Luty 2015r.

Głos Szkoły

Tylko u Nas:

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

 Ferie w szkole
 Ostatki szkolne
 Dyktando (nie tylko) dla Mistrzów
 Warsztaty szkoleniowe: Warszawa -stolica bez tajemnic

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

Puls szkoły
1. Dnia 19 stycznia w miejscowości Tumiany, jak co
roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w
spotkaniu pod hasłem ,,Bezpieczny lód”. Szczegóły
i zdjęcia z tego wydarzenia w dalszej części gazetki.
2. Minęły ferie zimowe. Nasza szkoła podczas
wolnych dni zorganizowała uczniom szereg
atrakcji. W pierwszym tygodniu ferii odbyły się kolejno: wyjazd na basen, na łyżwy
oraz do kina a także warsztaty plastyczne. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z takiej
możliwości spędzenia wolnego czasu i chętnie brali udział w zajęciach.
3. Z okazji tłustego czwartku i ostatków nasza szkoła zapewniła uczniom wspaniałe
pożegnanie karnawału. Przedszkolaki oraz uczniowie szkoły podstawowej miały
zorganizowany bal karnawałowy, zaś gimnazjaliści pojechali do kina Helios na film
,,Pingwiny z Madagaskaru”. Wszyscy świetnie się bawili.
4. W naszej szkole odbyły się warsztaty z kryminalistyki. Uczniowie zapoznali się z
zasadami pracy, mogli zdjąć odciski palców. Spotkanie to było bardzo ciekawe i
pouczające.
5. Po feriach odbył się apel podsumowujący pierwsze półrocze tego roku szkolnego.
Podano uczniów o najwyższych średnich oraz
wręczono dyplomy uczestnikom ogólnopolskiego
Dyktanda (nie tylko) dla Mistrzów. Wszystkim
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
6. Z okazji Walentynek w naszej szkole została

uruchomiona specjalna poczta Walentynowa.
Każdy mógł okazać innym swoja sympatię za jej
pomocą.
7. W środę 25 lutego odbyły się warsztaty szkoleniowe ,,Warszawa -stolica bez
tajemnic". Uczniowie w ramach wyjazdu do Warszawy odwiedzili Sejm RP oraz
Studio Telewizji Polskiej.
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Dyktando (nie tylko) dla Mistrzów
Dyktando (nie tylko) dla Mistrzów to ogólnopolskie zawody ogłoszone przez Instytut Rozwoju
Oświaty. Dyktando przeznaczone jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, a jego celem
jest praktyczne wykorzystanie zasad ortograficznych i interpunkcyjnych w formie zabawy
edukacyjnej.
W tegorocznej edycji wzięli udział uczniowie z Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w
Wipsowie. Dyktando zostało przeprowadzone 15.12.2014r. i składało się z dwóch części:
Część I - Dyktando - w 30 wyrazach tekstu (w 20 dla poziomu 1) należy wybrać jedną z dwóch
zaproponowanych liter: u/ó; ż/rz; h/ch; itd.
Część II - Zasady i ćwiczenia ortograficzne - 10 pytań testowych z 4 odpowiedziami, z których co
najmniej jedna będzie prawidłowa. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymuje 1 pkt.
Natomiast za błędną odpowiedź -1 pkt.
Ogółem w konkursie wzięło udział 1799 osób ze szkół podstawowych oraz 537 osób z gimnazjum, w
tym tylko 218 osób z województwa warmińsko-mazurskiego.
Biorąc pod uwagę ogromną ilość uczestników Dyktanda oraz jego ogólnopolski zakres, wyniki
uczniów Zespołu Szkół i Placówek w Wipsowie kształtują się dosyć imponująco.
Ogólnopolska klasyfikacja miejsc uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wipsowie wygląda
następująco:
- Nikodem Kleszczyński – 31 miejsce
- Julia Nisio – 33 miejsce
- Kuba Podzielny – 36 miejsce
- Patryk Sęk – 37 miejsce
- Maciej Pietkiewicz – 39 miejsce
Z 537 gimnazjalistów uczniowie Niepublicznego
Gimnazjum w Wipsowie zajęli kolejno:
- 34 miejsce - Weronika Klimek
- 37 miejsce dla Dominiki Kożuszko, Patrycji Krawczyk i Pauliny Klimek
- 52 miejsce Adam Biernacki
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy,
życzymy dalszych sukcesów i miejmy nadzieję, że w
kolejnych edycjach konkursu będzie jeszcze lepiej.
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Sprawozdanie z ferii zimowych - wyjazd na łyżwy i na basen

Podczas tegorocznych ferii zimowych Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek zorganizował
uczniom liczne zajęcia dodatkowe. Jednym z nich był wyjazd na łyżwy i na basen.
Dnia 27.01.2015r. uczniowie naszej szkoły pojechali na wycieczkę do Olsztyna.
Rano, o godzinie 9.00 uczniowie wraz z
opiekunami zebrali się przy autokarze i
wyruszyli w drogę. Dzieci ze szkoły
podstawowej miały zaplanowany pobyt na
basenie, zaś gimnazjaliści chcieli pojeździć na
łyżwach.
Uczniowie gimnazjum zebrali się przed
wejściem na lodowisko miejskie pod halą Urania. Po opłaceniu biletów wstępu i
wypożyczeniu łyżew, weszli na lód. Zabawa była wspaniała. Dzieci jeździły i wywracały się,
jednak wszyscy byli zadowoleni.
Po upływie 45 minut lodowisko musiało zostać
oczyszczone i wyrównane. Gimnazjaliści zmęczeni, ale
zadowoleni opuścili taflę. Udali się do Aquasfery, gdzie
czekał na nich autokar, który zabrał wszystkich
uczestników wycieczki w drogę powrotną.
Wyjazd był bardzo udany, dzieci zmęczone, ale
zadowolone udały się do domów. Oby więcej takich
wspaniałych atrakcji.

Aneta Ulążka
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Ostatki szkolne:
Karnawał
Dnia 13.02.2015r. w
Niepublicznym Zespole Szkół i
Placówek miały miejsce imprezy
z okazji tzw. Ostatków. W ramach
tego odbyły się zabawy
karnawałowe dla przedszkola,
klas I-III i IV-VI szkoły
podstawowej. Zabawa była
wspaniała. Oto zdjęcia z imprezy:
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Ostatki szkolne: wyjazd do kina
Z tej okazji uczniowie gimnazjum w Wipsowie udali się na wycieczkę do Olsztyna. W planach było
obejrzenie filmu pt.: Pingwiny z Madagaskaru 3.
Wyjechaliśmy około 8.00. gdy dojechaliśmy na miejsce, zaszliśmy na chwilę do restauracji
Mc’Donald. Potem czekał nas kilkuminutowy spacer do centrum handlowego Aura, w którym
znajduje się kino Helios.
Do godziny 10.45- bo wtedy zaczynał się seans- mieliśmy chwilę czasu dla siebie. Rozeszliśmy się po
sklepach w mgnieniu oka, a Panie nauczycielki poszły kupić bilety.
O wyznaczonej godzinie spotkaliśmy się przed kinem. Weszliśmy do sali i chwilę później zaczął się
film. Opowiadał o czwórce pingwinów – komandosów, którzy uratowali tysiące pozostałych
pingwinów od zamiany w potwory. Miał jej dokonać zły Doktor Ośmiornica.
Po seansie znowu mieliśmy chwilę czasu wolnego. Mogliśmy coś zjeść i pospacerować po sklepach.
Około godziny 13.30 wyszliśmy z centrum handlowego kiery jąć się na dworzec kolejowy. O 14.00
mieliśmy pociąg powrotny, niecałe 20 minut później byliśmy już w Wipsowie.
Uważam, że wycieczka była bardzo ciekawa, a film interesujący i warty obejrzenia.
Paulina Klimek
„Bezpieczny

lód” - Tumiany 2015r.

Jak co roku nasza szkoła brała udział w warsztatach „Bezpieczny Lód „.
Impreza odbywała się na pięknie położonej plaży w Tumianach. Oglądaliśmy pokazy bezpiecznego
udzielania pomocy tonącemu w przerębli, uczyliśmy się bronić przed agresywnym psem i pomóc
nieprzytomnemu człowiekowi. Braliśmy udział w konkursie sprawdzającym naszą wiedzę.
Poczęstowaliśmy się gorącą kiełbaską i napiliśmy się ciepłej herbaty, bo zmarzliśmy co nieco :).
Ale już wiemy : ŻADEN LÓD NA JEZIORZE NIE JEST BEZPIECZNY!!!

klasa IV i V
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Warsztaty szkoleniowe: Warszawa -stolica bez tajemnic
Dnia 25.02.2015r.odbyły się warsztaty szkoleniowe pod hasłem: Warszawa -stolica bez tajemnic.
O godzinie 6.00 rano wszyscy uczniowie Naszej szkoły zebrali się na przystanku autobusowym w
Wipsowie. Wsiedliśmy do autokaru i za chwilę ruszyliśmy na wycieczkę do Warszawy.
Nasz pierwszy przystanek był o godzinie 8.30, mogliśmy pójść do sklepu, każdy zjadł tez śniadanie.
Następnie wyruszyliśmy w dalszą drogę, po około 2 godzinach byliśmy na miejscu.
Pierwszy punkt zwiedzania to Pałac Prezydencki. Było tam bardzo ciekawie, najpierw byliśmy
przeszukiwani przez 2 ubranych na czarno panów ochroniarzy. Wszyscy byli przerażeni tą kontrolą,
ale u nikogo nie wykryto nic niebezpiecznego, więc mogliśmy przebywać tam legalne. Gdy weszliśmy
do środka, przydzielono na panią przewodnik. Oprowadzała nas po pięknych salach pałacu i wszyscy
byli zachwyceni ich wyglądem. Potem pojechaliśmy do Sejmu. Oprowadzono nas po salach
posiedzeń. Zaprowadzono wysoko na miejsca dla zwiedzających, nikomu nie wolno było schodzić na
dół. Niestety nie spotkaliśmy żadnego znanego polityka, ale i tak było fajnie.
Następnie zabrano nas do gmachu Telewizji TVP, gdzie widzieliśmy studio programów: Świat się
kręci, Mali odkrywcy oraz Pytanie na śniadanie. W studio Świat się kręci zrobiono nam zdjęcie i
wstawiono je na oficjalną stronę programu na Facebook. Jednak najbardziej podobało nam się w
studio Pytania na śniadanie, ponieważ siedziało tam wiele polskich sław Internetu , jak np.: Polski
Pingwin albo Rezi.
Potem poszliśmy na obiad, był bardzo dobry. Po posiłku wsiedliśmy do autokaru i wyruszyliśmy do
Wipsowa. W drodze powrotnej wszyscy byli zmęczeni, oprócz pasażerów tylnej części autobusu,
którzy jak zwykle się wygłupiali.;-))
Ogólnie wyjazd bardzo się wszystkim podobał, byliśmy zadowoleni. Wycieczka była dobrze
zorganizowana, więc nam się nie nudziło. Chcielibyśmy więcej takich podróży.
Autorzy: Julia Braulińska, Dominika Kożuszko, Piotr Pantel
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