Październik/listopad 2016r.

Głos Szkoły
Tylko u nas:



Puls szkoły



,,Życie i

twórczość Feliksa Nowowiejskiego'' Konkurs



Konkurs piosenki patriotycznej "KOCHAM SWOJĄ

OJCZYZNĘ".


Sprawozdanie z wyjazdu do Zerbunia

Zapraszamy!!!

Puls szkoły
•
11 października 2016 roku uczniowie klas III-VI wraz z wychowawcami i Panią
Dyrektor wyjechali na wycieczkę do Warszawy. W planie było zwiedzanie Sejmu
i Senatu, spacer po Łazienkach Królewskich oraz Centrum Nauki Kopernik.
•
Dnia 14 października miało miejsce Święto Edukacji Narodowej. Z tej okazji nasi
uczniowie przygotowali program artystyczny, zaś nauczyciele poddani zostali próbom i
testom. W tym dniu odbyło się także uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych szkoły
podstawowej i gimnazjum.
•
W dniu 26października uczniowie gimnazjum, jak co roku porządkowali groby na
cmentarzu wojskowym w Zerbuniu. Tradycja ta ma na celu pielęgnowanie historii naszego
kraju oraz kształtowanie właściwej postawy wobec ojczyzny.
•
10 listopada w murach Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Wipsowie odbył
się uroczysty apel z okazji najważniejszego polskiego święta narodowego - 11 listopada
zwanego Świętem Niepodległości.
•
Dnia 7 listopada 2016roku w Barczewie odbył się konkurs dotyczący wielkiego
artysty, pochodzącego z naszego regionu - ,,Życie i twórczość Feliksa Nowowiejskiego''.
Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie
w ramach XV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa
Nowowiejskiego
w Barczewie. Nasi gimnazjaliści zdobyli miejsce pierwsze, zaś uczniowie szkoły
podstawowej – drugie.
7 listopada 2016r. odbył się w Barczewie wyjazdowy mecz piłki nożnej chłopców
w kategorii wiekowej U-12,a więc uczniów z klasy IV i V szkoły podstawowej,
zorganizowany w ramach ogólnopolskiego turnieju „Z podwórka na stadion o puchar
Tymbarku”. Były to rozgrywki gminne. Nasi uczniowie rywalizowali z drużyną z Barczewa.
•

•
Dnia 10.11.2016r. troje przedszkolaków reprezentowało naszą placówkę
w Lamkowie podczas gminnego konkursu piosenki patriotycznej "KOCHAM SWOJĄ
OJCZYZNĘ". Głównymi założeniami konkursu było rozbudzanie uczuć patriotycznych
oraz rozwijanie pasji wokalnych dzieci. Tego dnia nikt nie czuł się przegrany, gdyż każdy z
uczestników za włożony wysiłek w przygotowanie się oraz występ otrzymał dyplom i
nagrodę.
•
W środę 16 listopada 2016r w Niepublicznym Zespole Szkół i Placówek w Wipsowie
odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci, które prowadził wspaniały artysta, malarz Dieter
Lubczyk. Wraz z uczniami realizował prace rysunkowe na temat: „ Moja ulubiona książka
bądź film”. Pracę wykonywała młodzież klasy szóstej szkoły podstawowej oraz pierwszej
gimnazjum.

„Święto Niepodległości namiastką naszej wieczności…”

10 listopada w murach Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Wipsowie odbył się
uroczysty apel z okazji najważniejszego polskiego święta narodowego - 11 listopada
zwanego Świętem Niepodległości.
Uczniowie i nauczyciele zgromadzili się punktualnie i czekali na uroczyste przywitanie
przez Panią Dyrektor oraz osoby, które przygotowały tę akademię. Pani Dyrektor
wprowadziła wszystkich w atmosferę tego patriotycznego święta. W przemówieniu zawarte
było przywitanie wszystkich zebranych i przypomnienie, z jakiej okazji jest akademia.
Wszyscy byli wsłuchani w wypowiedź Pani dyrektor, gdyż odczuwali wielką wdzięczność
do żołnierzy, którzy oddali swoje życie, aby Polska była niepodległa.
Uroczystość odbyła się na pięknie udekorowanej sali gimnastycznej pod tytułem,, Święto
niepodległości 1918r “. Artyści sumiennie przygotowywali się do apelu podczas licznych
prób.
Po części oficjalnej nadszedł czas na część artystyczną, którą poprzedziło wspólne
odśpiewanie Hymnu Państwowego. Uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum
przybliżyli kolegom i koleżankom historię naszego kraju – czasów, gdy Polska straciła
niepodległość i zniknęła na 123 lata z map świata.
Widowisko artystyczno - historyczne wprowadzało w atmosferę wydarzeń poprzedzających
datę 11 listopada 1918 roku. W przystępny sposób zobrazowano sytuację polityczną kraju,
jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Przedstawiono losy
naszej Ojczyzny, począwszy od zaborów a skończywszy na roku 1918. Jednak największy
nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale
wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych
powstań narodowych, podkreślając wkład najmłodszych ich uczestników. Natomiast
interpretacje muzyczne i recytatorskie utworów literackich pozwoliły zrozumieć rozterki
i uczucia walczących o niepodległość.
Apel był przedstawiony w bardzo ciekawej formie – uczniowie w części poetycko –
patriotycznej recytowali wiersze oraz śpiewali pieśni żołnierskie. Występ młodych aktorów
wzbogaciły też pieśni: „Wojenko, wojenko”, „Rozkwitały pęki białych róż” oraz „Rota”
odśpiewanych a cappella. Młodzież szkolna z zainteresowaniem i w skupieniu oglądała
i wysłuchała tej szczególnej lekcji historii.
Po występach artystycznych osoba prowadząca uroczystość podziękowała artystom za
występ, a widowni za udział w akademii. Widzowie nagrodzili brawami występujących.
Pani dyrektor dziękując twórcom patriotycznego przedstawienia, podkreśliła jego wartość
wychowawczą i artystyczną. Na koniec poprosiła uczniów o wywieszenie w swoich
miejscach
zamieszkania
narodowej
flagi
–
symbolu
wolności.
Po skończonej uroczystości wykonano szereg pamiątkowych zdjęć uczestników apelu wraz
z nauczycielami, którzy przygotowali uroczystość, a następnie wszyscy wrócili do klas na
pozostałe w tym dniu lekcje.
Ten dzień pogłębił wiedzę na temat Niepodległości Polski. Dzięki temu uczniowie mogli
kształcić umiejętność dostrzegania charakterystycznych cech kraju ojczystego, a także

umacniać i pogłębiać postawy patriotyczne.

Sprawozdanie z wycieczki do Warszawy
W dniu 11 października 2016r., we wtorek byliśmy na wycieczce szkolnej w
Warszawie. Zwiedzaliśmy tam Centrum Mikołaja Kopernika, Sejm i Senat, Łazienki,
widzieliśmy też Pomnika Chopina i stadion narodowy.
Najbardziej podobało mi się w Centrum Kopernika. Było tam mnóstwo różnych
eksponatów i naukowych. Największe wrażenie zrobił na mnie tonący statek, na który
można było wejść i poczuć się jak na prawdziwym tonącym okręcie.
Podczas przerwy zjedliśmy pyszny obiad.
Wycieczka była fajna i pouczająca. Można było się na niej nauczyć wielu różnych,
ciekawych rzeczy.
Kuba Sadowski, kl.4

Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku
7 listopada 2016r. odbył się w Barczewie wyjazdowy mecz piłki nożnej chłopców w
kategorii wiekowej U-12,a więc uczniów z klasy IV i V szkoły podstawowej zorganizowany
w ramach ogólnopolskiego turnieju ,,Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku''. Były to
rozgrywki gminne. W tym roku tylko dwie drużyny z gminy Barczewo zgłosiły się do
turnieju. Celem tego spotkania było wejście do rozgrywek powiatowych. Chłopcy obu klas
w składzie 7 zawodników rozegrali pasjonujący mecz z przeciwnikiem, którym byli
uczniowie Szkoły Podstawowej w Barczewie. Mecz rozegrano na orliku znajdującym się
przy szkole. Po krótkiej rozgrzewce rozpoczął się pojedynek piłkarski trwający dwie
połowy po 15 minut.
Obie drużyny walczyły wytrwale i zawzięcie. Spotkanie było bardzo ciekawe i pełne emocji.
Był to interesujący pojedynek młodych uczniów kochających grę w piłkę
nożną. Przeciwnik jednak okazał się lepszy, ale nasi uczniowie pokazali wolę
walki, chęć zespołowej gry i wiele umiejętności piłkarskich zarówno tych taktycznych jak i
technicznych, które wykorzystali na boisku. Na pewno w następnym roku jeszcze w
większym zapałem i determinacją przystąpimy do rozgrywek w ramach turnieju
organizowanego przez firmę Tymbark.

Sprawozdanie z konkursu ,,Życie i twórczość Feliksa Nowowiejskiego''.
Dnia 7 listopada 2016roku uczniowie naszej szkoły pojechali na konkurs dotyczący
wielkiego artysty, pochodzącego z naszego regionu - ,,Życie i twórczość Feliksa Nowowiejskiego'',
który odbył się w Barczewie.
O godzinie 9.00 wyjechaliśmy ze szkoły, a o godz. 9.30 dotarliśmy do budynku Skarbca
Kultury. Weszliśmy do środka i zajęliśmy przygotowane miejsca. Po przyjściu wszystkich
uczestników, rozpoczęliśmy konkurs.
Pierwszą konkurencją był test wyboru, który uzupełnialiśmy w grupach. Następnie
odsłuchaliśmy dwa utwory muzyczne, mieliśmy odgadnąć ich tytuły oraz autorów muzyki i słów.
Były to: ,,Rota” i ,,Hymn Warmiński”.
Po zebraniu kart z odpowiedziami przez prowadzących, przeszliśmy do ostatniej części
konkursu. Były to pytania dotyczące zdjęć. Na fotografiach trzeba było wskazać Feliksa
Nowowiejskiego oraz określić miejsce lub ulicę w mieście Barczewo. Po podliczeniu punktów
okazało się, że szkoły podstawowe z Wipsowa i z Barczewa muszą mieć dogrywkę. Uczniowie
mieli napisać dwie zwrotki ,,Hymnu Warmińskiego”.
Po zakończeniu zmagań, wszyscy poszliśmy do ,,Salonu Muzycznego im. Feliksa
Nowowiejskiego”, gdzie odbyło się rozdanie nagród.
Ostatecznie klasyfikacja końcowa wygląda następująco:
Szkoła Podstawowa:
1-miejsce BARCZEWO
2-miejsce WIPSOWO
3-miejsce RAMSOWO
Gimnazjum:
1-miejsce WIPSOWO
2-miejsce BARCZEWO
3-miejsce LAMKOWO
Dodatkowo w konkursie plastycznym trzecie miejsce zajął Jakub Bączek- uczeń klasy II szkoły
podstawowej w Wipsowie.
Cała impreza była zorganizowana w sposób bardzo ciekawy i miała atrakcyjną formę. Uczniowie
zaprezentowali wysoki poziom wiedzy, w związku z czym postać słynnego kompozytora stała się
bliższa ich sercom i umysłom. Jest to niezwykle ważne, gdyż Nowowiejski urodził się i wychował
w Barczewie i powinniśmy być dumni z tak wielkiego przedstawiciela naszego regionu.
Marcelina Cygan kl. I gimnazjum

Konkurs piosenki patriotycznej KOCHAM SWOJĄ OJCZYZNĘ
Dnia 10.11.2016r. troje przedszkolaków reprezentowało naszą placówkę w
Lamkowie podczas gminnego konkursu piosenki patriotycznej "KOCHAM SWOJĄ
OJCZYZNĘ". Głównymi założeniami konkursu było rozbudzanie uczuć patriotycznych
oraz rozwijanie pasji wokalnych dzieci.
Występy były dla dzieci dużym przeżyciem, jednak dzielnie zaprezentowały przygotowane,
we współpracy z rodzicami, piosenki. W oczekiwaniu na wyniki konkursu dzieci miały czas
na zjedzenie pysznego obiadu przygotowanego przez przedszkole, obejrzenie występu
zespołu "Mała Warmia" a także zabawę dowolną z rówieśnikami z innych placówek. Tego
dnia nikt nie czuł się przegrany, gdyż każdy z uczestników za włożony wysiłek w
przygotowanie się oraz występ otrzymał dyplom i nagrodę.

Sprawozdanie z wyjazdu do Zerbunia

W dniu 26.X.2016 roku uczniowie klas gimnazjalnych Niepublicznego Gimnazjum w
Wipsowie wraz z nauczycielem Pawłem Żolikiem porządkowali cmentarz w miejscowości Zerbuń.
Pochowanych jest tu 191 żołnierzy armii niemieckiej z ( 9 Komp. Inf. Reg. 61) poległych 20.
sierpnia 1914 roku w bitwie, która rozegrała się na polach Zerbunia.
Cmentarz otoczony jest kamiennym murem, a w jego centralnym punkcie znajduje się drewniany
krzyż stojący na potężnym kamieniu, na którym znajduje się następująca inskrypcja:
„191DEUTSCHE SOLDATEN FIELEN IM GEFECHT BEI SAUERBAUM 20. AUGUST 1914
FÜR DAS VATERLAND”
Od wielu lat podtrzymywana jest tradycja opieki nad grobami, w ramach której uczniowie
przynoszą znicze, porządkują i myją pomniki, składają wiązanki wykonane pod okiem swoich
wychowawców. W dniu bezpośrednio poprzedzającym Święto Zmarłych, poszczególne klasy wraz
z nauczycielami odwiedzają cmentarz, aby zapalić znicze, przypomnieć sobie historię i ludzi,
którzy ją tworzyli, pomodlić się w zadumie.
Jako nauczyciele jesteśmy dumni, że kolejne pokolenia uczniowskie z zaangażowaniem
kontynuują tę tradycję. Jesteśmy przekonani, że takie działania kształtują właściwą postawę w
naszych wychowankach, uczą się miłości i przywiązania do Małej Ojczyzny.

