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

Puls szkoły
1. Marzec upłynął w naszej szkole bardzo pracowicie i spokojnie. Obchodziliśmy Dzień
Kobiet i Mężczyzn. Przygotowywaliśmy się do nadchodzących Świat Wielkanocy
oraz do kwietniowych sprawdzianów i testów.
2. W czwartek 19 marca odbyło się spotkanie z rodzicami. Omówiono zasady
przyznawania stypendium, plan wycieczki zagranicznej oraz egzamin klas VI.
Wychowawcy poinformowali rodziców o postępach uczniów w nauce.
3. Pod koniec marca został ogłoszony konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną.
Każda klasa miała wykonać własną palmę. Konkurs został rozstrzygnięty tuż przed
Świętami.
4. W piątek 20 marca miało miejsce niezwykłe wydarzenie- mogliśmy obserwować
zaćmienie Słońca. Nasi uczniowie zaopatrzeni ciemne okulary, zdjęcia rentgenowskie
i specjalne szybki spawalnicze podziwiali to niezwykłe zjawisko. Nad Polską
zasłonięciu uległo około 60% tarczy słonecznej. Było to wspaniałe widowisko.
5. W dniach 20-21 marca, czyli w piątek i w sobotę w Wipsowie odbyła się coroczna
Zbiórka Żywności. Uczniowie naszego gimnazjum w ramach wolontariatu zbierali
produkty spożywcze w miejscowych sklepach. Zarówno uczniom jak i kupującym
dziękujemy za udział w akcji.
6. Dnia 1 kwietnia 2015r. odbył się Sprawdzian klas VI. Uczniowie pod czujnym okiem
komisji mieli napisać test podsumowujący całą ich naukę w szkole podstawowej.
Stres był ogromny, jednak mamy nadzieję, że wszyscy poradzili sobie doskonale. ;)
7. W czwartek 2 kwietnia rozpoczęły się ferie świąteczne. Niestety czas wolny minął
szybko i do szkoły powróciliśmy już w kolejną środę 8 kwietnia.
8. Z okazji przypadającej w kwietniu rocznicy katastrofy smoleńskiej w naszej szkole
został wygłoszony wykład na temat Zbrodni Katyńskiej. Była to wspaniała lekcja
historii.
9. W kwietniu odbyły się testy gimnazjalne. Nasi gimnazjaliści mieli okazję sprawdzić
i zweryfikować swoją wiedzę zdobytą podczas dotychczasowej nauki szkolnej. Mamy
nadzieję, że wszystko poszło dobrze i życzymy powodzenia w dalszej edukacji.
10. Dnia 23 kwietnia w Barczewie odbył się Konkurs Recytatorski. Pojawili się na nim
również reprezentanci naszej szkoły. Z dumą i radością zawiadamiamy, że zwycięzcą
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konkursu został uczeń klasy III szkoły podstawowej Kornel Andrzejczyk. Weźmie on
udział w kolejnym etapie konkursu. Mamy nadzieję, że odniesie równie wielki sukces.
11. Uczniowie gimnazjum wzięli udział w warsztatach Młody Chemik Eksperymentuje.
Odbyły się one w Zespole Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie
i połączone były z dniami otwartymi tej placówki. Nasi uczniowie byli bardzo
zadowoleni z tego wyjazdu.
12. Dnia 28 kwietnia klasa V szkoły podstawowej wzięła udział w akcji sadzenia lasu.
Uczniowie wraz z nauczycielką przyrody zasadzili drzewa nad jeziorem Wadąg. Była
to wspaniała przygoda, która nauczyła ich jak ważne jest dbanie o środowisko.

Wielkanoc
Święta Wielkanocne to czas składania życzeń, spędzania najprzyjemniejszych chwil z rodziną
i przyjaciółmi. Wspólne rozmowy i dyskusje przy świątecznym stole jakże wprowadzają
w nastrój tak pięknych świąt.
Cudownie przyozdobione świątecznymi potrawami stoły aż kuszą swym zapachem
i najróżniejszymi kolorami.
Zazwyczaj goście są zapraszani na uroczyste śniadanie, po którym ci najmłodsi uważnie
poszukują prezentów, schowanych przez Zajączka Wielkanocnego, który nierzadko podrzuca
upominki również dorosłym.
Drugi dzień Świąt nazywany Śmingusem
Dyngusem to czas kiedy, zgodnie ze
zwyczajem, wszyscy nawzajem polewają
się wodą, przy czym często jest dużo
śmiechu i zabawy.
Niestety Święta jak każde inne szybko
mijają i znów trzeba czekać rok na kolejne
ich obchodzenie.
Paulina Klimek
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Konkurs na Palmę Wielkanocną
W naszej szkole został zorganizowany konkurs na Wielkanocną Palmę. Udział w zabawie
miało wziąć przedszkole, klasy podstawówki oraz gimnazjum.
Prace wykonano na lekcjach wychowawczych i dostarczono do Pani Dyrektor.
Gdy wszyscy oddali swoje dzieła, na sali gimnastycznej zostało zorganizowane
rozstrzygnięcie konkursu. Każda klasa prezentowała swoją palmę a zgromadzeni na sali
uczniowie oddawali głosy poprzez podniesienie ręki. Przyznano nagrody czterech kategoriach
wiekowych: przedszkole, klasy 1-3, klasy 4-6 oraz gimnazjum.
W przedszkolu wygrała grupa starszaków, w podstawówce zwyciężyła klasa 3 i klasa 5,
zaś w gimnazjum klasa 2 i 3.
Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni, zwycięskie grupy dostały po ogromnej paczce
cukierków, a reszta równie słodkie nagrody pocieszenia.
Całe spotkanie było przyjemne i zabawnie, każdy został nagrodzony, więc uczniowie byli
bardzo zadowoleni.
Paulina Klimek
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Warsztaty Młody Chemik Eksperymentuje
Dnia 28 kwietnia 2015r. nasza Pani Dyrektor zorganizowała
nam( uczniom gimnazjum) wycieczkę do Technikum
Chemicznego w Olsztynie. Celem były warsztaty chemiczne
pod tytułem:,, Młody Chemik Eksperymentuje”. Były one
przeprowadzone w ramach dni otwartych Zespołu Szkół
Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie.
Zebraliśmy się pod szkołą o godzinie 9.00, zaś o godzinie
9.34 mieliśmy pociąg do Olsztyna, więc do samego miasta
dojechaliśmy na 10.00.
Po drodze zaszliśmy do McDonald'a na coś do jedzenia. Do Technikum Chemicznego
dotarliśmy trochę wcześniej, dlatego też uczniowie szkoły nas po niej oprowadzili.
Chwilę po 12.00 rozpoczęły się zajęcia. Każdy z nasz dostał biały fartuch ochronny, czuliśmy
się jak prawdziwi laboranci.
Najpierw kilku uczniów zaprezentowało różne eksperymenty. Po pokazie poproszono nas do
stolików ze sprzętem, dostaliśmy karty pracy i każdy z nas musiał wykonać zadania na niej
napisane. Robiąc je mogliśmy zauważyć ciekawe reakcje chemiczne np. zmiana kolorów
kilku substancji po wlaniu do probówki z kwasem.
Po warsztatach mieliśmy godzinę na pospacerowanie po sklepach. O 13.45 mieliśmy się
spotkać na dworcu i razem wsiąść do pociągu. Mniej więcej o 14.30 byliśmy już w Wipsowie.
Wycieczka była udana, a same warsztaty bardzo ciekawe i zaskakujące. Trwały troszeczkę za
krótko, ale mimo to chętnie pojechałabym na nie jeszcze raz.
Paulina Klimek

5

