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Aktywne ferie

Stary Rok i Nowy Roczek

Roztańczone...

   Podczas  ferii zimowych
nie zabrakło gier i zabaw
sportowych
zorganizowanych w sali
gimnastycznej Zespołu
Szkół w Orli. Największą
atrakcją dla miłośników
sportu był VII Turniej Tenisa
Stołowego o Puchar Wójta
Gminy Orla. Rozegrano go
w sześciu kategoriach.
Zawody trwały ponad trzy
godziny. Udział wzięło 30
zawodników i zawodniczek.
Puchar zdobył pan Grzegorz
Warchoł. Nasi uczniowie
zajęli następujące miejsca:

kategoria gimnazjum 
chłopcy:                                      dziewczęta:
1.  Grzegorz Kalina                    2. Sonia Warchoł
2.  Rafał Zdanowicz                    3. Justyna Zdanowicz
3.  Jarosław Korzun

kategoria szkoła
podstawowa
chłopcy:
1.  Jakub Tchórzewski
2.  Mateusz Niczyporuk
dziewczęta:
1. Marlena Kalina
2. Inez Dmituk
3. Patrycja Szwed

***************

    Natomiast młodsi
uczniowie znaleźli ciekawe
zajęcia w GOK-u w Orli.
Mogli popisać się
zdolnościami malarskimi
podczas zajęć
plastycznych, wykazać się
umiejętnościami
kucharskimi w czasie zajęć
kulinarnych. 

Kolejnymi atrakcjami
przygotowanymi dla
uczestników ferii był wyjazd
do kina w Białymstoku na
bajkę "Robaczki z
Zaginionej Doliny" oraz
przedstawienie teatralne pt.
"Królowa Śniegu" wykonane
przez aktorów Studia
Małych Form Teatralnych
ART-RE z Krakowa. 
Ostatni dzień ferii upłynął w
Placówce Straży Granicznej
w Dubiczach Cerkiewnych.

             Grzegorz Kalina

.

   Choinka noworoczna jest
już właściwie tradycją w
naszej szkole. W tym roku
odbyła się 25 stycznia 2014
r. Jak zwykle, rozpoczęły ją
występy naszych szkolnych
artystów.  W radosny,
karnawałowy nastrój
zebraną publiczność
wprowadził zespół wokalny
„1/3” melodyjnymi
piosenkami. Potem na
scenie występowali
uczniowie z klasy piątej oraz
szkolne koło teatralne
„Bajka”.  Najbardziej
rozśmieszył widownię skecz
pt. „Święta” w wykonaniu
szóstoklasistów. W 
występach  choinkowych nie
zabrakło też kolęd.
Zaśpiewali je laureaci
konkursu kolędniczego
przygotowywani przez
naszych katechetów.
Atrakcją choinki
noworocznej były
odwiedziny Mikołaja,
Śnieżynek i Elfów,  którzy
obdarowali prezentami
przedszkolaków i dzieci klas
I – III. Starsi uczniowie nie
mogli doczekać się
dyskoteki, bo dyskoteki nic
nie zastąpi!!! Niestety,
wszystko, co dobre kiedyś
się kończy i tak właśnie było
z dyskoteką. Jednak  ból po
jej zakończeniu zastąpiła
radość z powodu
rozpoczynających się ferii.
  Patrycja Mirończuk
   Karolina Czerniawska

CHOINKA
NOWOROCZNA
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Bal karnawałowy

Walentynkowy szał!
    Walentynki - święto
zakochanych!
Obchodziliśmy je 14
lutego. Przepiękne
kartki walentynkowe
zakochani wrzucali  do
wielkiej skrzynki z
amorkiem ustawionej
już tydzień wcześniej
na szkolnym korytarzu.
    Natomiast
przedstawiciele
samorządu szkolnego,
którzy w tym dniu
ubrali się w „kolory

miłości”, roznosili kartki
walentynkowe
zakochanym. 
     Nie obyło się bez
walentynkowej
dyskoteki. Wszyscy
świetnie się bawili, a
zakochani
szczególnie…

   Barbara Stepaniuk, 
   Weronika Stempa,
   Patrycja Mirończuk

..

Przebierańcy

Cyganka i elf?."Kotki dwa..."

    W dniu zakochanych nasi najmłodsi uczniowie zamienili się w piratów,
księżniczki, cyganki i inne postacie nie z tej ziemi. Ten dzień dla nich był
wyjątkowy - przeżyli swój prawdziwy bal karnawałowy! 
    Na balu bawiły się wspólnie dzieci z oddziału przedszkolnego oraz z klas
I-III. Konkursy, zabawy, taneczne kółeczka i wspólne śpiewanie nie
pozwalały na nudę. Na twarzach tancerek i tancerzy malował się uśmiech,
który nie znikał, mimo chwilowego zmęczenia. Każdy prezentował swój
przepiękny strój karnawałowy, a przede wszystkim doskonale wcielał się w
swojego kostiumowego bohatera. 
    Jak na bal przystało przeprowadzono konkurs na najładniejsze stroje
karnawałowe w każdej z kategorii wiekowych. Zwycięzcy otrzymali od
samorządu uczniowskiego słodkie upominki.
                                                    
                                                               Jakub Rybak, Grzegorz Kalina

SzCzYpTa
HuMoRu

Jasiu puka do sąsiadki
i mówi:
- Oto pani kanarek.
Sąsiadka:
- Jasiu, przecież to kot.
Jasio:
- No tak, ale kanarek
jest w środku.

Jaś pisze list do
Małgosi:
"Nie jem śniadania, bo
myślę o tobie.
Nie jem obiadu, bo
myślę o tobie.
Nie jem kolacji, bo
myślę o tobie.
Nie śpię w nocy, bo ...
JESTEM GŁODNY!!!"
oprac.: M. Karpiuk

..

Fot. : arch. szk.
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Hej, kolęda, kolęda! Mistrzem
być!
     Uczniowie naszej
szkoły spróbowali
swoich sił w konkursie
ortograficznym. Dnia
14. 02. 2014 r.
sześcioro z nich
napisało dosyć trudne
dyktando. Do konkursu
przystąpili: Estera
Drobnikowska, Natalia
Mironczuk, (z klasy I
gimn.), Kamil Kowalski
i Jowita Sarosiuk

(z kl. II gimn. ) oraz
Katarzyna Kuptel,
Magda Kaliszuk (kl. III
gimn.). Troje z nich:
Katarzyna Kuptel,
Magda Kaliszuk i Kamil
Kowalski awansowało
do etapu rejonowego,
na którym zakończyli
konkursowe
zmagania. 
    Naszym zdaniem
konkurs mijał się
trochę z celem. Raczej
zniechęcił uczniów do
pracy nad polską
pisownią,

ponieważ nie był
dostosowany do
poziomu wiedzy
gimnazjalistów. To było
chyba dyktando
wzorowane na
Ogólnopolskim
Dyktandzie –
najstarszej i
największej imprezie
promującej kulturę
języka polskiego. Jej
uczestnicy piszą tekst
specjalnie opracowany
na tę okazję przez
znanych polskich
językoznawców.
    Dla ciekawskich –
kilka zdań z dyktanda. 
"(...) Naprzeciw

rozciągały się
poprzerzynane
miedzami pola obsiane
pszenżytem,
świerzopem i pszonką,
a w cieniu sczerniałego
chiwianu półdrzemała
sowa pójdźka.
Gdzieniegdzie
wyrastały rachityczne
kuliste jazgarze i urzety
stanowiące siedlisko
ohar, chybkich piegży i
nieśmiałych
białorzytek."

Estera Drobnikowska

   Dnia 23 stycznia
2014 roku w Zespole
Szkół w Orli, wzorem
lat ubiegłych, odbył się
szkolny konkurs
kolędniczy,
zorganizowany przez
katachetę, pana
Dymitra
Martynowicza.    
 Zmagania

konkursowe
przebiegały w
kategoriach: kl. I - III
szk. podst., kl. IV - VI
szk. podst.,
gimnazjum i grupy
rodzinne. 
Uczniowie zajęli
następujące miejsca:
I miejsce:
Estera Drobnikowska,

Marlena Krupa (kl. I
gim.);
Łukasz Niczyporuk,
Robert Kuptel,  Dawid
Kukołka, Paweł
Saliński, Roman Orda
(kl. IV szk. podst.);
 Hanna i Dawid
Kukołka (grupa
rodzinna);
Julia i Gabriel 

Pach (grupa
rodzinna);
II miejsce:
Martyna Otłowska,
Kinga Rogowska,
Natalia Kościk, Oskar
Niewiński, Bartosz
Hoff, Wiktoria
Zalewska, Nikola
Bielińska (kl. II szk.
podst.);

Martyna Leoniuk, Inez
Dmitruk,  Emilia
Mieczkowska ,
Marlena Kalina (kl. VI
szk. podst.);
Aldona Troc, Julita
Diedula, Marta
Lemiesz (kl. I i III
gimn.);
III miejsce:
Jakub Stempa,
Dominika Denisiuk, 
Maja Oksentowicz, 
Martna Gawełko,
Aleksandra Rogoza, 

Michał Kunicki,
Mariusz Pietruczuk (kl.
V szk. podst.);
Karolina i Natalia
Kadłubowskie (grupa
rodzinna).
       
        Julita Diedula, 
        Jakub Rybak

Chłopcy z kl. IV

Gabryś i Julia

Aldona, Julita, Marta

Dziewczęta z kl. VI

.

Fot.: arch. szk.

.
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.
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POZNAJMY SIĘ! Tak pracujemy...

Kim jest Momo?

plakat

    We wtorek, 25 lutego uczniowie klasy IV i V
jeździli do Teatru Dramatycznego im.
 A. Węgierki w Białymstoku na przedstawienie pt.
„Momo”. To opowieść dla dzieci, młodzieży i
rodziców. Dotyka jednego z najważniejszych
problemów współczesności – braku czasu.
Zapracowani i zajęci swoimi sprawami rodzice
rekompensują dzieciom brak rodzinnego ciepła
dostatnim życiem. Personifikacją pożeraczy
czasu są Szarzy Panowie - przebiegli złodzieje - 
którzy bezlitośnie odkupują godziny, a nawet
minuty życia od dorosłych. Ciułają każdą
sekundę, by w przyszłości przejąć panowanie nad
ich czasem. Walkę z nimi podejmuje bezdomna
dziewczynka – Momo. Wspierają ją postaci
mityczne: Mistrz Hora, strażnik czasu, i wierny
mu żółw Kasjopeja, którzy pokazują jej, że
źródłem czasu jest rytmiczne bicie ludzkiego
serca. 
    W przedstawieniu występują aktorzy Teatru
Dramatycznego oraz gościnnie grupa Fair Play
Crew. To grupa taneczna, która przyczyniła się do
rozwoju tańca, rozsławiając Białystok jako "polską
stolicę tańca". Rolę tytułowej Momo zagrała
Natalia Sakowicz, studentka V roku Akademii
Teatralnej w Warszawie,      
  Spektakl okazał się za trudny naszym uczniom.
Dopiero po wyjaśnieniach nauczycieli zrozumieli
przesłanie sztuki. W odbiorze bardzo
przeszkadzali uczniowie z innych szkół, którzy
hałasowali, gwizdali, nie potrafili zachować się
zgodnie z zasadami savoir  vivru.                          
                               Karolina Kadłubowska

Eugenia Bazyluk-
redaktor naczelny
Jakub Rybak - redaktor
wydania
Grzegorz Kalina -
 redaktor wydania

Estera Drobnikowska,
Natalia Mironczuk,
Karolina Kadłubowska,
Basia Stepaniuk,
Weronika Stempa,
Patrycja Mirończuk,
Julita Diedula,
Karolina Czerniawska,

             
                     Zespół redakcyjny:

Jakub Rybak

Praca nad artykułem

Jakub Lemiesz,
Mateusz Karpiuk,
Grzegorz Taranta,
Rafał Zdanowicz,
Kamil Sawczyński.

Adres redakcji:
Zespół Szkół z dnjb
im. Ziemi Orlańskiej
ul. Bielska 32
17-106 Orla

e-mail:
orla_szkola@op.pl

W tym numerze przedstawiamy Kubę Rybaka.
Jest uczniem klasy I gimnazjum. Nieźle się uczy
(a mógłby być prymusem), za to jest świetnym
kumplem. Lubimy go za wyjątkowe poczucie
humoru. Z Julitą D., Mateuszem K. i Grześkiem
K. stanowią zgraną paczkę. Co robi w naszej
gazecie? Pisze, fotografuje, żartuje...
                                   Karolina Kadłubowska

Na fot. niżej: Natalia i Patrycja pracują nad
arykułem do gazetki

z: Internet

.

Fot.: arch. szk.
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