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Z kroniki przedszkolnej
ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW

Zajęcia otwarte dla rodziców to spotkania, dzięki którym mogą zobaczyć, jak funkcjonuje ich
dziecko w grupie przedszkolnej, jakie ma problemy i trudności. To czas poświęcony tylko dzieciom.
Dobrze jest, gdy mama lub tata uczestniczy w takich spotkaniach. W ten sposób wzmacniamy więzi
rodzinne i poczucie wartości naszej pociechy. Dajemy sygnał naszym dzieciom, że to co robią
codziennie w przedszkolu jest dla nas ważne. Dzieci bawiły się ze swoimi mamusiami i tatusiami,
którzy mimo wielu obowiązków przybyli do naszego przedszkola, by towarzyszyć swoim pociechom.
Dzieci zawsze z niecierpliwością oczekują wizyty rodziców, a podczas zajęć każdy stara się
zaprezentować jak najlepiej.
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Zajęcia w grupie Żabek dotyczyły: utrwalenie wiadomości o owocach i warzywach, doskonalenie
umiejętności porównywania liczebności zbiorów, rozwijanie myślenia.
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Zajęcia otwarte w grupie Ślimaczków i Pszczółek miały na celu wywołanie radosnego nastroju
spowodowanego zbliżającymi się świętami i obecnością bliskich osób, wzmocnienie wzajemnych
relacji w rodzinie oraz wykonanie z rodzicami świątecznych ozdób.

Anita Basty, Alicja Krzyżosiak, Agata Norman
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PAMIĘTAMY O NASZYCH BLISKICH

W poniedziałek 2 listopada przedszkolaki wybrały się na cmentarz. Odwiedziliśmy groby
naszych najbliższych. Dzieci zapaliły znicze pod pomnikiem Jana Pawła II, pomodliły się w intencji
wszystkich zmarłych. Czas spędzony na cmentarzu upłynął w atmosferze ciszy i skupienia.

Biedronki i Motylki pod pomnikiem Jana Pawła II
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Spacerujące Ślimaczki

Pszczółki pod pomnikiem Jana Pawła II

Wychowawczynie grup przedszkolnych
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PATRIOTYZM WŚRÓD PRZEDSZKOLAKÓW
10 listopada w przeddzień Święta Niepodległości przedszkolaki z oddziałów przedszkolnych
w Pępowie poznały historię drogi do wolności państwa polskiego. Na zajęciach z bibuły i kolorowego
papieru przygotowały flagi, godło i kotyliony w barwach narodowych, które przypięły do swoich
ubiorów oraz wzięły udział w pogadance dotyczącej historii naszego państwa. Następnie oglądały
mapę

Polski

i zwróciły

szczególną

uwagę

na

obecne

granice

naszego

państwa.

Na zakończenie pogadanki pamiętając o zachowaniu należytej postawy odśpiewały Hymn Polski.
Przedszkolaki udały się też pod pomnik tych, którzy walczyli za naszą Ojczyznę i zapaliły
pamiątkowy znicz.

Pracujące na zajęciach Biedronki
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Motylki

Pszczółki
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Ślimaczki i Żabki

Wychowawczynie grup przedszkolnych

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE „NIE MA JAK RODZINKA”

16 listopada dzieci z Przedszkola w Pępowie uczestniczyły w przedstawieniu profilaktycznym
pt. " Nie ma to jak rodzinka". Przedstawienie w niezwykle zabawny sposób ukazywało rolę zdrowego
odżywiania i dbania o sprawność fizyczną. Szczególnie podkreślało rolę rodziny i jej członków
w prawidłowym funkcjonowaniu dziecka. Nie zabrakło magicznych słów: proszę, przepraszam
i dziękuję. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zabawie.
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Wychowawczynie grup przedszkolnych

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

W drugiej połowie listopada w Oddziale Przedszkolnym w Pępowie pierwszą ważną
uroczystość przedszkolną w swoim w życiu przeżyły nowo przyjęte przedszkolaki z grupy
„Pszczółek”

i „Ślimaczków”. W czasie uroczystości dzieci pokazały zdobyte w ciągu dwóch

miesięcy umiejętności. Maluchy śpiewały piosenki, recytowały wierszyki i udowodniły wszystkim,
że zasługują na miano

przedszkolaka. Po występach artystycznych dyrektor C. Krajka, dotykając

każdego malucha olbrzymim ołówkiem włączyła go do grona przedszkolaków. Po pasowaniu dzieci
otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz rożki obfitości.
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Anita Basty, Agata Norman
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„JADĄ, JADĄ MISIE”

24.11.205r. każdy przedszkolak w Pępowie świętował Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji
dzieci przyniosły swojego ulubionego pluszaka. Uroczysty dzień rozpoczął się od przedstawienia
ukochanego misia kolegom i zrobienie sobie pamiątkowego zdjęcia z pluszowym przyjacielem.
Przedszkolaki poznały historię święta, wspólnie słuchały

wierszy o pluszowych misiach.

Przedszkolaki wykonały również wiele ciekawych prac manualnych m.in. misia z papieru
kolorowego czy przy użyciu farb. W tym szczególnym dniu nie mogło oczywiście zabraknąć
„ Małego co nieco”- czyli miodku. Odbyła się również „misiowa dyskoteka”, na której każdy
przedszkolak zatańczył z ukochanym, mięciutkim przyjacielem. Na koniec dnia wszystkie dzieci
otrzymały „Dyplom Przyjaciela Pluszowego Misia”.

Biedronki
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Motylki

Ślimaczki
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Pszczółki

Żabki
Wychowawczynie grup przedszkolnych
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Z WIZYTĄ NA POCZCIE

W dniu 27.11.2015r. grupa Pszczółek wybrała się do Urzędu Pocztowego w Pępowie,
aby utrwalić zdobyte w przedszkolu wiadomości na temat tej instytucji użyteczności publicznej
i przyjrzeć się jej z bliska. Dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały pomieszczenia poczty, mogły
zaobserwować pracę urzędników pocztowych i uświadomić sobie, jak wielkie znaczenie ma ten urząd
w życiu codziennym. Dzieci dowiedziały się, że na poczcie możemy nie tylko wysłać listy, ale także
nadać paczkę, opłacić rachunki, wysłać komuś pieniążki oraz kupić gazetę, kartkę pocztową i inne
potrzebne artykuły. Najważniejszym jednak punktem pobytu w urzędzie pocztowym było przecież
wysłanie listów do Św. Mikołaja.

Agata Norman
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WRÓŻBY ANDRZEJKOWE
W naszym przedszkolu nie brakuje okazji do wspólnej zabawy. I tak 30 listopada nasze
przedszkolaki obchodziły „Andrzejki”.

Każda z nauczycielek przeprowadziła w swojej grupie

rozmaite zabawy i wróżby andrzejkowe.

Wychowawczynie odczytywały wróżby dotyczące

zawodów, znaczenie wybranych przez dzieci kwiatów czy kolorów. Ten, kto znał cyfry, mógł
dowiedzieć się, co oznacza dla niego ta jedna, wylosowana.

Uwieńczeniem całości była wspólna

zabawa taneczna trwająca do późnego popołudnia. Andrzejki – to spotkanie i zabawy z przyjaciółmi,
gdzie dominuje wspaniała zabawa, która ma dostarczyć dużo emocji. Jednak w przypadku naszych
przedszkolaków była to okazja do rozbudzenia w dzieciach ciekawości i chęci poznawania naszej
ludowej tradycji.
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Wychowawczynie grup przedszkolnych
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„KOT W BUTACH”- TEATRZYK W KROTOSZYNIE
W ostatnim tygodniu listopada przedszkolaki z grupy Biedronek i Motylków pojechały
do Krotoszyna na przedstawienie teatralne „ Kot w butach”. Dzieci z wielką uwagą oglądały
przygody mądrego, sprytnego kota, który sprawił , że biedny pan staje się bogatym paniczem
i zdobywa rękę księżniczki. Przedszkolaki z entuzjazmem reagowały na przygody dzielnego kota,
śpiewały z nim piosenki, pomagały w wielkich perypetiach, które na niego czekały. Dzieci
podziękowały aktorom za piękny spektakl gromkimi brawami, po czym zadowolone i wesołe
przedszkolaki wróciły do przedszkola.
Jolanta Urbańska ,Hanna Wabińska
WIZYTA W ZAKŁADZIE KRAWIECKIM

Biedronki i Motylki wybrały się z wizytą do zakładu krawieckiego. Dzięki czemu dowiedziały
się, na czym polega zawód krawcowej, jak powstają ubrania i ile pracy i dokładności
ta praca wymaga. Przedszkolaki miały okazję zobaczyć jak działa maszyna do szycia. Poznały
materiały oraz inne przybory, które są potrzebne krawcowej w codziennej pracy.
Wycieczka ta sprawiła dzieciom wiele radości i dostarczyła dużo wiedzy. Serdecznie
dziękujemy pani Bożence Matyli i pani Gosi Ptak za umożliwienie wizyty.

Wychowawczynie grup przedszkolnych
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ZIMĄ PAMIĘTAMY O PTASZKACH
Dokarmianie ptaków, szczególnie zimą, jest jedną z najbardziej rozpowszechnianych form
ochrony ptaków. Dzieciom sprawia to ogromną radość, kiedy mogą wrzucić do karmnika różne
ziarenka, chleb pokrojony w kosteczkę czy zawiesić na gałązce słoninkę dla sikorek. Maluszki
z grupy Pszczółek oraz Żabki bardzo chętnie przyniosły różny pokarm dla ptaszków- ziarenka,
drobne kawałeczki pieczywa, słoninkę. Wielką radość dzieciom sprawiło, kiedy zobaczyły,
że pokarm, który wcześniej został wsypany, ptaszki zjadły. Dzięki naszemu dokarmianiu ptaszki mają
szansę przetrwać najgroźniejszą zimę, a wiosną w podziękowaniu pięknie nam zaśpiewać.
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Alicja Krzyżosiak, Agata Norman

WIZYTA MIKOŁAJA
4 grudnia zaraz po śniadaniu odwiedził nas Mikołajkowy Orszak ze słodkimi upominkami od
Rady Rodziców. Natomiast 7 grudnia dzieci wyczekiwały Mikołaja. Powitały go piosenką. Mikołaj
opowiedział dzieciom o swojej Mikołajkowej Krainie, o tym kto pomaga mu w pracy i innych
interesujących nas rzeczach ☺ Przedszkolaki zapewniły gościa, że są bardzo grzeczne, więc Mikołaj
obdarował wszystkie dzieci prezentami. Nasz wspaniały gość obiecał odwiedzić nas w przyszłym
roku. Oczekiwana cały rok wizyta św. Mikołaja minęła w bardzo miłej atmosferze; przyniosła
naszym podopiecznym wiele radości. Dzień ten

na długo pozostanie w pamięci wszystkich

przedszkolaków, a niektórzy z nich już od jutra nie będą mogli doczekać się kolejnej Jego wizyty.
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Biedronki
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Motylki

Pszczółki
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Żabki
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Ślimaczki
Wychowawczynie grup przedszkolnych
POMAGAMY!!!
Na początku grudnia rozpoczęliśmy akcję Szlachetnej Paczki pod hasłem „Jeden
za wszystkich, wszyscy za jednego!”. Zbiórka potrzebnych produktów trwała do 10 grudnia.
Zbieraliśmy produkty potrzebne rodzinie Pani Pauliny, matki samotnie wychowującej szóstkę dzieci.
Pani Paulina rozpłakała się po rozpakowaniu prezentów, powiedziała, że jeszcze nigdy nie dostała
takich prezentów. Gabryś bardzo ucieszył się z figurek dinozaurów, którymi od razu zaczął się bawić,
Fabian zajęty był układaniem klocków Lego, Miłosz od razu przymierzył spodnie dresowe
w ulubionym kolorze, a Dominika strój piłkarski w kolorze czerwonym z napisem Lewandowski.
Angelikę bardzo ucieszyły nożyczki fryzjerskie i kosmetyki, a Tobiasza dłuższa kurtka i długie
rękawice, które bardzo przydadzą się na rower (chłopak dojeżdża na praktyki 10 km rowerem).
Dzięki pomocy rodziców, którzy przyłączyli się do nas, daliśmy rodzinie znajdującej się w bardzo
trudnej sytuacji nadzieję na lepsze jutro! Dziękujemy za czas, zaangażowanie w przygotowanie
paczki. Miłość wyraża się w trafionym prezencie, który nie jest banalnym podarkiem, ale strzałem
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prosto w serce. Sami wiemy, jak się czujemy, gdy ktoś trafi w nasze marzenia, zwłaszcza kiedy
wydają się nierealne. Rodzina również przygotowała dla nas prezent: własnoręcznie narysowaną
kartkę świąteczną i podziękowania.

Wychowawczynie grup przedszkolnych

KONKURS PLASTYCZNY „ŚWIĄTECZNY ANIOŁEK”
W ramach zbliżających się świąt Bożego Narodzenia w

naszym przedszkolu odbył się

konkurs plastyczny pt. „ Świąteczny Anioł”. Każde chętne dziecko przy pomocy dorosłych w domu
wykonało pięknego aniołka, którego da się powiesić na choinkę. Wszystkie wykonane aniołki zostały
zawieszone na żywą choinkę i ocenione przez Panią Dyrektor. Za udział w konkursie każdy
przedszkolak otrzymał dyplom oraz świąteczną kolorowankę. Dziękujemy wszystkim dzieciom oraz
rodzicom, którzy podjęli trud uczestnictwa w konkursie☺
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Nagrodzone Motylki☺

Nagrodzone Żabki☺
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Nagrodzone Biedronki☺

Nagrodzone Pszczółki☺
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Nagrodzone Ślimaczki☺
Wychowawczynie grup przedszkolnych

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIA Z GWIAZDOREM

Grudzień był miesiącem, w którym w każdej grupie wiekowej, odbyły się spotkania jasełkowe
i warsztaty bożonarodzeniowe z udziałem rodziców. Dzieci wprowadziły wszystkich w nastrój Świąt
Bożego Narodzenia przedstawiając jasełka o narodzeniu Dzieciątka Jezus. W świątecznej scenerii
i pięknych strojach przedszkolaki wspólnie z rodzicami śpiewały kolędy. Po przedstawieniu dzieci
odwiedził

również

długo

wyczekiwany

Gwiazdor

z

workiem

pełnym

prezentów.
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Wychowawczynie grup przedszkolnych
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Z życia klas I-III
WYJŚCIE NA CMENTARZ
W szkole

uczymy dzieci okazywania szacunku osobom, które od nas odeszły,

a także pokazujemy, jak ważne jest zachowanie o nich pamięci. Dlatego w dniu 02.11.15r.,
tuż po święcie Wszystkich Świętych, uczniowie klas 1a i 3a wraz z wychowawczyniami
wybrali się na spacer na pępowskie cmentarze, aby zapalić znicze na grobach. Celem spaceru
było oddanie hołdu żołnierzom, którzy zginęli w walce o wyzwolenie naszego kraju
z okupacji oraz zapalenie zniczy przy pomnikach. Uczniowie trzeciej klasy płynnie odczytali
nazwiska naszych bohaterów, którzy zginęli za Ojczyznę. Pogoda była słoneczna, a więc
obeszliśmy cmentarze dookoła, zatrzymaliśmy się przy popiersiu patrona naszej szkoły- Jana
Pawła II, przy pamiątkowej tablicy ofiar tragedii katyńskiej oraz przy grobach księży
spoczywających przy naszym kościele.

To była bardzo ważna lekcja wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego,
która pozostanie uczniom w pamięci.
Izabela Marszałek
Alicja Olszak
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JESTEŚMY JUŻ CZYTELNIKAMI BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Pasowanie na czytelnika, to oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do grona
czytelników biblioteki szkolnej. Mimo, że pierwszaki naszej szkoły nie znają jeszcze
wszystkich liter, w dniu 9 listopada zostali zaproszeni na tę uroczystość. Pani bibliotekarka
w krótkiej rozmowie z uczniami przypomniała, dlaczego warto czytać i jak należy obchodzić
się z książkami, po czym odczytała prośby książki skierowane do małych czytelników.
Uczniowie klas pierwszych aktywnie uczestniczyli w zajęciach, odgadując znane postacie
oraz rekwizyty z bajek i baśni.
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W rolę bohaterów wcielili się uczniowie klasy IV a, którym serdecznie dziękujemy.
Głównym punktem spotkania było uroczyste ślubowanie. Po złożeniu przysięgi, panie
bibliotekarki dokonały aktu pasowania na czytelnika. Na pamiątkę tego wydarzenia, nasi
nowi czytelnicy otrzymali książki oraz zakładki wykonane przez panie bibliotekarki. Mamy
nadzieję, że od tej chwili, wszyscy pierwszoklasiści będą często odwiedzać szkolną
bibliotekę.

Czytajmy dzieciom i zróbmy wszystko, aby w przyszłości same czytały.
Nauczyciele bibliotekarze:
Bernadeta Kaźmierczak
Ewa Fabisiak

UCZCIJMY NIEPODLEGŁOŚĆ- 11 LISTOPADA
W przeddzień Święta Niepodległości uczniowie młodszych klas Szkoły Podstawowej
w Pępowie wraz z wychowawczyniami i nauczycielami upamiętnili 11 listopada
patriotycznym marszem ulicami Pępowa. Mali patrioci odwiedzili urzędy, zakłady pracy,
sklepy, parafię, a napotkanym przechodniom wręczali biało-czerwone chorągiewki wraz
z patriotycznym pozdrowieniem „Uczcijmy Niepodległość- 11 listopada”. Przemarsz odbywał
się przy dźwiękach żołnierskich pieśni, które „wyciągnęły” mieszkańców Pępowa z domów
i zachęciły do wspólnego świętowania.
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Happening został odebrany przez lokalną społeczność bardzo pozytywnie. Ludzie uśmiechali
się, śpiewali, z ochotą przyjmowali chorągiewki, a ksiądz kanonik Henryk Szwarc z wielkim
entuzjazmem pomachał uczestnikom pochodu biało-czerwoną flagą.

Manifestacja patriotyczna ulicami Pępowa odbyła się już po raz drugi. Ponadto
wychowawczynie klas I-III na stałe chcą ją wpisać

do planu pracy dydaktyczno-

wychowawczego oraz pragną, by marsz stał się tradycją naszej szkoły.
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Szczególne podziękowania należą się osobom,

które zapewniły piękną oprawę

przemarszu patriotycznego. Dziękujemy panu Ireneuszowi Matyli za zasponsorowanie białoczerwonych chorągiewek, panu Grzegorzowi Wabińskiemu i strażakom z OSP Pępowo,
panu Szymonowi Marciszakowi i panu Dariuszowi Nowackiemu, za czuwanie nad
bezpieczeństwem przemarszu oraz panu Dominikowi Szczęsnęmu za użyczenie sprzętu
nagłaśniającego. Do zobaczenia za rok!
Beata Kaczmarek

I TY MOŻESZ BYĆ ARTYSTĄ
Konkurs plastyczny pod hasłem ,,I ty możesz zostać artystą” odbył się w listopadzie
2015r. i był adresowany do uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej. Dzieci w swoich
pracach odniosły się nie tylko do znajomości książki Astrid Lindgren ,, Dzieci z Bullerbyn”,
ale także wykazały się dużą wrażliwością artystyczną .Pozostając w pozytywnym,
kreatywnym napięciu uczniowie wysłuchali kilku rozdziałów książki czytanych przez
popularną aktorkę- Edytę Jungowską, po czym zilustrowały najciekawsze fragmenty
uczniowskiej lektury. Wszystkie prace oraz zdjęcia z konkursu zostały wyeksponowane
na gazetce szkolnej, gdzie wzbudzały zachwyt oglądających.
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Komisja w składzie: p. Joanna Grobelna , p.Bernadeta Kaźmierczak, p.Dariusz Kałmuczak
dokonała oceny prac , biorąc pod uwagę: zgodność pracy z tematem, kreatywność oraz
walory estetyczne. Po wnikliwej obserwacji Komisja wyłoniła trzech laureatow : Joannę
Naglak z klasy 3a, Julię Matuszewską z klasy 3b i Nadię Grześkowiak z klasy 3c oraz
wyróżniła Eryka Wrzeszcza z klasy 3c, Zuzannę Sarbinowską z klasy 3b i Amelię Furmaniak
z klasy 3a. Wszyscy nagrodzenia otrzymali kolorowe farby , teczki i kredki .Organizatorki
zapraszają do udziału w kolejnych kreatywnych konkursach.
Ewa Matyla, Arleta Sierszulska

W ŚWIETLICY UCZYMY SIĘ ZDROWEGO ODŻYWIANIA
Wesoła

paczka

zaangażowała się w program

„Tesco dla szkół” pod

hasłem

„Przyszłość na talerzu”. Jest to program edukacyjny dotyczący zdrowego odżywiania,
pochodzenia żywności oraz uczący, jak żywności nie marnować.
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Systematycznie i chętnie wykonujemy zadania konkursowe nadsyłane od organizatora.
Zaczęliśmy od zajęć, na których uczyliśmy się podstawowych informacji na temat tego, skąd
się bierze jedzenie.

Podzieliliśmy członków Wesołej paczki na 5 grup (3-4 osobowych). Każda grupa otrzymała
przedmioty potrzebne do wykonania zadania i zabraliśmy się do pracy. Wykonaliśmy plansze,
które prezentują jak powstają : ryż, oliwa, ziemniak, mleko i herbata.
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Następnie przeprowadziłam zajęcia o etykietach. Starałam się wypracować z uczniami nawyk
czytania informacji o zawartości produktów spożywczych. Ponownie podzieliliśmy się
na grupy , w których wykonaliśmy własne etykiety.

Kolejne zadanie okazało się najtrudniejsze, ale jednocześnie najciekawsze. Polegało
na opracowaniu filmu, dżingla radiowego lub plakatu na temat „Od uprawy do potrawy”,
który wypromuje i zainteresuje ludzi jedzeniem: jego pochodzeniem, produkcją i znaczeniem
dla naszego zdrowia.

W realizacji tego zadania brały udział głównie 6-latki. Długo trwały rozmowy
i przemyślenia, aż w końcu zorganizowaliśmy głosowanie, aby wybrać formę realizacji.
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Większością głosów wygrał pomysł nakręcenia filmu. Z pomocą przyszli rodzice uczniów.
Kiedy scenariusz, rekwizyty, kostiumy i aktorzy byli gotowi, rozpoczęliśmy próby. Trwało
to ponad dwa tygodnie, aż otrzymaliśmy pożądany rezultat, który mogą Państwo obejrzeć
na stronie Facebook Wesołej Paczki.

Ostatnie zadanie, które do tej pory wykonaliśmy polegało na zaprojektowaniu pudełka
śniadaniowego. Zaczęliśmy od rozmowy na temat śniadaniówek oraz pożywnego drugiego
śniadania. Każde dziecko miało taki posiłek w plecaku. Uczniowie prezentowali swoje
pudelka śniadaniowe

i opowiadali historie o nich. Kolejno każdy narysował własne

wymarzone pudełko , a następnie zaprojektował jego wnętrze wraz z zawartością. Rozpoczęła
się zabawa – dzieci wzajemnie opowiadały sobie o przygotowanych produktach, zgadywały
co kryje się w śniadaniówkach kolegów. Kolejnym zadaniem było jak najciekawiej okleić
kartonik, aby powstała śniadaniówka. Na końcu zrobiliśmy głosowanie i wybraliśmy
najciekawsze śniadaniowe pudełko.

Joanna Grobelna
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,,KOT W BUTACH”
Dnia 25 listopada 2015 r. pięć klas edukacji wczesnoszkolnej tj., kl. I a, II c, II d, III a
i III b wyjechały do Krotoszyna na przedstawienie teatralne pt. „Kot w butach”. Spektakl
przygotowany został przez aktorów z krakowskiego teatru.
Sztuka teatralna jest zawsze z radością przyjmowana przez dzieci, nie inaczej było i tym
razem. Czego dowodem były wybuchy gromkiego śmiechu wśród publiczności. Przedstawienie
cieszyło się ogromnym zainteresowaniem widzów a aktorów nagrodzono gromkim i brawami.

Małgorzata Andrzejewska

Jolanta Durczewska
Izabela Marszałek
Ewa Matyla
Alicja Olszak

DZIEWCZYNKA O ZŁOTYM SERCU
W dniu 23 listopada 2015r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 110
rocznicy śmierci Matki Antoniny Mirskiej – Założycielki Zgromadzenia Sióstr
Opatrzności Bożej.

Przedstawienie wykonano na podstawie książeczki „Dziewczynka o złotym sercu”.
W apelu wzięły udział dzieci z klas I- III przygotowane przez siostrę Maksymilianę Lik.
Przedstawiły krótkie scenki z dzieciństwa Matki Założycielki ubogacone tekstami piosenek.
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Na apelu była obecna Dyrekcja naszej szkoły: pani dyrektor Cyryla Krajka, pani dyrektor
Urszula Latuszek i pani dyrektor Hanna Grobelna oraz siostry : s. Przełożona Jana Cieślik
i s. Ewa Koczwara. Przedstawione scenki przybliżyły wszystkim obecnym życie Matki
Mirskiej. Na koniec podziękowano artystom oklaskami i wykonano pamiątkowe zdjęcie.

siostra Maksymiliana Lik

43

Życie Szkoły. Nr 61 Cz.1. Listopad- grudzień 2015

DUŻY CZYTA MAŁEMU
W październiku rozpoczęła się kolejna edycja akcji czytelniczej DUŻY CZYTA
MAŁEMU. W każdy wtorek uczniowie klas pierwszych odwiedzają bibliotekę i słuchają
bajek czytanych przez gimnazjalistów. „Bajkowy wtorek” sprawia radość zarówno starszym
jak i młodszym czytelnikom.

Nauczyciele bibliotekarze:
Bernadeta Kaźmierczak, Ewa Fabisiak

PIERWSZOKLASIŚCI W BIBLIOTECE GMINNEJ
Uczniowie klas pierwszych, wraz z wychowawczyniami udali się w ostatnim tygodniu
listopada do Biblioteki Publicznej w Pępowie.

Panie: Mariola Szelągowska i Emilia

Tworkowska, zaprosiły nas w związku ze świętem Pluszowego Misia. Dzieci posłuchały
opowiadań o Misiu Uszatku, pośpiewały znane im piosenki o misiach. Prócz tego były liczne
zagadki, oczywiście o misiach, nawet poczęstunek dla dzieci był misiowy-

ciasteczka

w kształcie miśków! Uczniowie zapoznali się z magicznym dla nich miejscem. Kilkoro z nich
było wcześniej w bibliotece ze swoimi rodzicami, ale dla większości była to pierwsza wizyta
wśród tylu książek. Dzieci miały możliwość przejść między regałami, mogły zobaczyć, gdzie
znajdują się książki dla nich. Dowiedziały się jak można stać się czytelnikiem biblioteki oraz
jak należy się w niej zachowywać.
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Na zakończenie spotkań w bibliotece, dzieci przekazały Paniom bibliotekarkom
dyplomy z podziękowaniami za miłe przyjęcie i ciekawe zajęcia. Każdy pierwszoklasista
wyszedł z biblioteki nie tylko z uśmiechem na twarzy i zakładką do książki otrzymaną
na pamiątkę, ale również z obietnicą, że wróci do biblioteki, by korzystać z jej zasobów.
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Serdecznie dziękujemy p. Marioli Szelągowskiej i p. Emilii Tworkowskiej
Beata Kaczmarek
Violetta Rolnik
Alicja Olszak

KÓŁKO ,,MAŁY EUROPEJCZYK’’
Adresatem programu zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach kółka „ Mały
Europejczyk” są uczniowie klas I i II szkoły podstawowej. Uczęszczający uczniowie wyrazili
gotowość uczestnictwa w zajęciach i chęć pogłębiania swojej wiedzy na temat UE. Kółko
Małego Europejczyka ma na celu rozbudzenie u dzieci świadomości lokalnej, regionalnej
i krajowej, jak również zdobycie podstawowych wiadomości o naszej miejscowości, państwie
i krajach Unii Europejskiej oraz Europie. Zajęcia prowadzone są w formie zabawowej
metodami dobranymi do możliwości grupy (np. metody podające, problemowe, metoda
„Burza mózgów”, metody dramowe). Każde spotkanie to podróż do określonego kraju,
ale zanim wyruszymy za granice, poznamy to, co nam najbliższe – środowisko lokalne,
region, kraj. Poza tym poznamy waluty krajów, bajki, muzykę, tańce typowe dla nich.
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Rozwijając świadomość społeczną dziecka, staramy się wykształcić w nim tolerancję,
otwartość, ciekawość świata, inności, ale także dumę z posiadanych wartości lokalnych,
krajowych.
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Lidia Machowska
Maria Tomczak

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła kolejny raz przystąpiła do ogólnopolskiej,
społecznej akcji – ,,Mądra szkoła czyta dzieciom’’- ,,Cała Polska czyta dzieciom”. Jedną
z form realizacji tego programu jest – Potrafię już czytać! Akcja polega na tym , że każdy
uczeń z klasy drugiej w wybrany dzień przynosi do klasy swoją ulubioną bajkę ,ze swojej
domowej biblioteczki i czyta przed całą swoją klasą

bajkę, wiersz albo fragment

opowiadania, który wcześniej przygotował w domu. Wspólne czytanie daje poczucie
bezpieczeństwa, uczy odpowiedzialności, poczucia humoru, dobrej zabawy, wprowadza
w świat wyobraźni. Zapraszamy do galerii zdjęć.
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Lidia Machowska
Maria Tomczak
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ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Wystawa książek dostępnych w bibliotece szkolnej. Zapraszamy!
Ewa Fabisiak, Bernadeta Kaźmierczak

CHOINKOWE ŚWIECIDEŁKA
Taki tytuł nosił spektakl, na który do Gostyńskiego Ośrodka Kultury Hutnik dnia
2 grudnia 2015r. wybrali się uczniowie klasy Ib i Ic z wychowawczyniami paniami Violettą
Rolnik i Beatą Kaczmarek. Przedstawienie gościnnie na gostyńskiej scenie wystawiał teatr
banasiów z Warszawy.
Bajka wprowadziła małych widzów w przedświąteczny nastrój. Gdzieś daleko
na północy, za kołem polarnym, a może jeszcze dalej znajduje się kraina, w której wszystko
wokoło błyszczy się i świeci. Stamtąd właśnie skrzaty północy, zwane Mroźnikami, rozsyłają
na cały świat przepiękne błyskotki. Bo w końcu skąd się biorą gwiazdki na niebie, sople lodu,
płatki śniegu, bombki na choince, korale na szyi naszych mam?
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Wszystko to dzięki Mroźnikom, które dzień w dzień, zgodnie z zamówieniem, robią je
i wysyłają w paczkach, paczuszkach i listach. Codziennie przed snem skrzaty sprawdzają,
czy kogoś nie pominęli albo o kimś nie zapomnieli. Przeliczają, segregują i układają
na półkach przepiękne świecidełka. Pewnego dnia okazało się, że brakuje błyskotek i to tych
najważniejszych, na które wszyscy czekają cały rok. Zginął Szpic na choinkę św. Mikołaja,
dzięki któremu Mikołaj zawsze trafiał do choinki, spod której zabierał prezenty dla dzieci.
Zginęła również Bombka, z którą fruwa aniołek w ciemną wigilijną noc, by oświetlić drogę
Mikołajowi. Tragedia! Nie będzie Świąt!
Pierwszoklasiści pomogli odszukać Bombkę i Szpic oraz dowiedzieli się, czy Mikołaj
odnalazł drogę do choinki z prezentami. Dzieci z wielkim zainteresowaniem, bez mrugnięcia
okiem, śledziły losy bohaterów bajki. Podziwiały grę aktorów, piękne kostiumy, scenografię,
efekty świetlne i dźwiękowe. Ba, nawet razem z aktorami odegrały małe role.

Po spektaklu, w dobrych humorach, wróciliśmy do szkoły na zajęcia.

Beata Kaczmarek
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MIKOŁAJKI
Wszystkie dzieci Mikołaja kochają,
wszystkie dzieci na Niego czekają…

Jak co roku na drugim piętrze zawitał Orszak Świętego Mikołaja. Dzieci otrzymały
prezenty, słodycze i świąteczne życzenia. Ten dzień wprowadził wszystkich w niesamowity,
uroczysty nastrój.

Jolanta Durczewska
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SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI

Uczniowie klas I-III 10.12.2015r. spotkali się z przedstawicielami Państwowej Straży
Pożarnej w Gostynia. Celem wizyty strażaków w naszej szkole było przeprowadzenie zajęć
praktycznych wśród uczniów z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Panowie mł.
asp. Mikołaj Klonowski, mł. asp. Robert Pohl i st. str. Tomasz Bujak opowiedzieli dzieciom
o swojej pracy i pokazali podstawowy sprzęt ratowniczy. Uczniowie uważnie słuchali
o zagrożeniu pożarowym, o sygnałach alarmowych i zasadach zachowania się podczas
ewakuacji w razie pożaru. Ciekawym punktem zajęć był pokaz gaszenia pożaru za pomocą
gaśnicy proszkowej. Duże zainteresowanie wzbudził też wóz strażacki i jego wyposażenie.
Lekcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego utrwaliła uczniom zasady bezpieczeństwa w razie
ewakuacji podczas pożaru w szkole.
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Violetta Rolnik
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CO TO SĄ UZALEŻNIENIA?
11 grudnia 2015r. w ramach akcji „Bezpieczna szkoła- Bezpieczny uczeń +”
na zaproszenie wychowawców klas I – III

szkoły podstawowej przeprowadziłam

w wybranych klasach prelekcje i prezentację nt. „Co to są uzależnienia?”.
Dzieci dowiedziały się czym jest uzależnienie, że to inaczej nałóg czyli silne
pragnienie zażywania konkretnych środków, bądź wykonywania jakiejś czynności, a także
tego od jak wielu rzeczy można się uzależnić, np.
•

jedzenia/słodyczy/fast-foodów

•

komputera/gier komputerowych/Internetu/telewizji/telefonu komórkowego

•

alkoholu

•

papierosów/tytoniu, itd.

Podsumowując przekazałam dzieciom informację, że silne uzależnienia mogą doprowadzić
do wielu chorób fizycznych jak i psychicznych, a osoba uzależniona najczęściej nie zdaje
sobie sprawy ze swojego nałogu, który przynosi tak wiele szkód.

Jolanta Nowacka
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LEKCJA W LESIE
Dnia 17 grudnia 2015 roku uczniowie klasy 3 b uczestniczyli w niecodziennej lekcji
przyrody. Zajęcia odbyły się w lesie. Inicjatorką i organizatorką przedsięwzięcia była pani
Justyna Gierlik- mama Oli z 3b, a pomagała pani Iwona Rolnik- mama Kacpra. W podróż
po lesie dzieci wyruszyły wozem myśliwskim. Pierwszym przystankiem była leśniczówka
w Siedlcu, gdzie na grupę oczekiwali Panowie Leśnicy. W trakcie zajęć uczniowie odwiedzili
miejscowe rezerwaty przyrody: ,,Pępowo” i ,,Czerwona Róża”, zimowe stołówki dla
zwierząt, utrwaliły wiedzę na temat warstwowej budowy lasu i roślin zimozielonych. Leśnicy
przekazali do naszej klasowej biblioteczki pozycje edukacyjne pt. ,,Las” i ,,Wędrówka
po warstwach lasu”. Każdy uczestnik wycieczki otrzymał pamiątkowy, ekologiczny długopis.
Dziękujemy! Leśna lekcja zakończyła się w gospodarstwie agroturystycznym ,,Stokrotka”
w Babkowicach. Była to kolejna wyprawa trzecioklasistów łącząca zdobywanie i utrwalanie
wiedzy z rekreacją i aktywnym spędzaniem czasu w otoczeniu natury. Serdecznie dziękujemy
państwu Gierlik i pracownikom Leśnictwa Siedlec za zorganizowanie wspaniałej lekcji
przyrody w lesie.
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Arleta Sierszulska
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SZLACHETNA PACZKA

Zakończyliśmy tegoroczną akcję Szlachetna Paczka. Zebraliśmy ponad 70 paczek.
Wszystko zawieźliśmy do magazynu, który mieścił się w SP nr 5w Gostyniu, w sobotę
(12.12), po zarejestrowaniu podarunków w bazie, udaliśmy się do rodziny, dla której
przygotowana była paczka. Pani Ania i jej dzieci nie posiadali się ze szczęścia, gdy zobaczyli,
jak hojnie Państwo ich obdarowaliście. Kasia- córka pani Anny powiedziała: „Mamo już nic
nie będziemy musieli kupować na święta!” Radość i wzruszenie mieszały się
z zachwytem w trakcie rozpakowywania kolejnych paczek.
Po raz kolejny okazało się, że działając wspólnie jesteśmy w stanie podołać każdemu
wyzwaniu!

Bardzo dziękujemy Wam za Wasze SZLACHETNE SERCE i chęć pomocy!
Bądźcie dalej z nami w kolejnych latach- razem zmieniamy świat na lepsze!

Agata Milewska
Alicja Olszak
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KOLĘDOWANIE DLA NOWONARODZONEGO
Dziś w stajence Jezus Chrystus się narodził
I pobożnie swoje małe rączki złożył
Chociaż jest maleńki - błogosławi już
Wszystkim, którzy zaśpiewali Mu:
Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś
Niech kolęduje z nami cała ziemia
Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś
Niech kolęduje z nami cały świat.

Kolędy i zwyczaj kolędowania to głęboko zakorzeniona polska tradycja. Utwory
kolędowe, zarówno słowa jak i melodie są ważnym działem twórczości polskiej. Mają one
charakter narodowy, śpiewane są na melodie zaczerpnięte z folkloru różnych regionów
Polski. W okresach zaborów dla wielu pokoleń Polaków były pieśniami patriotycznymi,
symbolem narodowym, ostoją polskości i pozwalały zachować ducha. W kontynuację pięknej
tradycji śpiewania kolęd włączyły się dzieci z naszej

szkoły. W konkursie kolęd

i pastorałek, który odbył się 17 grudnia 2015 r. wzięło udział 30 uczniów w dwóch
kategoriach: klasy I-III i IV-VI. Uczestnicy przedstawili swoje zdolności jurorom oraz licznie
zgromadzonej publiczności. Najlepsi otrzymali dyplomy i nagrody, które zostały wręczone
podczas uroczystego Apelu Bożonarodzeniowego przez panią dyrektor Urszulę Latuszek,
s. Maksymilianę i s. Ewę. Dziękujemy uczniom za udział w konkursie i życzymy dalszego
pogłębiania muzycznego talentu.

siostra Maksymiliana Lik
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KONKURS PLASTYCZNY ,, OZDOBA CHOINKOWA- ,,GWIAZDKA’’

Organizatorem SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. ,, OZDOBA
CHOINKOWA-GWIAZDKA ’’ są pani Maria Tomczak oraz pani Lidia Machowska,
nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. W konkursie brali udział uczniowie edukacji
wczesnoszkolnej oraz uczniowie kształcenia indywidualnego. Głównymi założeniami
konkursu było przybliżenie tradycji związanej ze Świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie
i kształtowanie żywej wyobraźni plastycznej oraz rozwijanie wyobraźni przestrzennej. Dnia
04 grudnia 2015 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu świątecznego pt. OZDOBA
CHOINKOWA –,,GWIAZDKA’’. Konkurs plastyczny cieszył się dużym uznaniem wśród
dzieci. Wpłynęło aż 160 prac. Na uroczystym apelu wszyscy uczniowie otrzymali nagrody
i dyplomy. Dziecięce GWIAZDKI zostały zawieszone na szkolnej choince. Można je oglądać
i podziwiać na drugim piętrze szkoły podstawowej. Zapraszamy!
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Organizatorzy dziękują

wszystkim rodzicom za współpracę oraz Radzie Rodziców

za sfinansowanie konkursu i sponsorom Państwu Ewie i Ireneuszowi Matyli, Pani Justynie
Markowskiej oraz Pani Joannie Jankowskiej , którzy sprawili dzieciom wiele radości
i uciechy.

Maria Tomczak
Lidia Machowska

DZIECI DLA DZIECI

Tradycją stały się już organizowane przez Senatora Mariana Poślednika i Centrum
Rozwoju Gminy Pępowo

warsztaty ekologiczne organizowane dla dzieci i młodzieży.

Warsztatom tym przyświeca

kilka celów, przede wszystkim dzieci uczą się zasad

poszanowania środowiska widząc, że mogą wykorzystać przedmioty

już nie potrzebne

do zrobienia czegoś ładnego. Uczą się też współpracy i nie zapominania o tych, którzy święta
spędzają w szpitalu. Ponadto jest to czas do rozmów i spędzania czasu wspólnie z kolegami.
W tym roku pomoc przy warsztatach okazali także wolontariusze z Gimnazjum w Pępowie.
Pomagali oni najmłodszym uczestnikom warsztatów przygotowywać ozdoby. Pomoc okazała
się bezcenna. Do robienia ozdób przyłączył się także Senator, pokazując co można zrobić
z bezużytecznych przedmiotów.
Jestem bardzo zadowolony, że nasze warsztaty cieszą się coraz większą popularnością i co
roku przyciągają coraz więcej dzieci i młodzieży. Świadczy to o tym, że Ci młodzi ludzie
potrafią poświęcić swój czas i podarować go innym. To na pewno zaprocentuje w przyszłościkomentuje Senator Marian Poślednik.
Warsztaty prowadziła Emilia Dąbrowicz. W zajęciach brała udział klasa 3a wraz
z wychowawcą oraz dzieci w wieku od 3 do 15 lat z gminy Pępowo.
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W poniedziałek 14.12.2015r. choinka wraz z ozdobami została przekazana do szpitala
w Gostyniu.

Izabela Marszałek
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JASEŁKA

„Jak to dobrze, że są święta i życzenia miłe,
aby każdy rok pamiętał te cudowne chwile”

21 grudnia 2015 r. w klimat świat Bożego Narodzenia wprowadziły naszą szkołę
jasełka przygotowane przez uczniów klasy II a i II b. Mali artyści wcielili się w rolę Józefa,
Maryi, pasterzy, aniołów, diabłów i śnieżynek. Z dużym zaangażowaniem prezentowali swoje
role. Nie tylko pokonali tremę, ale także stworzyli bardzo efektowne widowisko. Uroku
inscenizacji dodały kolędy, które napełniły wszystkich świąteczną radością i sprawiły,
że poczuliśmy magię zbliżających się świąt. Do wspólnego kolędowania włączyli się
uczniowie i nauczyciele. Ogromne zaangażowanie małych aktorów wywarło duże wrażenie
i poruszenie. Całości dopełniła piękna dekoracja i dopracowane stroje.

Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych.
Na zakończenie

przedstawienia przybyły zmęczone długa wędrówką Gwiazdory, które

rozdały dzieciom prezenty.
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Tego samego dnia przedświąteczny występ zobaczyli rodzice. Czas upłynął bardzo szybko
przy śpiewaniu kolęd i oczywiście gwiazdkowych prezentach. Dzieci zebrały gromkie
oklaski. Niech nastrój radości wywołany przez małych aktorów pozostanie w naszych sercach
na zawsze.

Lidia Machowska
Maria Tomczak
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