Październik/ listopad 2014r.

Głos Szkoły
Tylko u nas:

 Puls szkoły
 Dzień Edukacji
Narodowej
 Pasowanie klas
pierwszych
 Szkolny Konkurs
Recytatorski

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

Puls szkoły
1. Dzień 14 października, czyli Dzień Edukacji Narodowej- potocznie zwany
Dniem Nauczyciela. Jak co roku z tej okazji w naszej szkole odbyła się
Uroczysta Akademia, na której uczniowie przedstawili program
artystyczny. Następnie na polecenie Pani Dyrektor role zostały
odwrócone- uczniowie prowadzili lekcje a nauczyciele zasiedli w ławce
szkolnej ;))

2. Dnia 16 października w naszej szkole
odbyło się uroczyste pasowanie uczniów
klas pierwszych szkoły podstawowej
oraz gimnazjum. Szczegółowa relacja z
tego wydarzenia w dalszej cześci gazetki.

3. Jak co roku uczniowie gimnazjum odwiedzili groby żołnierzy w Zerbuniu.
23 pażdziernika pod opieką Pani Dyrektor i nauczycielki języka
niemieckiego posprzątali cmentarz i zapalili znicze. To piękna tradycja,
którą warto kultywować.

4. W czwartek 30 października w naszej szkole miał miejsce Szkolny
Konkurs Recytatorski. Wzięli w nim udział chętni uczniowie klas IV-VI
oraz gimnazjum. Dokładne sprawozdanie w dalszej części gazetki.
Zwycięzcom gratulujemy!
5. Kolejne w tym roku szkolnym zebranie rodzicielskie odbędzie się w
czwartek 6 listopada. Rodzice poznają oceny swoich pociech oraz omówią
sprawy szkolne.
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6. W piątek 7 listopada odbędzie się Uroczysta Akademia z okazji Święta
Niepodległości. Uczniowie przedstawią dzieje historyczne naszego kraju,
przypomną powody ustanowienia tego święta oraz zaśpiewają pieśni
patriotyczne.
Z racji tego, że 11 listopada przypada we wtorek i jest dniem wolnym od
pracy- poniedziałek również jest wolny i do szkoły idziemy dopiero w
środę 

Dzień Edukacji Narodowej
Dnia 14.10.2014r o godzinie 10:00 w naszej szkole odbył się apel okazji
Dnia Edukacji Narodowej. Na sali gimnastycznej znajdowali się nauczyciele
i uczniowie przedszkola, szkoły podstawowej oraz klasy gimnazjalne.
Akademia rozpoczęła się od życzeń dla nauczycieli, po czym przeszliśmy
do części artystycznej. Pierwsi wystąpili najmłodsi. Grupa przedszkolaków pod
opieką Pani Bogusi Szyszki i Pani
Ani Bułakowskiej zaprezentowała
piosenkę pt. "Pewien bardzo mały
miś", taniec w parach "Nie chcę Cię
znać" oraz wiersz pt. "Mam trzy
latka".
Następnie wystąpiła starsza
grupa przedszkolna, która pod opieką
Pani Dominiki Chełstowskiej
zaśpiewała piosenkę pt. "Przedszkole
- drugi dom", zaprezentowała też
zabawę taneczną ze śpiewem pt.
"Grozik" oraz wiersz
pt. "Życzenia dla Pań".
Później uczniowie klas I-II
szkoły podstawowej pod opieką Pani Zosi Zawadzkiej - Robaczek wyrecytowali
wiersz pt. "Ile".
Potem uczniowie klasy III szkoły podstawowej pod opieką Pani Ani
Matacz zaprezentowali piosenkę pt. "Piosenka dla nauczyciela" oraz wiersz
pt."Słowa dla naszej Pani".
Następnie dzieci z klasy IV pod opieką Pani Ani Bułakowskiej wcieliły
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się w orkiestrę instrumentalną, która zagrała do muzyki ,,Marsz Torreadora’’
i potem zaśpiewała piosenkę pt. "Nie zadzieraj nosa".
Na sam koniec wystąpili uczniowie klas I-II gimnazjum pod opieką Pani
Ani Bułakowskiej z piosenką pt. "Czternastego".
Całość zakończyła się rozdaniem upominków dla Nauczycieli oraz
przeczytaniem przez
Panią Dyrektor kolejnej
partii ciekawych listów
od władz gminy.
Paulina Klimek

Odwiedziny
Cmentarza
Wojennego w
Zerbuniu
Dnia 23 października 2014 roku, w związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich
Świętych, uczniowie Niepublicznego Gimnazjum w Wipsowie, podobnie jak w zeszłym roku,
odwiedzili cmentarz z okresu I Wojny Światowej z mogiłami niemieckich i rosyjskich
żołnierzy.
W tym roku cmentarz
odwiedziły wszystkie klasy
gimnazjalne wraz z
nauczycielką języka
niemieckiego Agnieszką
Nowicką.
Cmentarz
usytuowany jest około 2,5
km na północ od wsi
Zerbuń, na skraju lasu.
Prowadzi do niego polna
droga. Cmentarz podzielony
jest
na
dwie
części.
Pierwszą, gdzie pochowani
są
żołnierze
armii
niemieckiej i drugą, na której
pochowani są żołnierze armii rosyjskiej. Cmentarz żołnierzy armii niemieckiej założony jest
na planie prostokąta, otoczony wysokim, kamiennym murem. Na cmentarzu znajduje się
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dziewięć rzędów z
mogiłami.
Mogiły
obramione
są
kamiennymi
krawężnikami,
na
każdej z nich znajdują
się drewniane, dębowe
krzyże,
oznaczające
groby żołnierzy. W
centralnej części, przy
piątym rzędzie mogił
na kamiennym cokole
znajduje się wysoki,
dębowy
krzyż.
Na
cokole
widnieje
kamienna tablica z
wykutym napisem:
"191 DEUTSCHE SOLDATEN • FIELEN IM GEFECHT BEI • SAUERBAUM 26 AUGUST
1914 • FÜR DAS VATERLAND"
„191 NIEMIECKICH ŻOŁNIERZY POLEGŁYCH ZA OJCZYZNĘ W BITWIE POD
SAUERBAUM 26 SIERPNIA 1914”
Od strony północnej do cmentarza niemieckiego przylega cmentarz żołnierzy armii
rosyjskiej, założony na planie półkola. Otoczony niskim kamienno-ziemnym murkiem. W jego
środkowej części znajdują się co najmniej dwie zbiorowe mogiły.
Pochowanych jest tu 191 żołnierzy armii niemieckiej i 154 żołnierzy armii rosyjskiej,
poległych podczas bitwy w dniu 26 sierpnia 1914 r. w rejonie wsi Biesowo, Zerbuń i Lutry.
Uczniowie uporządkowali cmentarz, pozbierali liście z grobów i alejek, poustawiali
poprzewracane znicze i w chwili zadumy oddali hołd poległym żołnierzom. Dzięki takim
doświadczeniom
uczniowie nie tylko
uczą
się
historii
swojego regionu, ale
również dojrzałości i
szacunku dla innych
narodowości.
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Agnieszka Nowicka

Pasowanie uczniów klas pierwszych
Pasowanie na ucznia to dzień szczególny dla każdego z nas. Zapamiętamy go na długo
i zawsze wspominać będziemy z rozczuleniem. Porzucamy czas beztroskiej zabawy
i wstępujemy w uczniowskie grono. Ten przełomowy w życiu moment w Niepublicznym
Zespole Szkół i Placówek w Wipsowie nastąpił 16 października 2014r. Do braci
uczniowskiej przyjęto uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.00, kiedy to na pięknie udekorowanej sali
gimnastycznej
zasiedli
uczniowie, nauczyciele oraz
zaproszeni
rodzice
pierwszoklasistów.
Pani
Dyrektor
Ewa
Dawidczyk
krótkim
przemówieniem
powitała przybyłych gości.
Następnie rozpoczął się program
artystyczny.
Jako
pierwsi
wystąpili uczniowie klasy II
szkoły podstawowej, którzy
wierszem i piosenką powitali w
swoim gronie stremowanych
pierwszaków - również i oni
przygotowali krótki występ.
Maluchy z klasy I przedstawiły
wiązankę wierszy i piosenek. To był ich "egzamin", który zdali na szóstkę. Wszyscy obecni
na sali zgodnie stwierdzili, że pierwszaczki zasłużyły na dołączenie do grona uczniów naszej
szkoły.
Nadszedł więc czas ślubowania. Wychowawczyni klasy pierwszej, Pani Zofia
Zawadzka-Robaczek razem z wychowankami odczytała tekst przysięgi, zaś Pani Dyrektor
uroczyście pasowała każdego malucha na ucznia naszej szkoły. Ślubowanie, zostało
przypieczętowane za pomocą odcisku palca każdego pierwszoklasisty w kronice szkoły.
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Na pamiątkę tak
uroczystej chwili dzieci, już
jako prawomocni
uczniowie naszej szkoły,
otrzymali od Dyrekcji
drobne upominki.
Przyszedł wreszcie
czas na gimnazjalistów.
Oni również musieli
udowodnić, że zasługują na
miano ucznia gimnazjum.
Jak za pomocą
czarodziejskiej różczki,
wszyscy zostali
przeniesieni na
mitologiczny Olimp. Tam
bowiem odbyły się otrzęsiny pierwszoklasistów. Pięknie przebrani i ucharakteryzowani na
bogów greckich uczniowie klas II i III gimnazjum, przygotowali im pięć następujących
konkurencji:
 Posejdon rozkazał wyłowienie za pomocą ust cukierka z talerza pełnego wody
 Z polecenia Afrodyty chłopcy mieli z zawiązanymi oczami wykonać makijaż
dziewczynkom
 Atena sprawdziła inteligencję i wiedzę uczniów za pomocą krótkiego testu
 Ares polecił dziewczynom ubrać chłopców w olimpijskie szaty wykonane z papieru
toaletowego i bibuły
 Z polecenia Dionizosa pierwszoklasiści musieli wypić sok z cytryny i się uśmiechnąć
Wszystkie te konkurencje zostały wykonane bezbłędnie i nastąpił moment ślubowania.
Uczniowie złożyli uroczystą
przysięgę, a Pani Dyrektor
pasowała ich na ucznia
Niepublicznego Gimnazjum w
Wipsowie. Z tej okazji
zadowoleni pełnoprawni
gimnazjaliści również otrzymali
od Dyrekcji drobne upominki.
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Po zakończeniu uroczystości wszyscy udali się do swoich klas. Na pewno każdy z
obecnych zapamięta ten dzień na długo. Było uroczyście, wzniośle i radośnie - te słowa chyba
najlepiej oddają atmosferę tego wyjątkowego dnia.
Aneta Ulążka
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Sztuka recytacji jest wartością samą w sobie, ale też istotnym elementem kształtowania
pozytywnych uczuć w stosunku do ojczystego języka i budzenia zainteresowania kulturą.
Poprawne wysławianie się odgrywa także dużą rolę w codziennym obcowaniu z innymi
ludźmi. Dlatego w tym roku w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski.
W dniu 30 października do rywalizacji o miano najlepszego recytatora przystąpili
uczniowie klas IV – VI oraz gimnazjum. Tematem konkursu zostały wiersze autorstwa
Juliana Tuwima zaś w komisji oceniającej zasiedli: Pani Anna Matacz, Pani Irmina Kłoss
oraz Pan Arkadiusz Dawidczyk.
Kiedy wszyscy uczniowie zebrali się na Sali gimnastycznej naszej szkoły, Pani Dyrektor
rozpoczęła konkurs. Uczestnicy z klas IV-VI z wielkim przejęciem i zaangażowaniem
recytowali tzw. ,,dziecięce’’ wiersze Juliana Tuwima. Nie obyło się bez małych pomyłek,
gdyż stres był ogromny, jednak rywalizacja była zacięta i bardzo wyrówna. Ostatecznie
klasyfikacja końcowa wygląda następująco:
1 miejsce Dominika Wojszel za wiersz ,,O Panu Tralalińskiem”
2 miejsce Marcelina Cygan za wiersz ,,Zosia Samosia”
3 miejsce Anna Żukowska z wierszem ,,Pstryczek”
Uczniowie gimnazjum również zaprezentowali wiersze Juliana Tuwima, jednak ich
tematyka była już dużo bardziej dorosła. Z powodów zdrowotnych do konkursu przystąpiło
tylko 3 gimnazjalistów, reszta uczestników była nieobecna.
Klasyfikacja uczniów gimnazjum wygląda następująco:
1 miejsce Dominika Kożuszko i wiersz ,,Nauka”
2 miejsce Paulina Klimek i wiersz ,,Rwanie bzu”
3 miejsce Weronika Klimek i wiersz ,,Melodia”
Konkurs zakończył się uroczystym wręczeniem nagród: złotych, srebrnych i brązowych
medali dla zwycięzców. Dodatkowo każdy uczestnik otrzymał dyplom. Wykonano też
pamiątkowe zdjęcia. Gratulacjom nie było końca, na pewno w przyszłym roku konkurs będzie
cieszył się jeszcze większym zainteresowaniem i przysporzy uczniom naszej szkoły mnóstwo
radości.
Aneta Ulążka
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