Maj 2015r.

Głos Szkoły
Tylko u Nas:

 Puls szkoły
 Międzyszkolny Konkurs Wiedzy
o Krajach Niemieckojęzycznych „DACHL”
 Konkurs Piosenki Niemieckiej w Ostródzie „Wspólne śpiewanie łączy
narody”
 Dzień Matki
 Koncert Muzyki Chóralnej w Wipsowie

NIEPUBLICZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK W WIPSOWIE:
-NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE,
-NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. AUGUSTYNY WIEWIORRY,
-NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM.
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Puls szkoły
1. W maju przypadają ważne dla naszego kraju święta narodowe jak Pierwszego
i Trzeciego Maja. Są to dni ustawowo wolne od pracy, dlatego akademia
upamiętniająca te wydarzenia odbyła się w ostatnim tygodniu kwietnia.
2. Na początku maja w naszym Zespole Szkól odbyły się egzaminy maturalne. Podeszli
do nich uczniowie Niepublicznego Liceum dla Dorosłych w Wipsowie. Maturzystom
gratulujemy i życzymy powodzenia.
3. Dnia 14 maja odbyło się ostatnie w tym roku
szkolnym zebranie z rodzicami. Na Sali
gimnastycznej zostały omówione planowane
wycieczki: krajowa i zagraniczna oraz festyn
rodzinny. Rodzice zostali również
poinformowani o przewidywanych ocenach
końcowych swoich dzieci oraz o zagrożeniach.
4. W piątek 15 maja w naszej szkole został
zorganizowany Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych
„DACHL”. Przybyło mnóstwo uczestników z wielu okolicznych szkół. Z dumą
zawiadamiamy, że zwycięzcami konkursu zostali uczniowie naszego Zespołu Szkół.
Gratulujemy!!
5. Dnia 22 maja uczniowie klas I-III szkoły podstawowej pojechali do Olsztyna na
konkurs ,,Pij mleko- zajedziesz daleko”. Gry i zabawy sportowe miały na celu
propagować picie mleka i zdrowe odżywianie wśród dzieci.
6. Również tego samego dnia wybrani uczniowie klas IV-VI pojechali do Szkoły
w Kronowie na konkurs ortograficzny.
7. Maj upłynął pod znakiem konkursów międzyszkolnych. Kolejnym, w którym brali
udział nasi uczniowie był organizowany przez szkołę w Łęgajnach konkurs,, Zwinne
liczby”.
8. W Barczewie, jak co roku, rozpoczął się Konkurs Muzyki Chóralnej. Nasi uczniowie
mieli okazję wysłuchać koncertu chóru z Gryfina, który miał miejsce w Kościele
w Wipsowie.
9. Z okazji przypadającego na 26 maja Dnia Matki składamy serdeczne życzenia
od wszystkich dzieci dla wszystkich mam!!
10. Konkurs Piosenki Niemieckiej odbył się 29 maja w Ostródzie. Nasi uczniowie
tradycyjnie znaleźli się na podium- zdobyli czołowe miejsca w swoich kategoriach
wiekowych. Serdecznie gratulujemy!!
11. W sobotę 30 maja odbył się Festyn Rodzinny. Fundusze zebrane podczas aukcji
zostaną przekazane na cel charytatywny- rehabilitację Agatki Jeżewskiej. Dziękujemy
wszystkim za pomoc w organizacji festynu i wsparcie szczytnego celu.
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MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH
NIEMIECKOJĘZYCZNYCH „DACHL” – SPRAWOZDANIE
Dnia 15 maja 2015 roku o godz. 10.00 w Niepublicznym Zespole Szkół i Placówek
w Wipsowie przeprowadzony został Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Krajach
Niemieckojęzycznych „DACHL” dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz
młodzieży gimnazjalnej, uczącej się języka niemieckiego.
Konkurs miał formę pisemnego testu składającego się z 50 pytań (dla uczniów
gimnazjum) oraz 30 pytań (dla uczniów szkoły podstawowej) jednokrotnego wyboru. Jego
celem było przede wszystkim rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem niemieckim
i krajami niemieckiego obszaru językowego, stworzenie płaszczyzny zdrowej rywalizacji,
kształtowanie tolerancji wobec innych kultur oraz rozwijanie umiejętności samodzielnego
zdobywania wiedzy i korzystania z różnych źródeł informacji (np.: publikacje popularnonaukowe, Internet, telewizja, film, czasopisma itp.)
Do uczestnictwa w zmaganiach zostały zaproszone zaprzyjaźnione szkoły nauczające
języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. Oprócz uczniów Niepublicznego
Zespołu Szkół i Placówek w Wipsowie w konkursie udział zadeklarowali uczniowie ze
Społecznej Szkoły Podstawowej w Bredynkach, Społecznej Szkoły Podstawowej w Borkach
Wielkich, Społecznej Szkoły Podstawowej w Lamkowie oraz młodzież z Zespołu Szkół w
Węgoju. Przygotowany test pisało łącznie 41 osób. Na rozwiązanie go uczestnicy mieli do
dyspozycji 60 minut.
Prace konkursowe zostały sprawdzone i ocenione przez Komisję, w skład której
weszły nauczycielki języka niemieckiego z zaproszonych szkół. Wyłoniono następujących
laureatów:
1. Szkoła podstawowa:
I miejsce – Marcelina Cygan – Niepubliczny Zespół Szkół i
Placówek w Wipsowie
II miejsce – Patryk Sęk – Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek
w Wipsowie
II miejsce – Patryk Wojszel - Niepubliczny Zespół Szkół i
Placówek w Wipsowie
III miejsce – Wanessa Neuwald – Społeczna Szkoła w Borkach
Wielkich

4

2. Gimnazjum:
I miejsce – Magdalena Cygan - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie
II miejsce – Paulina Klimek – Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie
III miejsce – Adam Biernacki - Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie
Wszyscy laureaci zostali nagrodzeni symbolicznymi dyplomami oraz drobnymi upominkami.
Agnieszka Nowicka

Konkurs DACHL okiem ucznia.
Dnia 17.05 w naszej szkole odbył się Konkurs Wiedzy o Krajach
Niemieckojęzycznych ,,DACHL”. Organizowała go Pani Agnieszka, która uczy nas
języka niemieckiego. Gośćmi, którzy nas odwiedzili, byli uczniowie oraz nauczyciele szkół
z Lamkowa, Węgoja, Bredynek i Borek Wielkich.
Wszyscy zostali pięknie przywitani a o godzinie 10 zaproszeni na konkurs. Polegał on na
napisaniu testu, po 30 pytań dla uczniów szkół podstawowych - 50 dla gimnazjalistów. Mimo
tak dużej ilości pytań, wszyscy skończyli pisać test po około 20minutach. Podziękowano nam
za napisanie i zaproszono na poczęstunek.
W tym czasie panie nauczycielki sprawdzały nasze prace. Po niedługim czasie zaproszono nas
na salę gimnastyczną i ogłoszono wyniki.
Pierwsze
miejsce
w
kategorii
szkól
podstawowych zajęła Marcelina Cygan a w
gimnazjum Magdalen Cygan. Pozostałe miejsca
również należały do uczniów z naszego Zespołu
Szkół.
Uczniowie będący na podium otrzymali dyplomy
oraz drobne upominki. Około godziny 12.00
pożegnaliśmy gości i rozeszliśmy się do klas.
Konkurs był udany i przyjemny. Dobrze się
bawiliśmy. Każdy z nas na pewno weźmie udział
w konkursie za rok.
Paulina Klimek
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26 maja - Dzień Matki
Już 25 maja będziemy składać życzenia na Dzień Matki. Każda mama jest inna, wyjątkowa i to
powinna odczuć wysłuchując naszych życzeń. Nie można skupiać się wyłącznie na zdrowiu,
szczęściu i pomyślności. Warto tego dnia przede wszystkim podziękować mamie za trud
wychowania oraz przeprosić za wszelkie trudy związane z naszym wychowaniem.
A oto krótkie życzenia dla Naszych Kochanych Mamuś:

Słowa Twoje zawsze koją,
dom Twój moją jest ostoją.
Twe porady sobą chłonę,
miłość składam w Twoje dłonie.
Tak przykładnie przy mnie trwasz,
dajesz wszystko mi, co masz.
Spokój w Tobie niesłychany,
serca ciepłem rozświetlany.
Słów brakuje Twej osobie
i nikt się nie równa Tobie!
A mi właśnie jest to dane,
mieć tak wyjątkową Mamę!
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Sprawozdanie
Konkurs piosenki niemieckiej w Ostródzie
W dniu 29 maja 2015 r. uczniowie Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w
Wipsowie wzięli udział w IX Konkursie Piosenki Niemieckiej w Ostródzie „Wspólne
śpiewanie łączy narody”. Konkurs odbył się w Sali Kameralnej ostródzkiego Amfiteatru.
Organizatorami konkursu byli: Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Ostródzie,
Centrum Kultury w Ostródzie oraz Agencja Upowszechniania Kultury. Projekt został
sfinansowany przez: Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Marszałkowski
w Olsztynie oraz Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku.

Uczestnicy konkursu występowali w dwóch kategoriach: szkolnej i dorosłej.
Każdy z uczestników, w każdej z kategorii mógł zaprezentować maksymalnie trzy utwory.
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie reprezentowały uczennice klasy IV i V:
Maja Dąbrowska, Dominika Wojszel, Marcelina Cygan, Julia Nisio oraz Anna Żukowska.
Dziewczynki zaśpiewały dwie piosenki: „Heute kennst du mich nich mehr” z repertuaru
Czerwonych gitar (pol. „Tak bardzo się starałem.”) oraz piosenkę „Guten Morgen”, której
uczniowie uczyli się w ramach zajęć języka niemieckiego.
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Oprócz uczniów z Wipsowa w konkursie wzięli również udział uczestnicy ze szkół
w Miłomłynie, Ostródzie, Wandowa, Kołózębia, Kwidzyna, Gierzwałdu, Boreczna, Szczytna,
Zalewa czy Morąga. Przesłuchania trwały w sumie ponad cztery godziny, co świadczy
o olbrzymim zainteresowaniu konkursem.
Po wysłuchaniu wszystkich uczestników i po naradach jury, nastąpiło ogłoszenie
wyników i wręczenie nagród. Pomimo dużej konkurencji zespołowi z Wipsowa udało się
zająć najwyższe miejsce na podium.
Zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi uczniowie, udali się w podróż powrotną do Wipsowa,
zmotywowani wygraną do jeszcze bardziej wytężonej pracy na lekcjach języka niemieckiego.
Agnieszka Nowicka
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Koncert Muzyki Chóralnej w Wipsowie
Co roku w Barczewie organizowany jest Konkurs Muzyki Chóralnej. Z tej okazji w okolicznych
miejscowościach odbywają się koncerty różnych zespołów chóralnych.
Dnia 29 maja w Kościele w Wipsowie miał miejsce występ zespołu z Gryfina. Wszyscy
uczniowie naszej szkoły byli na nim obecni. W składzie chóru byli nauczyciele(panowie i panie)
oraz dyrygent.
Członkowie chóru byli osobami w podeszłym wieku, ubrani w jednakowe stroje(panowie w
garnitury a panie w sukienki).
Śpiewali bardzo ładnie, chociaż większość utworów była w języku łacińskim i niewiele
rozumieliśmy. Jednak dyrygent przed wykonaniem każdej piosenki opowiadał o niej i tłumaczył
kiedy powstała.
Występ trwał około godziny i był bardzo ciekawy. Po koncercie zespołowi podziękował Sołtys
wsi a uczniowie wręczyli kwiaty.
Cieszę się, że mogłam mieć kontakt z takim rodzajem muzyki, ponieważ jest ona bardzo
nietypowa i rzadko spotykana. Chciałabym, żeby przyjeżdżało do nas więcej takich chórów.
Julia Braulinska
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