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Z Ŝycia klas I - III SP
VII DZIEŃ PAPIESKI
16 października obchodzimy Dzień Papieski. W tym roku przebiegał pod hasłem JAN
PAWEŁ II – OBROŃCA GODNOŚ CI CZŁOWIEKA. Dla nas, Polaków jest to święto
szczególne. Przypomina nam ono o naszym rodaku, który jako pierwszy Polak zasiadł na tron
Piotrowy. Uczniowie naszej szkoły z dumą wspominają swojego patrona, który mądrością
i dobrem poruszył i zjednoczył serca ludzkie.
Na apelu, zorganizowanym dla uczniów kształcenia zintegrowanego i wychowania
przedszkolnego, przypomniano rok 1978, kiedy to właśnie 16 października arcybiskup
krakowski kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieŜem i przybrał imię Jana Pawła II.
Spotkanie zakończyło się radosnym odśpiewaniem piosenki zespołu Arki Noego
„Santo subito”.

Urszula Latuszek

POZNAJEMY ZAWÓD PIEKARZA
W środę, 25 października, uczniowie klasy III b byli na wycieczce w piekarni. Dzieci
zapoznały się z pracą piekarza oraz zobaczyły, jak wygląda piekarnia od "środka". Pan
Kołodziejczak - kierownik piekarni GS "SCh"- oprowadził nas po wszystkich
pomieszczeniach. Następnie bardzo ciekawie opowiadał o pracy piekarza, wyjaśniał
i tłumaczył zagadnienia związane z wypiekiem pieczywa. Chętnie udzielał odpowiedzi na
wszystkie zadawane pytania. Uczniowie z zainteresowaniem oglądali wyposaŜenie piekarni.
DuŜe zainteresowanie wzbudził piec do wypieku chleba.
Na zakończenie wizyty kaŜdy uczestnik wycieczki otrzymał smakowite ciastka.
Pięknie podziękowaliśmy za przekazane wiadomości i wróciliśmy do szkoły.

2

śycie Szkoły. Nr 21. Listopad – grudzień 2007.

Wychowawczyni klasy III b: Urszula Latuszek

PAMIĘTAMY O TYCH, KTÓRZY ODESZLI...

Nad grobem śp. Księdza Dziekana
Zenona Półrolniczaka.

W miejscu pamięci PapieŜa Jana Pawła II,
od 2005r. patrona naszej szkoły.

SPOTKANIE Z POETKĄ
9 listopada br. w naszej szkole gościła poetka, Jolanta Nowak – Węklarowa,
pochodząca z Wągrowca.
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W spotkaniu uczestniczyły trzy klasy szkoły podstawowej ( IIa, IIIb, IIIc). Poetka
w sposób przystępny i wesoły wyjaśniła dzieciom, co to jest poezja i opowiadała ciekawe
historyjki ze swojego pisarskiego Ŝycia.
Pani Jolanta nawiązała bardzo dobry kontakt z uczniami i z łatwością wciągała ich
w dyskusje na róŜne tematy.
Przerywnikiem w spotkaniu były recytowane wierszyki i piosenka o ksiąŜce
w wykonaniu uczniów klasy III c.
Nasz gość z przyjemnością rozdawał autografy i wpisywał się do uczniowskich
pamiętników.
Na zakończenie dzieci podziękowały Pani za przybycie, a poetka zapewniła
o powrocie do naszej szkoły za kilka lat.

WYPRAWA DO LASU W KARCU
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9 października br. uczniowie klas IIIa i IIIb mieli zorganizowane zajęcia w terenie,
czyli takie ,,Ŝywe nauczanie”. M iejscem, które stało się terenem naszych zajęć, był las.
Autokarem dojechaliśmy do leśniczówki państwa Renaty i M acieja Kubasów, która
znajduje się na skraju lasu w Karcu. Celem naszej wycieczki było szerzenie wiedzy na temat
środowiska przyrodniczego i umoŜliwienie uczniom bezpośredniego kontaktu z Ŝywą
przyrodą, z otaczającym je światem oraz poznanie walorów turystycznych pobliskiej gminy.
Las przywitał nas piękną, jesienną pogodą. Potem Pan Leśniczy oprowadził
wszystkich leśną ścieŜką edukacyjną, wzdłuŜ której moŜna było podziwiać róŜne gatunki
drzew, opisane na planszach informacyjnych. Uczniowie zaopatrzeni w lornetki i aparaty
fotograficzne z uwagą słuchali róŜnych wiadomości dotyczących lasu, które czasami
przeradzały się w ciekawe opowieści Pana Leśniczego.
Czekała nas jeszcze jedna niespodzianka, Święto Pieczonego Ziemniaka. W ognisku,
w specjalnie do tego celu wyznaczonym miejscu, piekły się ziemniaki. Apetyt nam
dopisywał, nie trzeba było zachęcać do jedzenia.
Wpisem do księgi pamiątkowej zakończyliśmy ten niezapomniany dzień. Pełni wraŜeń
i bogatych przeŜyć wróciliśmy do szkoły.

Wychowawczynie klas III: U. Latuszek i E. Matyla

JESTEM UCZNIEM
Pod takim hasłem odbyło się w naszej szkole niezwykle waŜne wydarzenie dla
pierwszoklasistów. 26 października, to niezwykła data dla tych dzieci, gdyŜ w tym dniu
zostały przyjęte do grona uczniów Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Pępowie .
Zanim to jednak nastąpiło, uczniowie musieli zdać egzamin: rozwiązać zagadki, zaśpiewać,
recytować, wykazać się ogólną znajomością szkoły, a takŜe wiedzą na temat jej patrona .
Po pełnym humoru programie artystycznym prowadzonym przez starsze koleŜanki
z kl. VI a - Kasię, M onikę i Natalię oraz kolegę z kl. V a - M ateusza , nastąpiła ta
najwaŜniejsza chwila .
W obecności sztandaru szkoły uczniowie złoŜyli ślubowanie :
„Ja – mały uczeń tej szkoły , przyrzekam wszystkim dorosłym
a szczególnie mamie i tacie , Ŝe będę się pilnie uczył ,
wypełniał obowiązki i zadania ucznia
tak,aby przynieść zadowolenie sobie , rodzicom i nauczycielom .
Obiecuję godnie i kulturalnie się zachowywać ,
szanować wszystkich ludzi , jak przystało na wzorowego ucznia
oraz strzec honoru i dobrego imienia szkoły .”
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Po ślubowaniu pani dyrektor Krystyna Klepacka pasowała wszystkich tradycyjnym
juŜ ołówkiem na uczniów I klasy .
Na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie otrzymali dyplomy i upominki oraz
ksiąŜeczki SKO z symboliczną „złotówką”.
M iłym akcentem na zakończenie uroczystości był słodki poczęstunek, przygotowany
przez rodziców .
Jolanta Durczewska
Małgorzata Andrzejewska
Emilia RóŜyńska

POZNAJEMY NASZE ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Dzieci w młodszym wieku szkolnym pragną przygód, są bardzo aktywne w badaniu
otoczenia i chłoną rzeczywistość wszystkimi zmysłami. Wspaniałą okazją do zaspokojenia
naturalnej potrzeby poznawania świata w lokalnym wymiarze jest dobrze zorganizowana
wycieczka szkolna czy spacer. Planując wycieczki bierzemy pod uwagę potrzeby i
moŜliwości kaŜdego dziecka. Trasy wycieczek, sposób dojazdu obmyślamy tak, by mogli
w nich brać udział wszyscy, takŜe mniej sprawni. W takich wycieczkach i spacerach mieli
okazję uczestniczyć uczniowie kl.I c i II b, którzy w bieŜącym roku szkolnym wybrali się do
kilku ciekawych miejsc.
Na poŜegnanie lata poszli na spacer do parku w Pępowie. Dzięki uprzejmości
p. W. Ziarkowskiego, właściciela zespołu pałacowego, mogli zbliŜyć się do przyrody,
zaspokoić swoją ciekawość, pooddychać świeŜym powietrzem. Spacerując alejkami,
podziwiali stary drzewostan parku, obserwowali działalność człowieka na korzyść
i niekorzyść przyrody.

Kolejnym zajęciem na łonie natury był wyjazd do siedleckiego lasu. Las zachwycił
dzieci jesiennymi kolorami i rześkim powietrzem. Spacerując leśnymi duktami, słuchając
opowieści leśniczego, p. R. Bayera , rozpoznawali i nazywali róŜne gatunki drzew
i krzewów. Podziwiali rzadko spotykane drzewo – brekinię, widzieli ślady danieli i dzików,
budki lęgowe ptaków, paśniki oraz lizawki, słuchali śpiewu ptaków. Wędrując lasem, dotarli
do rezerwatu przyrody ”Pępowo” oraz szkółki leśnej.
Trochę zmęczeni, ale pełni wraŜeń, udali się w kierunku leśniczówki, gdzie juŜ
rozpalono ognisko, a mamy przygotowywały smaczne kiełbaski. Oczekując na smakołyki i
korzystając z pięknej, jesiennej pogody, grali w piłkę.
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Uczniowie z Ŝalem opuszczali bajkowy las, obiecując sobie, Ŝe ten uroczy zakątek
będą odwiedzać w kaŜdej porze roku. Zajęcia w lesie i spotkanie z leśniczym dostarczyły
uczniom wielu przeŜyć i emocji, a tym samym pobudziły zainteresowanie przyrodą.

Klasy : Ic i IIb wraz z wychowawczyniami na wycieczce w lesie.

Spotkanie z leśniczym, R.Bayerem.
Następnego dnia uczniowie kl. II b realizowali materiał związany z lasem,
przygotowywali się do inscenizacji „ Co słychać w lesie?”. Świetnie wczuwając się w role
zwierząt, potrafiąc trafnie wyrazić ich uczucia – dali przedstawienie klasie Ic.
Emilia RóŜyńska, Daria Wodniczak

PÓŹNA JESIEŃ
W listopadzie uczniowie klasy IIa przygotowali inscenizację pt. ,,Późna jesień’’. Na
zajęciach z edukacji plastyczno-technicznej Samodzielnie wykonali maski zwierząt , owoców
i warzyw. W przygotowaniu scenografii oraz kostiumów pomagali rodzice.
Klasa IIa zaprezentowała swoje zdolności aktorskie przed Panią dyr. K. Klepacką ,
nauczycielami i uczniami z kształcenia zintegrowanego oraz przedszkolnego („zerówki”).
Zaprosiła równieŜ uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.
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Przedstawiona inscenizacja opowiadała o przygotowaniach ludzi i zwierząt do zimy.
Zachęcała uczniów do spoŜywania w okresie jesiennym warzyw i owoców.
Maria Tomczak

BARWY JESIENI

Jak co roku, nadeszła jesień, a wraz z nią czas, kiedy mali artyści w naszej szkole
mogą wykazać się swoimi zdolnościami i pomysłami. Za pomocą przeróŜnych technik
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plastycznych przedstawiają tę cudowną i zachwycającą nas swoimi barwami porę roku. Prace
wykonane przez uczniów klas I – III zostały wyeksponowane na gazetkach.
Spośród 58 dostarczonych na konkurs, komisja w składzie:
p. Cyryla Krajka , p. Bernadeta Kaźmierczak , p. Lidia M achowska i p. Urszula Latuszek
wyłoniła zwycięzców. Grono laureatów tworzą:
I a: 1.Eryk Sibera, 2.M artyna Cieplik, 3.M ichalina Twardowska
I b: 1.Karolina Urbaniak, 2.Ania M ehr, 3.Angelika M iedzińska
I c: 1.Jakub M ałecki, 2.Szymon Filipiak
II a: 1.Eryk Andrzejewski, 2.Dominik Rolnik, 3.Nikola Sudolska
4.Ania Klupś, 5.M ichał Durak, 6.M agdalena Kozłowska
II b: 1.Patryk Ptak, 2.Julia KrzyŜoszczak
III b: 1.Patryk Gruszka, 2.Hubert Cieplik, 3.BłaŜej Ziółkowski
III c: 1.Natalia Kaczmarek, 2.M ikołaj Okupnik

WyróŜnieni zostali takŜe uczniowie niepełnosprawni , którzy wzięli udział
w konkursie: M ałgosia , M ichał i Wiesiu .
Wszyscy wyróŜnieni uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami,
a ponadto - wszyscy , którzy wzięli udział w konkursie, otrzymali nagrody pocieszenia .
Maria Tomczak, Jolanta Durczewska
i Małgorzata Andrzejewska

WYRÓśNIENIE DLA ERYKA
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W grudniu br. Nowa Gazeta Gostyńska zorganizowała konkurs plastyczny
pt. ,, KARTKA Ś WIĄTECZNA 2007’’. Uczniowie z klasy IIa bardzo chętnie wzięli w nim
udział. Współpracując z rodzicami, dzieci wykonały piękne świąteczne kartki na BoŜe
Narodzenie.
Laureatem z naszej szkoły został uczeń kl.IIa Eryk Andrzejewski.
Na zdjęciu uczeń z nagrodą i dyplomem.
Maria Tomczak

KWIATY HOLANDII
Komitet ds. współpracy Pępowo - Dodewaard w Pępowie ogłosił konkurs plastyczny
dla uczniów szkoły podstawowej pt. „Przyjaźń z krajem tulipanów”.
Uczniowie kształcenia zintegrowanego wzięli udział w kategorii klas I-III: Kwiaty
Holandii. Pod kierunkiem swoich pań oraz dzięki współpracy rodziców, przygotowali piękne
prace plastyczne. Razem było ich 75. Uczniowie zastosowali róŜne techniki twórcze: kredki,
farby, wyklejanki, collage oraz prace przestrzenne.
Wszystkie wytwory dziecięcej twórczości zostały wyeksponowane na sztalugach.
Wystawę moŜna było oglądać w holu szkoły do końca listopada.

Jolanta Durczewska, Maria Tomczak

W ZGODZIE Z NATURĄ
Elementem wspierającym naszych uczniów w prawidłowym rozwoju są pozalekcyjne
zajęcia ekologiczno - przyrodnicze „W zgodzie z naturą” . Podczas realizacji zadań
dotyczących zagadnień przyrody i ekologii uwzględniam treści z innych dziedzin wiedzy.
Do uczestnictwa w spotkaniach zachęciła uczniów wycieczka do lasu. PrzeŜycia i emocje jej
towarzyszące pozytywnie wpłynęły na udział i aktywność na kolejnych zajęciach kółka.
Uczniowie piszą, malują śpiewają o lesie, poznają las róŜnymi zmysłami. Wiele przyjemności
sprawiały dzieciom „tytuły „, które otrzymywały na zakończenie zajęć, jako nagrodę za
aktywną postawę: - malarz lasu, leśny pisarz. Uczą się , jak atrakcyjnie i poŜytecznie
spędzać wolny czas.
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Wrócimy tu niebawem ....
Emilia RóŜyńska

WYCIECZKA DO KINEPOLIS.

M ikołajkowym prezentem dla obu
klas był wyjazd do Kinepolis w Poznaniu na film „Rabatuj”. Piękna bajka Disneya
opowiadała historię Szczurka, którego marzeniem było zostać kucharzem. Po wielu
perturbacjach osiągnął swój cel. Nowoczesne kino zachwyciło wiele dzieci, poniewaŜ były
tam po raz pierwszy.
Wycieczkom, spacerom i wyjazdowi przyświecał równieŜ cel, iŜ wszystkie dzieci są
nasze i dlatego dzielnie towarzyszyła nam M ałgosia wraz z opiekunką p. L. M achowską.
Wspólne wycieczki i zabawy integrują nie tylko uczniów. Stanowią doskonałą
płaszczyznę do współpracy z rodzicami. Włączenie rodziców do Ŝycia klasy, podejmowanie
wspólnych decyzji, związanych np. z organizacją wycieczek, to jeden z aspektów współpracy
z rodzicami. Chcąc uatrakcyjnić kontakty z rodzicami, zaprosiłam ich na zajęcia otwarte do
klasy I c, które były wielkim przeŜyciem dla wszystkich biorących w nich udział. Poprzez te
zajęcia, a tematem były „ M ikołajkowe tradycje”, mamy mogły obserwować sposób pracy
nauczyciela, jego metody, a takŜe zobaczyć swoje pociechy w szkolnej rzeczywistości. M ogły
równieŜ zauwaŜyć, jakie postępy poczyniły ich dzieci i jak zachowują się podczas zajęć.
Zajęcia otwarte realizuję po to, aby rodzice stali się rzeczywistym partnerem w
procesie dydaktyczno-wychowawczym.
Emilia RóŜyńska

Z WIZYTĄ NA POCZCIE
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12.12.2007r. uczniowie kl.I c. obserwowali zajęcia pracowników poczty w Pępowie.
W miłej atmosferze przeprowadzili wywiad z Panem Naczelnikiem. Dowiedzieli się, co
dzieje się z listami i paczkami, które trafiają na pocztę, jak długo wędrują do odbiorcy .
Wysłali kartki świąteczne do swoich krewnych. Wielką przyjemność sprawiło dzieciom
stemplowanie znaczków. W prezencie kaŜdy otrzymał papierową, czerwoną skrzynkę
pocztową oraz cukierki.
Wych. kl. I c - E. RóŜyńska

LUBIMY SENIORÓW, A ONI LUBIĄ NAS...
•

W Pępowie
Listopadowe, jubileuszowe - dziesiąte juŜ spotkanie seniorów z Pępowa odbyło się
18 listopada br. w gościnnych salach restauracji „Włościanka”. Uczniowie swoim programem
artystycznym uświetnili ten wyjątkowy dzień. M ontaŜ słowno- muzyczny zawierał wiersze,
inscenizację „Dwie babcie”, piosenki, taniec regionalny i tańce nowoczesne w wykonaniu
członków koła wokalno- tanecznego „Wesołe Nutki” oraz dziewczęta z gimnazjum.
Uwieńczeniem spotkania były występy laureatów gminnego konkursu „Śpiewać kaŜdy
moŜe”. Na występujących czekał słodki poczęstunek i upominki w postaci maskotek.
„Do zobaczenia za rok” - brzmiały ostatnie strofy wiersza, wygłoszone przez dzieci.
•

W Magdalenkach
Uczniowie klasy IIb trafili takŜe na Dzień Seniora w M agdalenkach. Przytulna sala,
uśmiechnięte, Ŝyczliwe twarze seniorów dodawały otuchy najmłodszej grupie artystów.
Gromkie brawa oraz ciepłe słowa Proboszcza pępowskiej parafii, Sołtysa wsi oraz
p. Danuty Ptak były najpiękniejszym podziękowaniem. Podekscytowani nowym
miejscem, ze słodkimi upominkami, zostali jak prawdziwe gwiazdy estrady odwiezieni do
domów samochodami przez uprzejmych mieszkańców M agdalenek.
Lidia Machowska
Daria Wodniczak

SZKOLNY KONKURS NA OZDOBĘ CHOINKOWĄ
BoŜonarodzeniowy konkurs na ozdobę choinkową został rozstrzygnięty. W tym roku
tematem był ,,Kwiat - czerwona gwiazda betlejemska”.
Głównym zadaniem konkursu było przybliŜenie najmłodszym idei ozdabiania
swojego otoczenia podczas Świąt BoŜego Narodzenia i uświadomienie, Ŝe najpiękniej i
najpełniej klimat grudniowych świąt oddają ozdoby. Konkurs jest zawsze dla uczniów okazją
do wykazania się umiejętnościami praktycznymi, a przygotowywanie pracy konkursowej jest
równocześnie dla dziecka zabawą i stanowi frajdę.
Na konkurs wpłynęło 160 bardzo ładnych, ciekawych prac. Pomysłowość
i róŜnorodność uŜytych materiałów zasługuje na uwagę. Jury wyłoniło najpiękniejsze prace 55 laureatów. WyróŜnione czerwone gwiazdy zdobią choinkę na parterze. Laureaci konkursu
otrzymali nagrody oraz dyplomy, a pozostali uczestnicy byli równieŜ symbolicznie
nagrodzeni.
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Opiekun koła plastycznego
Urszula Latuszek
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STAJENKA Z KRAINY BAJEK

KaŜdego roku w okresie BoŜego Narodzenia przygotowywane są w szkole
przedstawienia jasełkowe, pozwalające dzieciom przeŜyć prawdę o narodzeniu Pana Jezusa,
poznać obyczaje ludowe, związane z tymi świętami i zasmakować, choćby przez chwilę,
przyjemności bycia prawdziwym aktorem.
Wystawienie jasełek odbywa się w uroczystym nastroju, przy pięknej świątecznej
dekoracji i licznej publiczności, którą stanowi społeczność szkolna, zaproszeni goście
i oczywiście najbardziej przeŜywający występ swoich dzieci - rodzice.
Dzieciom przedstawienie jasełkowe daje moŜliwość rozwoju osobowości i róŜnych
umiejętności praktycznych.
Tegoroczne przedstawienie jasełkowe dla dzieci z nauczania zintegrowanego
i wychowania przedszkolnego nosiło tytuł: ,,S tajenka z krainy bajek”.
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Bohaterami tej opowieści byli tak jak w tradycyjnych jasełkach: Św. Józef, M aryja,
Pasterze, Anioły oraz ciekawe postacie z bajek. Wprowadzenie tak bliskich kaŜdemu sercu
dziecka postaci z bajek niezwykle uatrakcyjniło przedstawienie i pozwoliło jeszcze pełniej
wczuć się w rolę Jasia i M ałgosi, Kopciuszka, Pinokia, Czerwonego Kapturka, Calineczki czy
Smerfetki – przybywających do stajenki ze swoimi darami i dobrymi postanowieniami.
Teksty - bogate w treści z zakresu wychowania moralnego i społecznego - były pomocne w
realizacji celów, stawianych przez nauczycieli podczas organizacji spotkania jasełkowego.
Wszystkim czytelnikom śycia Szkoły przesyłamy serdeczne noworoczne Ŝyczenia:
„śyczymy Wam dni lepszych, dni pełnych miłości. Niechaj więc radość i szczęście
w sercach Waszych gości”.
Wychowawczynie klas trzecich: Urszula Latuszek
Ewa Matyla
Arleta Sierszulska

SPOTKANIE Z GWIAZDOREM

Klasa IIa z wychowawczynią, p.M.Tomczak
We wtorek, tj. 18 grudnia przyszedł do kl.IIa wysoki, ubrany w czerwony kubrak, z długą,
białą brodą, bardzo miły gość. Był to oczywiście Gwiazdor. Na początku spotkania,
uczniowie przywitali go pięknymi piosenkami. W zamian za to Gwiazdor obdarował ich
wspaniałymi prezentami i obiecał, Ŝe jak będą się dobrze uczyć, to przyjdzie do nich za rok.
Maria Tomczak
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„Mikołajkowa” klasa IIb z wychowawczynią, p.Darią Wodniczak.

Klasa I c z wychowawczynią, p.Emilią RóŜyńską.
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Z Ŝycia klas IV-VI
Obchody Święta Niepodległości przez klasy IV-VI

Program patriotyczny dla klas IV-VI przygotowany pod kierunkiem pań:
Joanny Góźdź i Marleny Wachowiak

„MOJA GMINA”
Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach zorganizował konkurs dla dzieci i młodzieŜy pt.
„M oja Gmina”.
Celami konkursu było zainteresowanie uczniów problematyką gminy, w której
mieszkają lub uczą się, jak równieŜ rozwijanie twórczej postawy.
Tematyka konkursu dotyczyła historii, zabytków, piękna otaczającej przyrody,
ciekawych lub ulotnych miejsc oraz niecodziennych wydarzeń.
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział i osiągnęli sukcesy. W kategorii wiekowej klas
IV – VI - S zymon Kordek – uczeń klasy VIc zajął I miejsce, a Patrycja Wabińska –
uczennica klasy IVa zdobyła wyróŜnienie . Szymon w swojej pracy przedstawił PAŁAC W
GĘBICACH, natomiast Patrycja WIATRAK znajdujący się przy ulicy Sportowej.
Jesteśmy dumni, Ŝe prace naszych uczniów zwróciły uwagę jurorów i wzbogaciły
galerię twórczości, poświeconej gminom powiatu gostyńskiego.
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Uczniowie – zwycięzcy zostali nagrodzeni pięknymi ksiąŜkami, farbami, flamastrami
i kredkami, które z pewnością będą sprzyjać rozwojowi talentów .
Lidia Machowska

„ŚPIEWAĆ KAśDY MOśE…” a tym bardziej ci, którzy potrafią
swoim śpiewem zachwycić innych.
Po eliminacjach szkolnych i gminnych konkursu „Śpiewać kaŜdy moŜe…” do etapu
powiatowego zakwalifikowali się Klaudia Berger z piosenką „Konik na biegunach” i Irek
Chmielarczyk, który zaśpiewał utwór „ Bądź moim natchnieniem”. To właśnie brawurowe
wykonanie przez Irka piosenki Andrzeja Zauchy pozwoliło mu zająć III miejsce w kategorii
uczniów klas gimnazjalnych.
Gratulujemy!
Alina Nowacka
Zuzanna Neuhoff- Ley

„Andrzeju, Andrzeju...”
30 listopada odbyło się spotkanie andrzejkowe klasy IVa. Uczniowie, podzieleni na
grupy, przygotowali wróŜby, gry i zabawy andrzejkowe. Bardzo odpowiedzialnie przystąpili
do swoich zadań. Wykonali gazetkę ścienną, zapoznali się z odpowiednią lekturą
andrzejkową, wykonali piękny klucz do lania wosku.
Cała klasa czyli 23 uczniów, w piątek po zajęciach lekcyjnych, przy zapadających
ciemnościach i palących się świeczkach, rozpoczęła wieczór andrzejkowy. WróŜbom nie było
końca! WróŜby oczywiście związane były z przyszłością, więc jak tradycja nakazuje, naleŜało
dowiedzieć się o imię ukochanej lub ukochanego, jaki zawód w przeszłości jest
przeznaczony, a przede wszystkim jaka powstanie figura z lanego wosku i jak ją moŜna
odczytać. Najczęściej figury woskowe przedstawiały zwierzęta, twarze ludzkie oraz wyspy,
na których znajdywało się wiele niewiadomych.
Oprócz wróŜb uczniowie zorganizowali ciepłą herbatkę, napoje, soki, owoce i
słodycze, które umilały odpoczynek między wróŜbami i pląsami.
Lidia Muszyńska

Andrzejkowe wróŜki odwiedzały klasy
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„Ptaki wodno - błotne Polski”
Tak brzmi temat przewodni Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego
zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „SALAM ANDRA”.
Konkurs skierowany jest głównie do uczniów gimnazjów, ale dopuszcza takŜe
uczestnictwo szczególnie zainteresowanych uczniów starszych klas szkoły podstawowej.
Zmagania konkursowe obejmują głównie informacje dotyczące ptaków wodno- błotnych, występujących na terenie naszego kraju: ich wyglądu, zachowania, biologii,
występowania.
Harmonogram konkursu obejmuje cztery etapy: szkolny, okręgowy, wojewódzki
i ponadwojewódzki.
W pierwszym etapie – szkolnym, uczennica Jagoda S obótka uzyskała liczbę
punktów, która umoŜliwiła jej udział w kolejnym etapie.
Jagoda jest uczennicą systematyczną, pracowitą i wymagającą od siebie. Jestem
przekonana, Ŝe z wielką przyjemnością będzie pogłębiała swoją wiedzę nt. ptaków wodno –
- błotnych Polski.
Gratulujemy i Ŝyczymy dalszych sukcesów konkursowych.
Lidia Muszyńska

KONKURS HUMANISTYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ
Do etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego przystąpiło
10 uczniów.
Do kolejnego etapu zakwalifikowała się Hania Michalska z kl.VIc.

W Betlejem
I właśnie tej nocy, gdy całe Betlejem zapadło w sen, w ubogiej stajni przychodzi do ludzi
Bóg – Człowiek. Jezus się narodził, przyszedł ten oczekiwany, aby z nami zamieszkać.
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.Bądź pozdrowiona, Maryjo, Pan z Tobą. Bóg Cię wyróŜnił i obdarzył szczególną łaską.

Józefie, co zrobimy? ZbliŜa się noc...
Program artystyczny dla klas IV-VI przygotowały panie : Marlena Wachowiak ,
Joanna Góźdź, Zofia Przeniczka, Alina Nowacka, Zuzanna Neuhoff- Ley.

Z Ŝycia gimnazjalistów
SESJA NAUKOWA z okazji Święta Niepodległości
Dnia 9 listopada 2007 roku w ramach obchodów Święta Niepodległości
uczniowie klas IIIa i IIId pępowskiego gimnazjum oraz członkowie Koła Teatralnego
pod kierownictwem p. M irosławy Bigaj przygotowali sesję naukową, na którą przybyli
ks. Proboszcz, Dyrekcja szkoły oraz uczniowie gimnazjum. Program sesji obejmował cykl
7 referatów, odczytanych przez autorów. Ich tematyka była róŜnorodna: ,,Polskie formacje
wojskowe w czasie I wojny światowej"(M .Lewandowski), ,,M arszałek Piłsudski"
(M . M atuszak), ,,Tworzenie się państwa polskiego w 1918 roku i walka o jego granice"
(P. Śląska), ,,Przebieg i znaczenie Powstania Wielkopolskiego" (K. Cieplik), ,,Udział
mieszkańców ziemi pępowskiej w Powstaniu Wielkopolskim" (B.KrzyŜoszczak), ,,Bitwa
warszawska i jej znaczenie dla ocalenia niepodległości" (P. M ałecki) oraz ,,Udział
mieszkańców ziemi pępowskiej w wojnie polsko-bolszewickiej" (J. Sarbinowska). Referaty
przeplatane były pieśniami patriotycznymi w wykonaniu zespołu wokalnego pod kierunkiem
p. Aliny Nowackiej i p. Zuzanny Neuhoff-Ley. Goście sesji zapoznali się równieŜ
z fragmentami listów z wojny polsko – bolszewickiej rotmistrza Stanisława Rostworowskiego
do Ŝony Zofii. Piękny podkład muzyczny w trakcie czytania listów stworzyli Irek
Chmielarczyk (saksofon) oraz Sławka Bigaj (gitara).
Na zakończenie widzowie obejrzeli inscenizację piosenki Ŝołnierskiej z 1920 r.,
pt. ,,Leguny (czyli legioniści) w niebie" w wykonaniu członków Koła Teatralnego.
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Barbara KrzyŜoszczak kl IIIdG

Barbara KrzyŜoszczak: „Udział mieszkańców ziemi pępowskiej w Powstaniu Wielkopolskim”.

Program artystyczny w wykonaniu Koła Teatralnego.

SKAZANA NA 5 LAT POZBAWIENIA WOLNOŚCI...

23 listopada 2007 roku, o godzinie 11.30, w sali numer 13 pępowskiego gimnazjum
odbył się sąd nad Antygoną, tytułową bohaterką dramatu Sofoklesa. Uczniowie klasy III d,
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pod opieką p. M irosławy Bigaj, przeprowadzili rozprawę sądową,. Rolę Antygony odegrała
Katarzyna Ratajska. Jej obrony podjęła się śaneta Grodzka. W roli oskarŜyciela wystąpiła
Agata Pijaczyńska. Rozprawie przewodniczył sędzia -BłaŜej Grodzki. Na świadków
powołano: Kreona (Adam Szolc), Ismenę (Patrycja Kalinowska), Hajmona (Tomek
Turbański) oraz StraŜnika (Barbara KrzyŜoszczak). Zapadł wyrok: 5 lat pozbawienia
wolności i 7 lat pozbawienia praw obywatelskich. Ta wspaniała zabawa w sąd, łącząca lekcje
języka polskiego, historii i wos-u, bardzo pobudziła naszą wyobraźnię (szczególnie, Ŝe
protokolantka M ałgosia Wojtkowiak przebieg całego procesu zapisywała na laptopie).
"Takie zajęcia powinny odbywać się częściej" - stwierdziła publiczność, po
przedstawieniu zakończonym owacją na stojąco.
Barbara KrzyŜoszczak kl. IIId

MAREK GRECHUTA W ORPISZEWIE 2007
8 grudnia 2007 roku odbył się I Wielkopolski Przegląd Twórczości Marka Grechuty.
ChociaŜ miłośnicy nieŜyjącego juŜ artysty spotkali się po raz pierwszy, to zaprezentowali
wiele przepięknych utworów mistrza. Podczas imprezy panował wspaniały nastrój, a sala
gimnastyczna, przeobraŜona w „świątynię dumania”, skłaniała do refleksji.
Naszą szkołę reprezentowali: Adriana Robaszyńska i Ireneusz Chmielarczyk.
Gościem honorowym imprezy była pani Ola Kiełb, była solistka zespołu „Stare Dobre
M ałŜeństwo”. Tak jak wszyscy uczestnicy przeglądu, zakochana w twórczości M arka
Grechuty, uświetniła imprezę swoim koncertem.
Zuzanna Neuhoff- Ley
Alina Nowacka

UDZIAŁ W VII POWIATOWYM KONKURSIE RECYTATORSKIM
im. Kaspra Miaskowskiego w Piaskach
W tym roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w VII Powiatowym Konkursie
Recytatorskim im. Kaspra Miaskowskiego w Piaskach. Był to debiut naszych uczniów
w zakresie poezji staropolskiej, choć konkurs ma juŜ swoją tradycję.

Jagoda Sobótka i Szymon Mieszkała na scenie Domu Kultury w Piaskach.
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Kasper M iaskowski, wciąŜ jeszcze mało znany, to poeta z XVIw., pochodzący
ze Smogorzewa. Jego twórczość jest przez współczesnych porównywana pod względem
artyzmu do poezji Jana Kochanowskiego. Utwory, przewaŜnie o tematyce religijnej, nie są
łatwe dla współczesnego, młodego odbiorcy i przygotowanie się do konkursu nie jest proste.
Dwoje uczniów z naszego Zespołu Szkół podjęło się tego zadania: Jagoda Sobótka z kl.VIb
i Szymon M ieszkała z kl. VIb gimnazjum.
Zmierzyć się z najlepszymi recytatorami z powiatu gostyńskiego, to nie lada
wyzwanie. Niedzielne popołudnie, 25 listopada br. upłynęło w domu Kultury w Piaskach
w bardzo miłej atmosferze. Jagoda i Szymon godnie reprezentowali naszą szkołę i choć nie
zostali laureatami, to wrócili z pamiątkowymi dyplomami i upominkami. NajwaŜniejsze
jednak jest to, Ŝe udział w konkursie był dla nich miłym przeŜyciem i wartościowym
doświadczeniem.
Cyryla Krajka

ETAP SZKOLNY KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
JUś ZA NAMI.
• KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO
Warunkiem zakwalifikowania się do etapu rejonowego konkursu polonistycznego
było napisanie w ciągu 90 minut ciekawej pracy literackiej na jeden z podanych tematów:
1.„śycie bez radości - to lampka bez oliwy” Jak rozumiesz słowa Waltera Scotta?
(rozprawka).
2. M oje wymarzone miejsce na Ziemi... Napisz list do bliskiej osoby, opisując swoje
wyobraŜenia o miejscu, w którym chciałbyś Ŝyć (list z elementami opisu).
3. „Ogień i woda”. Napisz o dwóch bardzo róŜniących się między sobą bohaterach
wybranych ksiąŜek (charakterystyka porównawcza).
Do eliminacji szkolnych przystąpiło 17 gimnazjalistów, posiadających w miarę”
lekkie pióro”. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 6 osób, które na 50 moŜliwych
do zdobycia punktów uzyskały:

Daria Krajka kl.IIb 47 pkt.
Barbara KrzyŜoszczak kl.IIId 46 pkt.
Kinga Michalaska kl.IIc 46 pkt.
Marta KrzyŜoszczak kl.IIb 45 pkt.
Magdalena Bigaj kl.IIa 42 pkt.
Martyna Grobelna kl.IIIa 42 pkt.

23

śycie Szkoły. Nr 21. Listopad – grudzień 2007.

• KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Do pierwszego etapu wojewódzkiego konkursu językowego przystąpiło 9
gimnazjalistów. Do 2. etapu(rejonowego) zakwalifikowało się dwoje uczniów:
Daria Krajka kl.IIb i Piotr Małecki kl. IIIc.

• KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W konkursie wzięło udział 10 uczestników, ale do etapu rejonowego zakwalifikował
się tylko Tomasz Turbański z kl.IIId.

• KONKURS MATEMATYCZNY
Z zadaniami konkursowymi zmierzyło się 21 uczniów gimnazjum, ale do etapu
rejonowego zakwalifikowała się tylko Martyna Grobelna z kl.IIIa.

• KONKURS CHEMICZNY
Do konkursu przystąpiło 14 uczniów gimnazjum, spośród których tylko Bartosz
Kopciński z kl. IIId zakwalifikował się do etapu rejonowego.

• KONKURSY HISTORYCZNE
16 listopada 2007r. odbył się w pępowskim gimnazjum etap szkolny Ogólnopolskiego
Konkursu Historycznego „Losy Ŝołnierza i dzieje oręŜa polskiego”. W etapie rejonowym
nasze gimnazjum reprezentować będą: Piotr Małecki kl IIIaG oraz Magda Bigaj kl. IIaG.
Gratulujemy
W tym samym dniu,16 listopada 2007 roku, odbył się w Krobi II Powiatowy
Konkurs Historyczny "Udział Wielkopolan w wojnie obronnej 1939r." Gimnazjum w
Pępowie godnie reprezentowało troje uczniów: Barbara KrzyŜoszczak kl.IIId, Magdalena
Bigaj kl. IIa i Marcin S ipurzyński kl.Ia. Zespół ten wywalczył w Krobi IV miejsce,
zdobywając dla szkoły odtwarzacz DVD. Gratulujemy
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W czwartek, 29. 11. 2007r. w gimnazjum w Pępowie miały miejsce szkolne eliminacje
przedmiotowego konkursu historycznego. Uczestniczyło w nich 18 uczniów. Piotr Małecki
z klasy IIIa, zdobył największą ilość punktów (42 na 50 moŜliwych ), uzyskał wymagany %
poprawnych odpowiedzi i przeszedł do etapu rejonowego. Kolejne miejsca zajęli z bardzo
dobrymi wynikami: Bartosz Kopciński (38 pkt.) oraz M artyna Grobelna (30 pkt) i Kamil
Berger (29 pkt).
Zwycięzcom gratulujemy, a Piotrowi Ŝyczymy powodzenia w etapie rejonowym.
Mirosława Bigaj

W śYCIU JAK W TAŃCU - KAśDY KROK MA ZNACZENIE
W piątkowe przedpołudnie, 7 grudnia br., w sali kina „Pod Kopułą” w Gostyniu
odbyła się VI Powiatowa konferencja na temat HIV/AIDS .
Otwarcia dokonali: pani M ałgorzata Jasik z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Gostyniu oraz pan M irosław Sobkowiak z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
W konferencji uczestniczyli równieŜ: wicestarosta gostyński - pan Janusz Sikora oraz
przewodniczący Rady Powiatu - pan Robert M arcinkowski.
Celem konferencji było uświadomienie, Ŝe zagroŜenie HIV dotyczy kaŜdego z nas
i zachęcenie do wzajemnej edukacji nt. HIV/AIDS.

Zespół Szkół w Pępowie reprezentowały podczas konferencji trzy uczennice z klasy IIb
oraz nauczyciel wychowania do Ŝycia w rodzinie i pielęgniarka szkolna.
Podczas konferencji delegaci ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu
przystąpili do testu wiedzy o HIV/AIDS. M ogli teŜ obejrzeć prezentację multimedialną
„W Ŝyciu jak w tańcu – kaŜdy krok ma znaczenie”, mówiącą o współczesnym problemie
HIV/AIDS.
Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród laureatom etapu powiatowego
konkursu na opowiadanie pt. „Ja juŜ wiem - zapytaj mnie, dlaczego warto mieć wiedzę
o AIDS ” oraz certyfikatów, dyplomów i skromnych upominków M łodzieŜowym Liderom
Zdrowia.
Na zakończenie posłuchaliśmy koncertu „Dopóki masz wybór” w wykonaniu duetu
TU i TERAZ. Autorem i wykonawca programu był Piotr Nagiel oraz gitarzysta M arcin
Pierzyna.
Pielęgniarka szkolna: Katarzyna Szpak
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ADOPCJA SERCA

Gazetka przygotowana przez opiekuna Adopcji Serca - p.Annę Kołatę.

Co słychać w bibliotece?
81. urodziny Kubusia Puchatka były bardzo udane
Niedawno minęła 81. rocznica urodzin Kubusia Puchatka, misia „o miłym obejściu
lecz o wybitnie zadziwiającym braku rozumu”. Z tej okazji w naszej szkole odbyła się
impreza urodzinowa Puchatka. Na ten czas korytarz kl. I – III przeobraził się w Stumilowy
Las pełen maskotek, przyniesionych przez uczniów. Wspaniałą dekoracją były równieŜ laurki
z Ŝyczeniami dla Kubusia Puchatka, wykonane przez chętnych oraz wystawa „Kubusiowe
lekturki” czyli ksiąŜki o przygodach Kubusia Puchatka i jego przyjaciół z naszej biblioteki.
W uroczystości brali udział uczniowie klas II, w których programowo omawiana jest
lektura A. A M ilne „Kubuś Puchatek”.
Dzieci poprzez zabawę utrwalały sobie podstawowe wiadomości z przeczytanej
lektury. Klasy bardzo Ŝywiołowo reagowały na propozycje kolejnych konkurencji. Wiele
radości sprawiło zawodnikom jedzenie marchewki na czas, dmuchanie baloników oraz
przyczepianie ogona Kłapouchemu. Uczniowie dobrze teŜ radzili sobie z układaniem puzzli
oraz prawidłowym nazywaniem przyjaciół Kubusia Puchatka. Ciekawym elementem była
równieŜ zabawa ruchowa z wykorzystaniem piosenki „Gdy szczęśliwy jesteś, to z Kubusiem
klaszcz…”
Impreza urodzinowa zakończyła się słodką niespodzianką w postaci czekoladowego
tortu, który sprawił uczniom wiele radości.
Następnego dnia komisja w składzie: pp. U. Latuszek, A. Biernacka, B. Kaźmierczak
i
E.
Fabisiak
wybrały
najciekawsze
laurki,
wyróŜniając
17
uczniów:
kl. Ia - P. Wojciechowska, M . Cieplik, M . Andrzejewski; kl. Ib – N. Kołodziejczak;
kl. Ic – P. Sobuś, J. Rolnik, P. Waleński; kl. IIa – D. Rolnik, E.Andrzejewski, M . Nadolna;
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kl. IIb – J. KrzyŜoszczak, Sz.Szober, K. Stanisławski, M .M atuszak; kl. IIIa – D. Piotrowiak,
N. Gubańska; kl IIIc – A.Szuba.
WyróŜnieni uczniowie zostali nagrodzeni kolorowymi teczkami z bohaterami
„Kubusia Puchatka”.

Eksponaty na wystawie są własnością uczniów.

Kto najszybciej zje marchewkę?

Kubuś Puchatek przygotował pytania
na temat lektury.

Gazetka na parterze.

Przyprawić ogonek Kłapouszkowi ... - to nie
takie proste z ”zawiązanymi oczami”.

Kolejna konkurencja: Kto najszybciej
nadmucha balonik?
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Kto szybciej ułoŜy puzzle?

W bibliotece jest zawsze miło i przyjemnie.

BIBLIOTERAPIA
Uczniowie klasy III a z wychowawczynią- p. E. M atylą - zostali zaproszeni na
spotkanie z autorką bajek terapeutycznych p. Haliną Radołą – bibliotekarzem Biblioteki
Publicznej w Gostyniu.
Scenariusz zajęć oparty został o bajkę pt. „Samolubny Rechotek”. Po jej wysłuchaniu
zakładał pracę z emocjami uczniów.

Dzieci bardzo zaangaŜowały się w losy bohaterów bajki i Ŝywo komentowały ich
postępowanie.
Uczestnicy spotkania niejednokrotnie uzewnętrzniali swoje poglądy, doświadczenia
i problemy, odnoszące się do omawianej kwestii – egoizmu.
Nauczyciele bibliotekarze:
Bernadeta Kaźmierczak, Ewa Fabisiak
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ŚWIĄTECZNY KIERMASZ KSIĄśEK

Po raz kolejny biblioteka szkolna zorganizowała KIERMAS Z TANIEJ KS IĄśKI.
Uczniowie chętnie kupowali ksiąŜki nie tylko dla siebie, ale takŜe jako upominek pod choinkę
dla swoich bliskich. SprzedaŜ przyczyniła się do wzbogacenia księgozbioru naszej biblioteki,
poniewaŜ z otrzymanej prowizji od sprzedaŜy udało się uzyskać 8 ksiąŜek pt. „ Ania
z Zielonego Wzgórza” za kwotę 90 zł.
Nauczyciele bibliotekarze:
Bernadeta Kaźmierczak, Ewa Fabisiak
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Z notatnika pedagoga szkolnego

ZASADY DIAGNOZOWANIA DYSLEKSJI
W związku z częstymi zgłoszeniami uczniów z prośbą o ustalenie dysleksji informuję,
Ŝe uzyskanie takiej diagnozy jest moŜliwe tylko przy zachowaniu poniŜszej procedury.
Dysleksja jest bowiem specyficznym zaburzeniem w uczeniu się, którego diagnoza wymaga
czasu i odpowiedniego postępowania.
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Diagnoza dysleksji moŜliwa jest tylko w przypadku, gdy rozwój intelektualny dziecka
mieści się w granicach normy.
Podejrzenie dysleksji zachodzi, jeśli uczeń uporczywie popełnia charakterystyczne
błędy, pomimo systematycznej pracy nad poprawnością pisowni
(występują błędy typowo ortograficzne, zamiana i opuszczanie liter,
dodawanie zbędnych, trudności w pisowni łącznej i rozdzielnej).
Do postawienia ewentualnej diagnozy niezbędne jest udokumentowanie co najmniej
półrocznej pracy ucznia w zakresie doskonalenia pisania (ćwiczenia
w pisaniu powinny poprzedzać diagnozę w poradni).
Wskazówki dotyczące ćwiczeń uczeń i rodzice mogą uzyskać w poradni lub u pedagoga
szkolnego, na spotkaniu konsultacyjnym, poprzedzającym właściwą
diagnozę.
Uczeń na badanie, poza zeszytami ćwiczeń, powinien dostarczyć zeszyty z języka
polskiego.
Uczeń powinien znać reguły ortograficzne.
Przy zgłaszaniu do badania ucznia z wyŜej wymienionym deficytem wymagana jest
opinia nauczyciela języka polskiego.
Diagnozowanie dysleksji dotyczy uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Przeprowadzenie badania kontrolnego w nowym etapie edukacyjnym jest moŜliwe pod
warunkiem dostarczenia zeszytów ćwiczeń prowadzonych od czasu
ostatniego badania.
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Apel pielęgniarki szkolnej do rodziców!
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Krystyna Klepacka
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