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Witaj, wiosno!
Początkowo
używano formy
"wagusy" (użył jej
m. in. S. Żeromski
w swojej powieści
„Przedwiośnie”). 

Przedszkolaki
wagarują?
Już  dzień
wcześniej,orlańskie
maluchy witały

wiosnę. Przedszkolaki
z grupy 0b i 0c
spacerowały
ulicami Orli,
poszukując jej
oznak. Zobaczyły
lecące kluczem
gęsi, rozkwitające
w ogródkach
krokusy i
przebiśniegi. 

cd. na str. 2

Skąd się wziął
dzień
wagarowicza?

W pierwszy dzień
wiosny
kalendarzowej w
Polsce (i niektórych
regionach Litwy)
obchodzony jest
dzień wagarowicza.
Nie wiadomo

dokładnie, kiedy i w
jakich
okolicznościach się
pojawił. Można
jednak łatwo
zrozumieć, że
pierwszy dzień
wiosny to idealny
moment, żeby
spędzić trochę
czasu poza
szkolnymi murami.

Wagary-co to
znaczy?
Samo słowo
wagary pochodzi
od łacińskiego
vagari, czyli
"włóczyć się".
Określenie to w
Polsce
rozpowszechniło
się dopiero na
przełomie XIX i XX
wieku. 
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Poczuły powiew wiosennego wiatru i ciepło
marcowych promieni słońca. Następnego dnia
przedszkolaki wraz z uczniami klasy I pojechały do
Hajnowskiego Domu Kultury na spektakl teatralny
"Zośka, Piraci i wielka draka". Po powrocie do szkoły
dzieci skupiły się na pracach plastycznych o tematyce
wiosennej. 
A jednak dzień wagarowicza można spędzić w
szkole!
Starsi uczniowie spędzili ten dzień w szkole. Było
pracowicie i wesoło! Już kilka dni wcześniej
wychowawcy wylosowali swoim klasom wiosenne
kolory: pomarańczowy, różowy, żółty, błękitny,
fioletowy, ciemny niebieski, zielony, biały, czerwony. 

Uczniowie przyszli do szkoły ubrani na
kolorowo. Dzieci z klasy IV wykonały wiosenne
plakaty. Uczniowie z klas Va, Vb, VI, VII uczestniczyli
w mediacjach uczniowskich na temat: "Słowa mogą
zranić i leczyć". Najstarsi uczniowie -z kl. VIII i III
gimnazjum - wyjeżdżali do Bielska Podlaskiego na dni
otwarte w szkołach średnich. Później odbyły się
rozgrywki w unihokeja dziewcząt, mecz piłki nożnej
chłopców i mecz piłki w siatkowej. Najzdolniejsi
matematycy z naszej szkoły wzięli udział w konkursie
matematycznym "Kangur", a sportowcy rozegrali
eliminacje szkolne w turnieju Bezpieczeństwo w
Ruchu Drogowym. 
                                Sylwia Pietruczuk
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"Emilka Walendziak ma pięć lat. Gdy się urodziła, była zdrową dziewczynką, rozwijała się prawidłowo. Była
żywa, ruchliwa, uśmiechnięta. (...). Pewnej niedzieli Emilka zbudziła się  i krzyknęła: „Mamo”. Poszłam do jej
pokoju i spytałam, czy dać jej pić, a ona nawet nie zareagowała. Jej oczka patrzyły w jedno miejsce, nie
odzywała się. Wezwaliśmy pogotowie. Dziewczynka trafiła do białostockiego DSK. Okazało się, że ma guza
mózgu. Lekarze zaczęli walkę o życie dziecka".
Emilka przeszła operację, chemioterapię, kolejną operację. Rodzinie wydawało się, że już pokonali chorobę.
Jednak nie. Lekarze w kraju załamali ręce. Szansę dziewczynce dali lekarze z Austrii. Niestety, walka o zdrowie
Emilki kosztuje. I tu włączyli się, jak zwykle, ludzie dobrej woli, ludzie o wielkich sercach. Koncerty, licytacje,
akcje charytatywne...My też chcieliśmy pomóc, chociaż odrobinkę. Tym bardziej, że mama Emilki niedawno
była uczennicą naszej szkoły. Urządziliśmy kiermasz ciast. W dniu 23 marca w naszej szkole było bardzo
słodko!. Babeczki, szyszki, serniki, kokosanki... Palce lizać ! 
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy przynieśli ciasto, a także tym, którzy je kupowali.
Dochód został przekazany na leczenie Emilki Walendziak. Dziękujemy za Wasze wielkie serca !!!
                                                     Andżelika Sakowska, Natalia Kościk

Warto pomagać

Kiermasz ciast 
dla Emilki Walendziak

...

...

....
...
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W dniu
29.03.2019r.
komisja
konkursowa
obejrzała i
oceniła kartki

przygotowa-
ne przez
dzieci na
konkurs
"Najpiekniej-
sza kartka
wielkanocna". 

Pielęgnujemy
zwyczaje
przodków
Tydzień przed
Wielkim Postem
urządziliśmy w
szkole "tłusty
czwartek i
maślenicę"
(zapusty
prawosławne.
Ten zwyczaj 

przeniknął na
Podlasie z
Białorusi. Ostatni
tydzień
karnawału był
tam obchodzo-
ny bardzo
uroczyście...

 NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA                   
WIELKANOCNA                

Wszystkie kartki wykonano własnoręcznie. Widniały na nich pisanki,
baranki, koszyczki, zajączki i kurczaczki, a wiosenne odcienie zieleni i
żółci przykuwały wzrok. Po przeanalizowaniu treści pod kątem zgodności
z tematem konkursu i estetyki wykonania oraz ogólnego wrażenia
artystycznego nagrodzono i wyróżniono ich autorów w dwóch kategoriach
wiekowych.
Oddział przedszkolny:
I miejsce - Miłosz Nikitiuk; II miejsce - Oliwier Jaroszewicz;
III miejsce - Eliasz Mirończuk; wyróżnienie – Zuzanna Kubaj.
Klasy I – III:
I miejsce - Lena Kubajewska; II miejsce - Maja Golonko;
III miejsce - Filip Stepaniuk; wyróżnienie – Filip Stepaniuk. Hanna Cetra.
 
Kartki zostały przeznaczone na KIERMASZ DLA EMILKI, który odbył się
7 kwietnia 2019r.  w Gminnym Centrum Kultury w Orli.

i nosił nazwę "Maślenica". Nazwa
wzięła się stąd, że w tym okresie
na wsi cielą się krowy i głównym
pożywieniem staje się mleko,
masło i ser. Najbardziej uroczyście
w tym tygodniu obchodzono 
czwartek-w każdej chacie
odbywała się wówczas uroczysta
kolacja. Spożywano placki z mąki
żytniej lub pszennej, masło, twaróg
oraz potrawy mięsne. 
     Przedstawiciele samorządu
szkolnego sprzedawali w tym dniu
pączki. W klasach częstowaliśmy
się "blinami" (naleśnikami) na
słodko.

...
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nasze podróże małe i duże

Dobry zawód - fajne życie

Nasi gimnazjaliści wzięli udział w targach edukacyjno-
zawodowych, które odbyły się 27 marca 2019 r. w
Centrum Konferencyjnym Hotelu „Unibus” w Bielsku
Podlaskim. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach
projektu „Dobry zawód – fajne życie”, którego celem
jest popularyzacja kształcenia zawodowego w
województwie. Uczniowie  poznali oferty kształcenia
techników i szkół branżowych oraz odbyli spotkana
mentoringowe z pracodawcami. Wypełniali testy
predyspozycji zawodowych - otrzymali w zamian bluzy
sportowe (czerwone!), obejrzeli prezentacje
przedsiębiorstw i szkół średnich - otrzymali mnóstwo
gadżetów (długopisy, notatniki, foldery, kubki, smycze
itd.). 

Wszystkich uczestników zafascynował inteligentny
robot EuGenius, który przyjechał do nas z Wrocławia.
"Gienek" chętnie wchodzi w interakcje z ludźmi, ceni
poczucie humoru, wita gości, opowiada ciekawe
historie.
Głównym celem targów jest uświadomienie młodzieży
w jak dużym stopniu ich przyszłość zależy od
przemyślanego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej,
zaprezentowanie gimnazjalistom aktualnej i pełnej
oferty edukacyjnej 

wszystkich szkół średnich działających na terenie
powiatu bielskiego i powiatów ościennych oraz
przygotowanie ich do świadomego i efektywnego
planowania kariery i wyboru własnej ścieżki
edukacyjno-zawodowej.

.

.

.

.
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Przygoda z żubrem i... płazami
 Żubr to największy ssak lądowy Europy i nasze
„dobro narodowe". W roku 2019 Białowieski Park
Narodowy obchodzi 90 rocznicę restytucji żubra w
Puszczy Białowieskiej. Dzięki wspólnemu wysiłkowi
wielu osób zaangażowanych w restytucję, udało się
przywrócić światu ten gatunek, a współcześnie
populacja żubrów systematycznie wzrasta. 

26 marca uczniowie klasy 4 i 6 wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników Białowieskiego
Parku Narodowego.
Uczniowie klasy czwartej spędzili czas na ,,Przygodzie z żubrem”. Poznali historię żubrów, biologię tego
gatunku, proces przywracania żubra naturze i jego ochronę. Po zajęciach uczestnicy uczyli się i bawili na
stanowiskach edukacyjnych w Pawilonie Edukacyjnym.
Druga grupa uczniów (kl. 6) zapoznała się bliżej z biologią płazów, ich znaczeniem oraz sposobami ochrony
tych pożytecznych zwierząt. Czynnie uczestniczyli w Akcji Pomocy Płazom, w bezpieczny dla siebie oraz
zwierząt sposób, przenosząc je na drugą stronę drogi i jednocześnie ucząc się rozróżniać podstawowe gatunki.
Płazy to zwierzęta często spotykane, jednak z reguły dość słabo znane. Choć nie są tak majestatyczne jak
żubry ani barwne jak ptaki, to z pewnością warto bliżej je poznać. Obecnie wszystkie krajowe gatunki płazów
podlegają ścisłej ochronie gatunkowej.

.

.
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nasze talenty

Aktorzy są wśród nas...

27 marca 2019 r. w Białymstoku odbył się KONKURS
ZESPOŁÓW TEATRALNYCH W JĘZYKU
BIAŁORUSKIM. Naszą szkołę reprezentowała grupa
teatralna EDM z przedstawieniem ,,Rekruty”. Na
scenie zaprezentowało się 8 zespołów. Nasi
uczniowie zajęli II miejsce. Uczennica Daria Niesteruk
otrzymała  indywidualną nagrodę za wyróżniającą grę
aktorską.
                                         Sylwia Pietruczuk

Teatr - to miejsce zaczarowane, w którym doznajemy
niesamowitych emocji, a aktorzy wcielają się w
zupełnie inne osoby, zwierzęta, postacie realne i
fantastyczne. 
  

W piątek, 29. 03. 2019 r. nasze przedszkolaki
przeniosły się w zaczarowany świat poezji i teatru.
Mogły obejrzeć przedstawienie "O jeżyku, który
szukał przyjaciela" w wykonaniu grupy teatralnej
"Bajka" oraz inscenizację do zabawnych piosenek w
wykonaniu dzieci z grupy 5-latków. Wysłuchały
również wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima z
oprawą sceniczną w wykonaniu młodzieży ze
Szkolnego Koła Wolontariatu.Na koniec odbyły się
warsztaty, podczas których maluchy poznały pracę
aktora. 

. .
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Recytują w języku
białoruskim-

RODNAJE SŁOWA 
eliminacje rejonowe

Dnia 06.03.2019 w Gminnym Ośrodku Kultury w Orli odbył się konkurs recytatorski "Rodnaje Słowa". Do
konkursu przystąpiło dużo recytatorów i każdy z nich przepięknie prezentował swój wiersz. Nasi uczniowie też
brali w tym udział, zajmując następujące miejsca: w kategorii klas I-III:
I miejsce - Matviy Andrieiev kl. II,
 II miejsce - Taisa Kuczyńska kl. III, 
III miejsce - Aleksandra Sawicka kl. I
w kategorii klas IV - VI:
I miejsce - Gabriel Pach kl. VI,
 II miejsce - Oriana Struczyk kl. IV, 
III miejsce - Hanna Kukołka kl. IV, wyróżnienie - Julianna Rola kl. IV
w kategorii klas VII - VIII:
II miejsce - Daria Niesteruk kl. VII i Damian Dmitruk z kl. VIII.
                            
                                                                                                     Daria Niesteruk

.

Hania Kukołka

Daria NiesterukUczestnicy konkursu

.

.

.

.
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Recytują w języku
białoruskim-
RODNAJE SŁOWA 
eliminacje centralne

Dnia 22 marca 2019 r. odbyły się eliminacje centralne 48. konkursu recytatorskiego z języka białoruskiego
„Rodnaje słowa”. Naszą szkołę reprezentowało 8 uczniów. Wśród nagrodzonych za najlepszą recytację
znalazło się pięć osób. W kategorii kl. I-III II miejsce zajął Matviy Andrieiev, a wyróżnienie otrzymała Taisa
Kuczyńska. W kategoria kl. IV-VI Hanna Kukołka zajęła III. miejsce, a w kategorii kl. VII-VIII i gimnazjum
również III miejsce przypadło Darii Niesteruk.
- Daria, jak się czułaś przed występem? Miałaś tremę?
- Przed występem nie, dopiero gdy wyczytano moje nazwisko serce zaczęło mi szybciej bić. Ale tylko przez
chwilę. Po występie czułam dumę, bo dobrze mi poszło.
- Długo się przygotowywałaś?
- Zajęło mi to kilka dni..
-Lubisz recytować?
- Bardzo! Lubię tez występować na scenie.   
-Super! Życzę Ci dalszych sukcesów.
                                                         Z Darią Niesteruk rozmawiała jej koleżanka Patrycja Niewińska

8 marca - Święto Kobiet
W dniu 8 marca z okazji Święta Kobiet uczniowie
naszej szkoły występowali przed publicznością
zgromadzoną w Gminnym Centrum Kultury w Orli
oraz w Akacjowym Domu Seniora w Knorydach.
 W występach uczestniczyła grupa teatralna "Bajka" i
zespół wokalny "1/3" oraz , który recytował
wiersze.Gabriel Pach Uczniowie wręczyli seniorkom
laurki i kwiaty wykonane w ramach działalności
Samorządu i Szkolnego Koła Wolontariatu.

. .
. .
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Zagraj z nami  w ...

.

Bloodborne -  premiera 24.03.2015
Ta gra jest od znanego studia fromsoftware znanego
z serii bardzo trudnych gier pt. Dark Souls. Została
ona wydana wyłącznie na ps4. Tytuł ten wyróżnia się
wspaniałą oprawą audiowizualną. Gra polega na
przemierzaniu miasta Yharnam objętego plagą, które
przemierzamy nocą nazywaną nocą łowów i zabijaniu
wielkich potworów. Fabuły jest tam wystarczająco
mało, ponieważ nie gra ona tu kluczowej roli tylko
ciągłe zgony naszego bohatera i ciągłe staranie się
aby przejść dalej. W grze mamy bronie
transformujące się np. w dłuższy miecz lub duży młot.
Za samo wejście na arenę bossa dostajemy specjalne
punkty wglądu a za pokonanie go dostajemy aż trzy
punkty wglądu. Dzięki tym punktom możemy grać z
przyjaciółmi i wspólnie przemierzać skażone miasto.
Gra otrzymała także dodatek pt. The old hunters.
Dodatek ten jest jeszcze trudniejszy ale też o wiele
lepszy. Gra otrzymuje od nas ocenę 9/10.
            
Kamil Kubajewski i Paweł Pachwicewicz | "Polecamy"

Mąż do żony:
- Wiosna przyszła, taka piękna pogoda, a ty męczysz
się myciem podłóg. Wyszłabyś lepiej na dwór i umyła
samochód...

Żona przegląda kobiecą prasę. Nagle z przerażeniem
zrywa się z fotela i biegnie do męża: 
- Kochanie, czy Ty wiesz ile trzeba biegać, żeby
spalić jednego pączka?!
Mąż leniwie odrywa wzrok od telewizora, a gębę od
piwa: 
- A po jakiego diabła palić pączki?!
                                          Kamil Kubajewski

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

PoTWORY z naszych
zeszytów

*Adam Mickiewicz urodził się w
Zaosiu koło nowego ogródka.
   *100*200=2" (skreślanie zer)
*Józef Piłsódzki
   *Cześnik - wólkan, aż nie miło.
*Zad.: Wyjaśnij jak powstał węgiel
kamienny.
A więc zaczęło się to w czasach,
kiedy w Ziemię uderzyła duuuuuża
asteroida i spowodowało to
wyginięcie dinozaurów i obumarcie
roślin.
  *Zawsze się ukryje rąbek           
 tajemnicy.

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

*Zad. Wyjaśnij co to depresja.
Depresja - taka choroba
psychiczna. (to była geografia)
*Rysunek stylistyczny (chodziło o
rysunek satyryczny).
*Moim dzisiejszym rozmówcą jest
człowiek rzucany jak liść na
wietrze.
*Dziękuję za poświęcony czas i
życzę powodzenia w dalszej
tułaczce.
*Na rozmowie od razu dostałem
pracę.

Wyszukała: Kinga Rogowska

.
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