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Zapraszamy!!!

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

Słowo Wstępne
Drodzy czytelnicy!
Witajcie, wracamy do Was po krótkiej przerwie.
Rozpoczęliśmy już nowe półrocze i mam nadzieję, że będzie
ono lepsze od poprzedniego.
W tym numerze mamy najświeższe informacje z życia szkoły
oraz obszerny materiał o walentynkach.
Zapraszamy do czytania i składamy gorące życzenia:
Niech miłość towarzyszy Wam każdego dnia!!!
Redaktor naczelna :
Alicja Krawczyk

Nasza Redakcja :
Redaktor naczelna: Alicja Krawczyk
Zastępca redaktor naczelnej : Klaudia Machniak
Zespół redakcyjny: Aleksandra Sokulska, Klaudia Skowronek,
Katarzyna Nisio, Michał Gawroński.
Opieka – Aneta Ulążka, nauczyciel języka polskiego.

Zapraszamy wszystkich uczniów do redagowania naszej gazety.
Czekamy na wasze opinie i nowe pomysły!!
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Puls Szkoły
 Dnia 19.01.2011r. odbyło się zebranie podsumowujące 1 półrocze roku szkolnego
2010-2011.

 21.01.2011r. w Dniu Babci, na drugiej godzinie lekcyjnej odbył się krótki apel, na
którym zostały rozdane nagrody za dobre wyniki w nauce. Przyznano również
wyróżnienia za udział w konkursie świątecznym.

 Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach z języka niemieckiego w ramach
zajęć rozwijających wiedzę na temat Niemiec.

 W naszej szkole podczas ferii zimowych zostały zorganizowane zajęcia dodatkowe.
Osoby chętne lub potrzebujące pomocy mogły przyjść na te zajęcia i poszerzyć swoją
wiedzę.

 Dnia 10 lutego 2011r. odbyła się zabawa karnawałowa dla klas I- III szkoły
podstawowej i przedszkola.
 Dnia 14 lutego 2011r. odbyła się zabawa karnawałowa połączona z imprezą
walentynkową dla klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum.
 Uczniowie klasy IV i V wzięli udział w Gminnym Konkursie Regionalnym, który
odbył się w Szkole Podstawowej w Barczewie. W klasyfikacji drużynowej zajęli
miejsce IV – gratulujemy!!

Dział Puls szkoły przygotowała:
Redaktor naczelna Alicja Krawczyk
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Walentynki
Drodzy czytelnicy za nami święto zakochanych czyli walentynki. Z tej okazji Samorząd
Uczniowski przygotował dla Was, jak co roku, pocztę walentynkową. Również z tej okazji
odbył się Bal Karnawałowy dla szkoły podstawowej i gimnazjum.
A jak to z walentynkami było?
Początki walentynek sięgają średniowiecza a wywodzą się z Anglii. W Polsce obchodzone
są zaledwie od kilku lat. Obchodzi je każdy, bez względu na to, ile ma lat i jakiej jest płci.
Przodkiem tego święta w Polsce były "Kupały". W tym czasie panny na wydaniu, aby
zwrócić uwagę kawalerów, stosowały magiczne sposoby np. wrzucały im do herbaty kostkę
cukru, którą wcześniej przez 9 dni nosiły pod pachą. Z całego serca odradzamy wam
stosowania takich metod!
Święty Walenty (czczony 14 II, bo pod tym imieniem Martyrologium rzymskie wspomina
ośmiu świętych) był męczennikiem, który poniósł śmierć jako biskup Terni pod Rzymem
w czasach cesarza Klaudiusza II Gota ok. 269 r. Wspomina się o jeszcze jednym
św. Walentym, kapłanie rzymskim, ale wiele źródeł uważa go za świętego tożsamego
ze wspomnianym świętym biskupem. Sam opis śmierci oraz okoliczności poprzedzających
męczeństwo w barwnych słowach przywołuje m. in. ks. Piotr Skarga. Św. Walenty w czasie
prześladowań uzdrowił ze ślepoty córkę jednego ze sług cesarskich i doprowadził
do nawrócenia całej jego rodziny. To sprowadziło na niego gniew władcy, który kazał
biskupa bić maczugami, a późnej ściąć. Kult świętego dość szybko się ożywił. W miejscu,
w którym męczennik został pochowany, już w IV w. papież Juliusz I kazał wznieść bazylikę.
Za sprawą historii świętego, ale także legend z nim związanych, kult świętego biskupa
rozszerzył się szybko w całej chrześcijańskiej Europie.
Święty Walenty czczony jest jako patron chorych na epilepsję i inne choroby mogące mieć
podłoże nerwowe. Tego rodzaju przypadłości leczono egzorcyzmami, czyli wypędzaniem
z chorych diabła. Fantazja ludowa pomieszała z czasem osoby sprawcy i uzdrowiciela
choroby. I tak imię Walek w XVI wieku w Polsce było synonimem ... diabła. Może miłosne
zauroczenie kojarzono z diabelskimi sztuczkami? To, że św. Walenty zakorzenił się
w polskiej tradycji religijnej jest skutkiem niemieckich
wpływów. Kult świętego
przywędrował do nas z Bawarii i Tyrolu.
Na zachodzie Europy święty patronuje zakochanym co najmniej od XV w. Jedni wyjaśniają
to zbieżnością dnia świętego z porą łączenia się na Wyspach Brytyjskich ptaków w pary.
Może dlatego jest tak dużo motywów związanych z nimi na wysyłanych kartkach (głównie
gołębie). Inni uzasadniają to adaptacją przez chrześcijaństwo pogańskiego zwyczaju
wypisywania przez chłopców - w dniu bogini dziewcząt, 15 lutego - imion swych
ukochanych.

4

Oto kilka krótkich wierszyków, aby na dłużej zachować miłosny
nastrój:
Wróbeleczek –szary ptaszek dba o swe pisklęta…
My dbamy o szczęście nasze, bo miłość jest święta !

Jak papuga oczkiem mruga i spogląda na nią druga,
tak me serce ciągle płonie
- czas połączyć nasze dłonie.

Walentynka, to dziewczynka – tak na serio a nie kpinka.
Niech Walenty powie więcej:
Kochaj swym gorącym sercem!

To dla Ciebie Walentynka :jest na kredowym
papierze .To nie żarty i nie kpinka:
Kocham mocno- i szczerze.

Przygotowała: Alicja Krawczyk.
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Śmiechu Warte ;-))
W przeddzień Walentynek przychodzi Jasio do księgarni i mówi:
- Czy są kartki z napisem: ,,Dla jedynej”?
- Tak są.
-To poproszę dwanaście.
Jak mężczyźni definiują małżeństwo?
Bardzo drogi sposób na pranie brudnej bielizny.
Pani w szkole pyta Jasia:
- Powiedz mi kto to był: Mickiewicz, Słowacki, Norwid?
- Nie wiem. A czy pani, wie kto to był Zyga, Chudy i Kazek?
- Nie wiem - odpowiada zdziwiona nauczycielka.
- To co mnie pani swoja banda straszy?
- Szczęśliwego Nowego Roku!
- Zwariowałeś, w lutym?
- To już luty? Jeszcze nigdy nie wracałem tak późno z sylwestra...
Jasiu, dlaczego spóźniłeś się na lekcje? - chce wiedzieć pani wychowawczyni.
- Bo jak szedłem do szkoły, to napadł mnie uzbrojony bandyta.
- O Boże, dziecko, czy nic ci się nie stało?!
- Owszem, zabrał mi zeszyt z wypracowaniem.
Dwaj staruszkowie spędzają wspólnie święta. Patrząc na gwiazdę betlejemską, jeden z nich
wspomina:
- Moja żona, kiedy zauważyła spadającą gwiazdę, powiedziała: "pomyśl o czymś, a twoje
życzenie spełni się, kiedy gwiazda spadnie".
- Co było dalej? - pyta drugi.
- Życzenie się spełniło. Gwiazda spadła na nią!
Nauczyciel fizyki pyta uczniów:
- Kto waszym zdaniem był największym wynalazcą wszechczasów?
- Edison - odpowiada Krzyś.
- Czy mógłbyś to uzasadnić?
- Gdyby nie on, usielibyśmy oglądać telewizję przy świecach !!!

Klaudia Machniak ; )
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ZAJĘCIA WARSZTATOWE Z PROJEKTU „DEUTSCH-WAGEN-TOUR”

Inauguracja projektu Teutsch-Wagen-Tour odbyła się w kwietniu 2009 r. przed Pałacem
Kultury
i Nauki. Uroczystość otworzyli Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall
wspólnie z Ambasadorem Niemiec w Polsce Michaelem H. Gerdts. Realizacja projektu,
pod patronatem Ministerstwa Edukacji ma na celu wzrost popularności języka niemieckiego
w Polsce.
Dnia 21 stycznia 2011 r. Deutsch Wagen, który został nagrodzony certyfikatem
EUROPEAN LANGUAGE LABEZ- europejskim znakiem innowacyjności w dziedzinie
nauczania i uczenia się języków obcych zawitał do Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek
w Wipsowie. W zajęciach warsztatowych wzięli udział uczniowie klasy III i IV Szkoły
Podstawowej. Lektorka DWT Pani Karina Heckle, koordynatorka projektu spędziła w szkole
2 godziny, podczas których uczniowie chętnie brali udział w różnych grach językowych
i zabawach doskonaląc przy tym język niemiecki. Wszyscy uczniowie mogli zaprezentować
znajomość języka niemieckiego i popisać się wiedzą o Niemczech.
Zajęcia były podzielone na dwie części: ćwiczenia indywidualne i grupowe.
W pierwszym zadaniu uczniowie, rzucając do siebie piłeczkę, zadawali podstawowe pytania:
Wie heißt du? (Jak się nazywasz?), Wo wohnst du? (Gdzie mieszkasz?), Wie alt bist du?
(Ile masz lat?). Uczeń, który złapał piłeczkę, musiał odpowiedzieć na zadane mu pytanie.
W drugim zadaniu uczniowie mogli się popisać wiedzą o Niemczech. Na slajdach ukazywały
się znane niemieckie zabytki. Zadaniem uczniów było odgadnięcie w jakim mieście się one
znajdują. Dzieci miały do dyspozycji mapę Niemiec.
Kolejne zadanie sprawdzało opanowanie słownictwa przez uczniów z rozdziału części ciała.
Lektorka DWT rozłożyła przed uczniami dużą matę
z namalowanym chłopcem.
Na karteczkach wypisane były części ciała. Uczniowie musieli poprawnie nazwać wszystkie
części ciała. Po zakończeniu zadania,
ku wielkiemu zaskoczeniu lektorki DWT, dzieci
zaprezentowały piosenkę o częściach ciała.
W kolejnym ćwiczeniu lektorka DWT wypowiadała niemieckie nazwy części twarzy.
W ten sposób dzięki konkretnym poleceniom dzieci stworzyły śmieszne karykatury swoich
koleżanek i kolegów.
W drugiej części zajęć dzieci zostały podzielone na cztery grupy. W pierwszym
grupowym zadaniu dzieci musiały jak najszybciej uzbierać odpowiednią liczbę zwierzątek.
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Lektorka DWT prezentowała kartoniki ze zwierzętami, a dzieci zgłaszały się jeżeli na swoich
planszach miały dane zwierzątko. Wygrywała drużyna, która najszybciej uzbierała komplet
kartoników.
W kolejnym zadaniu każda z grup dostała listę kilkunastu niemieckich wyrazów
związanych z kuchnią, pokojem, klasą, zoo, cyrkiem i ulicą. Lektorka DWT rozwiesiła
w klasie sześć plakatów. Zadaniem dzieci było jak najszybciej przetłumaczyć słowa,
korzystając z rozwieszonych plakatów. Ostatnim grupowym zadaniem było rozwiązanie
krzyżówki i podanie hasła lektorce DWT.
Uczniowie zostali nagrodzeni za swoje zaangażowanie i udział w zajęciach.
Każdy otrzymał drobny upominek. Pamiątką jest również relacja na stronie projektu.
Dzięki

projektowi

„Deutsch-Wagen-Tour”

uczniowie

zostali

zmobilizowani

do dalszej nauki języka niemieckiego oraz do poznawania kultury i tradycji naszego
zachodniego sąsiada.
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