezentowało trzech uczniów, naszą – Dawid
Żużel (IVa), Hektor Struczyk (IVb), Kamil Kubajewski
(VI). Turniej trwał do rozstrzygnięcia tj. wyłonienia
zwycięzcy. Następnie każda z uczestniczących szkół
zaprezentowała wylosowane państwo, Danię – SP nr 2
w Bielsku Podlaskim, Szwecję – SP nr 3 w Bielsku
Podlaskim, Estonię – szkoła w Łubinie Kościelnym,
Finlandię – SP w Orli. 

. .

.

.
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NASZE PODRÓŻE MAŁE I DUŻE

14 czerwca uczniowie klasy I i II wyjeżdżali na
wycieczkę do Białegostoku. Na początek odwiedzili
„Papugarnię”, gdzie mieli możliwość nie tylko
zobaczyć, ale także nakarmić i dotknąć papugi
różnych gatunków. Następnie udali się do „Fabryki
Misia”, która znajduje się w centrum zabaw. Aktywnie
uczestniczyli w warsztatach "Tęczowej chemii", gdzie
było wystrzałowo, ale bezpiecznie. Centrum zabaw
oferowało liczne atrakcje – od interaktywnej podłogi,
małpiego gaju, przez zakręcone zjeżdżalnie,
fantastyczne tory przeszkód, po trampoliny, pajęczą
wieżę i ogromne Misie. Były też tańce i zabawy z
Minionkiem wśród baniek mydlanych. Na koniec były
LODY!!

Niemało uciechy dostarczyły dzieciom klasy III
atrakcje w Parku Linowym w Doktorcach w dniu 
20. 06. 2018 r. Chociaż niektóre przeszkody wydawały
się nie do przejścia, wszyscy pokonali przewidziane
trasy: małą, średnią i trudniejszą. Wybornie smakowały
kiełbaski z ogniska. Wyjazd zakończył się przejazdem
ciuchcią.

Ostatnie upalne dni roku szkolnego nasi uczniowie
zazwyczaj spędzają na łonie natury. Uczniowie klas
czwartych, którzy w tym roku zdobyli karty rowerowe
udali się na swój pierwszy rajd rowerowy. Spędzili cały
dzień "Pod Zielonym Dębem".  Natomiast starsi 
wyjeżdżali nad zalew do Dubicz Cerkiewnych.

.
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działamy

 W roku szkolnym 2017/2018 nasi uczniowie
przystąpili do akcji „Pola Nadziei”. Jest to kampania
mająca na celu propagowanie idei wolontariatu oraz
bezinteresownej pomocy. 

. . .

Nasi uczniowie w ciągu całego roku chętnie
uczestniczyli w różnych akcjach charytatywnych.
Stowarzyszenia, z którymi współpracowaliśmy
składają serdeczne podziękowania uczniom,
nauczycielom i rodzicom

.

W bieżącym roku szkolnym
wydaliśmy 7 numerów gazety,
ósmy powstanie podczas wakacji.
Za swoją pracę uczniowie otrzymali
od Junior Media atrakcyjne
nagrody, a szkoła – certyfikat
udziału w projekcie.
W zajęciach koła dziennikarskiego 
brali udział uczniowie klasy szóstej:
Sylwia Pietruczuk, Daria Niesteruk,
Patrycja Niewińska, Kinga
Rogowska, Wiktoria Peplińska,
Natalia Kościk, Kamil Kubajewski,
Paweł Sacharewicz.
Współpracowały z nami dwie
uczennice gimnazjum: Aleksandra
Bowtruczuk i Aleksandra Rogoza.

"Pole nadziei"

W październiku (w okolicach
Międzynarodowego Dnia Opieki
Hospicyjnej), ludzie na całym
świecie sadzą żonkile przed
szkołami, szpitalami, urzędami. My
zasadziliśmy żonkile przed
wejściem do szkoły.

. . .
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