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Z kroniki przedszkolnej 
 

„Kocham Ci!, Mamo!” 

 

Dzie" Mamy jest dniem wa#nym nie tylko dla mam, ale tak#e dla dzieci,  dlatego 
Pszczó$ki zaprosi$y do przedszkola swoje mamusie na niecodzienn% uroczysto&'.                
Dzieci zaprezentowa$y piosenki i  wierszyki, a tak#e ta"ce przygotowane z my&l%                           
o ukochanych mamusiach. 
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Wzruszone mamy  obdarowane zosta$y przez swoje pociechy w$asnor(cznie 
wykonanymi prezentami. Po wyst(pie dzieci za&piewa$y mamom gromkie STO LAT                         
i pocz(stowa$y s$odk% niespodziank%, jak% by$ pyszny tort. 

Agata Milewska 

Dzie" Dziecka 

W zwi%zku z przypadaj%cym 1 czerwca Dniem Dziecka Pszczó$ki i Motylki  
wyruszy$y autobusem do Niepartu. Nawet kapry&na pogoda nie by$a w stanie popsu' naszej 
wyprawy. Dzi(ki uprzejmo&ci Prezesa Stadniny Koni dzieci zwiedza$y stajnie, ogl%da$y 
rozmaite  bryczki i akcesoria potrzebne do piel(gnacji koni. Jednak najwi(ksz% atrakcj% by$y 
przeja#d#ki bryczk%. Przedszkolaki  podziwia$y niesamowite widoki oraz przebywaj%ce               
na wybiegu koniki. Po zako"czonej przeja#d#ce wszyscy zostali obdarowani przez Pana 
Prezesa czekoladk%. 
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Prezesowi Stadniny Koni w P(powie z siedzib% w Gogolewie – Panu Paw$owi Baraniakowi, 
sk$adamy serdeczne podzi(kowaniaza umo#liwienie nam przeja#d#ek bryczk%. 

Agata Milewska 

Hanna Wabi"ska 
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Po#egnanie przedszkola 

Pod koniec czerwca ca$a grupa Pszczó$ek po#egna$a przedszkole. Dzieci po raz ostatni 
pochwali$y si( w przedszkolu swoim talentem recytatorskim, muzycznym oraz tanecznym, 
prezentuj%c program artystyczny przed swoimi rodzicami. Po wyst(pie wszystkie Pszczó$ki 
odebra$y dyplomy uko"czenia przedszkola oraz prezent. Od wrze&nia 26 przedszkolaków 
zamieni si( w uczniów klasy 0 na II pi(trze naszej szko$y.  
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Wszystkim im #ycz( samych wspania$ych chwil sp(dzonych w szkole. 

                                                                                                   Agata Milewska  
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Dzie" Mamy!

Mama - najukocha"szy cz$owiek na %wiecie… Chc%c podkre&li' wyj%tkowy 
charakter  Dnia Matki, ka#da grupa zorganizowa$a ma$e przedstawienie artystyczne dla 
swoich kochanych mam. Przedszkolaki wykona$y program, w którym nie zabrak$o wierszy, 
piosenek oraz ta"ców. Na koniec wyst(pu zabrzmia$o dla wszystkich go&ci gromkie Sto lat!!! 
Ka#de dziecko wr(czy$o swojej mamusi w$asnor(cznie wykonany prezent, mocno u&ciska$o                     
i uca$owa$o oraz zaprosi$o na s$odki pocz(stunek.  

 
Biedronki z mamami. 

 

Wycieczka &abek i Biedronek 

29 maja br. dzieci z grup Biedronek i )abek wybra$y si( na wspóln% wycieczk(. 
Postanowili&my wybra' si( do Gostynia. Na pocz%tek pojechali&my zwiedzi' Osad( 
Gosty"sk%, gdzie czeka$y nas takie atrakcje, jak: lepienie w glinie, strzelanie z $uku, nauka 
&redniowiecznego ta"ca oraz zwiedzanie starej twierdzy. Przedszkolaki zobaczy$y, jak 
wygl%dali rycerze, w co byli ubrani i oczywi&cie, jak% mieli bro". Wielkie zainteresowanie 
w&ród przedszkolaków wzbudzi$y wielkie miecze i zbroje. Po wielu rozrywkach w osadzie 
czeka$a na dzieci druga cz(&' atrakcji – czyli wielka zabawa w Sali Zabaw. Rado&' dzieci 
by$a wielka, kiedy to mogli swobodnie bawi' i skaka' po trampolinie, p$ywa' w basenie  
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z kuleczkami, i chowa' si( w zamku. Niestety, czas na mi$ej zabawie min%$ szybko  
i musieli&my wraca' do przedszkola, gdzie czekali na nas rodzice. Zm(czeni, ale pe$ni wra#e" 
i mi$ych wspomnie", wrócili&my do domu. 
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Zadowolone Biedronki. 
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Dzie" Dziecka 

Przedszkolaki z grup Biedronek i )abek ten szczególny dzie" postanowi$y uczci' 
lodami i wspólnym grillem. Niestety, pogoda nam nie dopisa$a, dlatego piknikowanie 
prze$o#yli&my na inny dzie", w którym s$onko ciep$o &wieci$o i pi(knie si( do nas 
u&miecha$o. Lody zjedli&my w tym szczególnym dniu w sali. Podczas wspólnego grillowania 
humory nam dopisywa$y i nie brakowa$o nam si$ i zapa$u do wspólnej zabawy.                                  
Dzieci oczywi&cie ju# czekaj% na nast(pny Dzie" Dziecka.  

„Wyro%li%my z przedszkola” 

Jak co roku w czerwcu w naszym przedszkolu odbywa si( uroczyste zako"czenie roku 
szkolnego i po#egnanie grupy Starszaków, dla których by$ to ostatni dzie" w przedszkolu - po 
wakacjach nasi „absolwenci” rozpoczynaj% nauk( w zerówce. By$ to jednocze&nie smutny 
(jak to zwykle po#egnania, tym bardziej, #e niektórych osób ju# nie zobaczymy po 
wakacjach) i jednocze&nie weso$y, (bo wszyscy kochaj% lato, wakacje i w g$(bi duszy czekaj% 
na nie ca$y rok) dzie". Rozpocz%$ si( on od powitania wszystkich zgromadzonych i krótkiego 
przemówienia. Nast(pnie dzieci rozpocz($y cz(&' artystyczn%, na któr% sk$ada$a si( recytacja 
wierszy, &piewanie piosenek oraz ta"czenie. W dalszej kolejno&ci odby$a si( w$a&ciwa cz(&' 
uroczysto&ci, czyli rozdanie dyplomów, a wraz z nimi drobnych upominków. Ostatnie 
godziny w przedszkolu dzieci sp(dzi$y zajadaj%c si( s$odyczami i bawi%c si( po raz ostatni                  
w tym roku ze swoimi kolegami. Starszakom dzi!kujemy za wspólne, wspania"e chwile                   
i #yczymy samych sukcesów nie tylko w „zerówce”, ale i w dalszym #yciu. Mamy nadziej!, #e 
przedszkole na zawsze pozostanie w Waszej pami!ci.  

 
Po#egnanie Biedronek. 
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          Wszystkim Przedszkolakom yczymy udanych, pogodnych, 
pe nych wra e  wakacji i du o, du o, du o odpoczynku. 

                                                                                     Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 
                                                                                                              Do zobaczenia !!! 

Jolanta Urba"ska 

Alicja Krzy#osiak 

Hanna Wabi"ska 

Agata Milewska"""""""""""""""""""""""""""""""""""

Kto gotuje obiadki w szkole? 

 18 maja dzieci sze&cioletnie z grupy 0a odwiedzi$y szkoln% kuchni(. Zobaczy$y 
pomieszczenia kuchenne oraz sprz(t potrzebny do gotowania. Dzieci zwróci$y uwag(            
na przybory kuchenne, które ró#ni% si( rozmiarem od tych w kuchni domowej – du#e garnki, 
paleniska gazowe, maszyna do obierania warzyw, chochla. Równie# ilo&' sprz(tu 
zgromadzonego w kuchni zrobi$a na nich wra#enie - kubki, talerze, sztu'ce. Dzieci przyjrza$y 
si( te#  paniom kucharkom, które by$y równo ubrane i mia$y czarne w$osy.  

Wszyscy stwierdzili, #e praca kucharki jest bardzo ci(#ka.  

Za to, #e panie kucharki codziennie szykuj% im pyszn% herbatk( i smakowite dania 
obiadowe oraz za zgod( na wizyt(, dzieci podzi(kowa$y symbolicznym kwiatkiem.  

 

Bardzo dzi#kujemy paniom z kuchni za mo$liwo%& zobaczenia  ich podczas pracy.  

                  Violetta Rolnik 
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" " "  Wiosna w obiektywie 

 Kolejny konkurs fotograficzny dla uczniów klas I-III i dzieci sze&cioletnich przedstawiaj%cy 

tym razem wiosn!. Na konkurs wp$yn($o 116 zdj(' od 29 dzieci. Komisja w sk$adzie: pani 

wicedyrektor Urszula Latuszek i pani Bernadeta Ka*mierczak, musia$a upora' si( z bardzo trudnym 

zadaniem - wybraniem naj$adniejszych prac, podczas gdy  wszystkie by$y zwi%zane z tematem, 

zachwyca$y kolorami i zosta$y profesjonalnie wykonane. W ko"cu wybrano laureatów i przyznano 

wyró#nienia: 

I miejsce – Wiktoria Olejniczak 0b,  Wanessa Knu$a 0a 

II miejsce – Amelia Domaniecka 0b, Lidia Domaniecka  0b 

III miejsce – Eryk Kucman 0a, Julia Ko$odziejczak Ib 

Wyró#nienie otrzymali: Maria Fabisiak, Micha$ Stelmaszy"ski, Amelia Koncewicz, Aleks B$aszyk, 
Ma$gosia Nalazek, Nikola Hensel, Maria Bodzek, Zuzia Pieprzyk, Zosia Twardowska,                                   
Ola Paluszkiewicz i Damian Rolnik. 

Ka#de dziecko bior%ce udzia$ w konkursie otrzyma$o dyplom i nagrod(. Prace mo#na by$o 
ogl%da' w korytarzu na drugim pi(trze szko$y podstawowej.  

Violetta Rolnik   
  Beata Kaczmarek 

 

Spotkanie w bibliotece 

Na zaproszenie pa" z biblioteki gminnej sze&ciolatki posz$y na spotkanie. Mi$e 

powitanie, mnóstwo ksi%#ek na pó$kach,  zrobi$y na dzieciach du#e wra#enie. Pani 

bibliotekarka zaprosi$a dzieci do wys$uchania czytanej przez ni% bajki.  Z du#% uwag% 

s$ucha$y wi(c tre&ci, a pó*niej  odpowiada$y na zadane pytania. Odby$ si( te# konkurs wiedzy        

na temat ró#nych bajek. Maluchy poradzi$y sobie z tym bardzo dobrze. Jednak najbardziej 

ucieszy$y si( z mo#liwo&ci samodzielnego wyboru ksi%#ki z pó$ki i zapisania ich jako 

najm$odszych czytelników. 

W bibliotece dzieci próbowa$y samodzielnego czytania. Swoje zdolno&ci w tym 

zakresie zaprezentowali: Joachim Rydzy"ski i Amelia Koncewicz. Musz( przyzna', #e czytali 

bardzo $adnie.  
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Z ksi%#ka pod pach%, zadowoleni wracali&my do szko$y.  

                  Violetta Rolnik 
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Z !ycia klas I-III  

 
 

Zdrowo i weso$o 

 

        W czerwcu br. na obiekcie „Orlik” odby$ si( Rodzinny Dzie" Sportu. By$ on doskona$% 
promocj% sportowego trybu #ycia i rodzinnego, wspólnego sp(dzania czasu.  
W konkursach sportowo- sprawno&ciowych wzi(li udzia$ uczniowie klasy Ib i ich rodzice. 
Doro&li wraz z dzie'mi zmagali si( w takich konkurencjach, jak: 
„#onglowanie pi$ki”, „kr(cenie hula-hop”, „wy&cigi w workach”, „prowadzenie 
niewidomego”, „niewidome kotki”, „rodzinny tor przeszkód”, „przeci%ganie liny”. 
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Najlepszym odzwierciedleniem tych konkurencji s% zdj(cia, które ukazuj%, jak mo#na 
wspólnie i mi$o sp(dza' czas wolny. 

 
                                                                                                             Jolanta Durczewska 
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'wiat Dzikiego Zachodu 

W czerwcu uczniowie klas Ia i Ib wyruszyli na spotkanie ze &wiatem Dzikiego 
Zachodu. Udali si( do najwi(kszej Wioski India"skiej w Europie. Wycieczka mia$a charakter 
edukacyjno - rekreacyjny. W Wiosce mo#na by$o spotka' prawdziwych Indian i Indianki, 
kowbojów, szeryfów (a tak#e opryszków wyj(tych spod prawa), traperów, poszukiwaczy 
z$ota. Wszyscy w oryginalnych strojach z epoki. Ka#dego turyst(, przy bramie wjazdowej, 
wita$a Indianka, która rozdawa$a szczegó$owe mapy ca$ego terenu. W formie zabawy i fabule 
westernowej uczniowie przenie&li si( w &wiat Dzikiego Zachodu minionej epoki.  
Opuszczaj%c Wiosk( ka#dy ucze" otrzyma$ grupowe zdj(cie na stylizowanym li&cie go"czym. 
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                                                                                                                       Jolanta Durczewska 
                                                                                                             Ma$gorzata Andrzejewska 

                                           

 

AS ORTOGRAFII 

  Dnia 25 kwietnia 2012 r. w Zespole Szkó$ Szko$y Podstawowej i Gimnazjum             
w   P(powie odby$ si( Szkolny Konkurs Ortograficzny „As ortografii” dla klas II i III 
edukacji wczesnoszkolnej. Do konkursu przyst%pi$o 11 uczniów z klas II i 17 uczniów z klas 
III. Uczniowie  spróbowali swych si$ w rozwi%zywaniu zada" z trudno&ciami ortograficznymi. 
Wykazali si( du#% wiedz% i umiej(tno&ciami, rozwi%zuj%c ró#norodne zadania. Najlepsi 
uczniowie z poszczególnych klas zakwalifikowali si( do etapu gminnego. 
Oto lista laureatów konkursu : 
klasy II : 

I miejsce- Karolina Siama kl. IIa 

II miejsce – Nina Borowczyk kl. IIb 

III miejsce – Amelia Wajn kl. IIa 

                     Marzena Kandzierska kl. IIb 

klasy III :   

I miejsce – Zuzanna Biernacka kl. IIIa 

II miejsce – Dawid Kaczmarek kl. IIIa 
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                    Kamil Przyby$ka kl. IIIa 

III miejsce – Katarzyna Klementowicz kl. IIIa 
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       Dnia 16 maja 2012 r. w tej samej szkole odby$ si( III Gminny Konkurs Ortograficzny            
„As ortografii” dla klas II i III edukacji wczesnoszkolnej. Do konkursu przyst%pi$o 7 uczniów 
z klas II i 7 uczniów z klas III. Byli to laureaci etapu szkolnego konkursu „As ortografii”                 
ze szkó$ SP w P(powie i SP w Skoraszewicach.                                                                       
Przyznano nast(puj%ce miejsca: 
klasy II 
I miejsce – Siama Karolina – kl. IIa SP P(powo 
II miejsce – Marciniak Micha$ – kl. II SP Skoraszewice 
                    Borowczyk Nina – kl. IIb SP P(powo 
                    Kandzierska Marzena – kl. IIb SP P(powo 
III miejsce – Wróblewska Oliwia – kl. II SP Skoraszewice 
                      Wajn Amelia – kl. IIa SP P(powo    
 
klasy III       
 
I miejsce – Jankowiak Filip – kl. III SP Skoraszewice 
                  Klementowicz Katarzyna – kl. IIIa SP P(powo     
                  Przyby$ka Kamil – kl. IIIa SP P(powo     
II miejsce – Biernacka Zuzanna – kl. IIIa SP P(powo 
III miejsce – Kaczmarek Dawid – kl. IIIa SP P(powo 
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                                                                                                                       Jolanta Durczewska 
                                                                                                                                        Ma$gorzata Andrzejewska 
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W Go%ci"cu go%cinnie! 

"""""""""""""""""""Dnia 23 maja 2012 r. dzieci z oddzia$u przedszkolnego 5-, 6-latków wraz                                 
z wychowawczyni% p. B. Kaczmarek odwiedzi$y restauracj( „Go&ciniec” w P(powie. 
Maluchy  dzi(ki  uprzejmo&ci w$a&ciciela restauracji - p. Paw$a Maciejewskiego, mog$y 
zapozna' si( z prac% kucharza. Wycieczka zorganizowana w ramach programu edukacyjnego, 
mia$a na celu poszerzenie wiadomo&ci z zakresu gastronomii. Mali go&cie mogli zobaczy'                    
i nazwa' ró#ne przybory kuchenne, widzieli stój kucharza oraz etapy powstawania pysznych 
da", zanim  trafi% na stó$. Podczas wizyty w pomieszczeniach kuchennych musieli zachowa'  
szczególn% ostro#no&' i bezpiecze"stwo  oraz przekonali si(, #e praca kucharza to nie lada 
wysi$ek. Za zgod% w$a&ciciela lokalu dzieci zwiedzi$y ca$y obiekt - kuchni(, restauracj(, sal( 
bankietow%, hotel i sklep. Najwi(ksze wra#enie  na milusi"skich zrobi$a nowo 
wyremontowana sala, która w plebiscycie Panoramy Leszczy"skiej „Sala jak marzenie” 
zosta$a laureatem. „Surowi s(dziowie” ocenili, i# s$usznie przyznano nagrod(, bowiem sala 
zachwyca wystrojem i dba$o&ci% o najmniejsze szczegó$y. Pobyt w „Go&ci"cu” zako"czy$ si( 
bardzo mi$% niespodziank% ze strony p. Paw$a Maciejewskiego – dzieci i wychowawczyni 
otrzymali desery lodowe, napoje i s$odycze.  

 

                Dzi(kujemy za mi$e przyj(cie i z pewno&ci% jeszcze tu wrócimy.      

                                                        Beata Kaczmarek 
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Po#egnanie z Pol( i Oskarem 

 

            Dla absolwentów klas trzecich szko$y podstawowej  pi%tek 29 czerwca 2012 r. to nie 
tylko pocz%tek wymarzonych wakacji. Ten dzie"  to równie#  zako"czenie I etapu w karierze 
szkolnej. 

            Aby uczci' ten wa#ny moment na wspólnym apelu spotkali si(: pani dyrektor Urszula 
Latuszek, nauczyciele, wszyscy uczniowie z klas 0-III oraz rodzice. Pani Dyrektor wyg$osi$a 
przemówienie, w którym w szczególny sposób wyró#ni$a wzorowych uczniów z klas I-III. 

)yczy$a równie# wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji. 

     W tym roku szkolnym odznak( Wzorowego Ucznia z klas trzecich zdoby$y uczennice:                                       
Katarzyna Klementowicz 3a, Olga Maciejewska 3a, Dominika Maciejczyk 3b, Alicja 
Wo*niak 3b. 
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Po#egnanie Siostry Judyty. 
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Tancerzy przygotowa$y wychowawczynie klas 0a i 0b: p.B.Kaczmarek i p.V.Rolnik. 

     Pani dyrektor Urszula Latuszek po#egna$a w imieniu wszystkich zgromadzonych Siostr( 
Judyt(, która opuszcza p(powsk%  parafi( i nasz% szko$(. Dzieci  podzi(kowa$y Siostrze               
za trosk(, ciep$o i zaanga#owanie w codziennej pracy katechetycznej. 

     Nast(pnie uczniowie klas trzecich  za&piewali piosenk( po#egnaln% o Poli i Oskarze, 
którzy byli ich ksi%#kowymi przewodnikami przez lata edukacji wczesnoszkolnej. 

      Na zako"czenie uroczysto&ci muzyczn% niespodziank( przygotowa$y dzieci z oddzia$ów 
przedszkolnych 0a i 0b. 

                                                                                           Arleta Sierszulska 
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