Grudzień 2014/styczeń 2015r.

Głos Szkoły
Tylko u Nas:

 Puls szkoły
 Sprawozdanie z wyjazdu do Teatru Lalek
 Uczniowie w Krainie Świętego Mikołaja
 Teatrzyk profilaktyczny o szkodliwości nałogów
 Jasełka i Wigilia szkolna

Zapraszamy!!!

NIEPUBLICZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK W WIPSOWIE:
-NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE,
-NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. AUGUSTYNY WIEWIORRY,
-NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM.

Puls szkoły

1.
Dnia 13 listopada w naszej szkole miał miejsce teatrzyk
profilaktyczny dotyczący zagrożeń współczesnego świata.
2.
W ramach edukacji sportowej uczniowie klas IV-VI
oraz I-III gimnazjum odwiedzili basen. Wyjazd do Aqasfery w
Olsztynie odbył się 21 listopada 2014r. Wszyscy byli bardzo
zadowoleni i z radością czekają na kolejną taką wyprawę.
3.
W ramach edukacji niemieckiej dziewczynki z naszego
gimnazjum pojechały do Teatru Lalek na przedstawienie w
języku niemieckim. Poniżej sprawozdanie z tego wyjazdu.
4.
Czas wróżb i magii w naszej tradycji nieodłącznie
wiąże się z imieninami Andrzeja. Dlatego też 28 listopada
2014r. w naszej szkole odbyły sie uroczyste andrzejki. Klasy
IV-VI oraz gimnazjum przygotowały na sali gimnastycznej stoiska z wróżbami, zaś młodsze
dzieci zorganizowały zabawy i poczęstunek w klasach. Wrażenia były niezapomniane.
5.
Z okazji przypadających 6 grudnia mikołajek wszyscy uczniowie naszej szkoły
odwiedzili Krainę Świętego Mikołaja. Wycieczka odbyła sie w piątek 5 grudnia. Była
wspaniałym prezentem mikołajkowym dla uczniów.
6.
Ostatniego dnia przed przerwą świąteczną w naszym zespole odbyła sie uroczysta
wigilia szkolna. Przedszkolaki oraz uczniowie poszczególnych klas pod opieką nauczycieli
przygotowali z tej okazji wspaniały program artystyczny. Wystawiono jasełka, zagrała
orkiestra szkolna, śpiewano kolędy. Całość zakończyło tradycyjne łamanie się opłatkiem oraz
życzenia.
7.
Święta, święta i po świętach!! Wypoczęci i zrelaksowani długą przerwą w nauce
wróciliśmy do szkoły dopiero 7 stycznia 2015r. Uczniowie od razu zostali rzuceni w wir
nauki, ponieważ oceny podsumowujące pierwsze
półrocze muszą być wystawione do 14 stycznia, a
potem znowu zasłużone wolne ;-)
8.
Dnia 19 stycznia w miejscowości Tumiany, jak
co roku uczniowie naszej szkoły wezmą udział w
spotkaniu pod hasłem ,,Bezpieczny lód”.
9.
Tuż przed feriami, w czwartek 22 stycznia
odbyło się spotkanie z rodzicami. Zostali oni
poinformowani o ocenach swoich pociech z
poszczególnych przedmiotów oraz z zachowania.
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Sprawozdanie z wyjazdu do
Teatru Lalek
W listopadzie 2014r. odbyła się wycieczka
szkolna do Teatru Lalek w Olsztynie. W wycieczce
brały udział dziewczyny z klas gimnazjalnych pod
profesjonalną opieką nauczycielki języka
niemieckiego, Pani Agnieszki Nowickiej.
Spektakl nosił tytuł ,,Syrena w wannie"
a rozpoczął się o godzinie 10.00. Historia opowiada
o chłopczyku, którego mama była syrenką.
Główny bohater mówi o tym, że pewnego dnia jego ojciec wybrał się nad morze i
spotkał tam piękną istotę siedzącą nad brzegiem. Zakochali się w sobie a ona zamieszkała u
niego w wannie. Po niecałym roku, na świat przyszedł Paul, chłopczyk, który opowiada o
swoim życiu. Po czterech dniach matka dziecka zniknęła. Ojciec tłumaczył, że było jej tu
smutno i tęskniła za swoją rodziną, mimo to ośmiolatek wierzy, że matka go kiedyś odwiedzi.
Spektakl odgrywany jest przez jednego aktora, w dodatku w języku
niemieckim i z polskim tłumaczeniem. Chłopaka gra dwudziestokilkuletni Niemiec.
Wszystko jest przedstawione za pomocą małych tekturowych postaci oraz budowli.
W ten sposób mężczyzna ukazuje spotkanie chłopca z "Czarną Wdową", samotna kobietą
mieszkającą w środku lasu. Opowiada o poznaniu malutkiej Marty, córki kobiety
mieszkającej niedaleko szkoły Paul'a.
Oczywiście jak w każdej historii nie może zabraknąć miłości. Chłopaczek zakochuje
się w koleżance z klasy, mówi, że jest to jego "dobrą przyjaciółką’’.
Na końcu przedstawienia zadawaliśmy pytania aktorowi oraz reżyserowi, mogliśmy
również poprosić o autograf (dodam, że na sali oprócz naszej
siódemki, byli jeszcze uczniowie innych szkół).
Cała wycieczka była przyjemna a spektakl - niesamowity.
Był on jednym z lepszych jakie miałam okazję obejrzeć i chętnie
pojechałabym na niego drugi raz.

Paulina Klimek kl. I gimnazjum
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Uczniowie w Krainie Świętego Mikołaja
Dnia 5 grudnia pojechaliśmy na wycieczkę
szkolną do Krainy Świętego Mikołaja, która
znajduje się niedaleko Giżycka.
Dojechaliśmy na miejsce około godziny
11.00. Wyszedł po nas Elf i zaprosił
wszystkich na śniadanie.
Po zjedzeniu śniadania, nasz Elf zaprowadził
nas do dużej sali, gdzie kazał nam wymyślać
,,Teatrzyk”.
Zeszliśmy na dół, gdzie była scena i na niej przedstawiliśmy naszą historię.
Następnie poszliśmy do sali, w której było dużo instrumentów muzycznych-śpiewaliśmy tam
kolędy. W drugim pokoju stał mechaniczny byk, na którym jeździliśmy. Było to bardzo
zabawne.
Później poszliśmy na górę. Znajdował się tam labirynt pod nazwą: ,,Komin Świętego
Mikołaja”.
Po tych wszystkich atrakcjach mogliśmy się wreszcie spotkać z prawdziwym Świętym
Mikołajem. Rozmawialiśmy z nim o naszych marzeniach i innych równie ciekawych
sprawach. Po tym spotkaniu wszyscy poszli piec świąteczne ciasteczka.
W drogę powrotną z Krainy Świętego Mikołaja wyjechaliśmy około 19.00, a do Wipsowa
dotarliśmy późnym wieczorem, po godzinie 21.00.
Wycieczka była bardzo ciekawa i pouczająca. Wszyscy byli zadowoleni i z pewnością
każdemu udzielił się świąteczny nastrój.
Dominika Kożuszko i Weronika Klimek
kl. I gimnazjum
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Teatrzyk profilaktyczny o szkodliwości nałogów.

Dnia 13 listopada do naszej szkoły przyjechał teatrzyk.
Przedstawienie odbyło się na sali gimnastycznej. Obecni byli
tam uczniowie i nauczyciele szkoły podstawowej i
gimnazjum.
Występowała para aktorów, mężczyzna i kobieta, a
przedstawienie dotyczyło różnych nałogów.
Pokazana została sytuacja, gdzie tata w ogóle nie interesował się swoja córką , tylko pił
alkohol, palił papierosy i zażywał różne tabletki na ból głowy.
Pewnego dnia dziewczynka, od razu po lekcjach wybrała się z kolegami na tak zwany
,,Drinkendrunk”- były to zawody w piciu alkoholu, na czas. Wygrywał ten, kto w jak
najkrótszym czasie wypił najwięcej.
Doszło do strasznego wypadku, ponieważ jeden z uczestników wypadł przez okno, a
pozostali trafili do szpitala z zatruciem alkoholowym. W tej grupie była również córka
głównego bohatera. Pojechał on do szpitala i tam lekarz opowiedział mu o wszystkim. Po tej
rozmowie ojciec zrozumiał, że nie powinien tyle pić i palić tak dużo papierosów. Wrócili do
domu w spokoju. Ojciec skończył z nałogami, znalazł pracę, a córka zaczęła się lepiej uczyć.
Wszyscy byli szczęśliwi.
Przedstawienie zakończyło się rozmową aktora z uczniami. Dyskusja dotyczyła szkodliwych
nałogów. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że nie warto pić alkoholu i palić papierosów, bo
szkoda na to zdrowia i można zniszczyć w ten sposób rodzinę.
To był bardzo pouczający teatrzyk.
Dominika Kożuszko kl. I gimnazjum
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Wigilia szkolna i jasełka
Dnia 19 grudnia 2014r. w naszej szkole odbyła się wigilia szkolna. Wszyscy
uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście i rodzice zebrali się w sali
gimnastycznej.
Po krótkim przemówieniu Pani Dyrektor, rozpoczęły się występy dzieci.
Dwie grupy przedszkolne pod opieka swoich pań wychowawczyń wykonały
wiersze i wiązankę zimowych piosenek.
Następnie młodsze dzieci z klas I-III zaśpiewały kolędy. Wystąpiła też orkiestra
szkolna pod profesjonalną opieką pani od muzyki.
Klasy IV – VI przygotowały i przedstawiły wspaniałe jasełka ukazujące piękno
nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.
Program artystyczny zakończyli gimnazjaliści, którzy zaśpiewali wiązankę
kolęd w języku niemieckim.
Po występach rozdano zebranym świąteczne pierniczki upieczone przez
uczniów oraz 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.
Uczniowie byli podwójnie
zadowoleni, ponieważ tegoroczna
przerwa świąteczna była
stosunkowo długa- do szkoły
wróciliśmy dopiero 7 stycznia.
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