Czerwiec 2011

Głos Szkoły
Tylko u nas:
 Puls szkoły
 Wakacje
 Sprawozdanie
z Wycieczki do Niemiec i Austrii

Zapraszamy!!!

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

Słowo Wstępne
Witajcie drodzy Czytelnicy!
W tym roku szkolnym to już ostatni numer Naszej gazetki . Wielkimi krokami
zbliżamy się do końca roku szkolnego. Mam nadzieję , że po wakacjach znowu będziecie
sumiennie pracować na lekcjach i angażować się w tworzenie Naszej gazetki.
Miłego wakacyjnego wypoczynku!!!
Pozdrawiam,

Redaktor naczelna
Alicja Krawczyk

Zespół gazetki:
Redaktor naczelna : Alicja Krawczyk
Zespół redakcyjny : Ewa Mastalerczuk, Patrycja Krawczyk,
Paulina Klimek , Zuzanna Dolata,
Agata Hoffmann
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Puls Szkoły
 W piątek 27 maja odbył się w Naszej szkole coroczny Festyn Rodzinny.
Organizatorzy przygotowali z tej okazji mnóstwo atrakcji, m.in. : pokaz mody,
piosenki warmińskie, pokaz tańca, konkursy dla dzieci i rodziców, gry
sprawnościowe i drużynowe. Ogromnym powodzeniem cieszyła się loteria oraz
stoiska z pysznymi ciastami i sałatkami a także potrawy z grilla.

 W dniach od 2 do 8 czerwca 2011 r. uczniowie klas gimnazjalnych pojechali na
warsztaty językowe z języka niemieckiego. Tym razem gimnazjaliści odwiedzili
Niemcy, Austrię i Czechy. Szczegółowe sprawozdanie z tych warsztatów
zamieszczone jest w gazetce.



Uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie piosenki niemieckiej, który
odbył się 10 czerwca w Ostródzie. Przedstawiciele Naszej szkoły zajęli
tradycyjnie czołowe miejsca.

 W piątek 17 lipca odbyło się Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego Klasy III
gimnazjum oraz klasy VI szkoły podstawowej. To wyjątkowe wydarzenie
poruszyło serca zarówno uczniów jak i nauczycieli.

 W środę, 22 czerwca odbędzie się Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego
2010/2011. Po porannej mszy świętej wszyscy uczniowie stawią się w szkole po
odbiór świadectw i nagród. Wszyscy uczniowie naszej szkoły zostali promowani
do następnej klasy.
Serdecznie
gratulujemy!!
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WAKACJE!
Wszyscy z nas zasłużyli na długi
odpoczynek i dlatego oczekujemy na pierwszy
dzień wakacji. Każdy spędza je inaczej, niektórzy
podróżują a inni zostają w domu. Podczas wakacji
dzieci wyjeżdżają na kolonie, obozy lub spędzają
wolny czas z rodziną.
Każdy rodzaj wypoczynku ma swoje zalety oraz wady. Kiedy jest się na
obozie, główną atrakcją jest spanie pod namiotami oraz ogniska, jednak trzeba
pamiętać o dokuczających komarach i zmieniającej się pogodzie. Dla osób,
które lubią zabawy na plaży i w wodzie, polecamy kolonie nad morzem. Można
też wyjechać w góry, żeby spróbować swoich sił podczas wspinaczki i długich
wycieczek.
Dla osób zostających w domu proponujemy wyjścia nad jezioro, na place
zabaw oraz długie spacery po lesie.
Najważniejsze podczas wakacji to zabrać ze sobą dobry humor i dużo
pomysłów, a na pewno każde wakacje będą udane.
Artykuł przygotowała Zuzanna Dolata

4

Sprawozdanie.
W dniach od 2 do 8 czerwca 2011r. odbyły się warsztaty językowe z języka
niemieckiego pod hasłem ,,Autokarem po Europie – Wiedeń, Praga, Drezno, Saksonia”.
Wyjazd miał na celu doskonalenie umiejętności posługiwania się mówionym językiem
niemieckim uczniów dwóch zaprzyjaźnionych szkół: Niepublicznego Gimnazjum
w Wipsowie oraz Szkoły Podstawowej z Lamkowa.
Warsztaty rozpoczęły się 2 czerwca o godzinie 3.00 nad ranem, kiedy to uczniowie
wraz z opiekunami wsiedli do autokaru i ruszyli w podróż. Przejazd przez Polskę trwał dosyć
długo. Tego samego dnia, po południu uczniowie dotarli do Częstochowy, która była
pierwszym punktem w planie zwiedzania. Wszyscy mieli możliwość zobaczyć Sanktuarium
Najświętszej Marii Panny na Jasnej Górze, pomodlić się przed cudownym obrazem Matki
Boskiej Częstochowskiej oraz zwiedzić skarbiec jasnogórski.
Kolejny przystanek na drodze wycieczkowiczów stanowiło czeskie miasto Brno,
które było miejscem pierwszego noclegu. Po zameldowaniu się w pokojach hotelowych
i zjedzeniu smacznej kolacji, wszyscy udali się na spoczynek.
Następnego dnia wycieczki – 3
czerwca, po śniadaniu autokar wyruszył z
Czech do stolicy Austrii - Wiednia.
Pierwszym miejscem, które odwiedzono
było Wzgórze Kahlenberg. Mieścił się tam
Polski Kościół Św. Józefa a w nim słynna
Kaplica Jana Sobieskiego. Ze wzgórza
roztaczał się przepiękny widok na panoramę
Wiednia, na zwiedzanie którego następnie
wyruszyli uczniowie.
Przewodnik zabrał młodzież na
spacer po Starym Mieście, gdzie pokazał im
wspaniałe zabytki wiedeńskiej secesji i
wiedeńskiego baroku. Uczniowie z zewnątrz
obejrzeli Pałac Metternicha, Operę, Ratusz,
Uniwersytet oraz spalarnię śmieci, która
mieści się w centrum miasta. Następnie
zwiedzili Belweder i zabytki Ringu:
przepiękną Katedrę Świętego Stefana,
Kościół Minorytów z imponującą mozaiką Ostatniej Wieczerzy (oryginał Leonardo da Vinci
znajduje się Mediolanie).
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Uczniowie spacerowali po wspaniałych dziedzińcach rezydencji cesarskiej – Hofburg
oraz mieli możliwość posłuchać próby koncertu symfonicznego, która odbywała się przed
Operą Wiedeńską. Wrażenia były imponujące.
Niestety zwiedzanie Ogrodu Różanego zostało uniemożliwione przez ulewny deszcz.
Zmęczeni, ale zadowoleni wycieczkowicze musieli powrócić do autokaru, który zawiózł ich
na miejsce noclegu - do hotelu pod Brnem w Czechach.
Kolejny dzień wycieczki stanowiła wyprawa do stolicy Czech – Pragi. Uczniowie
rozpoczęli zwiedzanie od Rynku Starego Miasta, gdzie mieli możliwość obejrzeć unikatowy
zegar i kalendarz astronomiczny Orloj. Wskazuje on godziny, miesiące, fazy księżyca i znaki
zodiaku. O pełnej godzinie zegar zapewnia zebranym krótkie przedstawienie: Śmierć jedną
ręką pociąga za sznur dzwonka, drugą podnosi zegar piaskowy. Turek w geście protestu kręci
głową. W tym czasie w okienkach górnej części zegara odbywa się procesja 12 apostołów.
A wszystkiemu przyglądają się Próżność i Chciwość.
Kolejną atrakcją Pragi był spacer
po placu Wacława i przejście przez most
Karola.
W trakcie tego spaceru uczniowie mogli
zobaczyć Pomnik Mistrza Jana Husa,
Pomnik Św. Wacława, obejrzeć Bramę
Prochową, Teatr Narodowy i Kościół
Marii Panny przed Tynem. Młodzież
zapamięta
również
niezwykłą
wspinaczkę po bardzo wysokich
schodach,
na szczycie których znajdowała się
królewska dzielnica Pragi – Hradczany.
W jej skład wchodzi kompleks zamku królewskiego założonego w IX wieku, bazylika św.
Jerzego, słynna Złota Uliczka, ogrody królewskie Letniego Pałacu Cesarza Ferdynanda I z
Belwederem oraz, budowana przez 6 stuleci, katedra św. Wita.
Po tym pełnym wrażeń dniu, wszyscy z utęsknieniem oczekiwali na posiłek i nocleg,
który tym razem miał miejsce w Polsce - w hotelu ,,Mieszko” w Karpaczu. Piękno tego
miasta sprawiło, że mimo zmęczenia uczniowie zdążyli jeszcze wieczorem pospacerować po
Karpaczu.
W niedzielny poranek, czwartego dnia wycieczki, na młodzież czekała wspaniała
atrakcja – całodzienny pobyt w niemieckim parku rozrywki Belantis niedaleko Lipska. Jest to
największy park rozrywki w Saksonii. Na powierzchni 27 ha znajduje się 35 atrakcji
rozmieszczonych w siedmiu krainach tematycznych:
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Schloss Belantis (Zamek Belantis),
Tal der Pharaonen (Dolina
Faraonów),
Strand der Götter (Plaża Bogów),
Land
der
Grafen
(Kraina
Hrabiów),
Insel der Ritter (Wyspa Rycerzy),
Küste der Entdecker (Wybrzeże
Odkrywców),
Prärie der Indianer (Indiańska
Preria).

Od czerwca 2010 roku odwiedzający park mogą zmierzyć się ze strachem na nowym
rollercoasterze ,,Huracan'’, który wznosi się na 32 metry i ma z pięć pętli.
Na terenie parku znajdują się również place zabaw dla dzieci, restauracje i sklepy
z pamiątkami.
Po całodziennej zabawie wszyscy powrócili na nocleg do Karpacza, aby następnego
dnia udać się do kolejnej krainy w Niemczech - Szwajcarii Saksońskiej. Uczniowie zwiedzili
tam zbudowany ze skał bazaltowych Zamek Stolpen, w którym przez lata więziona była
kochanka króla polskiego Augusta II Mocnego - hrabina Cosel. Oglądając komnaty pięknej
damy, mogli poznać warunki życia
ludzi tamtych czasów.
Następnie udano się do Parku
Narodowego, gdzie na wysokości
149 m od poziomu Łaby króluje
skała Bastei. Bastei to również
słynne miasto skalne z kamiennym
mostem wbitym w strzeliste skały. Z
tego mostu uczniowie podziwiali
zapierające dech w piersiach widoki,
po czym autokarem udali się na
zwiedzanie
kolejnej
atrakcji
Szwajcarii Saksońskiej.
Twierdza Koningstein, czyli nastepny punkt programu wycieczki, położona na wschód
od Drezna, blisko granicy niemiecko - czeskiej nad przełomem rzeki Łaba, zbudowana
została przez Augusta II Mocnego na szczycie 40-metrowej skały. Aby dostać się do twierdzy
wszyscy wsiedli do ogromnej, mogącej pomieścić 60 osób windy. Na górze uczniowie
podziwiali wspaniałe widoki. Zwiedzili: skarbiec, gdzie wybijano srebrne monety; ogromną
piwnicę, w której przechowywano wino dla dworu królewskiego. Z zainteresowaniem
wszyscy wysłuchali opowieści o ogromnych beczkach na wino mogących pomieścić kilkaset
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tysięcy litrów. Na koniec uczniowie wzięli udział w eksperymencie: pracownik muzeum
zaczerpnął wodę z najgłębszej studni w Saksonii (która znajduje się właśnie w Twierdzy
Koningstein), a następnie wylał ją do studni. Zadaniem młodzieży było zmierzyć czas,
w jakim dotarła ona do lustra wody. Po tym ciekawym doświadczeniu wszyscy udali się do
autokaru, który zawiózł ich do kolejnego miejsca noclegowego – tym razem był to ,,Dom
Turysty’’ w Zgorzelcu.
Rozpoczął się ostatni dzień warsztatów. W programie było zwiedzanie kolejnego
pięknego niemieckiego miasta - Drezna. Uczniowie z zapartym tchem podziwiali jedyny w
swoim rodzaju kompleks pałacowy w Europie – Zwinger, który był siedzibą króla Augusta II
Mocnego. Wszyscy wysłuchali barokowej
melodii wygrywanej na porcelanowych
dzwoneczkach przez zegar na dziedzińcu
zamkowym, obejrzeli piękne wazy
porcelanowe należące do kolekcji króla
Augusta oraz podziwiali piękno Starego
Miasta. Następnie uczniowie odwiedzili
obiekty
sakralne:
Frauenkirche
–
przepiękny kościół protestancki, oraz
największy katolicki kościół w Dreźnie Hofkirche,
czyli
Nadworny.
Zwieńczeniem
wycieczki
po
tym
wspaniałym mieście było zwiedzanie
Muzeum Techniki. Wspaniałe eksponaty zachwyciły wszystkich uczestników. Każdy mógł
sprawdzić jak działa silnik mechaniczny, polatać w symulatorze lotów, wsiąść do
zabytkowego pociągu i tramwaju a nawet pojeździć na bicyklu – czyli rowerze o dużym
przednim kole.
Po tym wspaniałym i pełnym wrażeń dniu wszyscy udali się na kolację, a następnie
rozpoczęła się całonocna podróż do Olsztyna, Lamkowa i Wipsowa. Uczniowie zmęczeni, ale
zadowoleni w drodze dzielili się wrażeniami z wycieczki, wspominali, co widzieli.
Wyjazd na warsztaty, oprócz wspaniałych widoków i zabytków, dał im również
możliwość obcowania z językiem niemieckim używanym w większości miejsc, które
odwiedzili. Mieli możliwość sprawdzić swoje umiejętności komunikacji w tym języku
w bardzo prostych sytuacjach, jak np. kupno pamiątek, lodów itp. Dla wszystkich
uczestników była to niezwykła i niezapomniana lekcja, którą zapewne będą wspominać przez
lata.
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