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Choinka noworoczna

co w szkole piszczy

Dyskoteka dla maluchów trwała do godziny
14-tej. Chętni uczniowie mogli wziąć udział
w konkursie kolędniczym. 

.

Ważne miejsce w
kalendarzu imprez
szkolnych zajmuje
choinka
noworoczna.
Zazwyczaj impreza
ta  odbywa się  na
zakończenie
pierwszego semestru
nauki i jest jednym
najprzyjemniejszych
i najbardziej
oczekiwanych
wydarzeń. 

W bieżącym roku
szkolnym
uroczystość ta
odbyła się 14
stycznia. Już przed
godziną 10:00
szkoła wypełniła się
odświętnie
ubranymi uczniami.
Najpierw bawiły się
przedszkolaki i
uczniowie z klas

I-III. Odwiedził ich
św. Mikołaj i
obdarował
wszystkich
prezentami. Sale
lekcyjne zamieniły
się w kawiarenki, a
na stolikach
czekały na dzieci
przeróżne
smakołyki.

Natomiast
uczniowie z klas IV-
VIII i III gimnazjum
bawili się od godz.
15 do 19.
 
Na następnej
stronie -  krótka
fotorelacja z tej
uroczystości.

Patrycja Niewińska,
Daria Niesteruk

.
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Choinka noworoczna - 
fotorelacja

opracowały: 
Daria N. i Patrycja N.
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Wigilijne spotkanie
samotnych

 Święta Bożego Narodzenia dostarczają niepowtarzalnych wzruszeń i magicznych przeżyć, zwłaszcza, gdy
zasiadamy do wigilijnego stołu, słuchamy i śpiewamy kolędy.
Takich wzruszeń dostarczyła Wigilia dla Samotnych, która odbyła się 5 stycznia 2019 roku w sali bankietowej
"Maestro" w Orli. Organizatorem wigilijnego spotkania był Wójt Gminy Orla, pan Leon Pawluczuk oraz Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli, pani Marta Osa. Spotkanie przebiegło w miłej,
świątecznej atmosferze. Wieczór uświetniły występy zespołu wokalnego "1/3", grupy teatralnej "Bajka" oraz
młodzieżowego chórku cerkiewnego. Dzieci śpiewały świąteczne piosenki i kolędy, recytowały wiersze, tańczyły.
Przedstawienie poruszyło serca zgromadzonych. Występy oglądali też rodzice występujących dzieci i
zaproszeni goście.  Osoby samotne wróciły do swoich domów z drobnymi upominkami ufundowanymi przez
GOPS, stroikami przygotowanymi przez Samorząd Uczniowski we współpracy ze Szkolnym Kołem Wolontariatu
oraz kartkami świątecznymi wykonanymi na zajęciach koła plastycznego "Mały Artysta".

                                                       Opracowała: Wiktoria Peplińska
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 DZIEŃ BABCI I DZIADKA   
         W PRZEDSZKOLU 

.

..

Babcia z dziadkiem dziś świętują,
wszystkie dzieci więc pracują
Zetrą kurze w każdym kątku,
przypilnują dziś porządku.
Dzisiaj wszystkie smutki precz!
Święto Dziadków ważna rzecz!

W dniu 18. 01. 2019 r. pięciolatki świętowały Dzień Babci i Dziadka. Na tę okazję przygotowały część
artystyczną. Z przejęciem grały swoje role sceniczne, recytowały wiersze, śpiewały piosenki i kolędy, tańczyły.
Każde dziecko wręczyło swoim babciom i dziadkom ozdobne serduszka - w dowód miłości, aby okazać, jak
dużą rolę odgrywają w ich życiu. Przy herbatce i ciasteczkach dziadkowie i wnuczęta spędzili miłe chwile.
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Zagraj z nami w...

- Jesteś zadowolony z wakacji? -
pyta Jasia nauczycielka polskiego.
-Tak, pani profesor , ale nie tak,
żeby pisać o tym wypracowanie.

Pani pyta Jasia:
- Która rzeka jest dłuższa: Ren czy
Missisipi?
- Missisipi.
- Dobrze, Jasiu. A o ile jest
dłuższa?
- O sześć liter.

.

Metro Exodus premiera 15.02.2019r.
Metro to gra oparta na książce z uniwersum Metro.
Ten tytuł niewiele różni się od poprzednich części. W
wielu zadaniach gra daje nam dwa sposoby dotarcia do
celu: szybko dobiec do celu i pokonać kogo trzeba 
albo po drodze skupić się na eksploracji. Do
dyspozycji mamy wiele broni do pokonania różnych
mutantów. Rozsądniej jest chodzić w dzień i unikać
stad mutantów, niż chodzić w nocy i być cały czas
narażonym na ich ataki. Cała fabuła jest przedstawiona
bardzo dobrze i przejrzyście. Historia jest podzielona
na rozdziały, dzięki czemu mamy czas, aby zwiedzić
zrujnowane obrzeża Moskwy i samą Moskwę, tajgę,
wysuszone Morze Kaspijskie czy rozległe doliny. Gra
jest bardzo dobra i warta zagrania chociaż jej
dzisiejsza cena to 200 zł. Tytuł ten otrzymuje od nas
ocenę: solidne 8/10.

Polecają: Kamil Kubajewski i Paweł Pachwicewicz 

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

SZCZYPTA HUMORU
Jasiu pyta mamę:
- Mamo czy dziś jest piękny dzień?
- Dlaczego pytasz, synku ?
- Bo pani powiedziała, że pewnego pięknego dnia
zwariuje.

Nauczyciel na lekcji polskiego pyta Jasia:
- Jaki to czas? Ja się kąpię, ty się kąpiesz, on się
kąpie...
- Sobota wieczór, panie profesorze.
Kamil Kubajewski i Paweł Pachwicewicz
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