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W niedzielę 11
listopada 2018 roku
obchodziliśmy
setną rocznicę
odzyskania przez
Polskę
niepodległości.   
Narodowe Święto
Niepodległości to
dla Polaków jedno z
najważniejszych
świąt
państwowych.

 Po 123 latach
zaborów – niewoli
naznaczonej walką,
cierpieniem i
wysiłkiem wielu
pokoleń Polek i
Polaków – nasz
kraj odzyskał
upragnioną
wolność.  Polska
wróciła na mapy
świata. 
Podczas obchodów

11 listopada czcimy
pamięć tych,
którym
zawdzięczamy
własne państwo,
którym udało się
podnieść kraj z
ogromnych
zniszczeń I wojny
światowej.

W naszej
miejscowości
również uroczyście
świętowano ten
dzień. Przed
kościołem
odsłonięto kamień z
pamiątkową tablicą.
Po mszy
przemaszerowano
ulicami Orli do
gmachu Gminnego
Ośrodka Kultury,

gdzie
kontynuowano
uroczystości. Na
scenie
zaprezentowali się
nasi uczniowie   
oraz zaproszeni
goście. 

  Setna rocznica 
odzyskania niepodległości

..
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RAZEM DLA
NIEPODLEGŁEJ
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Świętujmy razem 100-lecie
odzyskania

niepodległości! 

. 
Minister Edukacji Narodowej wspólnie z Radą Dzieci i
Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej zaprosili
wszystkie przedszkola, szkoły oraz placówki
oświatowe w kraju i za granicą do włączenia się w
akcję „Rekord dla Niepodległej”. W piątek, 9 listopada
2018 r. o godzinie 11:11, w ramach świętowania 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
wspólnie zaśpiewaliśmy 4-zwrotkowy hymn narodowy
"Mazurek Dąbrowskiego". Nasza szkoła również
włączyła się do tej akcji.

.

Uczniowie klasy III gimnazjum biorą udział w projekcie
„Dobry zawód-fajne życie-popularyzacja kształcenia
zawodowego w województwie podlaskim”. Dnia 14
listopada 2018 r. wyjeżdżali do Zespołu Szkół nr 1 im.
Marszałka J. K. Piłsudskiego w Bielsku
Podlaskim.Zapoznali się z profilami kształcenia,
działalnością szkoły, planowanymi kierunkami
kształcenia. Po obiedzie pojechali do firmy Danwood S.
A. Zwiedzili placówkę, zapoznali się z działalnością
firmy, przewidywanym zapotrzebowaniem na
pracowników, zatrudnieniem, możliwościami rozwoju.

. .

Głównym celem projektu jest popularyzacja
kształcenia zawodowego, zarówno wśród młodzieży
szkół gimnazjalnych, jak i ich rodziców, którzy
odgrywają kluczową rolę w planowaniu ścieżki
edukacji swoich dzieci. Zadaniem Projektu jest
ukazanie walorów i możliwości, ale głównie korzyści,
jakie mogą osiągnąć młodzi ludzie, wybierając dalszą
edukację prowadzącą do uzyskania uprawnień do
pracy w określonym zawodzie i na konkretnym
stanowisku. Więcej o projekcie: 
www.umbielskpodlaski.pl/

.

.

. .

http://www.umbielskpodlaski.pl/pl/strona/dobry-zaw%C3%B3d-%E2%80%93-fajne-%C5%BCycie
http://www.umbielskpodlaski.pl/pl/strona/dobry-zaw%C3%B3d-%E2%80%93-fajne-%C5%BCycie
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nasze talenty

Rekruty, czyli..."do wojska
marsz"

.

. .

Fundacja EDM wspólnie z dziećmi i młodzieżą ze
Szkoły Podstawowej z dnjb w Orli przy współudziale
finansowym Województwa Podlaskiego zrealizowała
projekt pt."Zróbmy sobie teatr".  W dniu 19
października 2018 r.  przedstawiono szerokiej
publiczności efekty kilkumiesięcznej pracy. W
udostępnionym tego dnia dla zwiedzających nowym
budynku Centrum Kultury w Orli uczniowie wystawili
sztukę teatralną pt.: „Rekruty”. Przypomnieli
zgromadzonym widzom, jak wyglądało w latach 50. XX
wieku pożegnanie młodych chłopców odchodzących
do wojska. W holu można było obejrzeć przygotowaną 
wystawę starych zdjęć i eksponatów pozyskanych w
trakcie badań terenowych. 
Sztukę „Rekruty” uczniowie jeszcze kilkakrotnie
przedstawiali szerokiej publiczności.

. .

r. W dniu 10 listopada 2018 r. oglądali ich widzowie w
Bielskim Domu Kultury. 17 listopada 2018 występowali
w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych, a dzień
później w Hajnowskim Domu Kultury. Natomiast
25.11.2018 r. w Malinnikach odbyło się podsumowanie
całego projektu i pracy młodzieży. 
Spektakl można obejrzeć w internecie-link do filmu:
https://youtu.be/NRuk1UogM9E
                        Daria Niesteruk i Patrycja Niewińska

fundacja EDM

Fundacja EDM fundacja EDM

. .
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„Niezwyciężeni 1918-2018.
Pokolenia niepodległej” -
Białystok, 22 listopada 2018

Konkurs Piosenki
Patriotycznej

Nasze laureatki

.

Instytut Pamięci Narodowej z okazji 100 rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizował
konkurs „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia
Niepodległej” w celu upamiętnienia osób, które
zasłużyły się czynnie dla niepodległości Ojczyzny w
okresie przed I wojną światową lub podczas jej trwania,
a także w okresie walk orężnych polskich w latach
1918–1921 na obszarze Polski.
Do zadań uczestników konkursu należało zebranie
informacji o bohaterze, stworzenie 3,5 minutowego
filmu, plakatu lub vlogu o zasługach i działalności
wybranej postaci, upowszechnienie wyników swej
pracy poprzez przedstawienie bohatera społeczności
lokalnej lub szkolnej. Nadesłano 98 vlogów, 169 filmów
i 25 plakatów edukacyjnych. Nagrodzone prace zostały
pokazane podczas wręczania nagród na gali, która
odbyła się 22 listopada 2018 roku w siedzibie IPN-u w
Białymstoku. 

Absolwentki Gimnazjum w Orli, obecnie uczennice II
LO z bjn w Bielsku Podlaskim: Aleksandra
Bowtruczuk, Maja Oksentowicz i Aleksandra Rogoza
wyróżniły się filmem o Tadeuszu Wróblewskim i miały
zaszczyt uczestniczyć w rozdaniu nagród i dyplomów
najlepszym uczestnikom konkursu.
       
                      Sandra Bowtruczuk

Wiktoria Peplńska Gabryś P. i Maks T.

Tradycyjnie, w listopadzie odbył się Konkurs Piosenki
Patriotycznej. Laureatami szkolnego etapu zostali:
Wiktoria Peplińska z kl. VII i duet - Gabryś Pach (kl.
VI), Maks Tchórzewski (kl. Va).  Drugie miejsce
wyśpiewała Oriana Struczyk, a trzecie-duet: Wiktoria
Peplińska, Sylwia Pietruczuk oraz dziewczęta: Ksenia
Kuczyńska, Roksana Spora, Oliwia Milewska. Wiktoria
zdobyła wyróżnienie na etapie rejonowym tego
konkursu, który odbył się w Zespole Szkół nr 1 w
Bielsku Podlaskim.

strona IPN Białystok

.

Internet .
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"Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli,
Którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli."
J. Kochanowski

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA DZIEŃ
KUNDELKA

Samorząd szkolny zorganizował w
dniu 16 listopada 2018 r.  dyskotekę
andrzejkową. Tym razem do
wspólnej zabawy zaprosiliśmy
uczniów z Dubicz Cerkiewnych.
Tańce urozmaiciliśmy wróżbami
andrzejkowymi.

"Pola nadziei"
Uczniowie ze Szkolnego Koła
Wolontariatu zasadzili żonkile -
kwiaty nadziei. Mają one
przypominać nam o ludziach
cierpiących, oczekujących naszej
pomocy i opieki w trudnym okresie
"odchodzenia z tego świata".

.

Dzieci z oddziału przedszkolnego
świętowały Dzień Pluszowego
Misia. Zajęcia zorganizowała
młodzież działająca w Szkolnym
Kole Wolontariatu. Dzieci świetnie
bawiły się ze swoimi misiami. Wiele
radości było w trakcie zabawy
ruchowej "Misie zjadają miodek".
Przedszkolaki zamieniły się także
w misie, wykonując sobie misiowe
zdjęcie. W ramach relaksu
obejrzały bajkę, a na koniec
wykonały pracę plastyczną
(wycinały i wyklejały misia).

 Największą
atrakcją była 
jednak ścianka, 
przy której
robiliśmy
pamiątkowe
fotki. Pomysł 
był świetny,
oczekujemy
kolejnej
dyskoteki.   
       Daria N.,     
    Patrycja N.

.

Szkolne Koło Wolontariatu
zorganizowało dla dzieci z oddziału
przedszkolnego zajęcia
poświęcone psom. Celem zajęć
było przekazanie idei opieki nad
zwierzętami. 
Dzieci wysłuchały wierszy o
pieskach, obejrzały bajkę,
zapoznały się z różnymi rasami
psów, a także z ich
temperamentami i potrzebami.
Dzieci wypowiadały się na temat
swoich piesków i opieki nad nimi,
śpiewały piosenki, a na koniec
kolorowały urocze kundelki. 
Było miło i wesoło.

Dzień misia

Dzień misia

.

gif

.

.
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Zespół redakcyjny tworzą:
Eugenia Bazyluk - red. naczelny
Dziennikarze:
Daria Niesteruk, Patrycja
Niewińska, Kinga Rogowska, 

to i owo

Zagraj z nami w ...

Farming Simulator 19 
Premiera-20.10.2018r. Gra jest następną z cyklu
odsłoną serii Farming Simulator. W porównaniu do
poprzedniej części mechanika nie ulega zmianom, lecz
grafika,inne funkcje oraz nowe maszyny rolnicze już
tak. ciekawym rozwiązaniem, które został
wprowadzone to możliwość sprzedaży dowolnego
posiadanego budynku (nawet domu) oraz postawienie
ich na dowolnym ówcześnie zakupionym gruncie.
Żeby móc ścinać drzewa, w odróżnieniu od
poprzedniej części, trzeba najpierw kupić ziemię,  na
której zostały posadzone. Całkiem fajnym
rozwiązaniem jest również pominięcie nocy, śpiąc w
domu. W najnowszej odsłonie dodano także rowy
rodzaj rośliny, czyli bawełnę. Aby zwiększyć żyzność
pola można je obsypać wapnem. W tej odsłonie
zmianą na plus na pewno jest też poprawienie wnętrz
pojazdów.
 
Paweł Pachwicewicz i Kamil Kubajewski

Śmiechu warte
- Jasiu, a gdzie jest wasz tatuś? - dopytuje się
ciekawski sąsiad.
- Pojechał na trzy lata do Ameryki.
- A dlaczego was ze sobą nie zabrał?
- Bo my w tym napadzie nie braliśmy udziału.

Na lekcji geografii:
- Województwo podkarpackie graniczy ze Słowacją od
południa - mówi nauczycielka.
- A przed południem z kim graniczyło? - dopytuje się
Jasio.
Wybrali: Kamil Kubajewski i Paweł Pachwicewicz

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

Słodki kiermasz

Samorząd szkolny wraz ze
szkolnym kołem wolontariatu
zorganizował w dniu 31 X 2018 r.
kiermasz ciast. Za drobne opłaty
można było kupić przeróżne
smakołyki upieczone przez
chętnych uczniów (i ich mamy).
Zarobione w ten sposób pieniądze
zostały przeznaczone na prezenty
mikołajkowe dla dzieci z Domu
Dziecka w Białowieży.

Giants Software

mailto:orla-szkola@op.pl
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