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Bardzo dziękujemy panu Leszkowi Myślińskiemu 
za ciekawe zagospodarowanie „Kącika Patrona”. 
 Uroczyste otwarcie w szkole podstawowej odbyło się w Dniu Papieskim, 
16.10.2008r. Program artystyczny przygotowali  uczniowie klas III nauczania 
początkowego pod kierunkiem wychowawczyń: Darii Wodniczak ,  
Lidii Machowskiej i Marii Tomczak. 
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kl.IIIc z wychowawczynią – p.Lidią Machowską 

 

 
kl.IIIa 
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Rok szkolny 2008/2009 - Rokiem Przedszkolaka 
 

  
Ministerstwo Edukacji Narodowej dostrzegając, jak wielkie znaczenie  

w ogólnym rozwoju człowieka ma wczesne rozpoczęcie edukacji przedszkolnej, 
postanowiło obecny rok szkolny ogłosić Rokiem Przedszkolaka. 

Mam wraŜenie, Ŝe nasza gmina ubiegła ministerstwo, gdy kilka miesięcy 
temu rozpoczęła lokalną dyskusję na temat lokalizacji przedszkola w naszej 
miejscowości. Wynikiem rozmów okazała się propozycja, w efekcie której 
moŜna było rozwiązać ten pilny problem niemalŜe od zaraz. Umieszczenie 
przedszkola w budynku Zespołu Szkół było w mojej ocenie trafionym 
pomysłem, poniewaŜ dawało szansę na najszybsze i najbardziej ekonomiczne 
rozwiązanie problemu przedszkola. Znając dobrze warunki lokalowe szkoły, 
którą kieruję, byłam przekonana, Ŝe uda nam się podzielić budynek tak, aby 
wszyscy czuli się dobrze i bezpiecznie, a przy tym, aby kaŜda grupa wiekowa 
miała poczucie bycia u siebie, w swojej szkole. W celu zrealizowania projektu 
niezbędne było zabezpieczenie przez Wójta Gminy środków finansowych na 
przeprowadzenie bieŜących remontów, a w tym wymianę płytek PCV 
 i załoŜenie elastycznych wykładzin podłogowych w kilku salach, wymianę 
oświetlenia, malowanie ścian, dostosowanie łazienek do potrzeb najmłodszych 
dzieci oraz zakup nowych mebli do oddziałów przedszkolnych i kształcenia 
zintegrowanego. Dodatkowo potrzebny stał się plac zabaw dla przedszkolaków. 

Za nami bardzo pracowite wakacje. Cieszymy się, Ŝe zaplanowane 
zadania zostały wykonane. 

Przed nami nowy rok szkolny, w który wystartowało 255 gimnazjalistów,  
341 uczniów szkoły podstawowej, 46 sześciolatków, a wraz z nimi 78 
przedszkolaków. Starsi bardzo przyjaźnie spoglądają na najmłodszych, którzy 
rano w towarzystwie opiekunów udają się do swojego przedszkola, do sal 
„Biedronek”, „Motylków” i „śabek”. Załączone obok zdjęcia ukazują niektóre  
z tych pomieszczeń. Widok jest bajkowy, a w najbliŜszych dniach przybędzie 
jeszcze mnóstwo nowych zabawek. Wszystko po to, aby nasi milusińscy czuli 
się wspaniale i aby ich pierwsze lata Ŝycia w przedszkolu zaowocowały jeszcze 
lepszymi wynikami w szkole.  
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 Po wielu latach wróciła moŜliwość korzystania z dziewięciogodzinnego 
przedszkola. Obecnie w takim wymiarze czasu funkcjonuje jeden oddział                
(25 dzieci), a w razie potrzeby moŜe zostać wydłuŜony czas pobytu kaŜdej 
kolejnej grupy przedszkolaków.  
                                                                                                              Dyrektor Zespołu Szkół  
                                                                                                   Krystyna Klepacka 
 

PRIORYTETOWE ZADANIA SZKOŁY W ZAKRESIE NADZORU 
PEDAGOGICZNEGO  W ROKU SZK. 2008/09 
 

• Realizacja podstawy programowej z języków obcych. 
• Kontrolowanie efektów nauczania pod kątem sprawdzianu  
     w klasie VI, egzaminu gimnazjalnego i „Trzecioteściku”                     
  w nauczaniu zintegrowanym. 
• Badanie dojrzałości szkolnej dzieci w grupach zerowych: 
- badanie diagnostyczne: październik/listopad 2008,                                    
- badanie końcoworoczne - maj 2009. 

 
 

PRIORYTETY DYREKTORA 
W  „PLANIE PRACY SZKOŁY NA ROK 2008/09” 

 
• Sukcesywna pracy szkoły nad osiąganiem coraz wyŜszych 

wyników nauczania.  
• Zwrócenie szczególnej uwagi na przestrzeganie praw dziecka. 

 
 

 
Z Ŝycia klas „0” i I - III SP  
 
W zerówkowej rodzinie  czas  wesoło płynie… 
 
 Dzieci  z  klas  0a i  0b  wesoło i  ciekawie  spędziły  pierwszy  miesiąc  
pobytu w  szkole. Czas upłynął  szybko i  beztrosko podczas wycieczek, 
spacerów oraz  interesujących  zajęć. 

 W ramach  propagowania  zdrowego  sposobu  odŜywiania, dzieci 
samodzielnie  przygotowały pyszne  sałatki  owocowe. 

 W  jaki  sposób  naleŜy  dbać o  piękny i  zdrowy  uśmiech, przypomniała 
zerówkowiczom  pani  stomatolog  Urszula Redlich. 
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  Dzieci odwiedziły  siedzibę  Policji w  Pępowie. Pan Marek Popiołek  
ciekawie  opowiedział  małym  gościom o pracy policjanta oraz  utrwalił  
podstawowe  zasady  bezpiecznego  poruszania się po drodze. Spore  emocje  
wzbudziły  policyjne  akcesoria i nowy, szybki radiowóz. 

  
Wielkim przeŜyciem dla dzieci była pierwsza autokarowa wycieczka. 

Obie grupy „zerówki” odwiedziły leśniczówkę w Karcu. Pan leśniczy Maciej  
Kubas oprowadził uczestników wyjazdu po ścieŜce dydaktycznej. Później było 
ognisko z pieczeniem kiełbasek i ziemniaków oraz ciekawe rozmowy i zabawy. 

   
  Pierwszy wspólny miesiąc w szkole minął szybko i wesoło. Wszystkie 
dzieci są bardzo ciekawe, co będzie dalej. 

Arleta Sierszulska 
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„Och, jak przyjemnie…” 
 

„Szumiał las, śpiewał las,/ Gubił liście złote.” 

 
Kolejny rok z rzędu uczniowie klas: IIIa, IIIb i IIc, korzystając z pięknej 

pogody, wyruszyli do siedleckiego lasu. Tym razem celem wędrówki było 
rozpoznawanie gatunków drzew, grzybów i krzewów oraz obserwowanie 
warstwowej budowy lasu. Spacerując, dzieci zbierały owoce drzew (Ŝołędzie, 
kasztany, szyszki), jesienne liście i grzyby. Za pomocą lup i lornetek e 
obserwowały Ŝycie lasu. Największe zainteresowanie wzbudziły: „grzyb 
olbrzym”, huba oraz zaskroniec, znaleziony przez p. E. RóŜyńską.  
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Promienie słońca prześwitujące przez gałęzie drzew zapierały dech               

w piersiach. 
 Zadowoleni i trochę zmęczeni, z plecakami pełnymi „skarbów, 

skierowaliśmy się na polanę w pobliŜu leśniczówki. Z daleka widzieliśmy 
płomyki ognia i leśniczego - p. Z.Bayera. Szybko zregenerowaliśmy siły, aby 
piec kiełbaski.  

 
 
Po konsumpcji uczniowie utworzyli zespoły sportowe: piłka noŜna, dwa 

ognie, wyścigi na skakankach, gra w ringo. Niestety, czas płynął nieubłaganie. 
Wszystko, co piękne, szybko się kończy i musieliśmy wracać do szkoły. 

 
Daria Wodniczak, Lidia Machowska, 

 Emilia RóŜyńska 
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Święto Pieczonego Ziemniaka w klasach III 

  
Wyścigi z ziemniakami na drewnianych             Woźny - pan Geniu Chlebowski - chętnie             
łyŜkach wiązały się z silnymi emocjami             pomagał podczas pieczenia ziemniaków               
 z uwagi na rywalizację.                                      w ognisku. 

                                                              
Zasady dobrego wychowania                      Dzieci z klas IIIa i IIIb wiedzą,  Ŝe ziemniaki przed        
nie   są naszym dzieciom obce.                    pieczeniem trzeba pozawijać w folię aluminiową,                                       
W nagrodę Pan Woźny został                     aby były smaczne i zdrowe.                   
 poczęstowany gorącym i pachnącym  
 pieczonym ziemniakiem z  ogniska.      
        
                            

SPOTKANIE Z POLICJANTEM 
 
        13 października 2008 roku został ogłoszony „Europejskim Dniem 
Bezpieczeństwa  Drogowego". Dwa dni później, 15 października, odwiedził nas 
policjant p. Marek Popiołek. Jego przybycie wywołało wśród uczniów klas             
I - III dość duŜe  poruszenie. Trzecioklasiści przygotowali na to spotkanie 
wystawę znaków drogowych, których znajomość została sprawdzona przez pana 
policjanta. Dzieci z wielką uwagą słuchały o tym, jak naleŜy  bezpiecznie 
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poruszać się po drogach, gdzie moŜna, a gdzie nie wolno się bawić. Pan 
policjant przypomniał równieŜ o konieczności unikania kontaktów z osobami 
nieznajomymi. Bardzo chętnie i wyczerpująco odpowiadał na pytania dotyczące 
jego odpowiedzialnej pracy. W podziękowaniu za miłe i pouczające spotkanie 
dzieci wręczyły panu Popiołkowi piękny kwiat, który, jak powiedział policjant, 
zajmie „zaszczytne” miejsce na jego biurku.  

  
        Pogadanka została przeprowadzona w ramach ogólnopolskiej akcji pod 
patronatem Ministra Edukacji Narodowej „Wypadki na drogach – 
porozmawiajmy ” .   

 J. Durczewska, M. Andrzejewska 
 

Wizyta klasy III w piekarni GS „SCh” w P ępowie 

  
W piekarni było jak u babci: ciepło, smacznie i pachniało ciasteczkami… 
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,, Ja, uczeń pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Pępowie, 
ślubuj ę…” 

 
Dnia 14.10.2008r. odbyło się uroczyste pasowanie klas pierwszych               

na uczniów, połączone z Dniem Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli 
zaproszeni goście, dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, nauczyciele emeryci, 
pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów klas I. 
 Siedmiolatki w odświętnych strojach z biało - czerwonymi róŜami weszli 
na salę gimnastyczną, w której miała odbyć się uroczystość. Na program 
artystyczny składały się wiersze i piosenki o małej i wielkiej Ojczyźnie. Nie 
zabrakło równieŜ utworu o wielkim Polaku - Janie Pawle II – patronie naszej 
szkoły.  

 
 Po występach pierwszoklasistów przyszedł czas na uroczyste ślubowanie  
i pasowanie na ucznia. Aktu pasowania dokonała p. dyrektor Krystyna 
Klepacka. Wychowawczynie klas wręczyły uczniom legitymacje szkolne, 
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ksiąŜeczki SKO, pamiątkowe dyplomy i teczki na świadectwa. Kierownik 
Rewiru Dzielnicowych p. M. Popiołek rozdał emblematy odblaskowe. Pani 
dyrektor pogratulowała uczniom i Ŝyczyła sukcesów w nauce. Następnie 
uczniowie starszych klas wręczyli gościom i wszystkim pracownikom szkoły 
laurki z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  

   
 Na koniec uroczystości głos zabrał wójt gminy Pępowo p. St. Krysicki. 
Cieszył się ze spotkania z najmłodszymi uczniami, po raz pierwszy biorąc udział 
w takiej uroczystości.  
 Po ślubowaniu uczniowie klas I zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia. 

 
klasa Ia 
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klasa Ib 

Wychowawczynie klas I:  
Beata Kaczmarek, Violeta Rolnik 

 
Z Ŝycia klas IV-VI 

Wakacje w Holandii 
 
            W dniach 13-20 lipca dwudziestoosobowa grupa uczniów z klas V     
i VI przebywała w zaprzyjaźnionej z gminą Pępowo miejscowości Dodewaard 
w Holandii. W wyjeździe uczestniczyło równieŜ 10 uczniów ze szkoły                    
w Skoraszewicach. Podczas tygodniowego pobytu w kraju tulipanów dzieci 
przeŜyły niezapomniane chwile. Zapewnili je organizatorzy naszego pobytu – 
holenderski Komitet Współpracy Dodewaard – Pępowo. 
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            Niewątpliwą atrakcją była dla wszystkich wycieczka nad Morze 
Północne. Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała plaŜowaniu, a co odwaŜniejsi 
zaŜyli morskich kąpieli (woda była, niestety, zimna). Dzieci nazbierały mnóstwo 
róŜnobarwnych muszelek, niespotykanych w takich ilościach nad Bałtykiem.  

  
   W kolejnym dniu pojechaliśmy do wesołego miasteczka Shlageren. To 
miejsce chyba najbardziej utkwiło w pamięci  uczestnikom wyjazdu. Cały dzień 
spędzony w lunaparku dostarczył wielu wraŜeń i emocji. Superszybkie kolejki, 
ogromne karuzele i podziemna trasa wodna – to tylko część z tamtejszych 
atrakcji.  
 Następnego dnia nasi holenderscy przyjaciele zabrali nas do delfinarium, 
gdzie główną atrakcją były pokazy z udziałem delfinów. Dzieci                          
z zaciekawieniem śledziły ewolucje w wykonaniu tych sympatycznych zwierząt. 
 Pozostałe dni spędziliśmy w gościnnym Dodewaard. Organizatorzy 
zadbali, aby nasza grupa nie nudziła się. Dzieci brały udział w  podchodach, 
rywalizowały ze sobą w róŜnych konkurencjach sportowych, grały w bingo. 
Odwiedziły równieŜ straŜaków, którzy przygotowali ciekawe konkursy              
z nagrodami.  

      
Nasi uczniowie pojechali do Holandii                 Zabawa w  podchody dostarczyła dzieciom                                               
 z przygotowanym  programem artystycznym.     wiele radości. 
             
 Nasz pobyt w Holandii zakończył się uroczystością, na której obecne były 
rodziny goszczące polskie dzieci, organizatorzy na czele z panią Martą,  a takŜe 
burmistrz gminy Neder - Betuwe. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali 
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program artystyczny, przygotowany jeszcze przed wyjazdem. Pięknie 
zatańczony  polonez wywarł duŜe wraŜenie na zgromadzonych. Dzieci 
zaśpiewały takŜe kilkanaście piosenek, w tym w języku holenderskim                     
i niemieckim. Po występach nastąpiło wspólne grillowanie i dyskoteka. 
         Tydzień w Dodewaard upłynął bardzo szybko. Wielu ze łzami w oczach 
Ŝegnało swoich holenderskich przyjaciół, którzy przez ten krótki okres  
zastępowali im rodziców. Myślę, Ŝe kaŜdy z uczestników wyjazdu jeszcze przez 
długi czas będzie  wspominał te kilka dni spędzone w dalekim, ale jakŜe 
przyjaznym kraju.                                                     
                          Joanna Góźdź 
 
Z Ŝycia gimnazjalistów                         
 

WYMIANA MŁODZIE śY 
 

 W dniach 17-24 września 2008r. gościliśmy 13-osobową grupę młodzieŜy 
wraz z dwoma opiekunkami z niemieckiej szkoły w Hille. W związku z tym               
w dziesięciu rodzinach naszych gimnazjalistów na tydzień  przybyło jedno,              
a w trzech przypadkach - dwoje dzieci.  
 Program pobytu został przygotowany przez Zespół nauczycieli ds. 
języków obcych pod kierunkiem p.Agnieszki Zielińskiej. Uczestniczyła w nim  
młodzieŜ niemiecka oraz gimnazjaliści z rodzin goszczących.  
 Goście przybyli do pępowskiej szkoły w środę wieczorem. W czwartek 
pojechali na wycieczkę do Biskupina, by wziąć udział w Festynie 
Archeologicznym: „Japonia, kraj nie tylko samurajów”. W piątek z rana  
uczestniczyli w lekcji tańca nowoczesnego, przygotowanej przez p. Karolinę 
Grześkowiak, a następnie w lekcji techniki, podczas której p.Ewa Migdalska 
uczyła wykonywania róŜnych figur z makaronu. Po południu udali się do 
Gostynia na basen. Sobotę spędzili w polskich rodzinach. Niedzielne popołudnie 
upłynęło w miłej atmosferze w ludwinowskiej „Bajce”. Do zagrody przybyła nie 
tylko młodzieŜ i opiekunowie, ale teŜ przedstawiciele rodzin goszczących.  
MłodzieŜ wystąpiła we wspólnym układzie tanecznym, wypracowanym                   
w piątek. Poniedziałek i wtorek były obfite w wydarzenia i zmęczenie, których 
dostarczyła wycieczki do Karpacza. W środowy poranek poŜegnaliśmy miłych 
gości z Hille.  

Był to bogaty we wraŜenia tydzień, który z pewnością ubogacił  
duchowo  obie strony: zarówno młodzieŜ z Niemiec, jak i naszych uczniów.  
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Wspólna lekcja tańca.                                  Lekcja techniki. 

  
Na wycieczce w górach. 

   
Dwa dni w Karpaczu szybko minęły… 

                                   
 
 

„Japonia, kraj nie tylko samurajów”, czyli XIV Fest yn 
Archeologiczny w Biskupinie 
  
 18 września 2008r. grupa dzieci i młodzieŜy z Zespołu Szkół w Pępowie 
wybrała się wraz z opiekunami na autokarową wycieczkę do Biskupina.  
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Pani Lidia Muszyńska przypomina o zasadach poruszania się po terenie muzeum. 

 
  Celem wyjazdu był udział w XIV Festynie Archeologicznym, 
przebiegającym pod nazwą: „Japonia, kraj nie tylko samurajów”. Był to nasz 
czwarty wyjazd do Biskupina; zaczęliśmy od wystawy poświęconej Wikingom  
i ich sąsiadom. Od tej pory co roku staramy się uczestniczyć w cyklu prezentacji 
pradawnych kultur i cywilizacji świata. Niektórzy uczestnicy tegorocznej 
wyprawy zbierają swoje doświadczenia od początku - od pierwszego wyjazdu. 
Świadczy to o tym, Ŝe uczniowie sami chcą się uczyć i rozwijać swoje 
zainteresowania.  
 Tegoroczny wyjazd był szczególny, bo integracyjny. Skorzystali z niego 
nie tylko nasi uczniowie, ale równieŜ czwartoklasiści ze Szkoły Podstawowej     
w Kobylinie i młodzieŜ niemiecka, którą akurat gościliśmy w naszych rodzinach 
w ramach tzw. Wymiany MłodzieŜy.  

  
Pani Arleta Adamek z pępowskimi uczniami.      Pan Łukasz Janura z uczniami z Kobylina.  
 
 Organizatorzy tegorocznego festynu przedstawili niezwykłe dokonania 
mieszkańców Kraju Wschodzącego Słońca . Nie zabrakło pokazów umiejętności 
sztuki walki, moŜna było podziwiać tradycyjne zapasy sumo, walki karate, judo, 
aikido i kendo. Mogliśmy zaobserwować, jak Japończycy wytwarzają papier            
z włókien roślinnych. KaŜdy mógł spróbować kreślenia liter  i pisania wyrazów 
pędzelkiem. Wiązało się to z duŜym przeŜyciem, poniewaŜ pismo japońskie jest 
dla nas zagadkowe.   



śycie Szkoły. Nr 25. Wrzesień – październik 2008. 
 

 18

  
 

    
 

  
          Oryginalne japońskie kimona.                    Próba sił w sztuce origami. 
 
 Podczas festynu podziwialiśmy kunszt zakładania japońskiego kimona 
oraz pokaz nakładania makijaŜu. Spośród atrakcji szczególnym 
zainteresowaniem cieszyła się sztuka origami; moŜna było wziąć udział                  
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w składaniu róŜnych figur z papieru. Uczestniczyliśmy teŜ w pokazie zakładania 
miniogrodu, formowaniu drzewek bonsai i układaniu kwiatów w ikebanach.  

  
 

  
 

  
Nie zabrakło pokazów sztuki walki, bicia monet i strzelania z łuku oraz 
japońskich latawców.  
 Swoją wiedzę o Kraju Kwitnącej Wiśni mogliśmy uzupełnić na specjalnie 
zorganizowanej wystawie „Japonia - piękno tradycji”. Barwne drzeworyty stały 
się przekazem wiedzy na temat Ŝycia i wierzeń dawnej Japonii. Podziwialiśmy 
róŜne ciekawe przedmioty, porcelanowe naczynia, stroje, broń, zbroje oraz 
wyposaŜenie wojowników japońskich. Mieliśmy okazję ujrzeć z bliska 
oryginalne japońskie kimona, tkane, wyszywane i malowane - bardzo ozdobne  
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i wspaniale wykonane, ale niełatwe do nałoŜenia bez wtajemniczenia w kolejne 
kroki w tym zakresie.         
 

   
Wycieczka do Biskupina, to nie tylko mile spędzony czas, ale przede 

wszystkim rozwijanie horyzontów, odkrywanie zainteresowań i poznawanie 
samych siebie.  
 JuŜ dziś czekamy na kolejny festyn - w przyszłym roku zapoznamy się z 
tematem: Polak, Węgier - dwa bratanki.                                                                                            

 Arleta Adamek,  
Lidia Muszyńska 

 

 
VIII pielgrzymka Rodziny Szkół – Częstochowa 2008 
  
„Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać kaŜdy chce, 

Gdzie króluje Jej oblicze, na Nim cięte rysy dwie”.  

  
                                  Zdjęcie przed pomnikiem Rodziców Jana Pawła II. 
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 Tegoroczny Zjazd Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II był szczególny, 
bo przygotowany w 10.rocznicę powstania ww.rodziny. Placówek oświatowych, 
którym patronuje Jan Paweł II z roku na rok sukcesywnie przybywa - obecnie 
jest ich w Polsce 1085. My jesteśmy jedną z nich, z czego się bardzo cieszymy. 

Dnia 2 października 2008r. o godzinie 4.00 ponad czterdziestoosobowa 
grupa młodzieŜy wraz z opiekunami wyruszyła w podróŜ autokarową do 
Częstochowy. Z kierowcą, p.Markiem Małygą, szczęśliwie i planowo 
dotarliśmy na miejsce. Przed rozpoczęciem uroczystości zdąŜyliśmy zwiedzić 
teren Jasnej Góry, po czym zajęliśmy miejsca na placu przed Szczytem i do 
godz. 11.00 oczekiwaliśmy na Mszę św. 

Słowo BoŜe wygłosił Ksiądz Biskup Zygmunt Zimowski. Wzruszeń nie 
brakowało, choćby podczas przeŜywania Aktu Zawierzenia Matce BoŜej, czy 
słów listu skierowanego do Ojca Świętego Benedykta XVI. O godz. 14.00        
w Auli Jana Pawła II odbyło się miłe spotkanie dyrektorów i przedstawicieli 
szkół.  
  

  
O godz. 8.30 byliśmy na miejscu.                               Zwiedzamy teren Jasnej Góry.  

       
Wzruszający widok - szkoły solidarnie                 W tym roku na błoniach były    
przybyły w umówione miejsce.                            przygotowane krzesła, z których chętnie 
                                           skorzystaliśmy. 
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Na pamiątkę pobytu w Częstochowie pozostały nam róŜańce w postaci 
Ŝółtych bransoletek oraz emblematy VIII Pielgrzymki Rodziny Szkół.  
 Organizatorem wycieczki było szkolne koło zainteresowań - Pokolenie 
JPII - prowadzone przez panie: Annę Kołatę i Danutę Szczęsną. Do grupy 
opiekunów wycieczki dołączyli: wicedyrektor Cyryla Krajka, pedagog szkolny 
Alina Olejniczak oraz ks. wikariusz Piotr Pieprz. 
 Wspólna podróŜ była dla młodzieŜy okazją do integracji, a opiekunom 
umoŜliwiła wymianę poglądów i planowanie dalszej działalności szkoły na polu 
krzewienia wartości Jana Pawła II. 
 

VIII Dzie ń Papieski 
„Jan Paweł II - Wychowawca Młodych” 

 

 
 Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana przez 
Konferencję Episkopatu Polski w 1999r. Stanowi wyraz wdzięczności dla Ojca 
Świętego  Jana Pawła II za jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz  
Kościoła i naszej Ojczyzny.  
 Głównym nurtem działalności Fundacji jest propagowanie nauczania Ojca 
Świętego Jana Pawła II. Konferencja Episkopatu Polski, na wniosek Fundacji 
postanowiła, Ŝe corocznie w niedzielę poprzedzającą 16 października, będzie 
organizowany Dzień Papieski. Co roku w tym dniu w całej Polsce  odbywają się 
sesje naukowe poświęcone nauczaniu PapieŜa, dni modlitwy w intencji Ojca 
Świętego, imprezy kulturalne, a takŜe zbiórka pieniędzy na fundusz  
stypendialny dla utalentowanej młodzieŜy (uczniowie i studenci)                            
z niezamoŜnych rodzin. MłodzieŜ, która dzięki Fundacji otrzymuje szansę 
rozwoju, jest nazywana „Ŝywym pomnikiem” Ojca Świętego Jana Pawła II.  
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 W kweście na terenie pępowskiej parafii wzięło udział 36 wolontariuszy z 
naszego gimnazjum. Zebrali kwotę 5011 zł.  
 Organizacją całego przedsięwzięcia zajęło się szkolne koło 
 Pokolenie JPII, prowadzone przez panie: Annę Kołatę i Danutę Szczęsną.   
 Serdecznie dziękujemy mieszkańcom naszej parafii  za „otwarcie 
serc” i domów na przyjęcie wolontariuszy.  
 
 

WYCIECZKA DO POZNANIA 
 

W piątek, 3 października 2008r., gimnazjaliści wraz z p. Alicją 
Gruetzmacher oraz p. Ewą Fabisiak wyruszyli na wycieczkę do Poznania. 

 Zaplanowaliśmy zwiedzić Palmiarnię oraz Targi Poznańskie. Na miejsce 
dojechaliśmy szczęśliwie,  po czym ruszyliśmy w stronę Parku Wilsona, gdzie 
znajduje się Palmiarnia. Tam, na powierzchni 4600 m² w 12 pawilonach, 
prezentowanych jest około 1100 gatunków roślin.  

W pawilonie I znajduje się roślinność subtropikalna. Dominują w nim 
pnącza oraz palmy. Do najciekawszych i najcenniejszych roślin tego pawilonu 
zaliczyć moŜna wiekowe paprocie drzewiaste (Dicksonia antarctica) oraz kilka 
gatunków sagowców. Pawilon II i III prezentuje roślinność klimatu 
umiarkowanego. Eksponowana jest tu kolekcja roślin charakterystycznych dla 
basenu Morza Śródziemnego. Ozdobą pawilonu drugiego jest stale owocujący 
gaj cytrusowy oraz okazała palma feniks (Phoenix canariensis). W pawilonie III 
szczególną uwagę zwracają liczne, duŜych rozmiarów palmy, wśród których 
dominuje szorstkowiec (Trachycarpus fortunei). WyróŜnia się teŜ drzewo 
figowe (Ficus carica), które często pokryte jest dorodnymi owocami. 
Szczególną atrakcją tego pawilonu jest około 10-metrowy dąb korkowy 
(Quercus suber), dostarczający cennego surowca, z którego od wieków 
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wykonuje się korki do butelek. Do ciekawostek botanicznych pawilonu zaliczyć 
moŜna grupę zastrzalinów (Podocarpus), roślin iglastych, których lancetowate 
lub jajowate igły łudząco przypominają liście roślin okrytonasiennych. W 
pawilonie IV oglądaliśmy liczne sukulenty liściowe oraz bogato reprezentowaną 
grupę sukulentów łodygowych - kaktusów. Niespotykana róŜnorodność form 
prezentowanych roślin imponuje kształtami i bogactwem przystosowań. Do 
najciekawszych okazów zaliczyć moŜna kaktus saguaro (Carnegiea gigantea) 
oraz liczne formy z gatunku Echinocactus grusonii. Na szczególną uwagę w 
pawilonie V zasługuje formacja epifitów. Są wśród nich storczyki, paprocie, 
ananasowate, a nawet kaktusy. Naszą uwagę zwrócił okazały bananowiec – 
banan mądrości oraz monstera (Monstera delicosa), która zachwycała 
wielkością liści i duŜą liczbą zwieszających się korzeni powietrznych.  

 Na osobną uwagę zasługuje specjalny dział, jakim jest Akwarium. 
W trzydziestu siedmiu basenach o pojemności od 1000 do 4000 litrów, 
prezentowanych jest około 170 gatunków ryb tropikalnych oraz około 40 
gatunków roślin wodnych. Zwiedzanie tego miejsca zajęło nam najwięcej czasu, 
gdyŜ wszystko zasługiwało na szczególną uwagę. Pełni wraŜeń i nowych 
ciekawostek przyrodniczych, zakończyliśmy podziwianie wspaniałych okazów 
roślin oraz zwierząt i udaliśmy się w stronę Targów Poznańskich. KaŜdy 
otrzymał małą mapkę z numerami pawilonów i rozpoczęliśmy indywidualne 
zwiedzanie według własnych zainteresowań. Mogliśmy tu zobaczyć m.in. 
maszyny rolnicze, zwierzęta hodowlane: trzodę chlewną, bydło mleczne, 
zwierzęta futerkowe, drób, a takŜe skosztować róŜnych przysmaków i posłuchać 
muzyki ludowej. 

 
   

Około godziny 15.30 ruszyliśmy w drogę powrotną, chociaŜ tak naprawdę 
nikt nie miał ochoty wracać do domu. Prawie kaŜdy uczestnik wycieczki kupił 
sobie coś na pamiątkę; od kolorowych piór po wonne olejki. Dzieliliśmy się 
doznanymi wraŜeniami i nawet nie zauwaŜyliśmy, kiedy dojechaliśmy do 
Pępowa. Około godziny 17.00 autokar zatrzymał się na parkingu szkolnym,             
a my musieliśmy się poŜegnać. Nie Ŝałujemy ani jednej spędzonej tam minuty, 
gdyŜ wycieczka była niezwykle udana i interesująca.  
          

  Marta KrzyŜoszczak, kl.IIIBG 
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Imprezy integracyjne 
Tam byliśmy … 

 
Wszystkim od dawna wiadomo, Ŝe jedną z najbardziej atrakcyjnych form 

organizacyjnych procesu nauczania jest wycieczka.  
Wrzesień rozpieszczał nas piękną, słoneczną pogodą, dlatego korzystając 

z uroków złotej polskiej jesieni, udałyśmy się z naszymi uczniami i ich 
pełnosprawnymi kolegami na wycieczkę do siedleckiego lasu. Spacerując 
leśnymi ścieŜkami, podziwialiśmy jego uroki, zbieraliśmy grzyby, szyszki           
i Ŝołędzie. 

Po dwóch godzinach spaceru udaliśmy się do leśniczówki, gdzie 
odpoczęliśmy przy ognisku, piekąc kiełbaski. W pięknej scenerii jesiennego 
lasu, na duŜej polanie, graliśmy w piłkę, skakaliśmy na skakankach i miło 
spędzaliśmy czas. Wróciliśmy do domu zmęczeni, ale zadowoleni i bogatsi            
o niezwykłe wraŜenia. 

W październiku postanowiłyśmy pokazać dzieciom specjalnej troski kilka 
zakładów pracy znajdujących się w naszej gminie.  

Cykl wycieczek rozpoczęłyśmy od zwiedzenia piekarni GS „SCh”                  
w Pępowie. Pani Magdalena Łasicka, zastępca kierownika piekarni, bardzo 
ciekawie opowiedziała naszym wychowankom o pracy piekarza i cukiernika. 
Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób wypieka się chleb, bułki i placki.  

  
Małgosia, Michał i Wiesiu w piekarni.             Nowy radiowóz bardzo się spodobał naszym     
                                                                          uczniom.  

Dzieci obejrzały teŜ maszyny znajdujące się w piekarni. Największe 
wraŜenie wywarł na nich piec do wypiekania chleba oraz ogromny mikser. 
Zwiedzanie piekarni zakończyło się degustacją pysznych eklerów i ciastek 
francuskich. 

Wzorem lat ubiegłych udaliśmy się równieŜ na posterunek policji. 
Komendant Rewiru Dzielnicowych przybliŜył naszym podopiecznym rolę                
i zadania, jakie wykonuje policjant. Pokazał im sprzęt, który jest na 
wyposaŜeniu stróŜów prawa. Największe zaciekawienie wzbudził w naszych 
uczniach nowy radiowóz. Na zakończenie Pan Marek Popiołek wręczył 
wszystkim odblaskowe plakietki. 



śycie Szkoły. Nr 25. Wrzesień – październik 2008. 
 

 26

Kolejna wycieczka odbyła się do zakładu krawieckiego Pani Magdaleny 
Kalinowskiej. Uczniowie zapoznali się z róŜnymi maszynami do szycia, 
róŜnorodnymi materiałami oraz akcesoriami niezbędnymi do pracy krawcowej. 
Właścicielka zakładu zademonstrowała nam pracę overlocka. Uczniowie 
obejrzeli gotowe sukienki, garsonki oraz przygotowane do szycia wykroje.        

  
Następną wycieczką była wyprawa na pocztę w Pępowie. Pani ElŜbieta 

Kurek opowiedziała uczniom o pracy „pani w okienku”,  o pracy listonosza            
i o usługach, jakie jeszcze świadczy Poczta Polska. Nasi podopieczni poznali 
drogę listu „od nadawcy do odbiorcy”, stemplowali datownikiem kartki 
pocztowe, waŜyli paczki oraz zawiązywali worki z listami. Na zakończenie 
kaŜdy uczeń otrzymał pamiątkowe foldery.  

Małgosia, Michał i Wiesiu wręczyli wszystkim goszczącym nas osobom 
własnoręcznie wykonane laurki i podziękowania. Bogatsi o nowe doświadczenia 
wróciliśmy do szkoły. 

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za miłe przyjęcie  i gościnność. WraŜenia               
z pobytu w róŜnych miejscach pracy na długo pozostaną w naszej pamięci. 

 
                                                            ElŜbieta Andrzejewska, 

      Izabela Marszałek 
 

 
ŚWIĘTO BIBLIOTEKI 

 
Po raz piąty biblioteka szkolna uczestniczyła w obchodach 

Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Dzieci i młodzieŜ, od 
przedszkola po gimnazjum, zostały zaproszone do obejrzenia wystaw i udziału 
w konkursach i zabawach. Konkursy zostaną rozstrzygnięte na początku 
listopada, a ich zwycięzcy nagrodzeni upominkami. 
Obchody święta biblioteki 

  Przedszkole 
• Wizyta postaci bajkowych w przedszkolu. 

        kl. 0 -III 
• Wystawa „Bajki znane z telewizji”. 
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• Konkurs „Wiem wszystko o bajkach”. 
• Głośne czytanie w klasie wybranej bajki z wystawy. 

      kl. IV-VI i gimnazjum 
• Konkurs „Czy znasz tę twarz?” 
• Wystawa nowości ksiąŜkowych. 

 

  
                                                                                          Nauczyciele bibliotekarze: 

                  Bernadeta Kaźmierczak, Ewa Fabisiak 
 

 

Z gabinetu pedagoga szkolnego  
 

BADANIA DOJRZAŁO ŚCI SZKOLNEJ DZIECI SZE ŚCIOLETNICH 
 
 Jednym z załoŜeń Szkolnego programu profilaktyczno - wychowawczego 
jest otoczenie opieką pedagogiczną wszystkich uczniów. Szczególne znaczenie 
opieka ta ma w przypadku dzieci rozpoczynających karierę szkolną, czyli klas 
zerowych. W tym roku szkolnym w dwóch grupach zerowych uczy się 45 
dzieci. Badania dojrzałości szkolnej prowadzone w „zerówce” ma na celu ocenę 
moŜliwości poznawczych, rozwoju psychoruchowego oraz integracji funkcji 
percepcyjno - motorycznych dzieci. Na początku roku szkolnego zostały takŜe 
przeprowadzone badania logopedyczne, określające poziom rozwoju mowy 
uczniów oraz jej poprawność. 
 Wszystkie te poczynania mają na celu określenie gotowości dzieci do 
podjęcia nauki szkolnej. Są teŜ dla nauczycieli prowadzących klasy zerowe 
wymiernym wskaźnikiem, które sfery rozwoju dziecka wymagają pracy 
wyrównawczej.  
 Drugi etap badań diagnostycznych zostanie przeprowadzony na przełomie 
kwietnia i maja 2009r. Dzięki temu moŜna będzie dokonać oceny skuteczności 
podjętych działań, mających na celu wyrównanie ewentualnych deficytów 
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rozwojowych. Praca nad nimi będzie trwała w przypadku niektórych uczniów 
przez cały pierwszy etap edukacyjny. Tak wczesna diagnoza pozwoli szybko 
uruchomić pomoc pedagogiczną dla dziecka, co przełoŜy się na mniejszą liczbę 
niepowodzeń, które dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole są szczególnie 
niekorzystne. 
               Badania dojrzałości szkolnej prowadzone będą w gabinecie pedagoga 
szkolnego. KaŜde dziecko uczestniczyć w nich będzie indywidualnie. Wyniki 
przeprowadzonego testu będą do wglądu rodziców. Ich wyłącznym celem jest 
uzyskanie obszernych informacji o dziecku, będących podstawą jego 
zdiagnozowania i ukierunkowania pracy nauczycieli, a takŜe rodziców. 
                                                                           
                                                                                                                         Alina Olejniczak 
 

 
Z gabinetu pielęgniarki szkolnej 

 
W trosce o śnieŜnobiały uśmiech naszych pociech - profilaktyka 

próchnicy zębów 
 

Szanowni Rodzice, próchnica zębów jest najczęściej występującym 
problemem zdrowotnym u dzieci i młodzieŜy szkolnej. Wieloletnie badania 
udowodniły, Ŝe fluor odgrywa waŜną rolę w profilaktyce choroby próchnicowej 
zębów. 

Fluor w postaci związków wchodzi w skład szkliwa, które jest 
najtwardszą, przezroczystą warstwą ochronną zęba. Uszkodzenie szkliwa 
umoŜliwia bakteriom dostanie się w głąb twardych tkanek i powstanie 
próchnicy. Dlatego, pragnę zwrócić uwagę na wczesne zapobieganie chorobom 
próchnicowym zębów i krótko opisać kilka metod profilaktycznych. Są to: 
fluoryzacja, lakierowanie i lakowanie.  
 
FLUORYZACJA 
 
 Jest to profilaktyka fluorkowa, kontaktowa, w postaci grupowego, 
nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi. Organizacja           
i nadzorowanie tych zabiegów jest zadaniem pielęgniarki szkolnej i są one 
wykonywane tylko wśród uczniów szkoły podstawowej w klasach od I do VI,          
6 razy w roku szkolnym w odstępach co 6 tygodni. NaleŜy podkreślić, Ŝe 
zabiegi te są waŜnym elementem edukacji zdrowotnej, gdyŜ umoŜliwiają 
uczniom nabycie umiejętności prawidłowego czyszczenia zębów. 

W naszej szkole, do fluoryzacji uŜywany jest Ŝel barwy przezroczystej               
o smaku owocowym, który dzieci dobrze tolerują. Zawiera aminofluorki                   
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i fluorek sodu w dawkach bezpiecznych. Jest on nieodpłatny. Dzieci muszą mieć 
jedynie własne szczoteczki do zębów. 
 
LAKIEROWANIE 
 
 Polega na pokrywaniu wszystkich powierzchni zębów stałych lakierem             
o wysokim stęŜeniu fluoru, który szybko się wiąŜe i dobrze przylega, uwalniając 
fluor. Metoda ta, jak równieŜ preparaty do jej stosowania, są  bezpieczne. Lakier 
twardnieje w środowisku jamy ustnej (bez naświetlania), tworząc przezroczystą 
błonkę na zębach i długotrwale uwalniając fluor.  

Zabieg lakierowania jest wykonywany w gabinetach stomatologicznych. 
MoŜna go powtarzać 2-3 razy w roku  aŜ do 18 roku Ŝycia. Jest nieodpłatny. 
 
LAKOWANIE 
 
 To uszczelnianie bruzd lakiem, który ma za zadanie wypełnić szczeliny          
i zagłębienia na powierzchniach Ŝujących zębów trzonowych stałych. Zabieg ten 
polega na pokryciu bruzd powyŜszym materiałem, który twardnieje pod 
wpływem naświetlania lampami. Jest bezbolesny i wykonywany nieodpłatnie 
tylko do 7 roku Ŝycia, w gabinetach stomatologicznych. 
 Bruzdy stanowią doskonałe miejsce do zalegania resztek pokarmowych            
i płytki bakteryjnej. Lak szczelnie wypełnia bruzdy i w ten sposób chroni ząb 
przed próchnicą. 
 Myślę, Ŝe ten krótki opis pomoŜe Państwu zrozumieć konieczność 
przeprowadzania powyŜszych zabiegów w trosce o zdrowe zęby Waszych 
dzieci. Na przeprowadzenie kaŜdego zabiegu potrzebna jest tylko Państwa 
zgoda, dlatego liczę na pozytywne odpowiedzi i Ŝyczę dzieciom śnieŜnobiałego 
uśmiechu! 
 Opis lakierowania i lakowania opracowany przez panią stomatolog Urszulę Redlich, 
która sprawuje profilaktykę stomatologiczną w naszej szkole. 

Pielęgniarka szkolna 
Jolanta Nowacka   

 
 
WAśNE DATY 
 

• 21.10.2008r. godz.9.00 -  próba egzaminu gimnazjalnego z języka obcego 
(kl.IIIa i IIId - j.angielski, kl.IIIb i IIIc- j.niemiecki) 

 
• 11 listopada Święto Niepodległości 
Obchody szkolne - 10 listopada br. 

• udział klas IV-VI w programie patriotycznym przygotowanym przez 
panie: Marlenę Wachowiak i Joannę Góźdź;  
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• „patriotyczny tydzień” na godzinach do dyspozycji wychowawcy 
klasy; 

• wycieczki klasowe dzieci z kształcenia zintegrowanego w lokalne 
miejsca pamięci narodowej;  

• okolicznościowe gazetki klasowe i gazetka szkolna; 
• udział dzieci i młodzieŜy w obchodach parafialno – gminnych w dniu 

10.11.2008r.: 
- godz. 18.00 - Msza św. w kościele pw. św. Jadwigi, 
- przemarsz pod pomnik Powstańców Wlkp. i pomnik Ofiar Katynia 
na cmentarzu, 
- finał konkursu wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim w CSK, 
przygotowany przez p.Mirosławę Bigaj.    

 
................................................................................................................................. 
 

PODZIĘKOWANIE 
 

Dyrekcja Zespołu Szkół w Pępowie serdecznie dziękuje 
Panu WPanu WPanu WPanu Walerianowi Wierzykowialerianowi Wierzykowialerianowi Wierzykowialerianowi Wierzykowi za wieloletnią pracę 
 w Radzie Rodziców i sumienne pełnienie funkcji  

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    
 
 SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW  na rok szkolny 2008/09. 
 
Przewodnicząca: Dorota Hudzińska 
Wiceprzewodniczący:  
 ds. szkoły podstawowej: Alina Sudolska 
 ds. gimnazjum: Violetta Markowska  
 ds. przedszkola: Martyna Rydzyńska 
Skarbnik : Marzena Koncewicz 
Sekretarz: Sylwia Lewandowska 
 
SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ: 
Przewodnicząca: Beata Sarbinowska 
Członkowie: 
            Hanna Maciejak 
                     Alicja Ratajczak 

 
................................................................................................................................. 
Redakcja i opracowanie „śycia Szkoły”: Cyryla Krajka 
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Patronat: Dyrektor Zespołu Szkół  
                  Krystyna Klepacka 


