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Z kroniki przedszkolnej 
 

ŻEGNAMY ZIM Ę, WITAMY WIOSN Ę 
 

W naszym przedszkolu przyjął się zwyczaj żegnania zimy i witania wiosny. Wszyscy 
z niecierpliwością czekaliśmy na cieplejsze dni i na to, żeby w końcu zawitała do nas Pani 
Wiosna. 

Podczas obchodów „Zielonego Dnia” w naszym przedszkolu zazieleniło się i to nie za 
sprawą zbliżającej się wiosny... Wszystkie dzieci przyszły bowiem ubrane na zielono,                  
a w trakcie zajęć maluchy wykonały zielone ozdoby na głowę. 

21 marca wyruszyliśmy w barwnym pochodzie, w radosnych nastrojach, ze śpiewem   
i z nadzieją, że zima na dobre od nas odejdzie.  
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Dzieci radośnie wyruszyły z przedszkola, głośno śpiewając i wymachując kolorowymi 
kwiatami . 

Punktem kulminacyjnym pochodu było spalenie marzanny. Wszyscy zebraliśmy się                       
w ogrodzie przedszkolnym, gdzie przy głośnych okrzykach: „My chcemy wiosny!                     
Precz zimo zła!” - spaliliśmy kukłę.  

 
Hanna Wabińska 



Życie Szkoły. Nr 38.Cz.1. Marzec - kwiecień 2011  
 

 4 

WIELKANOCNE ZWYCZAJE I OBRZ ĘDY 

W miesiącu kwietniu zapoznawaliśmy się ze zwyczajami i obrzędami związanymi              
ze Świętami Wielkanocnymi. W tematyce zajęć, podobnie jak w Wielkanoc na naszych 
stołach, królowało jajo - symbol odradzającego się życia. Przedszkolaki zapoznały się                     
z tradycją ozdabiania pisanek. Przyniesione przez dzieci jajka upiększyliśmy poprzez różne 
materiały i techniki. Nasze pisanki wyglądały przepięknie. 

 

 
 

Hanna Wabińska 

 
 
ODWIEDZINY ZAJ ĄCZKA 
 

20 kwietnia, po śniadaniu czekała na nas miła niespodzianka. Odwiedził nas Zajączek 
ze słodyczami ufundowanymi przez Radę Rodziców. Dziękujemy. 

Tradycją w naszym przedszkolu jest szukanie przez dzieci koszyczków z prezentami 
od Zajączka. Pogoda nam dopisała, więc wynieśliśmy puste koszyki do ogrodu i wyszliśmy 
na długi wiosenny spacer wypatrywać Zająca. Oczywiście prawie wszyscy zauważyli coś 
szarego i kicającego między drzewkami…☺ Po powrocie nasze koszyczki zniknęły, więc 
zaczęliśmy ich szukać; niektórzy mieli schowane pod krzaczkiem, inni na choince, a jeszcze 
inni na parapetach okien bądź w karmniku.  

Każdy koszyk był w innym miejscu… 
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Dzieci miały wiele radości z biegania wśród krzaczków w poszukiwaniu słodkości 
pozostawionych przez Zajączka. 
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      Na koniec zadowoleni pozowaliśmy do zdjęcia ☺. 

Hanna Wabińska 

 
 
                       JAN  PAWEŁ II – PATRON  NAJGODNIEJSZY 
 
       Odkąd szkoła nosi imię Jana Pawła II społeczność uczniowska Zespołu Szkół w Pępowie 
niezwykle uroczyście obchodzi Dzień Patrona Szkoły. W tym celu uczniowie podejmują 
wiele przedsięwzięć. Jednym z nich było zorganizowanie po raz pierwszy dla uczniów klas 
0-III  turnieju  wiedzy o życiu Jana Pawła II. Turniej podzielony był na trzy etapy,  brało             
w nim udział dziewięć zespołów. W czasie jego  trwania  miał  miejsce multimedialny pokaz 
slajdów, przywołujący obrazy z życia Ojca Świętego. Po każdej turze pytań  uczniowie klas 
trzecich recytowali wiersze, które podkreślały, że Jan Paweł II  pozostanie zawsze w naszych 
sercach i pamięci. Najmłodsza społeczność uczniowska  śpiewała piosenki „Lolek”, „Moje 
miasto Wadowice”.  

Zaangażowanie uczniów oraz wychowawców w przygotowanie dzieci do turnieju 
sprawiło, że nie było zwycięzców i pokonanych. Jury w składzie: wicedyr. U. Latuszek, 
s.Melania, p. B. Kaźmierczak - przyznało I  miejsce wszystkim  zespołom biorącym udział           
w turnieju. Nagrodą były portrety Jana Pawła II,  miniaturowe obrazki świętych oraz 
słodycze.       
      Zwieńczeniem tego wyjątkowego dnia  było zaśpiewanie przez wszystkich obecnych 
ulubionej  przez papieża pieśni „Barka”. Całość uroczystości dopełniła efektowna dekoracja 
w ciepłej tonacji papieskich barw. 
      Turniej wiedzy o wielkim Polaku, to wyraz autentycznego przywiązania do postaci              
Jana Pawła II,  który jest dla nas prawdziwym autorytetem. Dzieci zajmowały w jego sercu                
i nauczaniu poczesne miejsce. Należy podziwiać ich rozległą wiedzę o jego życiu i nauce, 
którą głosił. 
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                                                                                                           Organizatorzy turnieju: B. Kaczmarek     
                                                                                                                                                             V. Rolnik                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                     D. Wodniczak 
 

                         
KAPELUSZE PANI WIOSNY 
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      Na powitanie wiosny został  zorganizowany konkurs pt. „Kapelusz Pani Wiosny". Wzięły 
w nim udział  dzieci z oddziałów przedszkolnych: 0a i 0b oraz  uczniowie z kształcenia 
zintegrowanego I -III i nauczania indywidualnego. Uczniowie wspólnie z rodzicami                        
i z wychowawczyniami wykonali specjalne nakrycia głowy dla Pani Wiosny. Kolekcja  
kapeluszy ozdobiła korytarz na drugim piętrze. Wszystkie kapelusze są przepięknie 
wykonane, w każdy włożono dużo pracy i zaangażowania. Kapelusze były bardzo ciekawe, 
pomysłowe: miały  ozdoby w kształcie kwiatów, motyli, żabek,  ptaków i biedronek.  
 

   

  
 

 
Kapelusz warzywny 
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   W drodze głosowania  komisja postanowiła jednomyślnie  nagrodzić wszystkie klasy                  
za wykonanie pięknego, kolorowego, wiosennego kapelusza. Pani wicedyrektor Urszula 
Latuszek na apelu szkolnym wręczyła przewodniczącym klas dyplomy i nagrody,                            
a następnie podziękowała wszystkim uczestnikom  za zaangażowanie. 

                                                                                      M. Tomczak 
                                                                                         J. Durczewska 

 
         Organizatorzy dziękują rodzicom i wychowawcom za pomoc w przygotowaniu  
rekwizytów na kapelusz oraz Radzie Rodziców działającej przy Zespole Szkół Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum  im. J. Pawła II w Pępowie i państwu E.I Matylom  z Pif- Paf-u                       
za wsparcie finansowe. 

 
 
T ł u s t o c z w a r t k o w a  z a b a w a  k a r n a w a ł o w a  
 
 

          „Tłusty czwartek”, który w tym roku przypadł dnia 
3 marca , dzieci z koła Młody Rękodzielnik spędziły                 
na parkiecie, wirując w rytmie karnawałowych melodii. 

Na zajęciach poprzedzających bal, dzieci 
uczestniczące w pracach koła, wykonały maski  
i kotyliony, którymi przyozdobiły się w tym 
niecodziennym dniu. Na balik zostały również zaproszone 
dzieci realizujące nauczanie indywidualne. Celem 
wspólnej zabawy była integracja wszystkich uczestników.                   
Bal sprawił dzieciom wielką radość. W jednej chwili 

mogły poczuć się bohaterami różnych bajek.  A pomysłów na stroje  nie brakowało. Były 
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królewny, wróżki, kowboje, żabki, liski, spiderman, tygrys. Wszyscy doskonale się bawili                
w sali przyozdobionej kolorowymi balonami. Było dużo konkursów i zabaw, w których każdy 
uczestnik brał udział. 
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W przerwie między konkursami dzieci zajadały pączki i faworki, których  
w tym dniu nie mogło zabraknąć. Wspaniałą niespodzianką były też pyszne „babeczki”, które 
przygotowała babcia Julki Fabisiak. Bardzo pani Celinie dziękujemy! 

Balik trwał 3 godziny, a dzieci bawiły się pod czujnym okiem swoich opiekunów. 
Humory dopisywały wszystkim. To był wspaniały, taneczny „Tłusty Czwartek”. Aby 
zachować go w pamięci na bardzo długo, Pan Paweł Andrzejewski wykonał dokumentację 
fotograficzną, za co składamy mu serdeczne podziękowanie. 

Elżbieta Andrzejewska 
Daria Wodniczak 

 
 
 

                                 UCZNIOWIE ŻEGNAJĄ ZIM Ę  
 

 
Ognisko zaszykowane. 

 
Pan Zbyszek pomaga klasom przepędzić zimę na cztery wiatry. 
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ZAPACHNIAŁO WIOSN Ą 
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     22 marca 2011 roku dzieci realizujące 
nauczanie indywidualne oraz uczniowie           
z klasy IIIa udali się nad Dąbrocznię                    
z marzanną, by pożegnać zimę. 
Przemaszerowali ulicami Pępowa, wesoło 
śpiewając. Gdy dotarli nad rzeczkę, 
głośnymi okrzykami „Precz zimo zła” 
pożegnali niechcianą porę roku, po czym 
kukła została spalona i wrzucona do wody.  

W drodze powrotnej dzieci szły                    
z kolorowym gaikiem, który symbolizował 
wiosnę. Śpiewały piosenki o wiośnie                     
i szukały jej widocznych znaków. 
Wszystkim dopisywał wspaniały humor. 
Cała wyprawa została uwieczniona na 
fotografiach i na długo pozostanie w 
pamięci dzieci. 
 

 
D. Wodniczak 

E. P. Andrzejewscy 

 
 

WIOSNA W SZKOLE 
 

Dnia 18 kwietnia uczniowie klas II SP  zaprosili wszystkie dzieci na przedstawienie   
o wiośnie. Z tej okazji przygotowały ciekawy program artystyczny,  w którym było dużo 
wesołych dialogów oraz rytmicznych piosenek.  
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Dzieci zachwyciły widzów pożegnaniem zimy przy muzyce poważnej i powitaniem 

wiosny scenką  taneczną. Występ wszystkim się podobał, a mali aktorzy zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami. 

Ewa Matyla 
Arleta Sierszulska 
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AS ORTOGRAFII  2011 
  
     Mając na uwadze propagowanie wśród uczniów kształcenia zintegrowanego idei dbałości  
o poprawność ortograficzną , dnia 28 marca 2011r. odbył się w naszej szkole trzeci już 
Szkolny Konkurs Ortograficzny „AS ORTOGRAFII”. Do konkursu przystąpiło 12 uczniów            
z klas II oraz 14 uczniów z klas III. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe . 
Pozostali uczniowie zostali również nagrodzeni dyplomami i drobnymi upominkami . 
Oto lista laureatów : 
 
klasy II: 
I miejsce – Katarzyna Klementowicz  kl. IIa 
II miejsce – Zuzanna Biernacka  kl. IIa 
III miejsce – Karolina Broda kl. IIb 
klasy III: 
I miejsce – Klaudia Lewandowska kl. IIIb 
                   Zuzanna Kubiak kl. III c 
II miejsce – Julia Fabisiak kl. IIIa 
III miejsce – Marcel Gruchała kl. IIIc 
 

 
 
Etap gminny 
 
     11 kwietnia  2011 r.  laureaci szkolnego konkursu z naszej szkoły oraz uczniowie klasy II          
i III Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach wzięli udział w II Gminnym Konkursie 
Ortograficznym „AS ORTOGRAFII”.  Do konkursu przystąpiło 7 uczniów z klas II oraz            
7 uczniów z klas III. 
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Komisja  w składzie: p. V.Rolnik, p. M.Andrzejewska i p. J.Durczewska, przyznała 
następujące miejsca: 
 
klasy II:  
I miejsce – Karolina Broda kl. IIb SP Pępowo 
II miejsce – Katarzyna Klementowicz kl. IIa SP Pępowo 
III miejsce – Filip Jankowiak kl. II SP Skoraszewice 
                     Zuzanna Biernacka kl. IIa SP Pępowo 
 
klasy III : 
I miejsce – Klaudia Lewandowska kl. IIIb SP Pępowo 
                   Julia Fabisiak kl. IIIa SP Pępowo 
II miejsce – Karol Dworacki kl. III SP Skoraszewice 
                    Izabela Stanisławska kl. III SP Skoraszewice 
                    Zuzanna Kubiak kl. IIIc SP Pępowo 
III miejsce – Marcel Gruchała kl. IIIb SP Pępowo 
 

Wszyscy laureaci  zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami książkowymi , pozostali 
uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie i upominki. 
 

 
 

Organizatorzy konkursu : 
Jolanta Durczewska 

Małgorzata Andrzejewska 
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ŚWIĄTECZNY K ĄCIK 
 

Pod tym hasłem odbyły się w miesiącu kwietniu warsztaty wielkanocne kół 
rękodzielniczych „Zrób to Sam” i „Młody Rękodzielnik”. Uczniowie ochoczo uczestniczyli                
w przedświątecznych zajęciach. Ozdabiali wydmuszki oraz styropianowe jajeczka za pomocą 
wełny, krepiny, sznurka, przypraw kuchennych, wstążeczek, pinezek, modeliny.  
Wykonywali też jajka wielkanocne z kolorowego papieru. Udało się wykonać i ozdobić 
kilkadziesiąt jajek. Wszystkie te cudeńka zostały wyeksponowane w kąciku wielkanocnym na  
II piętrze szkoły podstawowej. Różnokolorowe jajka cieszyły się dużym zainteresowaniem 
oglądających, a słowa podziwu i uznania sprawiły młodym rękodzielnikom wielką radość. 
 

          
 

                         
 

E. Andrzejewska 
D. Wodniczak 

Z. Neuhoff -Ley 
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WIELKANOCNY BARANEK 
 

 
 
 
Pod koniec lutego, koła rękodzielnicze „Zrób to Sam” i „Młody Rękodzielnik” ogłosiły 
konkurs wielkanocny przeznaczony dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej, w tym 
również realizujących nauczanie indywidualne. 
Na konkurs ”Wielkanocny Baranek”, który cieszył się dużym zainteresowaniem, wpłynęło 
ponad 60 prac. Były to baranki wykonane z wełny, masy solnej, styropianu, sznurka, kulek 
orgiami, makaronu, tektury itp. Pomysłów na wykonanie świątecznego baranka dzieciom nie 
brakowało. Każda praca była wyjątkowa i oryginalna,  dlatego postanowiłyśmy urządzić 
wielkanocną wystawę, która zdobiła hol Szkoły Podstawowej przez okres 3 tygodni. 
22 marca bieżącego roku zebrało się jury, które wybrało 16 laureatów. W skład jury 
wchodziły: p. Urszula Latuszek, p. Ewa Migdalska, p. Bernadeta Kaźmierczak i uczennica 
klasy 5 a  Nikola Sudolska. 
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Podsumowanie konkursu i nagrodzenie laureatów oraz wszystkich uczestników nastąpiło tuż 
przed przerwą świąteczną. Pani wicedyrektor Cyryla Krajka podziękowała uczestnikom 
konkursu za liczny udział,  pomysłowość oraz wkład pracy włożony w przygotowanie 
baranków a następnie wraz z panią wicedyrektor Urszulą Latuszek wręczyły laureatom 
świąteczny stroiczek a wszystkim uczestnikom dyplomy i słodką niespodziankę. 
 
Laureatami konkursu Świąteczny Baranek zostali: 
 
Daria Szuba, Daniel Chudziński, Łukasz Olszak, Natalia Waścińska, Julita Waścińska, 
Mikołaj Wa ściński, Julia Fabisiak, Klaudia Lewandowska, Ola Rolnik, Marcel 
Gruchała, Martyna Cieplik, Anna Mehr, Eryk Andrzeje wski, Sylwia Waligóra. 
 

W przygotowaniu wystawy pomogła nam pani Ewa Wojciechowska                                       
z „Galerii kwiatów” w Pępowie, a p. Paweł Andrzejewski wykonał dyplomy i uwiecznił 
wszystko na fotografiach.  

Elżbieta Andrzejewska 
Daria Wodniczak 

Zuzanna Neuhoff-Ley 

 
 

POŻAR! DNIEM CZY NOC Ą - STRAŻ PRZYCHODZI CI                                 
Z POMOCĄ! 

 
Konkurs plastyczny pod hasłem „PRACA  STRAŻAKA” cieszył się,  jak                  

co roku,  dużym  powodzeniem wśród dzieci z pępowskiej szkoły. Na konkurs wpłynęło 68 
prac plastycznych. Dzieci,  stosując różne techniki plastyczne,  utrwaliły na papierze działania 
strażaków uczestniczących w usuwaniu skutków wypadków drogowych, pożarów, 
nieszczęśliwych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych. 

Komisja konkursowa w składzie: wicedyr.U. Latuszek, B. Kaźmierczak,                            
D. Kałmuczak - przyznała w szkolnym konkursie dziesięć pierwszych miejsc                                    
w poszczególnych klasach 0 i I – III.  W gronie laureatów znaleźli się:   
Olejniczak  Sylwia - kl. 0a,  Konieczna Wiktoria - kl. 0b, Dudka Sebastian  - kl. Ia,                   
Rolnik Damian - kl. Ib, Broda Karolina - kl. IIb,  Woźniak Leszek - kl. IIIa,                          
Chudziński Miłosz - kl. IIIa, Nagler Kacper - kl. IIIb, Fu rmaniak Jędrzej   - kl. IIIc,                                         
Maciejczyk Dominika   - kl. IIb 
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Prace wyżej wymienionych laureatów  wezmą udział w powiatowym konkursie plastycznym.  
 Podsumowanie konkursu poprzedziła wystawa dziecięcych prac, na straży której stał strażak  
- manekin ubrany w strój ratowniczy. Każdego ranka witał on dzieci uczące się na drugim 
piętrze szkoły podstawowej.                                                                                                                                                        

22 marca odbyło się uroczyste spotkanie z zaproszonymi strażakami. Przybyli na nie 
p. Andrzej Małecki - prezes ZOG OSP RP w Pępowie oraz p. Krzysztof Konieczny – 
skarbnik ZOG OSP RP w Pępowie. Spotkanie przebiegało w miłej, serdecznej atmosferze.  
Prezes A. Małecki ciekawie opowiadał o pracy strażaków i odpowiadał na pytania dzieci. 
Następnie zostały wręczone nagrody rzeczowe i dyplomy wszystkim uczestnikom i laureatom 
konkursu. Strażacy obdarowali dzieci słodkim upominkiem oraz zaprosili wszystkich na 
następne spotkanie w remizie  strażackiej w miesiącu maju. 

                                     
   Organizatorzy:  

                                                                                                                      E. Różyńska,                       
D. Wodniczak       

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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