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Dzień Babci i Dziadka

Zapraszamy!!!

Puls szkoły
1.

Zima to czas sportów zimowych. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły w ramach zajęć

wychowania fizycznego wybrali się na lodowisko w Olsztynie. Dnia 10 stycznia pojechały klasy
IV-VI szkoły podstawowej, zaś gimnazjaliści tydzień później-17 stycznia.
2.

Dnia 12 stycznia w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. Wzięli w nim

udział uczniowie szkoły podstawowej, w dwóch kategoriach wiekowych I-III i IV-VI. Wszystkim
uczestnikom gratulujemy i zachęcamy do dalszych konkursów.
3.

Corocznie w naszej szkole odbywa się bal karnawałowy. Zgodnie z tą tradycją 17 stycznia

odbyła się zabawa karnawałowa dla przedszkolaków i uczniów klas I-III. Dzieci doskonale bawiły
się w rytmie największych przebojów.
4.

Co roku w gminie Barczewo organizowana jest akcja profilaktyczna pod hasłem Bezpieczny

Lód, która odbywa się na plaży w Tumianach. Tradycyjnie w tych warsztatach biorą udział
uczniowie z klas IV-VI.
5.

W naszym województwie przełom stycznia i lutego to kres ferii zimowych. Nasza szkoła

tradycyjnie organizuje w tym czasie różnego rodzaju atrakcyjne zajęcia i warsztaty. Uczniowie
zawsze chętnie korzystają z tego typu form spędzania wolnego czasu. Tak też było i tym razem.
6.

19 stycznia 2017 roku uczniowie klas IV – VI oraz Gimnazjum uczestniczyli w

niecodziennym wydarzeniu. Obejrzeli spektakl Teatru Dzieci Zagłębia im. J. Dormana w Będzinie
pt. „Cicho” , nie opuszczając murów szkoły. Było to możliwe dzięki Internetowemu Teatrowi TVP
dla Szkół.
7.

W naszej szkole zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją

na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. Dlatego najmłodsi uczniowie oraz przedszkolaczki
tradycyjnie przygotowali program artystyczny.

Bal karnawałowy
Karnawał to czas wspaniałej, radosnej zabawy. W okresie tym organizowane są bale, maskarady i
zabawy taneczne. We wtorek 17 stycznia 2017 roku, w naszej szkole już od rana było bardzo
gorąco, a wszystko to za sprawą atmosfery związanej z Balem Karnawałowym, na który dzieci tak
długo czekały! W radosnej zabawie uczestniczyły dzieci z przedszkola oraz uczniowie klas I-III. W
tym roku nasz bal przebiegał pod hasłem „ W krainie bajek”. Szalone wygibasy były poprzedzone
profesjonalną sesją zdjęciową dzieci w przebraniach. Na ten dzień nasza sala gimnastyczna
zamieniła się w salę balową, pięknie udekorowaną balonami i kolorowymi wstążkami. Uczniowie
licznie przybyli w pięknych i pomysłowych strojach, wcielając się w różne postaci. Na parkiecie
pojawiły się księżniczki, piraci, wróżki, aniołki, rycerze i różne zwierzęta. Przy dźwiękach
największych hitów disco polo i piosenek dziecięcych wszyscy bawili się doskonale. Dzieci z
chęcią brały udział w proponowanych przez animatora konkursach i zabawach. Zabawa
karnawałowa była bardzo udana. W naszej placówce bale są atrakcyjną i bardzo lubianą przez
dzieci formą rozrywki.

Bezpieczny lód - Warsztaty
Ferie zimowe są doskonałą okazją do rekreacji i wypoczynku po pracowitym semestrze.
Czasami podczas dobrej zabawy zapomina się o bezpieczeństwie. W związku z tym Policja, Straż
Pożarna i Ratownicy Medyczni a także Lasy Państwowe, w okresie poprzedzających ferie
przygotowują pokazy, których celem jest uświadomienie jakie zagrożenie niesie korzystanie z
zamarzniętych akwenów wodnych. 18 stycznia 2017r. klasy IV i V naszej szkoły uczestniczyły w
akcji „Bezpieczny Lód” zorganizowanej nad jeziorem w Tumianach. Mogliśmy się przekonać, że
żadna grubość lodu nie jest bezpieczna i zawsze należy zachować szczególną ostrożność. W
specjalnie przygotowanych warunkach zobaczyliśmy, jak trudno wydostać się spod lodu, jak
postępować gdy lód się załamie, jak pomóc osobie poszkodowanej oraz jak wezwać odpowiednie
służby. Po zakończonych pokazach mogliśmy sprawdzić swoją wiedzę podczas konkursów. Dużym
zainteresowaniem cieszyło się stoisko Lasów Państwowych, gdzie sprawdziliśmy naszą wiedzę o
lesie - rosnących tam roślinach oraz jego mieszkańcach. Na koniec wszyscy mogli napić się
rozgrzewającej herbatki oraz zjeść ciepłą kiełbaskę.

Spektakl przez Internet
19 stycznia 2017 roku uczniowie klas IV – VI oraz Gimnazjum uczestniczyli w niecodziennym
wydarzeniu. Obejrzeli spektakl Teatru Dzieci Zagłębia im. J. Dormana w Będzinie pt. „Cicho” , nie
opuszczając murów szkoły. Było to możliwe dzięki Internetowemu Teatrowi TVP dla Szkół. Sztuka
Maliny Prześlugi inspirowana jest demonologią słowiańską. Jej celem było uświadomienie
odbiorcom jak ważne jest opowiadanie historii, bajek, które rozbudzają dziecięcą fantazję i
ciekawość. Oderwanie się od codzienności i wsłuchanie w opowieści. Sztuka opowiadała o
dziecku, które nagle znajduje się w środku lasu. A jak to w lesie bywa, pełno w nim zapomnianych
historii, tłoczno od słowiańskich duchów , chochlików, demonów. Wbrew logice to nie one straszą
gościa. Dziewczynka jest tak samotna i opuszczona, że to przez nią cichną wszelkie leśne szepty i
powoli zamiera historia. Mieszkańcy lasu pomagają jej odzyskać dziecięcą radość i bezpiecznie
wrócić do swojego świata. Spektakl poruszał zatem dwie ważne kwestie – poczucie smutku i
osamotnienia, bardzo ważnego w okresie dojrzewania oraz wątki zaczerpnięte z mitologii
słowiańskiej, które należy interpretować symbolicznie. Ta forma spotkania z teatrem jest niezwykle
ciekawa. Interesująca tematyka oraz barwne stroje sprawiły, że sztukę oglądało się z dużym
skupieniem.

Dzień Babci i Dziadka w naszej szkole
W naszej szkole zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na
stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. Przygotowania do uroczystości polegały m.in.: na
przygotowaniu upominków dla naszych szanownych gości. Wśród prezentów znalazły się m.in.:
starannie wykonane laurki, zawieszki - serduszka z masy solnej, a nawet korony. Święto Babci i
Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To
dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. Ta wspaniała uroczystość odbyła się dnia 20
stycznia 2017 roku w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej. Na naszych gości czekał również
słodki poczęstunek. W przygotowaniu uroczystości udział wzięły przedszkolaki oraz uczniowie klas
I-III szkoły podstawowej. W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje
pociechy w różnych formach artystycznych. Przedszkolaki wzruszyły swoich dziadków pięknymi
wierszykami, piosenkami humorystycznymi m.in.: „ O dziadku, który nie słucha nawet babci” oraz
układem tanecznym z pomponami. Uczniowie z klasy I przedstawili inscenizację „Jak z tą rzepką
było” - czyli współczesną wersję „Rzepki” Juliana Tuwima. Dzieci z klas II i III zaśpiewały piękne
piosenki o kochanych babciach i dziadkach. W ich programie znalazły się także wierszyki oraz
powody dla których dzieci kochają dziadków. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a
czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Na
zakończenie uroczystości wszyscy uczniowie zaśpiewali uroczyste „Sto lat” oraz wręczyli
podarunki dla babć i dziadków. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Kochanym
Babciom i Dziadkom jeszcze raz życzymy samych wspaniałych chwil oraz tego, aby zawsze byli

tak dumni ze swych wnuków jak w tym pięknym dniu.

FERIE ZIMOWE W NASZEJ SZKOLE
W naszej szkole jak co roku, pierwszy tydzień ferii zimowych obfitował w różne atrakcje
przygotowane przez szkołę dla uczniów. W pierwszy dzień ferii zimowych a więc 23 stycznia 2017
roku w naszej szkole odbyły się warsztaty na których szyliśmy filcowe zabawki. W warsztatach
uczestniczyli wszyscy chętni uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Dla wielu był to
pierwszy kontakt z igłą, dlatego tym bardziej byliśmy niezwykle dumni z uzyskanych efektów.
Szycie z filcu jest bardzo proste i nawet osoby początkujące dadzą sobie radę. Szablony różnych
zabawek zostały wcześniej przygotowane i wycięte. To była wyjątkowa okazja samodzielnie
stworzyć uroczą zabawkę albo miły prezent. Szycie maskotek i zabawek to fantastyczna zabawa,
podczas, której można nauczyć się nie tylko podstaw szycia, ale również ozdabiania materiału.
Zdobytą naukę dzieci będą mogły wykorzystać w codziennym zastosowaniu praktycznym. Zabawki
udały się wszystkim. Niby podobne, ale każda trochę inna, bo właśnie na tym polega urok
wszelkiego rękodzieła.
23 stycznia 2017 roku odbyły się też warsztaty muzyczne prowadzone pod hasłem „ Instrumenty
jakich nie znacie”. Prowadzący podzielił się wiedzą na temat dwóch instrumentów strunowychGitary elektrycznej oraz Banjo. Dzieci biorące udział w warsztatach na własne oczy mogły
zobaczyć wymienione instrumenty, posłuchać ich brzmienia, wziąć do ręki czy spróbować zagrać.
Wykorzystując proste instrumenty Carla Orffa wraz z młodzieżą została stworzona prosta orkiestra,
która akompaniowała gitarze elektrycznej bądź banjo. Każdy z uczestników mógł się przekonać,
że nawet najprostszy instrument muzyczny wymaga wiele uwagi, koncentracji,
doskonalenia umiejętności gry oraz pracy w grupie. Po około godzinie ciężkiej pracy udało się
stworzyć orkiestrę, która bardzo dobrze odegrała swoje partie. Nagrodą za trud jest osiągnięty cel
i mnóstwo satysfakcji. Pan zdradza nam , że ma jeszcze wiele innych ciekawych instrumentów i
gotowy jest tworzyć kolejne warsztaty...na które z utęsknieniem czekamy.
W dniu 24 stycznia 2017 roku uczniowie Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek odwiedzili
jedno z olsztyńskich lodowisk. Celem wycieczki było doskonalenie jazdy na łyżwach, promowanie
sportów zimowych oraz integracja uczniów. Uczestnicy z uśmiechami na twarzach oddali się
łyżwiarskim szaleństwom i bawili się znakomicie. Nawet bolesne upadki nie psuły humoru, a
wręcz przeciwnie, dodawały motywacji do dalszej nauki jazdy na łyżwach. Najmłodsi uczniowie,
którzy stawiali pierwsze kroki na lodzie, mogli korzystać z „pingwinków-pomocników”, starsi –
niejednokrotnie starli się wykonywać mniej lub bardziej ekwilibrystyczne figury. Zmęczeni, ale
szczęśliwi uczniowie wrócili do Wipsowa aby zregenerować siły na następny dzień pełen wrażeń.
W środę 25 stycznia 2017 roku w ramach aktywnie spędzanych ferii zimowych odbyły się w naszej
szkole zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum pt”W cieniu wojen 19141945”.Uczniowie przenieśli się w przeszłość, poznając dwa konflikty tak niszczące ,ale jakże
interesujące dla młodych pasjonatów tematyki wojennej. Nasi pasjonaci na zajęciach poznali
pojęcia,niezwykle ważne daty ,postaci ,przyczyny i skutki obu konfliktów m.in. „dziwna
wojna”, ”prowokacja gliwicka”, ”wojna pozycyjna”. Uczniowie odpowiadali na następujące pytania
m.in. :Czym jest wojna?, Czy jest dobrą metodą rozwiazywania konfliktów?, Jakie niesie za sobą
skutki? Na podsumowanie zajęć mieli dokończyć myśl-Idealne państwo moim zdaniem to...?
Kolejnymi zajęciami zorganizowanymi 25 stycznia 2017 roku podczas ferii były warsztaty szycia
na maszynie. Dla większości uczestników było to pierwsze spotkanie ze sprzętem. Podczas
warsztatów uszyliśmy wiosenne tulipany. Pierwszym krokiem było przygotowanie odpowiednich
elementów – pączka i listka. Następnie należało wszystko zszyć i wypełnić watą. Podczas pracy
wykorzystaliśmy różne techniki szycia zarówno maszynowego jak i ręcznego. Żadna z nich nie
sprawiła trudności. Każdy z uczestników przygotował piękne kwiatki, które będą cieszyć oczy,
dopóki nie pojawią się te prawdziwe.
Ponadto w środę dzieci miały także okazję wziąć udział w kółku komputerowym. Głównym celem
zajęć było bezpieczeństwo w sieci. Poruszana była tematyka zagrożeń związanych z korzystaniem
przez dzieci z Internetu, telefonów komórkowych i innych nowych technologii. Dzieci dowiedziały
się jakich zasad należy przestrzegać, aby móc swobodnie i bez trudności poruszać się w wirtualnym
świecie. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się także do czego służy poczta elektroniczna oraz

założyli pod okiem nauczyciela własne konta pocztowe. Dzieci od razu zaczęły wymieniać się
adresami e-mail oraz rozpoczęły korespondencję. Następnie pracowały w programach Paint i Word
w celu stworzenia kartki okolicznościowej z okazji zbliżających się Walentynek. Na zakończenie
zajęć uczniowie mieli możliwość zagrania w gry edukacyjne (logiczne, strategiczne, zręcznościowe
i przygodowe).
Dnia 26 stycznia 2017 roku uczniowie z naszej szkoły udali się do Olsztyńskiego Teatru Lalek na
spektakl pt.: „Księżniczka na ziarnku grochu”. Przedstawienie ukazywało historię młodego
królewicza, który bardzo pragnął poślubić księżniczkę, jednak żadna nie spełniała oczekiwań jego
oraz jego rodziców. Ostatecznie jednak zwyciężyła miłość i historia zakończyła się
szczęśliwie. Opowieści towarzyszyła oprawa muzyczna, a piosenki pomagały łatwiej zrozumieć
uczucia postaci i wprowadzały odpowiedni nastrój. Cała historia utrzymana była w
humorystycznym tonie, dlatego co chwila słychać było na sali salwy śmiechu. Przedstawienie w
atrakcyjny sposób łączyło żywy plan aktorski z animacją lalek i grę aktora. Spektakl był piękny, a
dzieci były zachwycone. Najbardziej podobała im się gra świateł, nagle zmieniające się sceny i
dekoracje. Wyjazd do teatru wzbudził wiele pozytywnych emocji w dzieciach o czym świadczyły
uśmiechy i komentarze po zakończonym przedstawieniu.
Dnia 27 stycznia 2017 roku na zakończenie pierwszego tygodnia ferii, odbyła się projekcja bajki
dla najmłodszych: “Pan Peabody i Sherman”. Po seansie odbyły się różne zabawy przy muzyce,
między innymi: dzieci tańczyły w rytm muzyki z balonem, pokonywały tor przeszkód na czas
odbijając przy tym balonik, odbył się również konkurs na najpiękniejszego zwierzaka, którego
uczniowie rysowali z zasłoniętymi oczami. Po zakończeniu atrakcji przewidzianych na ten dzień,
uczniowie udali się na przepyszny obiad, po którym odjechali do swoich domów.

Szkolny Konkurs Recytatorski
Dnia 12 stycznia 2017 roku w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski pod
hasłem ,,Mistrz Recytacji”. Wzięli w nim udział uczniowie szkoły podstawowej, którzy mieli
wyrecytować wybrane przez siebie wiersze z repertuaru poezji dziecięcej. Największym
powodzeniem
cieszyły
się
utwory
Juliana
Tuwima
i
Jana
Brzechwy.
Konkurs miał na celu: zainteresowanie uczniów poezją, zapoznanie uczniów z wierszami
wybranych poetów, rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów, prezentacja umiejętności,
upowszechnianie kultury żywego słowa, zachęcanie do rywalizacji w przyjaznej atmosferze oraz
wyłonienie laureatów i wyróżnienie.
O godzinie 10.00 w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej naszej szkoły zebrali się wszyscy
uczniowie, nauczyciele i Dyrekcja. Uczniowie podzieleni na dwie kategorie wiekowe klasy I-III i
IV-VI z wielkim przejęciem prezentowali wybrane przez siebie utwory. Towarzyszyło im wielkie
zdenerwowanie związane z wystąpieniem publicznym, jednak wszyscy uczestnicy doskonale
poradzili sobie z recytacją. Prezentacje konkursowe oceniało jury, które brało pod uwagę: dobór
tekstu i jego pamięciowe opanowanie, interpretacja wybranego tekstu, walory głosowe, ogólny
wyraz artystyczny: eksponowanie roli słowa, a nie gestu. Podczas zliczania punktów, uczniowie
śpiewali piosenki oraz żartowali. Miłą niespodzianką była wzorowa recytacja pana od muzyki,
który zaprezentował wiersz ,,Chrząszcz”. Jednak największym zaskoczeniem stał się występ pani
od matematyki, która w niezwykle zabawny sposób wyrecytowała wiersz ,,Rzepka”, wciągając do
zabawy kolejnych uczniów z widowni. Spotkanie zakończyło się wręczeniem dyplomów i nagród
książkowych. Dodatkowo wręczono też nagrody i dyplomy za udział w konkursach plastycznych
dotyczących języka niemieckiego. Nagrodzeni uczniowie z dumą pozowali do pamiątkowych zdjęć,

po czym wszyscy w doskonałych humorach rozeszli się do klas.

