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Już absolwenci!

Uroczystość
zakończenia roku
szkolnego 2018/19
zdominowało
pożegnanie
uczniów klasy
ósmej oraz trzeciej
gimnazjum. Po raz
ostatni otrzymali
oni świadectwa w
tej szkole, a tym
samym rozpoczęli
nowy etap w życiu.

Pozostali uczniowie
również otrzymali
świadectwa
promocyjne,
nagrody za
szczególne
osiągnięcia i
aktywny udział w
życiu szkoły. 
Wójt Gminy Orla,
pan Leon
Pawluczuk wręczył 
listy stypendialne

za wysokie
osiągnięcia w
nauce. Stypendium 
w wysokości 150 zł
miesięcznie za
osiągnięcia
sportowe
otrzymał Maksymilian
Tchórzewski, uczeń
V klasy Szkoły
Podstawowej w
Orli.

Uczniowie kl.
III gimnazjum:
Dawid
Kukołka (śr.
4,5) i Piotr
Mironczuk (śr.
4,69)
otrzymali
jednorazowe
stypendia w
wysokości 250
zł, a uczniowie

kl. VIII: Jakub
Odzijewicz
(śr. 5.0) i
Damian
Dmitruk (śr.
5,0) -
stypendia po
750 zł (płatne
jednorazowo).
Cd. na str.2
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Ponadto stypendia w wysokości 150 zł otrzymali
uczniowie: 
z kl. Vb -  Hektor Struczyk (śr. 5,33), Julia Katarzyna
Horodecka (śr. 5,00) i Ksenia Kuczyńska (śr. 5,00);
z kl. Va - Dawid Żużel (śr. 5,08);
z kl. IV - Oriana Struczyk (śr. 5,38);
Po 100 zł będą otrzymywać uczniowie:
 z kl. VII - Mateusz Siemionczyk (śr. 4,80);
z kl. VI -  Gabriel Pach (śr. 4,93), Wiktoria Zalewska
(śr. 4, 86), Paweł Mironczuk (śr. 4,79);
śr. 4,z kl. Vb - Roksana Spora (śr. 4,93), Patrycja
Jakoniuk (śr. 4,92), Radion Andreiev (śr. 4,77);
z kl. Va - Dominika Leoniuk (śr.4,87), Alexia
Sasinowska (śr. 4,85), Laura Połowianiuk (śr. 4,77);
z kl. IV - Julianna Rola (śr. 4,92), Julia Oleszczuk (śr.
4,77), Oliwia Onopiuk (śr. 4,77);
stypendia po 50 zł otrzymali:
z kl. VII - Kamil Kubajewski (śr. 4,53);
z kl. VI - Dominika Bogacewicz (śr. 4,76);
z kl. Va - Piotr Osa (śr. 4,690, Nicola Rengajło (4,54);
z kl. IV - Hanna Kukołka (śr. 4,69), Dawid Jużwiuk śr
(4,67), Karolina Rogowska (śr. 4,58), Sebastian
Borawski (śr. 4,50).

Szkolny konkurs PIOSENKA RADOSNA

Tradycyjnie pod koniec maja pani Anna Fita
zorganizowała konkurs uwielbiany przez naszych
uczniów. Biorą w nim udział wszyscy uczniowie z klas
IV - VIII i gimnazjum. Sami przygotowują stroje,
dekoracje, choreografię do znanych piosenek, sami je
śpiewają. Świetnie się przy tym bawią.
W tym roku pierwsze miejsce zdobyli nasi
gimnazjaliści.
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nasze podróże małe i duże

Papugi i misie!

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

Kilka dni przed Dniem Dziecka, 28. 05. 2019 r. 
najmłodsze dzieci naszej szkoły, tzn. pięciolatki,
sześciolatki i pierwszaki pod opieką swoich
wychowawców  uczestniczyły w atrakcjach, których
dostarczył im wyjazd do Białegostoku. Dzieci
odwiedziły Papugarnię oraz Fabrykę Misia. Spotkanie
z papugami różnych gatunków zapewniło świetną
rozrywkę. Dzieci mogły poznać unikalne ptaki,
dotknąć je, a nawet nakarmić. Niesamowitej zabawy
dostarczył pobyt w Fabryce Misia. Maluchy korzystały
z zakręconych zjeżdżalni, torów przeszkód, trampolin
i innych przyrządów. Uczestniczyły też w
edukacyjnych warsztatach chemicznych. Wyjazd
dostarczył ciekawych przeżyć i miłych wrażeń.
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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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Działamy, pomagamy
Szkolni wolontariusze przekazali
zebraną karmę fundacji "Jedno
Serce Nie Da Rady".
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Na wiosnę, przed naszą szkołą pojawiają się żółte
żonkile. Nasze małe Pole Nadziei...Co roku kwiatów
przybywa. Tak jak przybywa osób wspierających
różne akcje naszych wolontariuszy. Dziękujemy.
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