
Życie Szkoły. Nr 64. Cz.2. Maj– czerwiec 2016 
 

1"
"

ŻYCIE SZKOŁY 

INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM 

im. Jana Pawła II 

W PĘPOWIE 

 

 Nr 64. Cz. 2. Szkoła podstawowa                maj – czerwiec  2016 

                  klasy IV-VI i gimnazjum    

 

 

 

           STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl 



Życie Szkoły. Nr 64. Cz.2. Maj– czerwiec 2016 
 

2"
"

 

Szkolny Konkurs informatyczno – plastyczny  „Korzyści z sieci” 

 
W maju 2016 r. odbył się w naszej szkole konkurs informatyczno - plastyczny: 

„Korzyści z sieci”. W konkursie udział wzięli uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej. 

Zadaniem naszych wychowanków było wykonanie prostej pracy dowolną techniką plastyczną 

lub komputerową, albo wykonanie prezentacji multimedialnej na wyżej wymieniony temat. 

Uczniowie chętnie przystąpili do konkursu. Wykonali ciekawe i barwne prace                    

oraz prezentacje. Prace wykonane zostały wieloma technikami, przez połączenie rozmaitych 

materiałów, każda z nich była  wyjątkowa i dlatego wszyscy uczestnicy konkursu jako 

nagrodę otrzymali pamiątkowe dyplomy, ocenę, punkty z zachowania oraz drobne nagrody 

rzeczowe. 

Celem konkursu było: propagowanie wiedzy o korzyściach płynących ze strony 

komputera czy Internetu, kształtowanie świadomego korzystania przez uczniów z Internetu, 

rozwijanie wrażliwości estetycznej i umiejętności plastycznych, promowanie twórczości 

dziecięcej, rozwijanie  wyobraźni  i aktywności twórczej, ćwiczenie umiejętności 

wykorzystania i łączenia ze sobą różnych technik plastycznych, odkrycie przez uczestniczące 

w konkursie dzieci własnych uzdolnień, kształtowanie poczucia estetyki i smaku 

artystycznego, doskonalenie sprawności manualnych. 

 Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu wpłynęło na: odkrycie                             

przez uczestniczące w konkursie dzieci własnych uzdolnień i możliwości,  dodanie wiary                   

w siebie, osiągnięcie zadowolenia i sukcesu. 

 

Kamila Dzierżgowska  

Paweł Andrzejewski  

Jacek Migdalski   
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Wycieczka do stolicy Wielkopolski 

          W   czwartek, 19 maja 2016 r. pojechaliśmy na wycieczkę do Poznania. Organizatorem 

tej wyprawy była siostra Ewa Koczwara. Opiekę nad nami sprawowały panie: Joanna Goźdź  

i Marlena Wachowiak. Celem wyjazdu było poznanie historii i zabytków tego największego 

w Wielkopolsce miasta, a także wdrażanie do aktywnego i kulturalnego spędzania czasu 

wolnego. 

 

          Pierwszym etapem naszej wycieczki były Termy Maltańskie. Tu spędziliśmy 

niezapomniane chwile. Skorzystaliśmy z wielu atrakcji w hali basenowej i na zewnątrz. Czas 

spędzony w wodzie dostarczył nam wiele radości i przyjemnych wrażeń. Zrelaksowani, 

udaliśmy się na Stare Miasto, gdzie o godzinie 12:00 mogliśmy zobaczyć słynne koziołki, 

które toczą  ze sobą walkę. Na rynku mieliśmy kilkanaście minut na kupienie pamiątek.  
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           Kolejnym punktem programu był Ostrów Tumski. Siostra Ewa oprowadziła nas                

po katedrze i jej podziemiach, widzieliśmy miejsce pochówku pierwszych Piastów. Tam też 

obejrzeliśmy film edukacyjny. Stamtąd udaliśmy się do Rezerwatu Archeologicznego 

„Genius loci”. Na kolejnym filmie, wykonanym w 3D, pokazano, w jaki sposób nasi 

przodkowie budowali mury obronne. Chodząc po szklanej posadzce, widzieliśmy                      

pod stopami resztki wałów odkrytych przez archeologów. Ich rekonstrukcję ukazywał 

hologram. To nowoczesne muzeum, w którym zastosowano nowe technologie prezentacji, 

zrobiło na nas duże wrażenie. 

         Wycieczka bardzo nam się podobała, tym bardziej, że zakończyła się pobytem                     

w restauracji Mc’Donalds. Dziękujemy Siostrze Ewie za zorganizowanie tak wspaniałej, 

nie jednej, wyprawy. 

Uczestnicy wycieczki do Poznania 

 

 

 

 
Dzień Dziecka w klasach IV-VI  na sportowo! 

 

            Święto wszystkich dzieci, czyli Dzień Dziecka, obchodziliśmy w naszej szkole          

w środę, 1 czerwca. Tego dnia nie było zajęć dydaktycznych. Uczniowie klas czwartych, 

piątych i szóstych wraz z wychowawcami i nauczycielami  zebrali się w hali sportowej,      

aby wziąć udział w różnorakich grach zespołowych oraz  konkurencjach sportowych. Całość 

przygotowały i przeprowadziły nauczycielki wychowania fizycznego: p.Z.Neuhoff - Ley          

i p.A.Skowrońska. Uczniowie z ochotą rywalizowali ze sobą, grając m.in. w dwa ognie              

czy   w kwadranta.  Jedna z konkurencji wymagała wiedzy z języka polskiego i matematyki –       

po przebiegnięciu kilkunastu metrów zawodnicy musieli rozwiązać proste zadanie 

matematyczne, a także wpisać brakujące litery do wyrazu. Podczas zmagań sportowych 

panowała radosna, przyjacielska atmosfera. 

          Tego dnia nie było przegranych – wszyscy zostali zwycięzcami! 



Życie Szkoły. Nr 64. Cz.2. Maj– czerwiec 2016 
 

5"
"

 

!

!

Joanna Góźdź 

!

!

!
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Szkolny Konkurs Matematyczny dla klas IV i V 

 

 

Dnia 2 czerwca 2016 r. w naszej szkole po raz kolejny odbył się Szkolny Konkurs 

Matematyczny dla klas IV i Szkolny Konkurs Matematyczny dla klas V. Uczestnicy            

przez   45 min. zmagali się z rozwiązaniem niełatwych zadań z różnych dziedzin matematyki. 

Dzieci mogły wykazać się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu: sprawnego liczenia, 

rozwiązywania zadań tekstowych prostych i złożonych, logicznego myślenia i rozumienia 

pojęć matematycznych. 

Po zakończeniu zmagań prace zostały sprawdzone i wyłoniono zwycięzców.     

  

W kategorii klas piątych czołowe miejsca zdobyli: 

 

I miejsce – Sławomir Michalski z kl.Va 

II miejsce – Dominika Marciniak z kl.Vb 

III miejsce – Mikołaj Maciołka z kl.Va 

 

Wśród uczniów klas czwartych zwyciężyli: 

 

I miejsce – Kacper Bartkowiak z kl.IVb 

II miejsce – Maciej Krystek z kl.IVb 
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Cele konkursu: rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród dzieci, rozwijanie 

umiejętności logicznego myślenia, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, rozwijanie 

umiejętności rozwiązywania łamigłówek i zagadek matematycznych, rozwijanie umiejętności 

szukania nietypowych, pomysłowych i krótkich rozwiązań zadań. 

  Gratulujemy zwycięzcom!  

 

 

Kamila Dzierżgowska  

Marzena Matysiak 

Arkadiusz Błaszyk  

 

 

Znamy Laureatów Konkursu Ortograficznego i Konkursu Czytelniczego! 

 

             W maju odbył się, jak co roku, Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas 

czwartych, piątych i szóstych. Wzięli w nim udział uczniowie, którym ortografia nie sprawia 

większych trudności, a z dyktand pisanych na lekcjach otrzymują najwyższe oceny. Pisząc      

ze słuchu tekst konkursowy, uczestnicy musieli wykazać się bardzo dobrą znajomością zasad 

ortograficznych i interpunkcyjnych. 

Wyniki konkursu: 

Klasy IV 

I miejsce       Oliwia Bogdańska             kl.IVb 

II  miejsce    Marta Krystkowiak           kl.IVa 

III  miejsce   Wiktoria Olejniczak          kl.IVb 
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Klasy V 

I miejsce            Maria Bzodek                kl.Vb 

II  miejsce          Nadia Sudolska             kl.Vb 

III miejsce          Monika Sędłak              kl.Va 
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Klasy VI 

I miejsce        Zuzanna Wierzyk        kl.VIa 

II miejsce       Karolina Siama           kl.VIa 

III miejsce     Daria Szuba  kl.VIa    i    Marzena Kandzierska     kl.VIb 

Gratulujemy Laureatom i życzymy dalszego doskonalenia umiejętności w zakresie 

poprawności językowej! 

               W czerwcu chętni uczniowie z klas czwartych przystąpili do konkursu czytelniczego 

pt.: Czy znasz baśnie Hansa Christiana Andersena? Celem konkursu było rozwijanie 

czytelnictwa wśród dzieci, doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem                       

oraz rozbudzanie wyobraźni i aktywności uczniów.  

             W konkursie wzięły udział uczennice klasy IVa, spośród których największą wiedzą 

na temat utworów duńskiego pisarza wykazała się Zofia Kuczyńska, drugie miejsce zajęła 

Amelia Koncewicz, a trzecie – Maria Fabisiak. Gratulujemy! 

 

Laureaci i uczestnicy obu  konkursów otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe 

ufundowane przez Radę Rodziców. 

                                                                                                          Marlena Wachowiak  

                                                                                                          Joanna Góźdź 
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Sprawozdanie z wycieczki do schroniska dla bezdomnych psów w Dalabuszkach 

 

 

                   Dnia 9 czerwca 2016 roku pod opieką pani Alicji Gruetzmacher wybrałyśmy się 

do schroniska w Dalabuszkach. Wyjazd poprzedziliśmy akcją zbierania karmy dla psów          

i kotów. Zwiedziliśmy m. in. salę operacyjną, kuchnię, biuro, bawialnię dla kotów oraz pokój 

dla szczeniaczków. Pani opiekun opowiadała, jak bezpiecznie zachować się wobec zwierząt. 

Schronisko znajduje się w przepięknym terenie - niekończące się łąki, małe stawki i lasek. 

Spacerowałyśmy z pieskami i podziwiałyśmy piękno przyrody. To była podwójna lekcja 

biologii: uwrażliwienie na piękno krajobrazu i pogłębianie przyjaźni ze zwierzętami. Atrakcją 

naszego wyjazdu okazała się również podróż powrotna. W zastępstwie przyjechał po nas stary 

strażacki żuk.  

               Nie zaprzestaniemy takich akcji, zwierzętom trzeba pomagać i nie wolno ich 

krzywdzić. 
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Julia Kołodziejczak, Wiktoria Konieczna 

                                                                                   Nadia Sudolska,  Katarzyna Matuszewska 

                                                                                 Aleksandra Małecka,  Dominika Marciniak 
"

 

 

Wycieczka do Karpacza 

          W dniach 9 – 10 czerwca uczniowie klas IVa i Va oraz jeden uczeń z klasy VIa 

uczestniczyli w wycieczce do Kotliny Jeleniogórskiej. Celem wycieczki było  budzenie 

szacunku do piękna ojczystej przyrody, a także  poznanie cech krajobrazu i zabytków jednego            

z piękniejszych terenów rekreacyjnych - Karkonoskiego Parku Narodowego, propagowanie 

form aktywnego wypoczynku oraz  integrowanie zespołu klasowego. Wszystkie cele 

edukacyjno – wychowawcze zostały zrealizowane. Opiekunami podczas wyprawy były 

wychowawczynie klas IVa i Va ( p.M.Wachowiak i p.J.Góźdź) oraz p.L.Machowska. 

 
Poniżej przedstawiamy  wspomnienia  i relacje uczestników wycieczki. 
 

 Dnia 9 czerwca 2016 r. o godzinie 6.00 rano wyjechaliśmy na wycieczkę do Karpacza. 
Jechaliśmy około 4 godzin. Gdy dojechaliśmy na miejsce, spotkaliśmy się z  przewodnikiem. 
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Wybraliśmy się z nim na pieszą wycieczkę do Sobieszowa. Przewodnik pokazał nam  
Dziurawy Kamień. 

         Następnie wchodziliśmy na Wzgórze Chojnik. Na wzgórzu mieści się zamek Chojnik, 
który jest zbudowany z kamienia.  

        Kolejnym punktem w naszym planie wycieczki był Wodospad Szklarki. Potem byliśmy             
w  Chacie Walońskiej. Pan przewodnik opowiedział nam tam kilka legend. Gdy zeszliśmy      
pod ziemię, odbyły się „ próby pokory”.  

        Następnie pojechaliśmy do Cieplic. W Cieplicach poszliśmy do Muzeum Przyrodniczego, 
gdzie oglądaliśmy zwierzęta, ptaki oraz ich jaja i gniazda. Po wizycie w muzeum 
pojechaliśmy do Karpacza, aby zakwaterować się w naszym hotelu (….). 

                                                                                                                  Maria Fabisiak  kl.IVa 

 

          Pobyt  w Karpaczu uświetniła piękna i słoneczna pogoda oraz przepyszne jedzenie.    
Do domów wróciliśmy pełni wrażeń, niezapomnianych wspomnień i przygód. Wycieczka 
dostarczyła wszystkim uczestnikom niezwykłych przeżyć i dała możliwość poznania 
przepięknego regionu naszego kraju. Gdy tylko będziemy mieli możliwość, będziemy tam 
wracać. 

                                                                                                            Amelia Koncewicz  kl.IVa 
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          Uważam, że to była bardzo udana i ciekawa wycieczka. Chciałabym, aby takich 
wycieczek w moim życiu było jak najwięcej.  

                                                                                                                 Wanessa Knuła  kl. IVa 

 

          Najbardziej podobało mi się Muzeum Przyrodnicze w Cieplicach. Znajdowały się tam 
różne ciekawe eksponaty zwierząt i owadów. Przyciągały moją uwagę, gdyż wyglądały jakby 
były prawdziwe. Drugim  miejscem, które mnie zaciekawiło,  była kopalnia uranu. 
Dowiedziałem się tam ciekawostek jak wydobywało się ten minerał  i usłyszeliśmy odgłos 
odpalającego dynamitu. Każdy mógł z bliska obejrzeć uran, ale nie można było go  dotykać. 
Długo będę wspominał tę  wycieczkę. Gdybym miał okazję, to pojechałbym jeszcze raz. 

                                                                                                                Mikołaj Maciołka kl.Va 

 

            (….) Następnie zatrzymaliśmy się w Szklarskiej Porębie,  gdzie odwiedziliśmy Chatę 
Walońską.     W tym miejscu panie nauczycielki musiały przebrać się za wiedźmy, a jeden        
z uczniów uderzał w ogromny bęben. Było śmiechu co niemiara! Potem udaliśmy się              
w kierunku Wodospadu Szklarki. Wszyscy zachwycali się spiętrzoną wodą wodospadu. 
Kolejnym punktem programu wycieczki była wizyta w Muzeum Przyrodniczym. Oglądaliśmy 
tam wypchane zwierzęta naturalnej wielkości. Po zakończeniu zwiedzania pojechaliśmy       
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do hotelu, gdzie zostały przydzielone pokoje i zjedliśmy obiadokolację. Wieczorem 
spotykaliśmy się  w pokojach całą klasą, a potem poszliśmy spać. 

 
         Drugiego dnia, najpierw posililiśmy się pysznym śniadaniem. Później pojechaliśmy     
na tor saneczkowy,  z którego skorzystali prawie wszyscy. Na szczęście, nie było zbyt dużej 
kolejki, więc szybko mogliśmy  popróbować  tej atrakcji. Wszyscy dobrze się przy tym bawili! 
Następnie poszliśmy do Sztolni Kowarskich. Na początek założyliśmy hełmy i wyglądaliśmy 
jak prawdziwi górnicy. Pan przewodnik  dużo nam opowiadał o tej kopalni,  a w pewnym 
momencie była nawet symulacja spadania bomby na miasto. Ostatnim miejscem, w którym 
byliśmy,  było Western City. Mogliśmy tam oglądać różne pokazy,  a nawet brać udział            
w  konkurencjach. Nareszcie mogłem spróbować strzelania z łuku. 

 

 

         To była bardzo pouczająca, interesująca i satysfakcjonująca wycieczka. 
                                                                                                     

                                                                                                               Sławomir Michalski Va 

 

             W pierwszym dniu podobała mi się Chata Walońska. Zaciekawił mnie też zamek 
Chojnik, w którym wchodziliśmy na wieżę, z niej  było widać krajobraz górski. Drugiego dnia 
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najbardziej podobały mi się sztolnie w Kowarach - kopalnia uranu. Bardzo spodobał mi się 
Wodospad Szklarki, a także muzeum przyrodnicze i tor saneczkowy. W Willi „Koala” było  
sympatycznie i przytulnie. Bardzo miło wspominam tę wycieczkę. 

                                                                                                                Agata Kaczmarek kl.Va 

 
             Na wycieczce szkolnej najbardziej podobała mi się wizyta w Chacie Walońskiej. 
Panie nauczycielki musiały się przebrać za wiedźmy, a jeden z moich kolegów uderzał           
w wielki bęben. Później cała grupa zeszła do podziemi. Było tam dużo śmiesznych zdarzeń. 
Kilka osób musiało przejść tak zwaną  „próbę pokory”. 
 
                                                                                                              Nikodem Waleński kl.Va 

            Na wycieczce szkolnej do Karpacza  najbardziej podobało mi się wejście na zamek 
Chojnik. Z wieży zamkowej było widać przepiękny krajobraz Kotliny Jeleniogórskiej. 
Następnym ciekawym punktem był Wodospad Szklarki. Do dziś pamiętam jego szum. 
Kolejnym interesującym miejscem, dla mnie, były Sztolnie w Kowarach (kopalnia uranu).     
W kopalni  oglądaliśmy odnalezione kamienie i pracę dawnych górników. Znajdowały się tam 
także bomby, którymi atakowano niegdyś Polskę. Bomby te były bardzo duże, domyślaliśmy 
się, że były bardzo ciężkie. Podobał mi się też tor saneczkowy. Taka prędkość nie jest mi 
straszna, natomiast kolega jadący razem ze mną, był bardzo przestraszony.  

Moim zdaniem ta wycieczka szkolna była naprawdę super!!!  

                                                                                                                         Kamil Ptak  kl.Va 
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!!!!!!!!!!!!!!!!W Karpaczu było mnóstwo fantastycznych atrakcji. Jednak najbardziej spodobał mi się 
Wodospad Szklarki. Było to wspaniałe miejsce, niezwykle związane z prawdziwą naturą. Szło się tam 
ścieżką w dół, wzdłuż zbocza góry.""Przy barierkach można było podziwiać""""„schody wodne”. 
Kiedy zobaczyliśmy wodospad, robiliśmy wiele zdjęć. Widok był piękny! Następnie kupiliśmy 
pamiątki i poszliśmy zwiedzać dalej. 

                                                                                                   Oliwia  Olejniczak kl.Va             

 

         Na wycieczce najbardziej podobał mi się zamek Chojnik i tor saneczkowy. Na zamku 
słuchaliśmy legendy, a później wchodziliśmy na wieżę. Na torze saneczkowym podobało mi 
się podjeżdżanie pod górę i zjeżdżanie w dół. Bałem się prędkości i często hamowałem,       
ale było dużo frajdy.                          

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Maciej Łasicki kl.Va 

 

      Na wycieczce najbardziej podobał mi się tor saneczkowy. Zjeżdżałam z koleżanką i choć 
długo czekałyśmy w kolejce, to było warto. Zjazd był niesamowity! Mam nadzieję, że kiedyś   
to powtórzę! 

                                                                                                                   Oliwia Łagódka kl.Va 
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Nasz udział w Ogólnopolskiej Akcji Masowego Czytania 

 

           Nasza szkoła rozłożyła swój udział w Ogólnopolskiej Akcji Masowego Czytania, 

przebiegającej pod hasłem "Jak nie czytam, jak czytam" na trzy dni. Jako pierwsi swój 

program zaprezentowały klasy 4-6 szkoły podstawowej.  We wtorek, 7 czerwca br. każdy 

uczeń przyniósł do szkoły swoją ulubioną książkę. Klasy wybrały liderów, którzy przebrali 

się za bohaterów lektur. Na boisku pojawili się: Pippi Langstrumpf, Ania z Zielonego 

Wzgórza, Pinokio, Kot w butach, Pan Kleks i Harry Potter. Ochotnicy prezentowali głośne 

czytanie fragmentu swojej książki, za co zbierali gromkie brawa. Klasy uczestniczyły              

w quizie na temat poznanych lektur. Na koniec spotkania każdy uczeń otrzymał zadanie: 

przeczytać po cichu jedną stronę przyniesionej przez siebie publikacji książkowej. Akcję 

przygotowali nauczyciele bibliotekarze, przy współpracy z nauczycielami języka polskiego. 
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            We czwartek, 8 czerwca podczas dużej przerwy do akcji przystąpili gimnazjaliści. 

Każda klasa zaprezentowała chóralne czytanie wybranego tekstu na 3-4 minuty. Klasy stanęły 

na wysokości zadania i udowodniły, że „chcieć, to móc”. Organizatorem akcji była biblioteka 

szkolna we współpracy z nauczycielami języka polskiego oraz wychowawcami klas. 

 

 

 
 

Cyryla Krajka 

 

XVI Maraton Matematyczny 
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 W dniu 7 maja 2016 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w powiatowym 

konkursie matematycznym pod nazwą Maraton Matematyczny. Nasza szkoła korzysta                     

z zaproszenia od dyrekcji i organizatorów konkursu  - nauczycieli  Gimnazjum nr 1               

w Gostyniu - już od 7 lat.  

          W bieżącym roku szkolnym chęć udziału w konkursie zgłosiło 176 uczniów                     

z gimnazjów oraz 58 ze szkół podstawowych, w tym 11 naszych gimnazjalistów oraz             

4 uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej. Młodzi matematycy zmagali się z zadaniami                                     

i łamigłówkami z różnych działów matematyki. Uczniowie szkoły podstawowej w ciągu 

trzech godzin rozwiązywali trzy testy, każdy po 15 zadań, natomiast uczniowie gimnazjum     

w czasie pięciu godzin - pięć testów po 15 zadań. Okazuje się, że nawet tak duża liczba zadań 

nie zniechęca uczniów do pracy i w każdym z testów uzyskują bardzo dobre wyniki,             

co owocuje wysokimi miejscami w rankingu, a nawet miejscami na podium. W tym roku 

szkolnym najlepszy wynik wśród szóstoklasistów osiągnął Aleksander Olszak, uczeń klasy 

VIa, zajmując drugie miejsce, tracąc do pierwszego zaledwie 2 punkty oraz wyprzedzając 

trzecie miejsce o 5 punktów. Na wyróżnienia zasługują również uczniowie: Maksymilian 

Bzdęga z klasy VIa oraz Julia Waleńska z klasy VIb, którzy znaleźli się w pierwszej 

dziesiątce, a dokładnie na ósmej lokacie ex aequo. Spośród naszych gimnazjalistów 

najwyższy wynik osiągnął Tomasz Dobrosz, uczeń klasy IIIb, zdobywając czwarte miejsce, 

tracąc do miejsca trzeciego 1 punkt, do  drugiego – 2 punkty, a do zwycięstwa 3 punkty.       

W grupie gimnazjalistów w pierwszej dziesiątce znaleźli się: Martyna Sarbinowska z klasy 

IIIb  - miejsce VI oraz Tomasz Kopciński z klasy IIIb – miejsce VIII. Na wyróżnienie 

zasługują również uczennice: Julia Neuhoff- Ley z klasy IIIc i Natalia Małecka z klasy IIa.  
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         Dziękujemy wszystkim naszym uczniom za chęć udziału w konkursie, gratulujemy 

wyników oraz wytrwałości. Liczymy, że w następnym roku szkolnym grupa ochotników 

będzie równie silna.  

Kamila Dzierżgowska 

Marzena Matysiak 

MISTRZ LOGICZNEGO MYŚLENIA 2016 

 

W bieżącym roku szkolnym odbyła się kolejna edycja szkolnego konkursu                    

„Mistrz Logicznego Myślenia”. W konkursie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie 

gimnazjum oraz uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej. Jego celem  było poszerzanie 

wiedzy matematycznej i wzbudzanie ciekawości wśród uczniów przedmiotem. Dzięki 
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zadaniom, z jakimi uczniowie się zmagali, mogli wykazać się  nie tylko wiedzą                      

w zakresie matematyki, ale przede wszystkim w zakresie logicznego myślenia, co przydatne 

jest nie tylko na lekcjach, ale i w życiu codziennym. Jak co roku, konkurs ten cieszył się 

ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów. W gimnazjum do konkursu   przystąpiło 46 

osób, natomiast w szkole podstawowej -  15. Zarówno uczniowie klas gimnazjalnych, jak        

i klas szóstych przez cztery tygodnie zmagali się z nietypowymi zadaniami                         

oraz łamigłówkami  matematycznymi. Po przeprowadzeniu wszystkich etapów wyłonieni 

zostali zwycięzcy, którzy uzyskali  tytuł Mistrz Logicznego Myślenia 2016. 

I tak mistrzami zostali: 

Aleksander Olszak z klasy VIa 

Zuzanna Pieprzyk z klasy Ia 

Natalia Małecka z klasy IIb 

Tomasz Kopciński oraz Martyna Sarbinowska z klasy IIIb 

            Zwycięzcom zostały wręczone dyplomy oraz nagrody zrefundowane przez szkolną 

Radę Rodziców, w postaci łamigłówek i układanek logicznych. 

                        Marzena Matysiak 

""""""" 

Karkonosze też są piękne! 

        W dniach 4-6 maja 2016 roku byliśmy na wycieczce w Karkonoszach. O godzinie 6.00 

rano w środę wszyscy zebraliśmy się na parkingu, przyszykowani do wyjazdu. Pierwszym 

celem naszej wycieczki była Kopalnia Złota w Złotoryi. Pod kierunkiem przewodnika 

mogliśmy zobaczyć jej wnętrze. Kolejnym punktem zwiedzania było Muzeum Złota. 

Następnie udaliśmy się do położonego nieopodal kościoła. Stamtąd pojechaliśmy                 

do niezwykłego zamku Czocha. Jest to naprawdę zadziwiające miejsce. Wszyscy byliśmy 

bardzo zainteresowani opowieściami pani przewodnik. Ten zamek ma wiele tajemnic, a tylko 

część z nich została dotąd odkryta. Ostatnim miejscem kończącym nasz pierwszy dzień 

podróży była Huta Szkła "Julia" w Piechowicach. Z podziwem przyglądaliśmy się pracy 

hutników, którzy niemało trudu muszą włożyć, aby spod ich rąk wyszły tak piękne szklane 
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przedmioty. Dowiedzieliśmy się, że niektóre z nich trafiają do szczególnych odbiorców         

w różnych częściach świata, w tym np. do Anglii na ślub Williama i Kate. Tutaj też są 

wykonywane puchary dla najlepszych sportowców, m.in. dla Justyny Kowalczyk. Jest to 

naprawdę interesujące miejsce, które warto zobaczyć.  

          Z Piechowic pojechaliśmy do Przesieki, do domu wczasowego „Warszawianka”             

na obiadokolację i nocleg. Początek drugiego dnia zaczęliśmy pysznym śniadaniem, które 

dało nam wystarczająco dużo sił na dalsze zwiedzanie, kolejne bowiem godziny spędziliśmy 

w górach. Po drodze wstąpiliśmy jeszcze na zakupy do Biedronki w Podgórzynie.                       

Na Szrenicę wjechaliśmy wyciągiem, podziwiając przy tym przepiękny krajobraz górski. 

Wszystko uwieczniał nasz wycieczkowy fotograf Pan Andrzejewski. Na sam szczyt trzeba 

było od wyciągu przejść kawałek pieszo. W schronisku mieliśmy czas na ciepłą herbatę, kawę 

czy gorącą czekoladę. Po krótkim odpoczynku wyruszyliśmy w drogę powrotną. Co jakiś 

czas robiliśmy sobie przystanki i wtedy Pani przewodnik Anna Kurowska opowiadała nam 

ciekawe rzeczy o miejscach, w których się znajdowaliśmy. Po drodze mieliśmy okazję 

zobaczyć wodospad Kamieńczyk, pod którym zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia. 

Następnie autokarem dotarliśmy do naszego pensjonatu na obiadokolację. Tym razem 

wieczoru nie spędziliśmy w pokojach, tylko w Termach Cieplickich. Było tam naprawdę 

extra! Wszyscy znakomicie się bawili. Nikt się nie nudził. Po dwóch godzinach relaksu 

zjedliśmy lekki posiłek w McDonald'sie, a potem wróciliśmy do "Warszawianki".  

        Trzeci i ostatni dzień naszej podróży praktycznie zaczęliśmy od wykwaterowania się. 

Następnie pojechaliśmy do Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie,                 

gdzie mogliśmy zobaczyć, jak wiele pięknych, tajemniczych miejsc kryją Sudety. 

Oglądaliśmy również film związany z tym miejscem. Później mieliśmy czas wolny                 

w Karpaczu. Mogliśmy kupić coś do zjedzenia, zapoznać się z tą piękną górską 

miejscowością. Przedostatnim etapem naszej wycieczki był Park Miniatur w Kowarach.                

Jak sama nazwa wskazuje, znajdują się tam dolnośląskie budowle w pomniejszonej skali.          

Są tak precyzyjnie wykonane, że nie mogliśmy oderwać od nich oczu. Były po prostu 

przepiękne! Ostatnim punktem zwiedzania była Sztolnia. To również niesamowite miejsce, 

opowiadające o pracy górników pozyskujących uran i o wykorzystaniu tego surowca                   

do produkcji bomb, które zniszczyły Hiroszimę i Nagasaki. Po zakupieniu pamiątek 

wsiedliśmy do autokaru, by wyruszyć w stronę domu. 
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         Trzy dni naszej wycieczki minęły bardzo szybko. Byliśmy bardzo zadowoleni. Bardzo 

chcielibyśmy podziękować naszym opiekunom: Pani Danucie Szczęsnej, Pani Annie 
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Raczkiewicz i Panu Pawłowi Andrzejewskiemu za niezapomnianą wyprawę! Oby było ich 

więcej! 

Katarzyna Klementowicz 

Olga Maciejewska 

 

"""""""Szkolny Konkurs Matematyczny 

dla uczniów klas I i II gimnazjum 

 

W bieżącym roku szkolnym, w czerwcu odbyła się kolejna edycja Szkolnego 

Konkursu Matematycznego dla uczniów klas I i II gimnazjum, w dwóch  kategoriach: klasy I          

i klasy II. Celem konkursu było sprawdzenie jak uczniowie, którzy na co dzień nie mają 

trudności z matematyką, radzą sobie z trudniejszymi, nietypowymi zadaniami 

matematycznymi. Po przeprowadzeniu konkursu komisja oceniła prace i wyłoniła 

zwycięzców. 

 

Wśród uczniów klas pierwszych najlepsi okazali się: 

Miejsce I: Szymon Krystek z klasy Ib 

Miejsce II: Dawid Kaczmarek z klasy Ia 

Miejsce III: Dominik Klemczak z klasy Ib 

Wśród drugoklasistów najlepsze wyniki osiągnęli: 

Miejsce I: Natalia Małecka IIa 

Miejsce II: Beata Kandzierska IIb 
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Miejsce III: Martyna Siama z klasy IIb 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, dla zwycięzców zakupione zostały nagrody 

ufundowane przez szkolną Radę Rodziców. 

             Marzena Matysiak 

 

 

Spotkania z X muzą na dużym ekranie 

 

        19 maja gimnazjaliści wraz z polonistami wybrali się do pobliskiego świata kultury, kina 

w Krobi, na film pt. Historia Roja. Niestety, stało się inaczej. Niespodzianką była zmiana 

filmu, ponieważ kino pomyliło tytuły i zaoferowało nam film pt. Pilecki, na którym byliśmy 

już wcześniej. W rekompensacie obejrzeliśmy zupełnie inny pt. Wszystko gra, daleko 

odbiegający tematyką od zaplanowanego. Reakcje na tę wiadomość wśród widzów były różne 

- od lekkiego zniesmaczenia po zadowolenie. Ja zdecydowanie należałam do tej drugiej 

grupy. Choć jadąc tam, nastawiłam się na film wojenny, to miło było obejrzeć dla odmiany 

coś innego. Okazało się, że to polski musical ze starymi , kultowymi piosenkami, które znamy 

i śpiewamy. W nowej aranżacji usłyszeliśmy hity Perfectu, Maanamu, Lombardu, T.Love. 

Wszystko gra to opowieść o miłości, przyjaźni i radości życia. Opowiada o trzech pokoleniach 

kobiet: babci, matce córce, które starają się ochronić swój dom przed bezduszną korporacją 

oraz o tym, jak sława może zniszczyć człowieka, o czym przekonaliśmy się na przykładzie 

młodego piłkarza. 

Cieszę się, że mogłam zobaczyć ten film, ponieważ odbiegał od typowych filmów 

rozrywkowych, co mnie urzekło. Polecam go wszystkim, którzy również chcą zobaczyć 

ciekawy musical, który bawi i wzrusza.  

Maria Andrzejewska kl. IIb 

        8 czerwca wybraliśmy się na wycieczkę rowerową do kina w Krobi, której celem było 

obejrzenie filmu pt. Historia Roja. Punktualnie o godz. 15.00, trzydziestoosobowa grupa 

rowerzystów z opiekunami ( M. Bigaj, E. Fabisiak, L. Muszyńska i A. Wojciechowska) 

podzielona na dwie podgrupy, wyruszyła. Mimo że pogoda nam dopisywała, a tempo jazdy 
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było odpowiednie, na miejsce dotarliśmy z półgodzinnym opóźnieniem, ponieważ zaistniały 

nieplanowane sytuacje. W Krzyżankach miało dołączyć do nas dwóch uczniów, ale okazało 

się, że w umówionym miejscu nas nie oczekują. Musieliśmy więc zrobić postój i czekać       

na ich przyjazd. Gdy byliśmy już w komplecie, ruszyliśmy dalej, ale wkrótce znów kolejny 

postój. Rower jednej z koleżanek odmówił posłuszeństwa, spadł łańcuch i w żaden sposób nie 

dało się go naprawić. Na szczęście, przyjechał jej osobisty serwisant w osobie taty i wymienił 

zepsuty rower na sprawny. Trochę zmęczeni wreszcie znaleźliśmy się w chłodnym kinie. 

           Film opowiadał historię Mieczysława Dziemieszkiewicza, pseudonim Rój, żołnierza 

Narodowych Sił Zbrojnych. Przedstawiał tragiczne losy polskich żołnierzy walczących          

o wolną Polskę, którzy nie chcieli zgodzić się na sowiecką dominację w Ojczyźnie. Po stracie 

starszego brata - dowódcy oddziału, Rój wrócił w rodzinne strony i kontynuował walkę          

z sowieckim okupantem, siejąc postrach wśród UB i kolaborantów. W 2007 roku główny 

bohater filmu został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 

          Kiedy po projekcji filmu wyszliśmy na zewnątrz, zauważyliśmy, że pogoda bardzo się 

zmieniła i nawet przez chwilę zastanawialiśmy się, czy wracać,? Czarne chmury nad Krobią 

zwiastowały burzę. Jednak podjęliśmy decyzję, aby w bardzo szybkim tempie udać się           

w drogę powrotną. Cały czas uciekaliśmy przed burzą, chociaż w oddali słyszeliśmy grzmoty      

i widzieliśmy błyski. Gdy dojechaliśmy do Gębic, rozpoczęła się straszna ulewa z burzą, 

przed którą schroniliśmy się w miejscowym sklepie. Tam przyjeżdżali samochodami nasi 

rodzice i zabierali nas do domów. 

Myślę, że wielu z nas film się bardzo podobał, a wyjazd z niespodziankami na  długo 

pozostanie w naszej pamięci. 

Julia Fabisiak kl. IIb  

 

 
 

MATEMATYKA W FIZYCE I CHEMII i FIZYKA I CHEMIA W MATEMATYCE 
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           9 czerwca troje gimnazjalistów z naszej szkoły: Martyna Cieplik, Tomasz Dobrosz    

i Tomasz Kopciński miało okazję sprawdzić swoją wiedzę w konkursie MATEMATYKA  

W FIZYCE I CHEMII i FIZYKA I CHEMIA W MATEMATYCE.  

            Konkurs został zorganizowany przez nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego         

w Gostyniu. Uczniowie musieli wykazać się ogromną wiedzą z trzech przedmiotów           

oraz umiejętnością prezentacji doświadczenia. Eksperyment pt. Cytryna w fizyce był 

bezkonkurencyjny. Komisja podziwiała profesjonalne przedstawienie przygotowanego 

wcześniej zadania. Martyna, Tomek i Tomek dodatkowo pokazali, że są najlepsi - 

rozwiązując test, nie popełnili żadnego błędu. 
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 Serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i kreatywnych pomysłów! 

                                                                                                                          Danuta Szczęsna 

 

 Nie trzeba jeździć daleko 

          Dnia 14 czerwca 2016 roku udaliśmy się na wycieczkę do Leszna. O 7.40 wyruszyliśmy 

z parkingu szkolnego. Po dotarciu na miejsce zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie              

przy pomniku Alfreda Smoczyka. Pierwszą atrakcją, z której skorzystaliśmy, był Park 

Linowy „Tarzan”. Nasz instruktor zapoznał nas z zasadami korzystania z Parku i udzielił 

kilku ważnych rad. Od teorii przeszliśmy do praktyki. Zaczęliśmy się wspinać. Musieliśmy 

pokonać wiele trudnych przeszkód. Byliśmy wszyscy podekscytowani. Na odważnych czekał 

tor o średniej trudności. Jednak dla niektórych to nadal była za mała dawka adrenaliny            

i postanowili wspiąć się na najtrudniejsze przeszkody, oznakowane kolorem czarnym Okazało 

się, że wspinaczka to nie taka łatwa sprawa. Uczniowie, którzy mieli lęk wysokości, udali się 

z drugim opiekunem na kręgielnię, gdzie również świetnie się bawili. Nie brakowało 

uśmiechu na twarzach naszych koleżanek i kolegów. Następnym miejscem,                       

które odwiedziliśmy, było kino znajdujące się w Galerii Leszno. Pierwsza część grupy,                  

z przewagą dziewczyn, udała się na polską komedię  pt.: „Kochaj”, reszta grupy na film                

pt.: „Warcraft - Początek”. Pełni  wrażeń opuściliśmy kino. Na koniec mogliśmy coś zjeść. 
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Skorzystaliśmy również z możliwości zrobienia drobnych zakupów, co sprawiło nam  wiele 

radości. Wracając, cieszyliśmy się, że tak miło spędziliśmy dzień.  

 

   

             Chcielibyśmy podziękować naszym opiekunom: Państwu Elżbiecie i Pawłowi 

Andrzejewskim oraz Pani Alinie Olejniczak za zorganizowanie tak ciekawej wycieczki.          

Nie możemy się już doczekać kolejnej! Jak widać, nie trzeba daleko jeździć, aby dobrze się 

bawić.  

 
Ola Chudzińska – IIc 
Natalia Małecka – IIa 

"
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Absolwenci klas szóstych 

 

             24 czerwca br. czterdzieścioro jeden uczniów klas szóstych ukończyło szkołę 

podstawową. Absolwenci swoją uroczystość rozpoczęli Mszą Świętą. Następnie w Centrum 

Sportowo-Kulturalnym odbyła się część oficjalna i artystyczna. Część oficjalną wszyscy 

absolwenci rozpoczęli tanecznie, w rytmie poloneza. Następnie  zostały wręczone świadectwa 

oraz nagrody. Nagrodę Wójta Gminy Pępowo otrzymali uczniowie, którzy uzyskali bardzo 

dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz reprezentowali szkołę w konkursach 

przedmiotowych i tematycznych. Z klasy VI a nagrodzony został Fryderyk Maciejewski,        

a z VI b Julia Waleńska, Wiktoria Mierzyńska, Julia Sobuś. Pani Dyrektor przyznała nagrody 

dla uczniów, którzy najlepiej napisali Sprawdzian Szóstoklasisty. Otrzymali je uczniowie 

klasy VI a: Sebastian Dudka i Krzysztof Kenig. Ostatnim punktem programu była część 

artystyczna. Szóstoklasiści wraz z uczniami klas czwartych i piątych zaprezentowali się 

podczas recytacji wierszy, śpiewu i tańca. Na zakończenie uroczystości absolwenci zachęcili 

swoich młodszych kolegów do wspólnego, wakacyjnego tańca. 

            W rytm piosenki „ Chocolate choco, choco” i z uśmiechem na twarzy uczniowie się 

rozstali,   rozpoczęli wymarzone i zasłużone wakacje. :) 
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