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Władysławowo i Ruchome Wydmy w Łebie


Gimnazjaliści na Olsztyńskich Dniach Nauki

Zapraszamy!!!

Puls szkoły
•
dnia 1 września 2016r. odbyło się Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017
wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły życzymy z tej okazji samych
sukcesów. Oby ten rok był lepszy od poprzedniego!!!
•
Tradycyjnie na początku września uczniowie naszej szkoły pojechali żegnać wakacje. Tym
razem warsztaty pod hasłem ,,Cudze chwalicie, swego nie znacie'' odbyły się w Łebie
i Władysławowie.
•
22 września uczniowie naszego gimnazjum pojechali na Olsztyńskie Dni Nauki na
Uniwersytecie Warmińsko -Mazurskim w Olsztynie. Więcej informacji w dalszej części gazetki.
•
26 września odbyło się spotkanie z policjantem. Dzieci, podzielone na grupy wiekowe,
miały możliwość poznać zasady bezpieczeństwa, dowiedzieć się , co im wolno, a czego nie oraz
jakie kary grożą za określone przestępstwo.
•
30 września wszyscy chłopcy obchodzili swoje święto-,,dzień chłopaka”.
•
Tego samego dnia klasy I-III wzięły udział w zabawie zwanej ,,świętem kartoflaka''.
Zadaniem dzieci było stworzenie kartoflaka-cudaka oraz zawody sportowe.
•
21 września odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym Zebranie z Rodzicami. Zapoznano
z kalendarzem roku szkolnego, omówiono wycieczkę oraz wybrano członków Rady Rodziców.

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego
•
Wakacje się już skończyły, a uświadomił nam to pierwszy dzwonek, który usłyszeliśmy
przychodząc 1 września do szkoły. Punktualnie o godz. 10.00 w Niepublicznym Zespole Szkół i
Placówek w Wipsowie rozpoczęła się inauguracja roku szkolnego 2016/2017 . Wszystkich
zebranych gości, nauczycieli, uczniów i ich rodziców uroczyście przywitała Pani Dyrektor.
Przedstawiła tez wychowawców i nauczycieli pracujących w naszej szkole,
a także przekazała informacje na temat organizacji pracy szkoły w nadchodzącym roku. Życzyła
też wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły owocnej i wytrwałej pracy w nowym
roku szkolnym.
•
Pierwszy dzień szkoły szczególnie przeżywali najmłodsi uczniowie, którzy z obawą
i niepewnością, a niektórzy z ciekawością obserwowali całe to wydarzenie. Starsi koledzy
zapewniali, że zrobią wszystko alby oni czuli się dobrze w tej szkole.
•
Po części oficjalnej wszyscy uczniowie rozeszli się do swoich klas wraz z wychowawcami.
W ten sposób rozpoczął się kolejny rok nauki w naszej szkole.
•
•

„Wszystkim uczniom życzymy wielu sukcesów w nowym roku szkolnym 2016/2017”

Marcin Brykczyński ,,O prawach dziecka”
Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Stworzyli dla Was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
Spróbujcie dobrze zapamiętać:
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.
Tak się tu w wiersze poukładały
Prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały
Najlepiej, jak umiecie.

Warsztaty ,,Cudze chwalicie, swego nie znacie” poznajemy
Władysławowo i Ruchome Wydmy w Łebie
Dnia 8 września wyjechaliśmy na warsztaty pod hasłem: ,,Cudze chwalicie, swego nie
znacie” poznajemy Władysławowo i Ruchome Wydmy w Łebie.
Zbiórka odbyła się o 6.45 pod kościołem. Po 15 minutach wyruszyliśmy w stronę Łeby. Na
miejscu byliśmy około godziny 13.00. Pojechaliśmy meleksem na wydmy, aby pospacerować po
plaży. Zbieraliśmy tam nietypowe, płaskie kamienie oraz podziwialiśmy krajobraz ruchomych
wydm.
Kolejnym punktem był rejs statkiem. Po krótkiej podróży dopłynęliśmy na drugą kładkę,
wysiedliśmy, a dzieci wraz z opiekunem weszły na wieżę widokową. Widok był wspaniały.
Potem wyruszyliśmy w stronę hotelu, gdzie czekał na nas obiad. Po posiłku, każdy poszedł
do pokoju. O godzinie 18.00 wybraliśmy się do hotelowego basenu.
Wieczorem, gdy już każdy się wysuszył, poszliśmy na ognisko. Jedliśmy kiełbaski
i rozmawialiśmy. Było bardzo miło i sympatycznie. Około godziny 22.00 wszyscy poszli spać.
Następnego dnia zjedliśmy śniadanie i pojechaliśmy do fokarium. Oglądaliśmy tam foki
i ich występy. Zaprezentowano nam również film 5D i 3D.

Następnie pojechaliśmy nad morze, gdzie mogliśmy sobie poleżeć na plaży oraz zażyć kąpieli
morskiej, ponieważ pogoda bardzo dopisała. Zwiedziliśmy tam też latarnię morską. Około godziny
18.00 wyruszyliśmy w stronę domu, w Gdyni zatrzymaliśmy się na chwilę na szybki posiłek. Do
domów dotarliśmy po godzinie 24.00
Wycieczka była bardzo udana, a wrażenia niezapomniane. Chcielibyśmy pojechać tam jeszcze raz.
Sandra Pomorska
Natalia Dobiesz

Moje wrażenia z wycieczki
W dniu 8 września pojechaliśmy na wycieczkę do Władysławowa i Łeby. Chodziliśmy po
wydmach i byliśmy nad morzem. Na nocleg zatrzymaliśmy się w hotelu w Łebie. Byliśmy też
w,,Sea Parku''. Znajdują się tam baseny z fokami i uchatkami. Bardzo mi się podobało na wycieczce.
Dominik Kulis
Na początku pojechaliśmy autokarem do
Władysławowa. Przechodziliśmy przez
ruchome wydmy, czułem się wtedy jakbym
poruszał się po pustyni.
Potem wyruszyliśmy w rejs statkiem,
miałem wrażenie, że woda sięga mi do stóp.
Na koniec pierwszego dnia wycieczki
pojechaliśmy do ośrodka wypoczynkowego,
żeby przenocować. Czekały tam na nas
atrakcje takie jak: basen i orlik, a wieczorem
ognisko z kiełbaskami.
Na drugi dzień byliśmy w Aqua Parku, tam
nasz kolega miał wypadek i musiał jechać
do szpitala. Potem pojechaliśmy do latarni
morskiej. Była ona biało-czerwona. Jej
zwiedzanie było dla mnie najfajniejszym
punktem wycieczki. Fajnie było wchodzić
na latarnię, lecz wolałbym, aby zamontować
w niej windę. Po wejściu na jej szczyt,
ujrzałem drugą latarnię morską, lasy i morze.
Bardzo podobała mi się ta wycieczka.
Bartosz Szczepkowski
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Dnia 22 września 2016r. Uczniowie klasy III gimnazjum i trzy uczennice klasy I gimnazjum
pojechali na ,,Olsztyńskie Dni Nauki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim”.
Ze szkoły wyjechaliśmy o godzinie 8.20, na miejscu byliśmy ok. 9.10. Całą drogę uczniowie
przebyli busem szkolnym.
Gdy dotarliśmy na miejsce, udaliśmy się z Panią Joanną na warsztaty tworzenia map. Na
samym początku organizatorzy przedstawili się i opowiedzieli o czym będą nasze warsztaty.
Siedliśmy do komputerów i z pomocą organizatorów, krok po kroku, stworzyliśmy mapy
pt. ,,Tereny zagrożenia powodziowego rzeki Wisły”.
Gdy projekt był skończony, pan prowadzący zajęcia zaoferował wydrukowanie gotowych
mapek.
Po warsztatach udaliśmy się do Biblioteki Uniwersytetu. Mogliśmy chwilę pograć w gry
planszowe i napić się ciepłego napoju z automatu.
Do szkoły wróciliśmy około godziny 12.25.
Całe warsztaty uważamy za udane i chcielibyśmy je powtórzyć.
Sandra Pomorska
Natalia Dobiesz

„Święto Kartoflaka”
Dnia 29 września 2016r. w Niepublicznym Zespole Szkół i Placówek odbyło się, już po raz
kolejny, „Święto Kartoflaka”. W tym roku do wspólnej zabawy zaprosiliśmy naszych najmłodszych
milusińskich: przedszkolaki oraz klasy I-III szkoły podstawowej. Na uczestników czekały gry i
zabawy ruchowe oraz konkurs na najbardziej kreatywnego „kartoflaka-cudaka”. Impreza miała na
celu pielęgnowanie tradycji ogólnoszkolnych imprez, wzbudzenie zainteresowania obrzędami
ludowymi związanymi z wykopkami, jak również dawała możliwość porównania tradycji polskich i
niemieckich związanych z tradycją „Dnia pieczonego ziemniaka”.
O godzinie 10 uczniowie i nauczyciele zebrali się na sali gimnastycznej. Po powitaniu przez
prowadzących szkolne święto kartoflaka – nauczycieli języka niemieckiego rozpoczęły się gry i
zabawy ruchowe.
Pierwszym punktowanym zadaniem był „Bieg z ziemniakiem na łyżce”. Uczestnicy musieli
pokonać wyznaczony tor przeszkód tak, aby nie zgubić ziemniaka.
Następną zabawą był „Slalom z ziemniakiem”. Uczniowie musieli pokonać określony tor
przeszkód trzymając ziemniak na woreczku umieszczonym na głowie. W tej konkurencji brało
udział po 3 uczniów z każdej klasy. Klasy, które wykonały zadanie najszybciej, otrzymały
największą liczbę punktów.
Kolejnym zadaniem był rzut ziemniakiem do kosza. Każda klasa desygnowała trzech
uczniów, którzy mieli do dyspozycji trzy ziemniaki. Każdy celny rzut to jeden punkt na koncie
klasy.
Przedostatnie zadanie było zadaniem na szybkość. Najszybsi przedstawiciele swoich klas
musieli w jak najkrótszym czasie przenieść ziemniaki w określone miejsce. Mogli jednak brać tylko
po jednym ziemniaku.
Atmosfera, panująca na sali, była wspaniała, a doping gorący. Wszyscy rywalizowali w
duchu fair play i pomagali najmłodszym przedszkolakom.
Po zakończeniu części sportowej, komisja obejrzała „kartoflaki-cudaki”. W tym roku
uczniowie wykazali się ogromną pomysłowością i powstały przepiękne, czasem zabawne
ziemniaczane stwory. Na szczególne słowa uznania zasługują dzieci z przedszkola, które, wraz z
rodzicami, stworzyły bardzo kreatywne prace. Nic więc dziwnego, że komisja długo nie mogła się
zdecydować, które prace nagrodzic. Słodkie nagrody dostali wszyscy uczestnicy Szkolnego Dnia
Kartoflaka.
Dzięki takim imprezom uczniowie kształtują umiejętność wzajemnej współpracy,
pozytywnej rywalizacji oraz postawy koleżeńskie, rozwijają sprawności manualne oraz koordynację
wzrokowo-ruchową.

