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ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

JESTEŚMY
EKO!

      10 kwietnia miał miejsce kolejny etap
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który
odbył się w Szkole Podstawowej nr 8 w Lęborku. Nasi
uczniowie godnie reprezentowali szkołę zajmując
wysokie lokaty:
Izabela Leik uzyskała II miejsce w kategorii szkół
podstawowych
Michał Krzemiński uzyskał IV miejsce w kategorii szkół
podstawowych
Adrian Walkusz - II miejsce w kategorii gimnazjum
Maksymilian Lawrenc otrzymał dyplom za udział.

      Dnia 12 maja kl.5b
odebrała nagrodę za
zbiórkę makulatury, w
Czarnówku. Zajęliśmy II
miejsce w Powiatowym
Konkursie Ekologicznym.
Zostaliśmy ciepło przyjęci
przez organizatorów,
uczestniczyliśmy w
oficjalnym otwarciu
ścieżki ekologicznej.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 
- etap powiatowy

       Na początku maja
obchodzimy Święto
Strażaków - ludzi, którzy w
swej działalności zawsze
kierują się szczytnymi
ideami służenia
społeczeństwu, niesienia
pomocy potrzebującym,
ratowania ludzkiego życia i
mienia: Gotowi by
zwyciężać, urodzeni by
walczyć, w płomieniach
życia idą tam, skąd inni
uciekają. Nasza szkoła
nosi imię Strażaków
Polskich, zatem, jak co
roku składamy Im
serdeczne podziękowania
za trud i poświęcenie, i za
wielki dar serca, jakim jest
Ich piękna służba.
   Z tej okazji dnia 16 maja
2015 r. w Zespole Szkół w
Nowej Wsi Lęborskiej
odbyły się obchody Dnia
Patrona. 
Dalszy ciąg na stronie 2.
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ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

     Pani dyrektor – Grażyna Wójcik przywitała serdecznie zaproszonych gości: Panią Beatę Sobańską- Zając -  wizytatora Kuratorium Oświaty w
Gdańsku, st. bryg. mgr Jana Drozd- Komendanta Powiatowego PSP w Lęborku, Witolda  Namyślaka - Burmistrza Miasta Lęborka ,Alicję
Zajączkowską – wiceburmistrza Lęborka, ks. Andrzeja Dietrich - proboszcza  parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi Lęborskiej, Leszka
Kilanowskiego - Komendanta Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Lęborskiej, Mirosława Elwarta - Komendanta Ochotniczej Straży
Pożarnej w Nowej Wsi Lęborskiej, Zdzisława Kordę - Przewodniczącego Rady Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej oraz Radnych  Gminy Nowa Wieś
Lęborska: Urszulę Sech i  Renatę Palczewską, Panią Katarzynę Tabakę -. inspektora ds. oświaty  gminy  Nowa Wieś Lęborska, Dyrektorów placówek
oświatowych w naszej gminie:Alicję Guźniczak , Mariolę Łagodę - Ellwart,  Krzysztofa Wojtysiaka, Piotra Maruszaka - leśniczego Leśnictwa Nowa
Wieś Lęborska, Arkadiusza Pasiuk - wiceprezesa stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż, Marka Baranowskiego - sołtysa Nowej Wsi Lęborskiej, hm
Karolina Skorb-Kustusz – z-ca Komendanta Hufca ZHP w Lęborku, a także przyjaciół szkoły : wieloletniego wicedyrektora -  Edwarda Nagórskiego,
Mirosława Lis Klub Młodych Odkrywców z Wicka, wszystkich przybyłych strażaków ochotników, rodziców, przyjaciół szkoły i uczniów.
 Następnie Pani dyrektor wraz z delegacją uczniów złożyła wiązankę kwiatów przy Obelisku Strażaków Polskich Pamięci Druha Elwarta.
     Po zakończeniu części oficjalnej obejrzeliśmy program artystyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły, a w nim popis taneczny klasy”0”,
występ małych aktorów z klas pierwszych w montażu słowno-muzycznym zatytułowanym Pali się,  a także inscenizację bajki pt.Pan Czarodziej i miasto
ze stali  napisaną przez panią Małgorzatę Borzeszkowską w wykonaniu uczniów klas starszych szkoły podstawowej i gimnazjum. Dodatkową atrakcję
stanowiły piosenki dedykowane strażakom w wykonaniu szkolnego chóru, a całości dopełniała przepiękna dekoracja. 
      Obchody Dnia Patrona to także wspaniała zabawa na jarmarku rozmaitości i możliwość skorzystania z wielu atrakcji: koła fortuny, cieszącego się
ogromnym powodzeniem, delektować przysmakami kuchni kaszubskiej serwowanymi w Kaszubskiej Strzesze, spróbować specjałów kuchni angielskiej,
pośpiewać przy karaoke i potańczyć, rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w zabawach doświadczalnych z Klubem Odkrywców, łamigłówkach
matematycznych czy zajęciach plastycznych, jak również zapoznać się z zasadami pierwszej pomocy i zdrowego odżywiania.
      Na boisku przygotowano dodatkowe atrakcje: turniej piłki nożnej o puchar Dyrekcji Zespołu Szkół dla gimnazjalistów, pokazy strażackie i strawę dla
ciała, czyli kiełbaski z grilla serwowane przez rodziców.
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GMINNY KONKURS
PRZYRODNICZY

Wyjazd edukacyjny - Akwarium w Gdyni

AGATA MILEWCZYK (kl.VB) i JOLANTA
NIEDBAŁKA(kl.VIb) uczestniczyły
w Gminnym Konkursie Przyrodniczym,
który obejmował zagadnienia z anatomii i
fizjologii człowieka. Dziewczęta zajęły I
miejsce.

Powiatowy Konkurs
Recytatorski

      W dniu 22 maja 2015 w Lęborku odbył się
doroczny Powiatowy Konkurs Języka
Angielskiego klas VI. W tym roku
wystartowały w nim dwie uczennice naszej
szkoły - Iza Leik i Sara Szulerecka. Obie
świetnie sobie poradziły z trudnym testem, a
Iza zdobyła 3 miejsce. Gratulujemy:)

   VIII Wojewódzki Konkurs Poezji i Dramy
Angielskiej "English Poetry and Drama" pod
honorowym patronatem Pomorskiego Kuratora
Oświaty, przeprowadzony w dniu 7.05.2015r. w
gimnazjum w Redzie, okazał się szczęśliwy
dla naszego ucznia Michała Górskiego z
kl.IIbg (opiekun I.Michałowska).
Michał  zdobył zaszczytne III miejsce
i dodatkowe punkty na świadectwie.
Konkurencja była duża,a poziom wysoki.
Serdecznie gratulujemy!!!

   W dniu 29.04.15r. w Szkole Podstawowej nr
5 w Lęborku odbył się Powiatowy Konkurs
Recytatorski klas III. I miejsce zajęła
Dobrosława Dymowska z naszej szkoły
(wych. mgr Małgorzata Litwin). Otrzymała
również nagrodę publiczności. Brawo! Brawo!
Brawo!

Alicja Skuba (kl.IIIA gimnazjum) finalistką
Wojewódzkiego Konkursu z Języka

Polskiego.

Maja Niedbałka (kl.IIIA gimnazjum)
finalistką Wojewódzkiego Konkursu

Biologicznego.

Jagoda Wilk (kl.VIB) finalistką Ligi
Matematycznej w Słupsku.

    Anna Myszk zajęła II miejsce, Adrian
Jasek III miejsce w I Powiatowym
Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II, który
odbył się w gimnazjum w Leśnicach.
Uczestnicy otrzymali w nagrodę karnety do
kina.

         W kwietniu uczniowie i uczennice
Zespołu Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej wzięli
udział w wyjeździe edukacyjnym do
gdyńskiego Akwarium, gdzie mieli okazję
poznać egzotyczne gady, ryby drapieżne i
rybki z raf koralowych. Wzięli także udział w
warsztatach edukacyjnych połączonych m.in.
z prezentacją multimedialną o Morzu
Bałtyckim. Wyjazd edukacyjny do Gdyni
okazał się doskonałym sposobem utrwalenia i
poszerzenia wiedzy zdobytej podczas zajęć
dodatkowych. Wyjazd odbył się w ramach
projektu „Bogaty będzie, kto wiedzę posiędzie”
współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

III Powiatowy Konkurs
Recytatorski "Wiosenny Powiew

Poezji"
      Dnia 26 marca 2015 roku w Lęborskim
Centrum  Kultury FREGATA uczennice
naszej szkoły: Julia Zarzycka, Konstancja
Keller i Maja Niedbałka wzięły udział w
konkursie, w którym prezentowały utwory
poetyckie polskich autorów. Wszystkim
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Maja Niedbałka - zajęła II miejsce
Konstancja Keller - wyróżnienie

VIII Wojewódzki
Konkurs Poezji i

Dramy Angielskiej
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Urodziny Pi w Centrum Hewelianum

"Moja mała Ojczyzna" -
Wojewódzki Konkurs

Plastyczny

    Własnoręcznie uformowane Himalaje, podmuch huraganowego wiatru, wirtualny wystrzał
z działa – takie i inne atrakcje czekały na uczniów Zespołu Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej,
którzy w ramach projektu „Bogaty będzie kto wiedzę posiędzie” odwiedzili w dniu urodzin
liczby Pi gdańskie Centrum Hewelianum.
     Wycieczka była częścią obchodów Pomorskiego Roku Matematyki, w ramach którego 14
marca świętowano urodziny liczby Pi. Uczniowie mieli okazję zwiedzić cztery wystawy, każda o
innej tematyce.
     Na wystawie „Energia, Niebo i Słońce” można było samemu zrobić falę tsunami, wprawić w ruch
śrubę Archimedesa, uzmysłowić sobie jakie ilości energii zużywa człowiek w swojej codziennej
działalności, poznać drugie życie śmiecia, wprawić w ruch samolot czy przyjrzeć się
zanieczyszczeniu naszej planety z perspektywy Kosmosu.
     W ramach wystawy „Dookoła Świata” uczniowie mieli okazję w kilkadziesiąt minut odwiedzić
wszystkie kontynenty, odkryć tajemnice wnętrza ziemi, poznać siłę wstrząsów sejsmicznych,
samodzielnie uformować Himalaje, poczuć na sobie podmuch wiatru o prędkości ponad 120 km/h
czy odwiedzić igloo i górę lodową ukrytą na biegunie północnym.
    „Łamigłówka” to przestrzeń, gdzie rządzi królowa nauk. 20 interaktywnych stanowisk pokazuje
wiele ciekawostek, m.in. ile to jest milion lub jak zmierzyć odległość na kilka różnych sposobów.
W przestrzeni eksperymentalnej można było  na przykład odkryć powierzchnię, która posiada tylko
jedną stronę lub zobaczyć, czy metr to dla wszystkich taka sama odległość. Były także „zakręcone
figury”, tangramy i twierdzenie Pitagorasa w ciekłej postaci.
     Wirtualne szkolenie z obsługi armaty i moździerza zakończone wystrzałem, gra pamięciowa o
historycznych militariach oraz niezwykła interaktywna przymierzalnia mundurów to atrakcje, których
uczniowie mogli zakosztować na wystawie „Wehikuł Czasu – Zabawy z Historią”.
     Finansowany ze środków unijnych projekt „Bogaty będzie kto wiedzę posiędzie” polega na
wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów szkoły w Nowej Wsi Lęborskiej, m.in. przez
prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

"Moja mała Ojczyzna" - to temat
Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego. Na
liście laureatów znalazły się cztery uczennice z
naszej szkoły:
1. Jolanta Niedbałka, 6b
2. Natalia Manthej, 6b
3. Klaudia Chmielewska, 2bg
4. Maja Niedbałka, 3ag
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
artystycznych.

Wojewódzki Konkurs na bajkę w języku
angielskim

W XV LO im Zjednoczonej Europy w
Gdańsku rozstrzygnięto konkurs wojewódzki
dla szkół gimnazjalnych na bajkę w języku
angielskim. Jedno z trzech równorzędnych
wyróżnień otrzymała Marta Łobacz z IIIag.

Gratulujemy.

Tytuł najlepszej „głowy ortograficznej” -  MISTRZA ORTOGRAFII w tym
roku szkolnym zdobyła Izabela Leik kl. VIa


