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 Z kroniki przedszkolnej "
 
Wyjście na cmentarz 
 
W Dzień Zaduszny dzieci odwiedziły cmentarz i zapaliły znicz pod pomnikiem Jana Pawła II. 

Przedszkolaki zapoznały się jak należy zachowywać w tym szczególnym miejscu, miejscu 

zadumy i hołdu dla zmarłych. Każdy zapalony znicz to dowód, że pamiętamy o tych, którzy  

już odeszli. 

Po powrocie do przedszkola rozmawialiśmy na temat : Dlaczego należy odwiedzać groby 

zmarłych? Dzieci wymieniały znane im miejscowości, w których znajdują się cmentarze gdzie 

pochowani są ich bliscy. 

 

"
Motyki na pępowskim cmentarzu 
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Hanna Wabińska 
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„Kolorowe dni w przedszkolu” - czerwony. 

 

Realizując plan pracy przedszkola postanowiłyśmy zorganizować „Kolorowe dni”,  
które kojarzą się z poszczególnymi porami roku, a także barwami zdrowej i smacznej żywności. 
W tym roku jako pierwszy był "Dzień Czerwony". Obowiązywał w nim czerwony strój  
a czerwonym symbolem w było oczywiście czerwone jabłuszko. 
Dzieci przyniosły przygotowane przez rodziców  kosze w których ukrywały się  czerwone dary   
z sadu i ogrodu. Atrakcją „Czerwonego dnia” były tańce z panią Jesienią, rozpoznawanie  
i nazywanie owoców i warzyw wyjmowanych z koszy, zabawy badawcze i degustacja 
czerwonych owoców i warzyw. Kolejnym zadaniem było wykonanie przez dzieci pełnej fantazji 
czerwonej sukni dla pani Jesieni. Przedszkolaki oglądały również bajkę o „Czerwonym 
Kapturku”. 
Uśmiechy na twarzach przedszkolaków utwierdziły nas w przekonaniu, że ciekawie, wesoło  
i nieco odmiennie spędziły czas. Mamy nadzieję, że zapamiętają ten szczególny dzień, oraz to, 
że warto jest zastąpić czerwone lizaki i sztucznie barwione napoje, naturalnymi, zdrowymi 
warzywami i owocami. Myślimy, że z radością powitają nowy, kolorowy dzień w przedszkolu. 
 
 

 
„Czerwone” Motylki 
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Pszczółki również na czerwono ☺ 

 
Ślimaczki i ich czerwone jabłka 
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Czerwony dzień u biedronek 

Hanna Wabińska 
Jolanta Urbańska 
      Alicja Olszak 
Alicja Krzyżosiak 
    Agata Norman 

Wizyta strażaków 

Na zaproszenie Pani pedagog- Agaty Milewskiej do naszej szkoły przyjechali strażacy  

z PSP w Gostyniu by przeprowadzić pogadanki z gimnazjalistami. Korzystając  

z okazji, Panowie odwiedzili również naszych przedszkolaków. Najpierw Pan Strażak zapukał 

do drzwi każdej z grup, prezentując swój ubiór. Chętne dzieci mogły też przymierzyć hełm. 

Dzieci dowiedziały się, kiedy należy wezwać straż pożarną, utrwaliły numer alarmowy do Straży 

Pożarnej. Jak zawsze największe zainteresowanie wzbudził wóz strażacki, którym przyjechali 

strażacy. Dzieci z bliska miały możliwość podziwiać wyposażenie, jakim dysponują podczas 

swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy, strażacy Każde dziecko mogło obejrzeć go z zewnątrz  

a także posiedzieć w środku auta, chętni mogli przymierzyć hełm strażacki. Przedszkolaki 

wykazały ogromne zainteresowanie spotkaniem, podczas którego nabyły cenną wiedzę 

dotyczącą wielozadaniowej, odpowiedzialnej i pożytecznej pracy strażaka 
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Jedną z atrakcji było przymierzanie hełmu strażackiego 

Wychowawczynie grup przedszkolnych 
 
 
Poznajemy zawody - strażak – 6- latki 

Cz. Janczarskiego „Straż pożarna’’ 

Bije dzwon na alarm, 
Już spieszą strażacy. 
Czasem w nocy – ze snu, 
Czasem w dzień – od pracy. 
Śpieszą na ratunek: 
tam płonie zagroda! 
Gra trąbka – a czerwień 
Lśni na samochodach. 
Pierwsi są na miejscu, 
Choćby szmat był drogi. 
Tryska woda z węża, 
Syczy żar i ogień. 
Gaśnie groźny pożar, 
Dym ku niebu gnie się. 
Dzielna straż pożarna 
Ludziom pomoc niesie! 

"
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Dnia 05.11.2013 r. grupa A i B 6-latków uczestniczyła w szkole ,w spotkaniu  
ze strażakami. Dla przedszkolaków były to zajęcia z edukacji bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Dzieci dowiedziały się jak trudny i odpowiedzialny jest zawód strażaka. 
Mieli również okazję poznać sprzęt , który służy strażakom do codziennej pracy. Przedszkolaki 
utrwaliły sobie także numer alarmowy do straży pożarnej- PAMIĘTAMY:"998 !!! 

 

M. Tomczak, L. Machowska 
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Święto Niepodległości 
 
8.11. 2013r. w całym przedszkolu dominowały kolory biały i czerwony. W związku  

ze zbliżającym się Świętem Niepodległości każda z wychowawczyń wygłosiła dla swojej grupy 

pogadankę na temat odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzieci wykonywały też flagi 

naszego kraju i odsłuchały hymn narodowy, przyjmując przy tym odpowiednią postawę ciała. 

Niewątpliwie naszym obowiązkiem jest zaszczepiać patriotyzm w naszych przedszkolakach,  

bo ciągle aktualne są słowa A.F. Modrzewskiego, iż „takie będą Rzeczypospolite, jakie ich 

młodzieży chowanie”. 

 
Motylki 

 
Ślimaczki 
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Z okazji zbliżającego się święta Niepodległości Pszczółki zapoznały się z kształtem 
mapy Polski, wskazywały kontury oraz morze i góry. Odszukały z pomocą pani również 
miejscowość, w której znajduje się nasze przedszkole. Chociaż mapa jest przeznaczona  
dla starszych dzieci, zrobiła ogromne wrażenie na maluchach z powodu rozmiarów. 
Następnie dzieci wykonały swoją flagę Polski metodą wydzieranki. Na koniec dnia wszyscy 
otrzymali specjalny kotylion przypominający o święcie i zapozowali do pamiątkowego 
zdjęcia. 

 
 
 

!

 
Pszczółki 

Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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Światowy Dzień Pluszowego Misia  
"

Mis pluszowy jestem sobie 

Oczka jak guziki mam 

I tak tęsknie gdy Cię nie ma 

Kiedy w domu jestem sam… 

 

Miś jest jedną z ulubionych przytulanek dla maluchów. Nie każdy jednak wie, że ten 

pluszowy przyjaciel ma 25 listopada swoje święto. 

Postanowiłam przybliżyć dzieciom wszystko co wiąże się z historią pluszowego misia  

i jego świętem. Wysłuchaliśmy opowiadania „Urodziny Misia” z książki pt. „Misiowe bajeczki” 

W tym dniu Miś towarzyszył maluchom przez cały dzień pobytu przedszkolu. Uczył się  

z nami piosenki ,patrzył jak rysujemy, miś tańczył razem z nami oraz przytulał się do nas gdy 

nuciliśmy mu kołysanki ☺ To był wesoły dzień!  

 
Hanna Wabińska 
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Pszczółki ze swoimi ulubieńcami 

 
Biedroneczki tańczą z misiami 
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Miśki u Ślimaczków 

 

Andrzejkowe czary - mary 
W dzień Andrzejek cicha muzyka oraz płomienie świecy wywołały nastrój sprzyjający 

„czarowaniu”. Aby wróżby się udały każdy przedszkolak wykonał sobie magiczną różdżkę  

i wytrwale oczekiwał do czego wykorzystane będą „ugotowane świeczki”☺??? Wiadomo nie 

obyło się bez lania wosku przez srebrny klucz.  

Przedszkolne "Andrzejki" sprzyjają nie tylko wspaniałej zabawie, są także okazją  

do rozbudzania ciekawości . 
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Motylki i Dobra Wróżka ☺ 

 
   Wróżby u Pszczółek 
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Ślimaczki wróżą sobie z butów 
 

 
Woskowe wróżby Biedronek 
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Wizyta w Piekarni 
Korzystając z atmosfery nadchodzących świąt przedszkolaki  z grup Biedronek, Ślimaków  

i Motylków wybrały się do piekarni, aby podpatrzeć pracę piekarzy. Dzięki uprzejmości kierownika pana 

Grzegorza Krukowskiego dzieci mogły obejrzeć z bliska magazyn z mąką, zajrzeć do środka wielkiej 

miski, która wyrabia ciasto na chlebek i bułki. Wielkie zaciekawienie wywołał ogromny piec do 

pieczenia chleba oraz wielka łyżka, którą piekarz wyjmuje pieczywo. Od razu przedszkolaki skojarzyły ją 

z bajką „ O Jasiu i Małgosi”. Czary pojawiły się też, kiedy pan Grzegorz pokazał dzieciom szybki sposób 

na krojenie chleba a przedszkolaki nie czekając długo postanowiły się nim poczęstować (oczywiście 

najpierw pytając się pana, czy mogą). Na koniec wycieczki wszyscy podziękowali panu za oprowadzenie 

po piekarni wręczając małą niespodziankę. A na drogę powrotną do przedszkola dostaliśmy słodkie 

prezenty w postaci pysznych ciasteczek !!!. Dziękujemy!!! 

Jolanta Urbańska 
Hanna Wabińska 

Alicja Olszak 
 

 
Jaki ogromny wałek do ciasta! 
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Ciasteczka były przepyszne!!! 
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Mikołajkowy tydzień czytania - „Opowieści Świętego Mikołaja” 

Aby umilić okres oczekiwania na wizytę Świętego Mikołaja, w dniach poprzedzających 

wizytę miłego Gościa zaprosiłam rodziców i panią wicedyrektor Urszulę Latuszek do czytania 

opowiadań związanych tematycznie z nadchodzącymi świętami i wizytą Mikołaja. 

Mama Małgosi i mama Wojtka przeczytały nam opowiadania o odwiedzinach  

św. Mikołaja i jego pomocnikach. Pani wicedyrektor zapoznała  nas z opowiadaniem „Zimowa 

noc”. Poznaliśmy bardzo pouczającą i zabawną historyjkę o przygodach lisa z zimową czerwoną 

czapeczką. Dziękuję rodzicom i pani wicedyrektor za zaangażowanie i poświęcony czas. 

 
Jedna z mam maluchów czyta im opowiadanie o Mikołaju 
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Hanna Wabińska 

 

 

Wizyta Mikołaja  
 

Tego dnia niespodzianek było wiele. Po śniadaniu odwiedził nas Mikołajkowy orszak  

ze słodkimi upominkami od Rady Rodziców. 

Już od samego rana przedszkolaki nasłuchiwały, czy nie słychać dźwięku dzwonka Mikołaja. 

 Na jego wizytę dzieci niecierpliwie czekały . 

Przedszkolaki powitały Mikołaja piosenką. Mikołaj był bardzo pomysłowy. Opowiedział 

dzieciom o swojej Mikołajkowej Krainie, o tym kto pomaga mu w pracy, o reniferach i innych 

interesujących nas rzeczach ☺ 

Mikołaj poprosił dzieci o zaśpiewanie piosenki i stukał do rytmu laską. 

Przedszkolaki zapewniły gościa, że są bardzo grzeczne, więc Mikołaj obdarował 

wszystkie dzieci prezentami. Nasz wspaniały i sympatyczny gość obiecał odwiedzić nas  

w przyszłym roku. Szybko minął czas i musieliśmy się rozstać, ale rozumiemy to, że Mikołaj 

musi ruszyć w dalszą drogę do innych dzieci. Dziękujemy ! 
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Mikołajowy orszak u Motylków 

 

 
Żabki i św. Mikołaj 
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Biedroneczki 

 

 
Pszczółki 
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Ślimaczki u oczekiwaniu na Mikołaja 

 
Wychowawczynie grup przedszkolnych 

 

 

Dokarmiamy ptaki 

 
Z okien naszej sali doskonale widać karmniki stojące w szkolnym ogrodzie. Często 

obserwujemy przylatujące do nich gołębie –cukrusie, wróbelki a ostatnio pojawiły sikorki  

z pięknymi żółtymi brzuszkami.  

Postanowiliśmy by na dobre zagościły w pobliżu naszego przedszkola i karmnik wypełniliśmy 

po brzeg przyniesionymi dla ptaków smakołykami… 

Będziemy o tym pamiętać przez całą zimę !!! 
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  Motylki troszczą się o ptaszki  

 
Hanna Wabińska 
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Szlachetna Paczka po raz drugi 
 

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy  

w tym roku włączyli się w przygotowanie Szlachetnej Paczki. 

Szczególnie dziękujemy Rodzicom naszych przedszkolaków, 

którzy w największym stopniu przyczynili się do powstania 

paczki dla rodziny w potrzebie. Podziękowanie składamy 

również Dyrekcji, Nauczycielom i Pracownikom naszej szkoły oraz uczniom klasy IV b. 

Dziękujemy Panu wójtowi- S. Krysickiemu za zorganizowanie transportu tych paczek do Leszna.  

Mądra pomoc- to główne założenie Szlachetnej Paczki. Dzięki Wam mogliśmy po raz kolejny pomóc! 

DZIĘKUJEMY ! 

A.Milewska, A. Olszak 

 
 
 
 
Wycieczka pięciolatków na pocztę 
 

Grupy starszaków- Żabek i Ślimaczków pewnego grudniowego przedpołudnia 

odwiedziły Urząd Pocztowy w Pępowie. Celem wycieczki było poznania pracy na poczcie  

i kształtowanie u dzieci szacunku do pracy ludzi w różnych zawodach. Dzieci zapoznały się  

z wyglądem poczty, jej wyposażeniem i urządzeniami: półki na listy i paczki, skrzynki 

pocztowe, wagi, worki na listy, pieczątki, regały na kartki i czasopisma. Miały okazję 

obserwować pracę listonosza, kasjerki- pani w okienku, która przyjmuje pieniądze, np. opłaty  

za mieszkanie, wpłaty na książeczkę, wysyłanie paczek. Dzieci poznały różne rodzaje listów: 

zwykłe, polecone, ekspresowe, lotnicze, kartki, telegramy; wzbogaciły słownictwo w zwroty: 

awizo, przesyłka, rozmowa telefoniczna. Przedszkolaki utrwaliły znajomość swojego nazwiska, 

imienia, adresu domowego i przedszkola oraz prawidłowego adresowania listów oraz mogły 

same spróbować pieczętowania listów. Za miłe przejecie i ciekawe informacje, dzieci wręczyły 

pani pracującej na poczcie kolorową kartkę z podziękowaniami.  

DZIĘKUJEMY! 
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Praca na poczcie bardzo spodobała się starszakom 

 
 

Alicja Krzyżosiak 
Alicja Olszak 
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Podsumowanie konkursu plastycznego  

„Gwiazdeczka na choinkę” 

W okresie przedświątecznym w holu przedszkola stanęła choinka.  

Aby przyozdobić drzewko w wyjątkowy sposób ogłosiłam konkurs plastyczny pt „Gwiazdeczka 
na choinkę”. Przyniesione prace były bardzo różnorodne i zasługują na pochwały. 

W dniu 12 grudnia odbyło się podsumowanie konkursu. Gościem który podziwiał i oceniał 
nasze drzewko była wicedyrektor Urszula Latuszek.  

Przedszkolaki ,które wzięły udział w konkursie otrzymały nagrodę książkową i dyplom. 
Wszyscy wykazali się ogromną pomysłowością w wykonaniu ozdoby na choinkę, dlatego nasza 
przedszkolna choinka jest taka niepowtarzalna. 

 

 
Pani dyrektor podziwia nasze prace 
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         Motylki 
 

 
Biedronki 
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Ślimaczki 

Hanna Wabińska 

 
,, Ozdoba choinkowa – jabłko ’’ 
 
 Zbliżające się święta Bożego Narodzenia zachęciły nas jak co roku do zorganizowania 
konkursu plastycznego na najpiękniejszą  ozdobę choinkową. Dzieci wraz z rodzicami 
 wykonały mnóstwo pięknych, czerwonych jabłuszek. Do wykonania jabłek posłużyły 
najprzeróżniejsze materiały: gazety, makaron, papier kolorowy, popcorn, sznurek, wełna, 
styropian oraz wiele innych. Jabłuszka ozdobiły choinkę , która znajduje się na drugim piętrze  
na korytarzu. Piękny wystrój choinki  wprowadził wszystkich w świąteczny, magiczny czas.  
 Na konkurs wpłynęło 150 pięknych, czerwonych jabłuszek. W dniu 17.12.2013r. odbył 
się apel podsumowujący wyniki konkursu. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone słodyczami  
oraz świątecznymi bombkami.  

 
Organizatorzy dziękują  wszystkim rodzicom za współpracę oraz Radzie Rodziców  

za sfinansowanie konkursu i sponsorom  państwu Ewie i Ireneuszowi Matyli, pani Justynie 
Markowskiej, pani Elżbiecie Borowczyk oraz pani Joannie Jankowskiej. 
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 Choinka na holu przyozdobiona pracami konkursowymi 

 

 

 

 



Życie Szkoły. Nr 51 Cz.1. Listopad-grudzień 2013 !

31"

!

"

Lidia Machowska, Maria Tomczak 
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Spotkania wigilijne przy choince 

W grudniu odbyły się spotkania wigilijne 

przedszkolaków z rodzicami. Głównymi bohaterami w tych 

dniach były dzieci, które przygotowały występy dla swoich 

kochanych rodziców. Po uroczystym powitaniu wszystkich 

zebranych gości przez wychowawczynie i złożeniu życzeń, 

przedszkolaki rozpoczęły przedstawienia. Odbyły się one  

w świątecznej atmosferze, którą podkreślały jasełka 

przedstawione przez dzieci. Nastrój wywoływały też kolorowe lampki, muzyka, wspólne 

kolędowanie, ustrojona choinka i oczywiście oczekiwanie na główną postać spotkania 

– Gwiazdora. Dzieci, po przywitaniu Miłego Gościa, zaprosiły go do wspólnej zabawy, w której 

przedstawiły kilka ulubionych zabaw, zaśpiewały piosenkę i z niecierpliwością, grzecznie 

czekały na moment rozdania prezentów. Po otrzymaniu podarków i zrobieniu sobie fotografii  

z Gwiazdorem, wszyscy: rodzice, dzieci i wychowawczynie zasiedli wspólnie  

do przygotowanego stołu. Przedszkolaki wracały do domu zmęczone, lecz szczęśliwe  

i obdarowane pięknymi prezentami. 

 
Gwiazdka w grupie Motylków 
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Jasełka u Biedronek 
 

 
Żabki 
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Pszczółki z Gwiazdorem 

 
Ślimaczki z miłym gościem☺ 

Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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Z życia klas I-III 
 
 

Szkolne Święto Odzyskania Niepodległości 
 

 W dniu 7 listopada 2013r. uczniowie klas pierwszych przyłączyli się do obchodów 

Szkolnego Święta Odzyskania Niepodległości. Mali patrioci potraktowali sprawę bardzo 

poważnie i odpowiedzialnie. Przyszli do szkoły odświętnie ubrani, z narodowymi kotylionami  

i chorągiewkami. Tak przygotowani wyruszyli w marszu patriotycznym ulicami Pępowa. 

 

 

 
Marsz patriotyczny wyrusza 
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Przy tablicy ,,Ofiarom Katynia pamięć i modlitwa 
 

     
 Pod pomnikiem  Powstańców Wielkopolskich 

 
 

Ewa Matyla, Arleta Sierszulska 
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Zbieramy nakrętki dla Krzysia 

 

Od września 2013r. klasy 0-III zbierają nakrętki dla Krzysia. Krzyś mieszka  

w Smolicach, od urodzenia zmaga się z chorobami, wymaga stałej opieki i ciągłej rehabilitacji. 

Środki ze zbiórki zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację chłopca. Przez trzy miesiące 

akcji zebraliśmy 4 worki nakrętek. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w akcję zbierania 

nakrętek i zapraszam do dalszej współpracy. 

Również w oddziałach przedszkolnych cały czas, nieprzerwanie trwa zbiórka nakrętek. 

Dziękujemy wszystkim, którzy do tej pory wsparli akcję i zachęcamy do dalszego zbierania 

nakrętek, dzięki którym możemy nieść pomoc dla Krzysia. 

Izabela Marszałek 

 

 

Przystąpienie do Klubu Bezpiecznego Puchatka 

 

W listopadzie 2013r. ponad 7000  szkół  podstawowych z całej Polski przystąpiło  

do ,,Klubu Bezpiecznego Puchatka”. Dokonali tego również  wszyscy uczniowie klas 

pierwszych z naszej szkoły. 

,,Klub Bezpiecznego Puchatka” to program edukacyjny przygotowany przez Biuro 

Prewencji i Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Adresatami tego programu 

są rodzice, uczniowie oraz nauczyciele klas pierwszych szkół podstawowych. 

Pierwszy rok nauki w szkole jest czasem ważnym dla dzieci, warto więc wykorzystać ten 

okres, zwracając uwagę na potencjalne zagrożenia i uświadamiając skutki niebezpiecznych 

zachowań w domu, szkole i na drodze. 

Rodzice, nauczyciele, a także instytucje takie jak Policja, czy Straż Pożarna, nie szczędzą starań, 

by chronić dzieci i zapewnić im bezpieczeństwo w każdej sytuacji. 

Ważnym elementem tych działań jest edukacja dzieci- uświadomienie rozmaitych 

niebezpieczeństw oraz nauczenie, jak ich unikać i jak postępować w razie ich zaistnienia. 

,,Klub Bezpiecznego Puchatka” jest programem edukacyjnym, który wpisuje się  

w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół podstawowych. 
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W ramach realizacji programu uczniowie klas I uczestniczyli w zajęciach : 

- ,,Bezpiecznie na drodze”, 

- ,,Bezpiecznie na rowerze”, 

- ,,Bezpiecznie w szkole”, 

- ,,Bezpiecznie w domu”. 

Dzieci otrzymały edukacyjne książeczki oraz broszury informacyjne dla rodziców.  

Na zakończenie pracy z programem pierwszaki z klas 1b i 1c odwiedzili gostyńską siedzibę 

Straży Pożarnej. 

 

 

 
Pierwszoklasiści z książeczkami ,,Bezpiecznego Puchatka” 
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Dzisiaj każdy chce być strażakiem 

 
 

Izabela Marszałek, Ewa Matyla, Arleta Sierszulska 
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Zbiórka makulatury 

W listopadzie zakończyliśmy I etap zbiórki makulatury na rzecz Fundacji Przyjazny 

Świat Dziecka. Celem akcji jest pomoc dzieciom przebywającym w rodzinnych domach dziecka. 

  Uczniowie wraz z rodzicami klas I-III wykazali się dużą empatią i zaangażowaniem. 

Zebraliśmy prawie 1 tonę makulatury (cała szkoła 4 tony). 

Uczniowie, którzy zebrali ponad 50 kg to: 

Rafał Przybył, 

Jakub Rolnik, 

Maria Fabisiak, 

Eryk Kucman. 

 II etap zbiórki makulatury rozpoczniemy w miesiącu marcu. 2014r.  

Zachęcam wszystkich uczniów do współpracy. Wśród uczniów, którzy zbiorą  w trakcie trwania 

akcji co najmniej 50 kg, zostanie rozlosowanych 50 odtwarzaczy mp3. 

Izabela Marszałek 

 

Rok Szkoły w Ruchu 

 

Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu. 

Wszystkie działania tej ogólnopolskiej akcji promują aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia 

wśród dzieci i młodzieży. Również nasi uczniowie z oddziałów przedszkolnych  sześciolatków 

oraz z klas edukacji wczesnoszkolnej przystąpili do walki o tytuł ,,Przedszkole w Ruchu”  

i ,,Szkoła w Ruchu”. Tytuł ten przyznaje Minister Edukacji Narodowej placówkom, które 

podejmą określone w Regulaminie akcji ,,Ćwiczyć każdy może” różnorodne działania na rzecz 

aktywności fizycznej. 

Świetnym pomysłem na ruch w szkole okazały się roztańczone przerwy. Wspólne 

wykonanie ,,Makareny” i popularnych ,,Kaczuszek” sprawiło dzieciom wiele spontanicznej 

radości. 

Wychowawcy grup sześcioletnich 

Wychowawcy klas I-III 
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 Mikołajkowa Makarena 

 

 
Wspólny taniec sprawił wszystkim mnóstwo radości 
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,,Kaczuszki”- 16.12.2013r. 

 

Mikołajki  

Dnia 6 grudnia, jak co roku , wszystkie dzieci oczekują wizyty Świętego Mikołaja.  

To magiczny czas, zgodnie z wielowiekową tradycją poprzedzający nadejście Świąt Bożego 

Narodzenia. Uczniowie z  II piętra naszej szkoły (zerówki i klasy I-III) już od dłuższego czasu 

przygotowywali się do tego wydarzenia. Dzieci licznie brały udział w świątecznych konkursach, 

wykonały okolicznościowe gazetki  

i dekoracje, przygotowały stosowne 

wierszyki i piosenki."

W tym roku na drugim piętrze 

zawitał cały Orszak Świętego Mikołaja. 

Były Śnieżynki, Elfy, Renifery, a nawet 

Żona Świętego Mikołaja. Niecodzienni 

goście sprawili wiele radości oczekującym 

dzieciom, tym bardziej, że wszystkich 

obdarowali słodkimi upominkami. 

Wychowawcy grup sześcioletnich 
Wychowawcy klas I-III 
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Niecierpliwie czekamy na niecodziennych gości 

 

 
Na drugim piętrze zjawił się  Orszak Świętego Mikołaja 
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Galeria świątecznych prac uczniów z klas I-III 

 

 

"

 
                            Klasa I c 
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                               Klasa III b 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co słychać w bibliotece? 

Dnia 10 grudnia br. w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie mikołajkowe z aktorem 

Piotrem Witoniem. Zaproszeni uczniowie klas trzecich, bardzo chętnie uczestniczyli  

w zajęciach pt. „Przyjdź Święty Mikołaju”. W trakcie zabaw poznawali historię życia Świętego 

Mikołaja oraz omawiali zwyczaje i tradycje świąteczne. 
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Ewa Fabisiak, Bernadeta Kaźmierczak 
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Szkolny konkurs „Kartka Świąteczna” 

Organizatorem szklonego konkursu plastycznego ,,Kartka Świąteczna” była siostra 

katechetka Anna Kowal. 

Dnia 12 grudnia 2013r. w Zespole Szkół  Szkoły Podstawowej i Gimnazjum imienia Jana 

Pawła II w Pępowie odbyło się spotkanie jury konkursu w składzie: mgr Urszula Latuszek - 

wicedyrektor, siostra Anna Kowal . 

Jury oceniło łącznie 68 prac w kategorii wiekowej od 7 do 9 lat. Prace zostały wykonane 

bardzo pomysłowo i starannie, trudno było wyróżnić laureatów konkursu. Nagrodzono wszystkie 

prace jednakowo, uczniowie biorący udział w konkursie byli bardzo zadowoleni. 

 

 
Wystawa prac konkursowych 

 

siostra Anna Kowal 
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Wigilia w klasie 1b 
Dzieci z klasy 1b wraz z wychowawczynią Arletą Sierszulską wspólnie usiadły  

przy świątecznym stole. Były życzenia, łamanie się opłatkiem, śpiewanie ulubionych kolęd  

i pastorałek. Zgodnie z bożonarodzeniową tradycją nie zabrakło prezentów wręczonych  

przez liczną grupę szkolnych Gwiazdorów. 

 
Przy wigilijnym stole – 20.12.2013r. 
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  Dziękujemy Gwiazdorom za worek pełen prezentów 

Arleta Sierszulska 

 

Udany występ małych aktorów 

 

" 18 grudnia 2013r. w sali gimnastycznej miało miejsce niecodzienne przedstawienie  

dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniów klas I – III z wychowawczyniami.  

Swoją obecnością zaszczyciła nas  Dyrekcja Szkoły i pani pedagog A. Olejniczak. 

 W tym roku szkolnym przedstawienie miało inny charakter. Nie były to jasełka tylko 

inscenizacja baśni H. Ch. Andersena „Królowa Śniegu”. Niektóre dialogi wypowiedziane zostały 

w języku angielskim (zrozumiałym dla małych odbiorców, ponieważ już od najmłodszych lat 

uczą się tego języka). Uczniowie klas drugich profesjonalnie odegrali swoje role. W pięknych 

strojach, ucharakteryzowani, na małej scenie, wśród zimowej scenerii przekazali widzom walkę 

dobra ze złem i siłę braterskiej miłości, która zwyciężyła. 

 Po południu nasi mali aktorzy jeszcze raz wystąpili dla rodziców i dziadków.  

Sala wypełniona była po brzegi. Zaproszeni goście z zainteresowaniem obejrzeli przedstawienie 

i nagrodzili gromkimi brawami. 

 Dużą niespodzianką było pojawienie się wyczekiwanego Gwiazdora, który przy pomocy 

Śnieżynek rozdał prezenty. To był bardzo pracowity, ale miły dzień. Wprowadził nas  

w atmosferę świąt Bożego Narodzenia. 
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  Paniom: H. Kuczyńskiej, J. Okręt, A. Paluszkiewicz – Jędrkowiak, M. Rolnik,  

M. Rydzyńskiej, J. Stefaniak, J. Zjeżdżałce serdecznie dziękujemy za pomoc w przygotowaniu  

i wykonaniu scenografii, ucharakteryzowaniu aktorów oraz pomoc podczas występów. 

 
 

 
B. Kaczmarek, V. Rolnik 

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