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UCZYĆ SIĘ, BY ŚWIAT POZNAWAĆ, 
UROCZYŚCIE ŚLUBUJEMY!

........................

    Ślubowanie klas
pierwszych to
niezwykła
uroczystość
szkolna. Zwłaszcza
pierwszoklasiści
oczekują na nią z
niecierpliwością.
Jest to ogromne
przeżycie nie tylko
dla dzieci, ale
również dla ich
rodziców

i nauczycieli. 
 Dnia piątego
października 2018
r. odbyło się
ślubowanie
pierwszoklasistów
Szkoły
Podstawowej w
Orli. W uroczystość
zaangażowali się
uczniowie klasy
Va. Dobra Wróżka
przywitała dzieci

i podziękowała za
zaproszenie. Zła
Wróżka nie została
zaproszona na
uroczystość i
rzuciła na dzieci
zaklęcie. Żeby czar
przestał działać,
uczniowie
musieli udać się w
podróż do siedmiu
krain i zapracować
na nagrodę.

 Podołali zadaniu i
złożyli uroczyste
ślubowanie. Od tej
chwili stali się
pełnoprawnymi
uczniami ze
wszystkimi
przywilejami i
obowiązkami.
Wójt Gminy Orla,
pan Piotr Selwesiuk
obdarował ich
prezentami,

a rodzice
tradycyjnie zaprosili
na słodki
poczęstunek.

Natalia Kościk,
Andżelika
Sakowska

...............
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ŚLUBOWANIE KLASY I 
fotorelacja

wybrały: Daria Niesteruk i Patrycja Niewińska
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"Dziękujemy za trud, za pomoc,
za poświęcenie..."

Śpiewali,
tańczyli,
przedstawili
nietypowy
pokaz mody
szkolnej, 
sparodiowali
szkolenie
pedagogów, a
nawet wykonali 

.

podziękowania za przekazywaną
wiedzę i trud włożony w
kształtowanie naszych serc i
umysłów. Swoją wdzięczność
zazwyczaj wyrażamy poprzez
przygotowany samodzielnie
program artystyczny, kwiaty,
drobne upominki.
Podobnie było i w tym roku. 

Jednak największe
zapotrzebowanie jest na produkty
do higieny oraz przedmioty dla
nastolatków, np. słuchawki, książki,
kredki, flamastry, itp. Oczywiście
mile widziane będą również
zabawki, należy tylko pamiętać, że
powinny być nowe. Uczniowie,
którzy chcą wziąć udział w akcji
proszeni są o przynoszenie swoich
prezentów dla wychowawców.
Zbiórka trwa do końca listopada.

14 października to szczególny
dzień w polskiej szkole. To święto
uczniów, nauczycieli, pracowników
obsługi i tych, co szkoły prowadzą i
nadzorują. W tym dniu mamy
okazję złożyć wszystkim
nauczycielom nasze 

Dnia 12 X 2018 r. odbyła się w
naszej szkole uroczysta akademia
przygotowana pod kierunkiem
samorządu szkolnego. Na
uroczystość przybyli zaproszeni
goście -wójt Gminy Orla, pan Piotr
Selwesiuk, przewodniczący rady
gminy, pan Aleksander Klin,
emerytowani nauczyciele oraz
społeczność szkoły. Na  scenie
zaprezentowali się nasi
utalentowani uczniowie - od
najmłodszych do najstarszych.

Samorząd Uczniowski zaprasza do
udziału w zbiórce prezentów. Będą
one przeznaczone dla dzieci z
UDSK w Białymstoku z Oddziału
Onkologii i Hematologii oraz
zaprzyjaźnionego Domu Dziecka.
Lista rzeczy, które można
przynosić znajduje się na plakacie. 

.

zabawną
piosenkę z
popularnych
wypowiedzi
nauczycieli.
Były nagrody
dla nauczycieli,
życzenia i
kwiaty.
Sylwia
Pietruczuk

I TY MOŻESZ
ZOSTAĆ ŚWIĘTYM

MIK0ŁAJEM!!!

.

.
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 DZIEŃ NAUCZYCIELA - FOTOGALERIA
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"Klikam z głową"
W klasach I-
III i IV-VI
zorganizowano
lekcje
edukacyjne
pt. „Klikam z
głową”.

U dentysty mama prosi Jasia:
- A teraz bądź grzeczny i
powiedz ładnie "aaa", żeby pan
doktor mógł wyjąc palce z twojej
buzi.

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

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

e-mail: orla-szkola@op.pl

Moja żona wróciła ze spaceru z
trójką dzieci bardzo
zestresowana. Stresowała się
tym, że wychodziła z czwórką.

- Mamo... kup mi małpkę.
Proszę!
- A czym Ty ją będziesz karmił
synku?
- Kup mi taką z Zoo, ich nie
wolno karmić.

Kamil Kubajewski i
Paweł Pachwicewicz

szczypta humoru

.

W trakcie
spotkania
uczniowie
obejrzeli
 film i wzięli
udział w
dyskusji o
bezpieczeństwie
w Internecie. 
Specjaliści z
Urzędu
Komunikacji
Elektronicznej 

- Wiesz, mamo, Kazio wczoraj
przyszedł brudny do szkoły i
pani go za karę wysłała do
domu!
- I co, pomogło?
- Tak, dzisiaj cala klasa przyszła
brudna.

- Mamo, dziś na lekcji pan od
matematyki pochwalił mnie!
- To bardzo ładnie, a co
powiedział?
- Że wszyscy jesteśmy idiotami,
a ja - największym!

Delegatury w
Białymstoku
uświadamiali, jak
ważne jest
korzystanie z
Internetu i
telefonu
komórkowego
w sposób
przemyślany i
ostrożny.

Natalia K.,
Andżelika S.

Celem zajęć
było
uświadomienie
niebezpieczeństw,
które mogą
zaistnieć w
przypadku
nieumiejętnego
korzystania ze
smartfonów,
tabletów i
komputerów. 

.
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nasze podróże małe i duże

28 września 2018 roku uczniowie
klas VI, VII i VIII odwiedzili Centrum
Edukacji i Promocji Kultury
Białoruskiej w Szczytach. 

.

Uczestniczyli tam w ciekawym
koncercie białoruskiego muzyka
Źmiciera Vajciuszkievica. Muzyk
zagrał na gitarze i zaśpiewał swoje
najbardziej znane utwory. Zachęcał
również uczniów do czynnego
udziału w koncercie, do wspólnego
śpiewania piosenek.

.

.

20 września 2018 roku uczniowie klasy II i III szkoły
podstawowej wybrali się na wycieczkę do Białowieży.
W drodze do Hajnówki odwiedzili Park Miniatur
Zabytków Podlasia, który powstał z myślą ukazania
piękna zabytkowej architektury województwa
podlaskiego. Można tu zobaczyć charakterystyczną
dla regionu kolorową architekturę drewnianą, obiekty
sakralne, pałace oraz rekonstrukcje nieistniejących już
budowli. Miniatury zostały wykonane w skali 1:25.

.

 Następnie udali się do Muzeum Przyrodniczo-
Leśnego Białowieskiego Parku Narodowego-to
najstarsze czynne muzeum województwa
podlaskiego. W sposób innowacyjny i atrakcyjny
prezentowane są tu zbiory przyrodnicze 
z dziedziny zoologii, botaniki, historycznego
użytkowania puszczy. Szczególnie silnie akcentowane
są procesy ekologiczne charakterystyczne dla
Białowieskiego Parku Narodowego.
. W rezerwacie pokazowym żubrów  uczniowie
podziwiali niektóre gatunki ssaków kopytnych oraz
duże drapieżniki. W pawilonie edukacyjnym, poprzez
interaktywną zabawę, poznali historię żubra i jego
środowisko.  

.

.

.

.
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W kinie i w muzeum

Uczniowie klasy VII, VIII i III gimnazjum w dniu 26 X 2018 r. wyjeżdżali do Białegostoku. W kinie Helios obejrzeli
film pt. „Dywizjon 303. Historia prawdziwa” w reżyserii Denisa Delicia, który powstał na podstawie kultowej
książki Arkadego Fiedlera. Ukazuje losy polskich pilotów. Początkowo niedoceniani i wyśmiewani, stali się
legendą i w ramach Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii stworzyli elitarną jednostkę - Dywizjon 303,
który nie miał sobie równych.
Potem udali się do Muzeum Podlaskiego, gdzie obejrzeli wystawę pt. „Mistrzowie portretu”. Wędrując po
muzealnej galerii poznali portrety z kolekcji Muzeum Podlaskiego. Podczas zajęć plastycznych każdy z
uczestników namalował jeden z poznanych typów portretu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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nasze talenty

.

.

- w mistrzostwach powiatu w unihokeju nasi zawodnicy
zajęli 1 miejsce.
W mistrzostwach powiatu w drużynowych biegach
przełajowych uczniowie z naszej szkoły zajęli dwa
czołowe miejsca:
Tchórzewski Maksymilian z kl. V i Bogacewicz
Dominika kl. V zajęli I. miejsca i zostali mistrzami
powiatu. Będą reprezentować naszą szkołę w
mistrzostwach grupy południowej.
             Kamil Kubajewski, Paweł Pachwicewicz

W bieżącym miesiącu uczniowie z naszej szkoły
uczestniczyli w zawodach sportowych, odnosząc
sukcesy:
- w mistrzostwach powiatu w sztafetowych biegach
przełajowych chłopcy z klas IV-VI zajęli 5. miejsce;
- w mistrzostwach powiatu w piłce nożnej drużyna
chłopców w składzie: Maksymilian Tchórzewski, Kamil
Zagrobski, Dawid Żużel, Oskar Niewiński, Miłosz
Lubiński,Damian Dolina-Sulima, Mikołaj Niesteruk,
Gabriel Pach i Kacper Niewiński zajęła 2 miejsce;

Gabriel Pach .Patrycja N., Daria N.

W kategorii klas I-III miejsce IV. zajęła Taisa
Kuczyńska,a Lena Oleszczuk - wyróżnienie.
W kategorii klas IV-VI miejsce III. otrzymał Gabriel
Pach, wyróżnienie – Radion Andrieiev.

             Kamil Kubajewski, Paweł Pachwicewicz

TRÓJGŁOS POETYCKI
 Już tradycyjnie, jesienią w Bielskim Domu Kultury
odbył się konkurs recytatorski "Trójgłos Poetycki".
Podczas przesłuchań  na scenie zaprezentowały się
dzieci, młodzież i dorośli. Recytowali po dwa wiersze –
jeden po polsku, a drugi po białorusku lub ukraińsku, a
więc w językach zamieszkujących ten region
mniejszości. Konkurs odbył się w dniach 23, 24 i 25
października. Nasi uczniowie również wzięli w nim
udział i odnieśli sukcesy.

.

.

. .
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to i owo

Zagraj z nami w...

.

Red Dead Redemption 2: premiera 26.10.2018.
Jedna z najbardziej wyczekiwanych premier 2018
roku. Wydarzenia w grze dzieją się w 1899 roku.
Wcielamy się w postać Arthura Morgana z
gangu Dutcha van der Lindego. Gang postanowił
napaść na jeden z większych banków w Blackwater.
Niestety, napad się nie udał i szajka rabusiów musiała
uciec z południa, kierując się na północ.
 Do dyspozycji mamy szeroki wachlarz broni i różne
rodzaje koni np. do ciężkich prac. Gra jest bardzo
realistyczna. Pierwsze godziny mogą być nudne, lecz
później będziemy mogli wziąć udział w dużej ilości
napadów złożonych z wielu elementów  Gra jest
świetna, dajemy jej ocenę 9,5/10.   
          
               Paweł Pachwicewicz i Kamil Kubajewski

Muffinki z jabłkami
- 250g mąki
-3/4 szklanki cukru
-1 szklanka mleka
-2 jajka
-1/2 szklanki oleju
-1 łyżeczka proszku do pieczenia
-1 łyżeczka cynamonu
-3 łyżeczki cukru waniliowego
-2-3 jabłka

Jabłka myjemy, obieramy i kroimy w kosteczkę.
Posypujemy cynamonem i mieszamy, aby całe były
nim pokryte. 
W jednej misce łączymy suche składniki: mąkę,
proszek do pieczenia, cukier i cukier waniliowy. W
drugiej łączymy mokre składniki: mleko, jajka i
olej. Mokre składniki wlewamy do suchych i bardzo
szybko, niedbale mieszamy. Dodajemy jabłka z
cynamonem i delikatnie, szybko łączymy z
ciastem. Ciasto wlewamy do papierowych papilotek na
muffiny lub foremek silikonowych. 

Część jabłek możecie zostawić i ułożyć na wierzchu
muffin, delikatnie wciskając w ciasto. 
Pieczemy w temperaturze 200°C przez 25
minut. Upieczone i ostudzone muffiny można posypać
cukrem pudrem.
Smacznego!

                                              Kinga Rogowska

.

Rockstar Games

.
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