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Warsztaty bożonarodzeniowe

Zapraszamy!!!

Puls szkoły
1.

W dniu 24 listopada 2016 roku gimnazjaliści Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w

Wipsowie wspólnie z wychowawcami udali się do olsztyńskiego kina Helios na projekcję filmu pt.
„Za niebieskimi drzwiami”.
2.

30 listopada 2016 roku, Samorząd Uczniowski, pod kierunkiem opiekuna zaprosił

wszystkich uczniów do wspólnej zabawy andrzejkowej. Przedstawiciele każdej z klas przygotowali
stanowiska z wróżbami.
3.

Dnia 06.12.2013 roku w naszej szkole odbyły się Mikołajki. Wszystkie dzieci czekały na

niezwykłego gościa – Mikołaja. Mikołaj w towarzystwie śnieżynek chodził do przystrojonych klas.
Najmłodsi byli bardzo uradowani z tego powodu. Spotkanie z Mikołajem minęło w bardzo miłej
atmosferze.
4.

Dnia 7 grudnia 2016 roku odbył się wyjazd do nowo powstałego Olsztyńskiego Parku

Trampolin zwanego 7 Jump Street. W wyjeździe tym wzięli udział uczniowie, którzy osiągnęli
bardzo dobre wyniki w nauce w pierwszym semestrze.
5.

7 grudnia 2016 roku klasa V razem z wychowawcą wybrała się do olsztyńskiego kina

Helios, aby obejrzeć film "Za niebieskimi drzwiami". To był idealny mikołajkowy prezent dla
dzieci, które z niecierpliwością czekały na ten wyjazd.
6.

14 grudnia 2017 roku zgodnie ze szkolną tradycją, odbyły się świąteczne warsztaty

bożonarodzeniowe. Pani Dyrektor zaprosiła rodziców wraz z dziećmi,, aby wspólnie przygotować
ozdoby i udekorować choinkę.
7.

19 grudnia 2016 roku do Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Wipsowie zawitał

funkcjonariusz policji aby przypomnieć przedszkolakom i uczniom szkoły podstawowej o
bezpieczeństwie podczas zbliżających się ferii. Dzieci i uczniowie zostali uświadomieni w zakresie
mogących wystąpić podczas ferii zagrożeń oraz sposobów ich unikania.
8.

22 grudnia 2016 roku o godzinie 10.00 w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej odbyły

się artystyczne występy dzieci związane z tematyką bożonarodzeniową. Jasełka w wykonaniu
dzieci wprowadziły wszystkich w iście świąteczny nastrój. Po występach nastąpiło tradycyjne
łamanie się opłatkiem i życzenia.

Andrzejki szkolne
30 listopada 2016 roku, Samorząd Uczniowski, pod kierunkiem opiekuna zaprosił wszystkich
uczniów do wspólnej zabawy.
Przedstawiciele każdej z klas przygotowali stanowiska z wróżbami. Uczniowie mogli wywróżyć
sobie jaki zawód zdobędą w
przyszłości, jak na imię będzie
miała przyszła sympatia, jaka
przyszłość ich czeka i mogli
dowiedzieć się wielu innych
ciekawych rzeczy. "Hokus-pokus,
czary-mary, niech się spełnią
andrzejkowe czary.” Jest taka noc
w roku, kiedy świat realny łączy
się ze światem magii i wróżb. Od
wieków w noc św. Andrzeja młode
panny zbierały się, aby dowiedzieć
się jaka będzie ich przyszłość.
Panowie, ciekawi co ich spotka
zbierali się kilka dni wcześniej – w wigilię św. Katarzyny.
Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i
obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię dziecięcą, pozwalają oderwać się od
rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji.
Zabawa i atmosfera była przednia a dzieci wróciły do domu w doskonałych humorach.

Mikołajki w szkole

Dnia 06.12.2013 roku w naszej szkole odbyły się Mikołajki. Wszystkie dzieci czekały na
niezwykłego gościa – Mikołaja. Już od samego rana przedszkolaki pytały, kiedy będzie Mikołaj. Na
jego cześć każde dziecko ubrało się na czerwono i włożyło na głowę charakterystyczną czerwoną
czapkę, by było bardzo Mikołajkowo. Najmłodsi byli bardzo uradowani z tego powodu.
Przygotowania do tego wydarzenia miały miejsce już wcześniej, więc Mikołaj w towarzystwie
śnieżynek chodził do przystrojonych klas. Pomimo braku białego puchu, jak co roku przybył na
czas. Spotkanie z Mikołajem minęło w bardzo miłej atmosferze. Wędrując po klasach
obdarowywali czekoladowymi prezentami całą społeczność szkolną. Nie obyło się bez piosenek i
wierszyków recytowanych przez uczniów.
Ponadto dzień ten był wyjątkowy z uwagi na fakt, że pośród hałasu na korytarzu można było
ucieszyć ucho świątecznym mikołajkowym dzwonkiem, tworzącym bożonarodzeniowy klimat
nadchodzących świąt. Tradycją naszej szkoły jest też wzajemne klasowe obdarowywanie się
prezentami. Po wcześniejszym losowaniu każdy wiedział, komu będzie mógł podarować mały
upominek. Jak co roku pomysł okazał się trafiony w dziesiątkę. Wszyscy byli zadowoleni,
wdzięczni i opuszczali mury szkoły tego dnia z uśmiechem na twarzy. Dzień ten zapisał się na
kartach historii naszej szkoły bardzo pozytywnie i z pewnością wielu chciałoby go powtórzyć.

Jasełka i wigilia szkolna
Czas oczekiwania na Boże Narodzenie należy do najpiękniejszych w roku. Tradycją naszej szkoły
są coroczne jasełka przygotowywane przez uczniów pod opieką nauczycieli. Nie inaczej było w
tym roku: 22 grudnia 2016 roku o godzinie 10.00 w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej
odbyły się artystyczne występy dzieci związane z tematyką bożonarodzeniową.
Jako pierwsza zaprezentowała się młodsza grupa przedszkolna. Dzieci pięknie zaśpiewały piosenki
o tematyce świątecznej. Następnie swój program artystyczny przedstawiły starszaki z naszego
przedszkola. Dzieci wcieliły się w role pastuszków podczas układu tanecznego oraz odegrały „
anielskie harce” , a także zaśpiewały piosenki o Świętym Mikołaju. Na zakończenie występu
wszyscy obecni zostali poczęstowani pysznymi pierniczkami przygotowanymi przez przedszkolaki.

Wiele emocji wywołało przedstawienie jasełkowe w wykonaniu dzieci z klas I-III, które
zaprezentowały spektakl pt.:"Legenda o choince”. Montaż słowno-muzyczny ukazał historię
narodzin Jezusa. Podczas występu dzieci przebrane za zwierzęta i rośliny składały dary przed
żłóbkiem. Widzowie mieli także okazję poznać historię, która wyjaśniła pochodzenie tradycji
ubierania choinki. Kiedy artystyczna część dobiegła końca, wszyscy występujący na scenie,
otrzymali gromkie brawa, które były uznaniem za piękne wykonanie.

Następnie swoje umiejętności wokalne przy akompaniamencie gitary zaprezentowali uczniowie
starszych klas podczas śpiewania kolęd. Dzieci wykonały kilka utworów w języku angielskim oraz
niemieckim.
Niespodzianką dla wszystkich było zaśpiewanie kolędy „Przybieżeli do Betlejem” przez
nauczycieli z naszej szkoły. Dzieci oraz obecni na sali rodzice z ochotą włączyli się do wspólnego
kolędowania wykonując jeszcze dwie kolędy wraz z nauczycielami. Święta to również czas
prezentów. Dzieci z zaciekawieniem i radością na twarzy rozpakowywały upominki wręczane przez
panią Dyrektor. Jasełka w wykonaniu dzieci wprowadziły wszystkich w iście świąteczny nastrój. Po
występach nastąpiło tradycyjne łamanie się opłatkiem i życzenia. W tym uroczystym, świątecznym
nastroju wszyscy rozeszli się do domów, aby oddać się oczekiwaniu na nadchodzące Boże
Narodzenie.

Warsztaty bożonarodzeniowe
Okres przed świętami Bożego Narodzenia jest doskonałą okazją do wielu spotkań. Zgodnie ze
szkolną tradycją, Pani Dyrektor zaprosiła rodziców wraz z dziećmi na świąteczne warsztaty
bożonarodzeniowe, które odbyły się w szkole 14 grudnia 2017
roku aby wspólnie przygotować ozdoby i udekorować choinkę.
Wszyscy ochoczo zabrali się do pracy. Każdy uczestnik zajęć
znalazł coś dla siebie. Starsi przygotowali gwiazdy metodą
origami, młodsi dekorowali brokatem i cekinami zawieszki z
porcelany. Nie mogło zabraknąć również łańcucha. Gdy
wszystko było gotowe uczestnicy zajęć wspólnie udekorowali
choinkę. Piękne bożonarodzeniowe drzewko będzie cieszyć
oczy wszystkich podczas szkolnych jasełek i wigilii. A może i
Mikołaj zostawi pod nią jakieś niespodzianki...Warsztaty
okazały się wspaniałą okazją do poczucia świątecznej
atmosfery ale także do integracji szkolnej społeczności. Z

niecierpliwością będziemy czekać na kolejne.

Spotkanie z policjantem
Ferie zimowe to przede wszystkim czas wypoczynku i zabaw dla
dzieci i młodzieży. Nieprzemyślane i lekkomyślne mogą jednak
zakończyć się tragicznie. W związku z tym, w ostatnich dniach w
szkołach na terenie całego powiatu pojawili się policjanci
przeprowadzając zajęcia w ramach działań "Bezpieczne Ferie 2017".
Mundurowi przypominali o zasadach bezpieczeństwa i uczulali
najmłodszych, jak rozsądnie korzystać z atrakcji zimowej aury.
W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz
edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci tak więc
19 grudnia 2016 roku do Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Wipsowie zawitał
funkcjonariusz policji aby przypomnieć przedszkolakom i uczniom szkoły podstawowej o
bezpieczeństwie podczas zbliżających się ferii. Dzieci i uczniowie zostali uświadomieni w zakresie
mogących wystąpić podczas ferii zagrożeń oraz sposobów ich unikania.
Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie - chociaż w tym
roku może być o to wyjątkowo trudno. Aby były one jednak radosne i wszyscy wypoczęci wrócili
do swych domów, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących tak
podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania.

Policjant w trakcie rozmowy z uczniami mówił o bezpieczeństwie w miejscu zamieszkania, na
drogach, a także w miejscach wypoczynku. Omówione zostały zagrożenia mogące wystąpić w
czasie wolnym od zajęć szkolnych, a w szczególności niebezpiecznych zabaw w okolicy
zamarzniętych zbiorników wodnych. Funkcjonariusz przypominał uczniom także o obowiązku
noszenia odblasków po zmroku, poza obszarem zabudowanym. Omówił również
niebezpieczeństwa związane z nieodpowiednim korzystaniem z nart, sanek i łyżew. Wszyscy
wysłuchali tego co chciał przekazać dzieciom policjant. Po ciekawej prezentacji multimedialnej
uczestnicy spotkania mogli zadawać pytania. Dobrze, że są organizowane takie akcje, ponieważ
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży jest najważniejsze.

