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            WITAJ SZKOŁO, ZNÓW JESTEŚMY !

startujemy

Znów minęły dwa
miesiące
beztroskiej zabawy.
Opalaliśmy się,
wypoczywaliśmy,
nabieraliśmy sił do
pracy. Po dwóch 
miesiącach
ponownie
powitaliśmy się
serdecznie z
kolegami,
koleżankami,

nauczycielami.
Wspominając mile
spędzony czas,
rozpoczynamy
nowy rok szkolny.
 Czekają na nas
nowe wyzwania,
mnóstwo nauki, a
dla klasy ósmej i
trzeciej gimnazjum
również ważne
egzaminy.

Zdecydowana
większość
nastolatków nie
cieszy się z
rozpoczęcia roku
szkolnego 2018/19.
Wiadomo - po
dwóch miesiącach
wakacji ciężko
będzie zastąpić
wakacyjne
przygody i wyprawy

szkolną ławką.

W szkole zaszły
niewielkie zmiany.
Odnowiono niektóre
sale lekcyjne.
Pożegnaliśmy
dwóch nauczycieli
religii prawosławnej-
pana Dymitra
Martynowicza i ks.
Jana Stepaniuka. 
Powitaliśmy
nowego pana od j.
angielskiego-Pawła

Białokozowicza  i
panią z biblioteki-
Aleutynę
Kozłowską.

Natalia Kościk

arch. szk.
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NOWY SAMORZĄD
SZKOLNY

Samorząd Szkolny zazwyczaj składa się z
przewodniczącego, zastępcy, skarbnika oraz
kronikarza. Są oni reprezentantami wszystkich
uczniów, a ich głównym zadaniem jest organizowanie
działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej w
porozumieniu z dyrektorem szkoły.
                               
                                          Patrycja Niewińska

22 czerwca 2018 roku stałam się absolwentką
Gimnazjum w Orli. To wiązało się z wyborem nowej
szkoły, która pozwoli mi na realizację moich planów na
przyszłość. Wybrałam II L.O z BJN  im. B.
Taraszkiewicza  w Bielsku Podlaskim, klasę o profilu
biologiczno- chemicznym. Chociaż nie uczyłam się j.
białoruskiego w szkole  podstawowej i gimnazjum,
rodzina i przyjaciele uświadomili mi, że nie ma się
czego bać, a nauka nowego języka rozwinie tylko moje
umiejętności. Tak też się stało.    
3 września 2018 roku stałam się członkiem
społeczności szkolnej, popularnie zwanych
“Białorusów”. Moje pierwsze wrażenia są następujące.
Język białoruski to skok na głęboką wodę w przypadku
osób, które nie uczyły się nigdy tego języka, ale jest on
na tyle przyjemny i zrozumiały, że przy odrobinie chęci
da się  nadrobić zaległości. Dopiero na etapie liceum
widoczne są braki w nauce, przez co wiem czego
powinnam się douczyć i z czego zostałam dobrze
przygotowana w gimnazjum. Ogromnym zaszczytem
jest dla mnie fakt, że posiadam solidny zasób wiedzy z
różnych przedmiotów, przede wszystkim z języka
polskiego, co zawdzięczam pani E. Bazyluk. 

Doszłam do
wniosku, że
wymagający
nauczyciel to
prawdziwy
skarb i takim
mianem mogę
właśnie określić
moją polonistkę,
która zawsze
widziała we
mnie potencjał,
dając przy tym
motywację do
pracy.
 Reasumując,
chciałabym
zachęcić
wszystkich do
solidnego
przyswajania
materiału w
każdej
dziedzinie
wiedzy, udziału
w publicznych

występach,
działania w
samorządzie, do
rozwijania
swoich
zdolności
organizatorskich,
pisania
artykułów w
gazetkach
szkolnych i na
stronie internet
owej szkoły, do
systematycznej
nauki,
nabierania
umiejętności
notowania
ważnych
informacji z
lekcji. Te
umiejętności
bardzo
przydadzą się
do tego, aby w
przyszłości

stać się elitą
młodzieży w
dobrych liceach
m.in. w
"Białousach".

Sandra
Bowtruczuk
(gościnnie)

Nowy rok szkolny niesie każdemu z nas
pewne zmiany. Często są to błahe
modyfikacje, wnoszące niewiele do naszego
życia. Bywają jednak te duże przemiany,
pozwalające na zdobycie klucza do drzwi, za
którymi ukryta jest szansa naszego dalszego
rozwoju

Dnia  18.09.2018 w naszej szkole odbyły się wybory
do samorządu szkolnego. Przewodniczącym został
Michał Toczko, uczeń kl. III gimnazjum
Zastępcą przewodniczącego została Izabela
Mieczkowska z kl. III gimn., a skarbnikiem - Dawid
Kukołka, również trzecioklasista. Funkcja kronikarza
przypadła uczennicy kl. VII Patrycji Niewińskiej.
Opiekę nad działalnością samorządu będą sprawować
panie: Beata Łukaszuk i Anna Frankowska.
                                      Patrycja Niewińska

. gif
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Sprzątamy świat cały rok

SPRZĄTANIE
ŚWIATA jest
międzynarodową
kampanią
odbywającą się
na całym
świecie w trzeci
weekend
września.

Jej celem jest
wzrost
świadomości
ekologicznej
społeczeństwa.W
naszej szkole
akcja ta ma
postać
konkursu pt.
„Drugie życie
śmieci”.

oryginalny wieszak :D

.pudełeczko

.

Zespół redakcyjny tworzą:
Eugenia Bazyluk - red. naczelny
Daria Niesteruk - dziennikarka
Patrycja Niewińska - dziennikarka
Kinga Rogowska - dziennikarka
Sylwia Pietruczuk - dziennikarkaNauczyciel napisał na tablicy

wzór chemiczny:- Jasiu co ten
wzór oznacza?
- To jest, ojej, mam to na końcu
języka....
- Dziecko wypluj to natychmiast,
bo to kwas siarkowy!
Do klasy wchodzi wizytator i
pyta:
- Co wy dzieci jadacie, że tak
pięknie wyglądacie?
- Wstaje Jasiu i mówi: 
- Jadamy irysy, ty pacanie łysy!

Paweł Pachwicewicz 
Kamil Kubajewski

Wiktoria Peplińska - dziennikarka
Natalia Kościk - dziennikarka
Paweł Pachwicewicz-dziennikarz
Kamil Kubajewski - dziennikarz
Andżelika Sakowska
                              - dziennikarz
Adres redakcji:
Szkoła Podstawowa z dnjb w Orli
ul. Bielska 32, 17-106 Orla

e-mail: orla-szkola@op.pl

Miejsce II:
Kaliszuk Iwona, 
Stepaniuk
Roksana; 
Miejsce III:
Dziubonos
Łukasz, 
Lubiński Filip. 
    
         Wiktoria   
       Peplińska

Uczniowie
wykonują z
odpadów
użyteczne
przedmioty. 
Wyniki
konkursu:
Miejsce I-
Dolina-Sulima
Damian,
Niewiński
Oskar;

Śmiechu
warte

.

.

.
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nasze podróże małe i duże

PIERWSZA WYCIECZKA
ZA NAMI! CZEKAMY NA

WIĘCEJ !!

..

.

.

Pierwsza w tym roku szkolnym wycieczka za nami!
Pani od przyrody, Wioleta Car-Mironczuk
zorganizowała w dniu 14 września 2018 roku
wycieczkę do Parku Rekreacji Zoom Natury w
Janowie Lubelskim. Pojechali na nią uczniowie klas V.
Długą podróż autobusem zrekompensowały atrakcje w
parku. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach w
Laboratorium Wiedzy i warsztatach ,,Egzotyczne
zwierzęta”. Podczas warsztatów mieli możliwość
zobaczenia na żywo m.in. kameleona, węża
zbożowego czy karaczana, mogli też wykonać zdjęcia
i potrzymać wybrane zwierzę. 

Niesamowitych wrażeń dostarczył pobyt w parku
linowym. Zmęczeni i jednocześnie zadowoleni
uczniowie z przyjemnością powrócili do domu.

               Sylwia Pietruczuk, Wiktoria Peplińska

..

.
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to i owo...

Ciekawostki nie z tego
świata...

Zagraj z nami w...

MARVEL'S SPIDER MAN. Jest to kontynuacja gier z
serii Spider-Man.
 W grze wcielamy się w Petera Parkera[Pitera], czyli
tytułowego Spider-Mana. Gra jest osobną częścią
niewzorowaną na żadnym filmie. W tej części twórcy
zabłysnęli i stworzyli naprawdę płynny i ładny
movement postaci. Podczas walk czuć tę płynność
ruchów. Przy walkach z bossami musimy używać 
elementów otoczenia. Twórcy udostępnią już wkrótce
3 dodatki, więc nie będzie nudy. Sam koniec gry jest
nieziemski. Polecamy, aby każdy, kto ma Playstation
4, zagrał w ten tytuł. My oceniamy ją na 9,5/10. 
              Paweł Pachwicewicz, Kamil Kubajewski

.

.

.

Asteroida TB145, nazywana ze względu na swój
kształt "kosmiczną czaszką", 11 listopada zbliży się do
naszej planety. Ostatni raz na niebie widać ją było trzy
lata temu. Co ciekawe, "czaszka" za każdym razem
mija Ziemię w okresie Halloween - czytamy w "Miami
Herald".
Asteroida ze względu na swój kształt i sposób, w jaki
odbija się w niej światło, przypomina ogromną ludzką
czaszkę. Ma powyżej 500 m i zbudowana jest z
resztek komety. Po niebie przemieszcza się z
prędkością 125 tys. km/h.
Naukowy z NASA uspokajają, że "kosmiczna
czaszka" nie zagraża Ziemi. Asteroida przeleci ok. 40
mln km od naszej planety.
                                                         
                                                         Kinga Rogowska

Piękno Kosmosu

Insomniac

AstronomyNow
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