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Maksymilian
Suszko - uczeń
klasy IV, 
Ksenia Kuczyńska -
uczennica klasy Vb,
Paweł Mironczuk -
uczeń klasy VI, 
Gabriel Pach -
uczeń klasy VI,

Mateusz
Siemionczyk z
klasy VII,  
Jakub Odzijewicz z
klasy VIII, 
Damian Dmitruk z
klasy VIII.

Patrycja Niewińska,
Daria Niesteruk   

STYPENDIA  DLA NAJLEPSZYCH           
  

                                    

Stypendia wójta
przyznawane są
uczniom, którzy
uzyskali średnią
ocen co najmniej 4,
5 oraz bardzo dobrą
ocenę  zachowanie.
Stypendia za I
półrocze roku
szkolnego
2018/2019
otrzymali:

po 150 zł
miesięcznie:
Oriana Struczyk -
uczennica klasy IV,
Dawid Żużel -
uczeń klasy V a,
Hektor Struczyk -
uczeń klasy V b;
po 100 zł
miesięcznie:
Julianna Rola  z 
klasy IV,  

Julia Katarzyna
Horodecka z klasy
V b;
po 50 zł
miesięcznie:
Hanna Kukołka z
klasy IV, 
Karolina Rogowska
z klasy IV, 

Dnia 15 lutego 2019 r. Wójt Gminy Orla,
pan Leon Pawluczuk wręczył 17 uczniom
naszej szkoły listy gratulacyjne za wysokie
wyniki.
         

.
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 Walentynki - święto
zakochanych to doskonała
okazja na zorganizowanie
wielu tematycznych atrakcji
w szkołach. 

.

.

.

Tego dnia ludzie wysyłają do bliskich „walentynkę" - wiersz, podziękowanie albo wyznanie miłosne. Niekiedy
obdarzają się upominkami. Walentynki to szczególny dzień, na który warto starannie przygotować coś
wyjątkowego. Tak właśnie było w naszej szkole. 
14 lutego prawie wszyscy uczniowie mieli jakiś element garderoby w kolorze czerwonym. Samorząd szkolny
zadbał o pocztę walentynkową. Od rana na korytarzu stała skrzynka, do której uczniowie wrzucali kartki z
ciekawymi wierszykami czy życzeniami. Później trafiły one do adresatów. Na czwartej lekcji odbył się niezwykły
koncert życzeń. Były wiersze, skecze, piosenki, które dostarczyły mnóstwo zabawy i niezapomnianych
wzruszeń.

                                                                   Daria Niesteruk
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Jeden grosz znaczy
niewiele, ale Góra

Grosza...

Co roku w szkołach i przedszkolach odbywa
się wielka zbiórka monet pod nazwą "Góra
Grosza".

.
Celem, na który zbierane są drobne monety, jest
pomoc dzieciom, wychowującym się w domach
dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale
najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne
– pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może
niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla
dobra potrzebujących. Akcja ta łączy pokolenia.
„Grosze” zbierają wszyscy: dzieci, rodzice,
dziadkowie. Udało nam się zebrać 717,05 zł!
Najwięcej monet zebrali uczniowie klasy II – 207,40 zł.
Pierwszoklasiści zebrali 95,18 zł, a klasa V ”b” – 86,98
zł.

.

.

W Centrum Edukacji i Promocji Kultury
Białoruskiej w Szczytach-Dzięciołowie

Uczniowie klasy IV wyjeżdżali w dniu 14 lutego 2019
roku do Centrum Edukacji i Promocji Kultury
Białoruskiej w Szczytach-Dzięciołowie.Wzięli udział
w udział w warsztatach, podczas których wykonywali
lalki ze słomy. Następnego dnia,15 lutego do Szczyt
pojechali uczniowie klas  III i VI, by uczestniczyć w
warsztatach ikonograficznych. Poznali etapy pisania
ikony.

.
/

8 lutego w Centrum Kultury w Orli najmłodsi uczniowie
naszej szkoły obejrzeli spektakl Bożonarodzeniowy 
"DROGA DO BETLEJEM". Dzieciom widowisko
bardzo się podobało, mimo iż wystawiono je w języku
białoruskim. Po spektaklu dzieci mogły dotknąć
rekwizytów, wcielić się w role niektórych bohaterów.

.
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Maja Golonko uczennica klasy III została  laureatką
wojewódzkiego konkursu „112 RATUJE ŻYCIE”!

112 ratuje życie!

nasze talenty

11 lutego w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła
się uroczysta gala podsumowująca VI edycję
wojewódzkiego konkursu pod hasłem „112 RATUJE
ŻYCIE”. Okazją były OBCHODY DNIA NUMERU
ALARMOWEGO 112. Pomysłodawcą i patronem
przedsięwzięcia był Wojewoda Podlaski.
Współorganizatorzy to: Podlaski Kurator Oświaty i
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.
Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy na temat
numeru alarmowego 112 wśród uczniów oraz
propagowanie ich właściwych zachowań w sytuacjach
zagrożenia życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

MISTRZOSTWA GMINY W
TENISIE STOŁOWYM

.

W tym roku w konkursie wzięła udział rekordowa
liczba uczestników: 688 uczniów z 87 szkół
województwa podlaskiego. W kategorii PLAKAT prace
złożyło 443 uczniów z klas I-IV z 52 szkół
podstawowych. Nagrodzono 13 uczniów. Maja
Golonko uczennica klasy III otrzymała wyróżnienie.

W dniu 10 lutego 2019 r. w Szkole Podstawowej w Orli
odbyły się MISTRZOSTWA GMINY ORLA W TENISIE
STOŁOWYM. W zawodach brało udział 34
zawodników w różnych kategoriach wiekowych.
Startowali też nasi uczniowie, uzyskując czołowe
lokaty w swoich kategoriach:
Pietruczuk Sylwia - I miejsce
Peplińska Wiktoria - II miejsce
Tchórzewski Maksymilian, Dziubonos Łukasz - I
miejsce
Pach Gabriel, Dmitruk Damian - II miejsce
Niewiński Oskar - III miejsce.

.

.
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nasze podróże małe i duże

Dobry zawód - fajne
życie

.

.

. .

Obejrzały go maluchy z grup przedszkolnych 0b, 0c i
pierwszaki w dniu 15. 01. 2019 r. w Operze i
Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Ciekawa gra
aktorska, efekty akustyczne i wizualne wywarły na
dzieciach ogromne wrażenie, poruszyły ich
wyobraźnię i wrażliwość. „Brzydki Kaczorek” pomaga
zrozumieć, że najważniejsze nie jest to, jak
wyglądamy czy skąd pochodzimy, ale to, co każdy z
nas ma w środku. Pikanterii wyjazdowi dodała
nieoczekiwana zimowa sceneria.

Uczniowie klasy III gimnazjum zwiedzili kolejną szkołę,
w której mogą od września kontynuować naukę. Było
to Technikum Leśne w Białowieży. Zapoznali się z
działalnością szkoły, profilami kształcenia, zobaczyli
nietypowe klasopracownie. Najwięcej emocji
dostarczyły zajęcia na szkolnej strzelnicy. Potem
pojechali do Fabryki Mebli „Forte”  w Hajnówce -
jednego z największych europejskich producentów
mebli do samodzielnego montażu. 
Wyjazd zorganizowano dnia 26 lutego 2019 r. w
ramach projektu „Dobry zawód-fajne życie-
popularyzacja kształcenia zawodowego w
województwie podlaskim”.

 Zimowa podróż do Opery Podlaskiej

"Brzydki Kaczorek" to spektakl muzyczny,
wyreżyserowany w oparciu o baśń H. Ch. Andersena,
Opowiada o inności i związanej z nią samotności, ale
także o wielkiej mocy przyjaźni. Nawiązuje do
problemów współczesnych ludzi, zarówno tych
najmłodszych, jak i dorosłych. Brak zrozumienia i brak
chęci poznania drugiego człowieka są największym
niebezpieczeństwem codziennych relacji
międzyludzkich. 
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Nasza nauczycielka mówi sama do
siebie, czy wasza też?
- Nie, nasza myśli, że jej słuchamy!

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
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Zagraj z nami w... 

Dying light - premiera 27.01.2015
Jest to jedna z najlepszych gier o zombie, która
została stworzona przez polskie studio Techland. Tytuł
przenosi nas do miasta Harran opanowanego przez
plagę zombie. Wcielamy się w postać Kyle'a Crane'na.
Jest on jednym z agentów GRE, instytutu zdrowia.
Został wysłany w celu zdobycia antidotum na wirusa
"Harran". Warto też wspomnieć o możliwości
tworzenia i ulepszania broni. Gra może i ma 4 lata, ale
nadal jest ładna. Mechanika walki i wspinaczki są
bardzo płynne. Całą grę można przejść z przyjaciółmi
(do 4 osób). Gra posiada dodatek The following oraz
tryb battle royal Bad blood. Następna część ukaże się
dopiero w 2020 roku.
 Cała gra jest bardzo dobra, chociaż jest stara i tak
bardzo dużo osób w nią gra. Czekamy już tylko na
kontynuację. Gra otrzymuje od nas ocenę 8/10.
            
Polecają:  Kamil Kubajewski i Paweł Pachwicewicz

.

ŚMIECHU WARTE

- Tato, co to jest?
- To są czarne jagody, synku.
- A dlaczego są czerwone?
- Bo są jeszcze zielone.

Szpieg szukał kontaktu, ale natknął się na wtyczkę.

Płynie dwóch gości łódką. Jeden z nich pyta:
- Która godzina?
Drugi wyciąga termometr i mówi:
- Jutro poniedziałek.

Nauczyciel pyta dzieci w klasie: 
- Czy wiecie dzieci jaki ptak nie
buduje gniazd?
- Zgłasza się Jasio: Tak! To
kukułka!
- Nauczyciel: A czemu nie buduje?
- Jasio: No bo mieszka w
zegarach.
Wyboru dokonali: Kamil Kubajewski
i Paweł Pachwicewicz
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