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Z kroniki przedszkolnej 
 

„ Słońce na niebie, uśmiech dla Ciebie….” 

!

Jak co roku, przedszkolaki hucznie obchodziły Dzień Mamy. Każda grupa 

przedstawiła  małe przedstawienie artystyczne dla swoich kochanych mam. Przedszkolaki 

wykonały program, w którym nie zabrakło wierszy, piosenek oraz tańców. Na koniec występu 

zabrzmiało dla wszystkich Kochanych Mam głośne 100 lat!!! Potem każdy przedszkolak 

wręczył mamusi prezent, mocno uściskał i ucałował. Następnie dzieci zaprosiły miłych gości 

na kawę i słodki poczęstunek 

Hanna Wabińska 

 
 

 



Życie Szkoły. Nr 49. Cz.1. Maj -czerwiec 2013 
 

3"
"

Wycieczka Żabek i Biedronek 

 

5 czerwca dzieci z grup Biedronek i Żabek wybrały się na wspólną wycieczkę do Sali 

Zabaw w Gostyniu. Radość dzieci była ogromna, kiedy to mogły swobodnie bawić i skakać 

po trampolinie, pływać w basenie z kuleczkami, i chować się w zamku. Wielkie poruszenie 

wywołały samochody i piłkarzyki. Niestety, czas na miłej zabawie minął szybko  

i musieliśmy wracać do przedszkola, gdzie czekali na nas rodzice. Zmęczeni, ale pełni wrażeń 

i miłych wspomnień wróciliśmy do domu. 

Jolanta Urbańska 

Alicja Krzyżosiak 

 

 

!
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Dzień Dziecka 

W tym roku przedszkolaki zostały obdarowane przez swoje panie pięknymi, 
kolorowymi bańkami mydlanymi. Natomiast słodycze i soczki dzieci otrzymały jako prezent 
od Rady Rodziców. 

"

     Jolanta Urbańska 

 

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 

Jak co roku w czerwcu w naszym przedszkolu odbywa się uroczyste zakończenie roku 

szkolnego. Każda z grup przygotowała program artystyczny, na który składały się: recytacja 

wierszy, śpiewanie piosenek, granie na instrumentach muzycznych oraz tańczenie. W dalszej 

kolejności odbyła się właściwa część uroczystości, czyli rozdanie dyplomów, a wraz z nimi 

drobnych upominków. Ostatnie godziny w przedszkolu dzieci spędziły zajadając się 

słodyczami i bawiąc się po raz ostatni w tym roku ze swoimi kolegami.                            
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Starszakom dziękujemy za wspólne, wspaniałe chwile  i życzymy samych sukcesów nie tylko 

w „zerówce”, ale i w dalszym życiu. Mamy nadzieję, że Przedszkole na zawsze pozostanie w 

Waszej pamięci.          

 

Natomiast wszystkim Przedszkolakom życzymy udanych, pogodnych, pełnych wrażeń 
wakacji i dużo, dużo, dużo odpoczynku. 

                                                                                     Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 
                                                                                                              Do zobaczenia !!! 

Jolanta Urbańska 

Hanna"Wabińska"

Agata"Milewska"

" Alicja"Krzyżosiak"

Agata"Norman"

 

Z życia klas I-III  
 

I Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla klas I-III 

     5 czerwca 2013 roku w Samorządowej Szkole Podstawowej w Skoraszewicach 

odbył� się� I Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla klas I – III. Celem konkursu 

było  sprawdzenie nabytej wiedzy, a także propagowanie nauki języka angielskiego wśród 

uczniów. Do konkursu przystąpiły czteroosobowe reprezentacje klas I – III z Samorządowej 

Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach oraz Szkoły Podstawowej z Zespołu Szkół Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie. Drużyny zostały wyłonione w eliminacjach 

szkolnych.  Zadania konkursowe obejmowały materiał nauczany w klasach I – III. Po 

podliczeniu punktów wśród klas pierwszych komisja konkursowa przyznała po dogrywce             
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I miejsce klasie Ia ze szkoły w Pępowie, II miejsce klasie I z SSP w Skoraszewicach,                  

III miejsce klasie Ib ze szkoły w Pępowie. Wszystkie klasy drugie otrzymały taką�samą� 

liczbę�punktów, także po dogrywce, dlatego też komisja przyznała ex aequo trzy miejsca 

pierwsze. Wśród klas trzecich najlepsze po dogrywce okazały się klasy:  III z SSP                         

w Skoraszewicach i III b z  ZSSPiG w Pępowie, zajmując ex aequo I miejsce, natomiast klasa 

IIIa zdobyła miejsce II. Reprezentacje klas otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Organizatorki konkursu dziękują Radzie Rodziców przy SSP w Skoraszewicach i ZSSPiG                 

w Pępowie za ufundowanie nagród. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów językowych.                                                                                     
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"                                                                               Małgorzata Kaźmierczak                                                                                                    

Magdalena Kulińska 

 

Pępowiaczek 2013  

       W dniu 28 maja  2013 roku w Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Pępowie odbył się V Gminny Konkurs Recytatorski Wiosenne rymowanie. 
W konkursie wzięło udział 12 uczestników wyłonionych w toku eliminacji klasowych. 
Uczniowie prezentowali wybrany przez siebie wiersz o tematyce wiosennej.  
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Jury w składzie: dyrektor Urszula Latuszek,  pedagog i logopeda Alina Olejniczak oraz           

nauczyciel bibliotekarz Bernadeta Kaźmierczak, postanowiło przyznać nagrody książkowe 

następującym uczniom:                                                                                                                                         

     I NAGRODA  Dominika Hauza kl. IIb                                                                            

     II NAGRODA Julia Waleńska kl. IIIb                                                                                     

     III NAGRODA   Maria Fabisiak kl. Ia 

Wszyscy występujący otrzymali pamiątkowe dyplomy, książki  oraz słodki poczęstunek 

ufundowany przez Radę Rodziców. Organizatorki konkursu:  Ewa Matyla, Arleta Sierszulska. 
 

Ewa Matyla 
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Dbamy o groby zmarłych nauczycieli 

 

"

 

 

 

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

Redakcja, opracowanie i skład komputerowy: Cyryla Krajka 

Teksty: Grono Pedagogiczne 

Patronat: Dyrektor Zespołu Szkół 

Krystyna Klepacka"


