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Zapraszamy!!!

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

Słowo Wstępne
Witajcie drodzy Czytelnicy!
Witamy po raz pierwszy po wakacjach. Mamy nadzieję, że wypoczęci i pełni sił
wróciliście do szkoły. Cieszymy się, że Nasza gazetka również w tym roku szkolnym, będzie
Wam towarzyszyć.
Życzymy samych sukcesów w nauce i pozdrawiamy gorąco!!
Redakcja

Zespół gazetki:
Ewa Mastalerczuk, Patrycja Krawczyk, Paulina Klimek , Jędrzej Waliszewski.
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Puls Szkoły
1. Dnia 3 września 2012r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013.
Uczniowie o godzinie 9.00 uczestniczyli we mszy świętej, następnie o godzinie 10.00
zebrali się w Sali gimnastycznej Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek
w Wipsowie. Pani Dyrektor powitała wszystkich tradycyjnymi przemówieniami oraz
przedstawiła nowych nauczycieli.
2. 11 września 2012r. w naszej szkole odbyły się warsztaty dotyczące robotów
i robotyki. Zajęcia przeprowadzone były przez wolontariat studencki Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Uczniowie klas IV-VI podzieleni na dwie
grupy, korzystając z gotowych elementów oraz instrukcji, mieli za zadanie zbudować
robota. Nie sprawiło im to większych problemów i po dłuższej chwili oba roboty były
gotowe. Warsztaty zakończyły zawody robotów.
3. W dniach 15 i 16 września odbyły się pierwsze zajęcia Liceum
Ogólnokształcącego dla dorosłych, które od tego roku szkolnego
rozpoczyna swoją działalność jako jedna z placówek w naszym Zespole
Szkół. Zajęcia będą odbywać się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.
Wszystkim nowym uczniom gratulujemy decyzji o dalszym
kształceniu.
4. 19 września 2012r. odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym zebranie rodziców
z Dyrektorem, wychowawcami i nauczycielami. Na ,,wywiadówce” przedstawiono
plan działań na ten rok szkolny, omówiono zajęcia dodatkowe, zaplanowano
wycieczki oraz poruszono sprawę dożywiania. Rodzice spotkali się z wychowawcami
oraz nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
5. Dnia 24 września 2012r. w Naszej szkole odbyła się pokazowa lekcja chemii
prowadzona przez przedstawicieli firmy ORLEN. Tematem była ropa naftowa,
nazywana też ,,czarnym złotem”.
Zajęcia miały ciekawą i przystępną formę prezentacji
multimedialnej, oprócz tego uczniowie mogli w
doświadczalnie sprawdzić podane informacje, ponieważ
przewidziane były też ćwiczenia praktyczne. Prowadzący w
bardzo interesujący sposób opowiadali o temacie zajęć oraz
zadawali dostosowane do prezentacji pytania.
Gimnazjaliści poznali budowę zestawu do destylacji, badali fizyczne właściwości ropy
oraz dowiedzieli się ,że większość przedmiotów codziennego użytku wyprodukowana
jest między innymi z substancji ropopochodnych.
Plusem całej prezentacji był interesujący temat, jakim jest ropa naftowa, o której
rzadko kiedy mówi się tak szczegółowo. Poza tym uczniowie za aktywność w czasie
zajęć otrzymali płytki z filmami edukacyjnymi. Całość wypadła bardzo ciekawie,
uczniowie chętnie słuchali oraz brali udział w dyskusji.
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6. 25 września 2012r. w Naszej szkole odbyło się przedstawienie pt.: Doktor Dolittle.
Spektakl, oparty na motywach książki pod tym samym tytułem, bardzo zaciekawił
uczniów. Zwłaszcza najmłodsi byli niezwykle zadowoleni z przedstawienia. Chętnie
komentowali sztukę, a na życzenie aktorów, brali czynny udział w spektaklu.
Aktorzy kolejny raz odwiedzą Naszą szkołę i zagrają następne
przedstawienia.
7. Również 25 września w szkole odbyła się prezentacja multimedialna
dotycząca bezpieczeństwa w Internecie. Zaprezentowano kilka filmów dydaktycznych
z serii ,,Owce w sieci”. Miały one na celu uczulić dzieci na niezwykle ważny problem
współczesnych czasów jakim są niebezpieczeństwa czyhające w Internecie.
Prezentacja była połączona z corocznym wykonywaniem fotografii uczniom naszej
szkoły. Dzieci mogły zrobić sobie zdjęcia indywidualne oraz klasowe. Całość
przebiegała bardzo sprawnie, zaś uczniowie cierpliwie uczestniczyli w sesji
zdjęciowej.
8. W środę 26 września naszą szkołę odwiedziła Filharmonia z Łodzi. Artyści
zaprezentowali uczniom wspaniałą operetkę pt.: ,,Aptekarz”.
9. Następnego dnia, czyli 27 września uczniowie naszej szkoły pojechali na wycieczkę
na Olsztyńskie Dni Nauki. Wyjazd był zorganizowany w ramach Dnia Chłopaka.
W gazetce znajduje się sprawozdanie z tego wyjazdu.
10. Dnia 14 października obchodzono Święto Edukacji Narodowej. W Naszej szkole z tej
okazji uczniowie, przy wsparciu nauczycieli, przygotowali uroczysta akademię. Miała
ona miejsce w poniedziałek 15 października.

Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkół z okazji ich święta
składamy najserdeczniejsze życzenia!
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Ciekawostki
 Serce jeża podczas snu zimowego bije tylko 20 razy.
 Głowa każdego martwego wieloryba znalezionego
na brytyjskim wybrzeżu jest własnością króla. Ogon
natomiast należy do królowej – w przypadku gdyby
potrzebowała kości do nowego gorsetu.
 Czy wiesz, że niektóre ryby piją wodę? Wszystko
zależy od tego, gdzie żyją: w morzu, jeziorze czy rzece. Zawartość soli w
wodzie morskiej jest wyższa niż w organizmie ryby. Różnica ta sprawia,
że ryba stale traci wodę na korzyść środowiska.
 Słonie są jedynymi ssakami lądowymi, które nie
potrafią skakać.
 Na świecie uprawianych jest około 10 tys. różnych
odmian jabłek.
 Także psu może przysługiwać prawo do alimentów w przypadku rozwodu
jego państwa - uznał sąd w Zweibruecken (Nadrenia-Palatynat)
w opublikowanym wyroku.
Sprawa dotyczyła małżeństwa, które podczas rozprawy rozwodowej
uzgodniło, że pies pozostanie z panią, a pan
będzie płacił na jego utrzymanie 100 euro
miesięcznie.
Rozwiedziony małżonek uznał po jakimś
czasie, że płaci za dużo i wypowiedział
umowę, zawartą w ramach rozprawy
rozwodowej.
Była
żona
postanowiła
dochodzić racji swoich i psa przed sądem.
Wygrała w dwóch instancjach. Jej były mąż musi płacić w dalszym ciągu.
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Śmiechu warte
Siedzą dwie blondynki w parku i jedna mówi:
-Wiesz co to znaczy ,,I don't know”?
Druga sie odzywa:
-Nie wiem, sprawdź w słowniku.
-Słownik też nie wie,
Blondynka budzi męża w środku nocy i pyta:
- Skarbie czy płazy mają rozum ?
- Nie żabciu nie mają - odpowiada mąż.
Seryjny morderca ciągnie kobietę do lasu. Kobieta krzyczy przerażona:
- Ale ponuro i ciemno w tym lesie. Bardzo się boję!
Na to morderca:
- No, a ja co mam powiedzieć? Będę wracał sam...

Nauczycielka zwraca się do ucznia, patrząc mu wnikliwie w oczy:
- Zawsze gdy jest klasówka, to Ciebie nie ma. Bo babcia chora, tak?
- Tak proszę Pani. My też podejrzewamy, że babcia symuluje.
- Mamo, dziś na chemii uczyliśmy się o materiałach wybuchowych.
- Tak? To bardzo ciekawe. A na którą jutro idziecie do szkoły?
- Do jakiej szkoły?
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Sprawozdania z wycieczki na Olsztyńskie Dni Nauki.
Dnia 27 września 2012 roku uczniowie naszej szkoły pojechali na wycieczkę do
Olsztyna. Zbiórkę mieliśmy o godzinie 9.oo na boisku szkolnym. Podróż była miła.
Klasy I-III wraz z wychowawczyniami miały obejrzeć wspaniałe przedstawienie w
Teatrze Lalek, zaś celem pozostałych uczniów były Olsztyńskie Dni Nauki.
Na początek pojechaliśmy do Biblioteki Uniwersyteckiej zobaczyć wystawę obrazów.
Było tam wiele ciekawych malunków. Potem na Uniwersytecie obejrzeliśmy wystawę roślin.
Poszliśmy też zobaczyć kolekcję owadów. Moją uwagę zwróciły piękne, kolorowe motyle.
Po jakimś czasie ruszyliśmy oglądać wystawę ryb i innych zwierząt. Było tam wiele
dziwnych ryb i zwierząt lądowych, np.: rysie, nietoperze i orły.
Następnie podzieliliśmy się na dwie grupy. Pierwsza, w której byłem, udała się na
wystawę muszli. Zobaczyliśmy wiele pięknych okazów. Po wymianie grup, uczestniczyliśmy
w wykładzie pod tytułem ,,Pijawki”.
Na zakończenie wycieczki poszliśmy do restauracji pod nazwą KFC. Zjedliśmy
kurczaka w panierce i ruszyliśmy do domu.
Wycieczka była bardzo udana.

Jędrzej Waliszewski
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Przepis na tiramisu

serek homogenizowany waniliowy, 900 g
margaryna, 1 kostka
cukier puder, 1 szklanka
mleko w proszku, 2 szklanki
żelatyna, 2 łyżki
biszkopty, 3 opakowania
kawa parzona, dwie szklanki

1. Rozpuść żelatynę w 1,5 szklanki ciepłej wody i pozostaw do wystygnięcia.
2. Połącz za pomocą miksera serek, mleko w proszku, cukier puder oraz margarynę.
3. Przygotuj kawę i po jej zaparzeniu namocz biszkopty (odczekaj aż kawa będzie nieco
schłodzona i namaczaj wkładają tylko na chwilę, aby biszkopty zbytnio nie namokły).
4. Dużą blaszkę wyłóż biszkoptami.
5. Masę serową połącz z żelatyną i wyłóż na biszkopty.
6. Powtórz czynność z biszkoptami i posyp je mieloną kawą przesypaną przez sitko.
7. Włóż do schłodzenia na ok. godzinę, aby masa stężała.
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