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Konkursy przedmiotowe
Na początku listopada 2016 r. w pępowskim gimnazjum miały miejsce eliminacje
szkolne dwóch konkursów historycznych: Przedmiotowego Konkursu Historycznego
oraz Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.
4 listopada 2016 r. odbył się etap szkolny Przedmiotowego Konkursu Historycznego,
w którym wzięło udział 11 uczniów naszego gimnazjum. I miejsce zajął Mateusz Gruchociak
z kl. IIIa – 33 pkt. (na 50 możliwych do zdobycia), II miejsce ex aequo - Miłosz Chudziński
(kl. IIIa) – 31 pkt. i Zuzanna Kubiak (kl. IIIa) 31 pkt., III m. – Julia Fabisiak (kl. IIIb) – 29
pkt.
7 listopada 2015 r. odbył się etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. Wzięło w nim udział 7 uczniów klas trzecich.
Zwyciężyli ex aequo Miłosz Chudziński (kl. IIIa), Zuzanna Kubiak (kl. IIIa) i Weronika
Miedzińska (kl. III b) uzyskując 28 pkt. na 49 możliwych do zdobycia. II miejsce zajęła
Nikola Suchanecka (kl. IIIb) - 24 pkt., a III m. Mateusz Gruchociak (kl. IIIa) - 23 pkt.
Niestety, żaden z uczestników eliminacji szkolnych ww. konkursów nie przeszedł
do etapu rejonowego.
Zwycięzcom etapu szkolnego gratuluję, a wszystkim uczestnikom obu konkursów
historycznych dziękuję za udział i zaangażowanie.

Mirosława Bigaj

Sukces Natalii

13 października 2016 r. w gimnazjum w ZSSPiG w Pępowie miały miejsce eliminacje
szkolne Przedmiotowego Konkursu Języka Polskiego. Uczennica klasy IIIa - Natalia Małecka
- wywalczyła awans do etapu rejonowego, który odbył się 19 listopada w Zespole Szkół nr II
w Lesznie. Natalia godnie reprezentowała naszą szkołę, chociaż nie dostała się do etapu
wojewódzkiego.
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Gratulujemy jej awansu do etapu rejonowego i życzymy dalszych sukcesów,
a wszystkim uczestnikom etapu szkolnego konkursu dziękujemy za zaangażowanie

Mirosława Bigaj
Alicja Wojciechowska

Twórczo i z pasją
W dniu 19 października br. Stowarzyszenie „Ziołowieś Pępowo” zorganizowało
warsztaty rękodzielnicze „Wianki, wianeczki z darów jesieni”. Zapoczątkowały one cykl
trzech spotkań w ramach Projektu „Pępowo Art. …czyli artystycznie w naszej gminie”.
W warsztatach uczestniczyli również członkowie Koła zainteresowań „Złote rączki.”
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Pod okiem swoich opiekunek, a zarazem nauczycielek techniki, wyplatali i zdobili
wianki, tworząc piękne, jesienne kompozycje z flizelinowych liści, jarzębiny, papieru, filcu,
wstążeczek, guzików itp. materiałów. To popołudniowe spotkanie było doskonałą okazją
i zachętą do miłego, a zarazem

twórczego spędzenia czasu wolnego. Uczestnicy zajęć

rozwinęli swoją wyobraźnię przestrzenną i spostrzegawczość. Nauczyli się dokładności,
cierpliwości i kreatywności. Przy miłych rozmowach i słodkim poczęstunku, to wyjątkowe,
październikowe popołudnie minęło bardzo szybko.
Po raz kolejny spotkaliśmy się 9 listopada. Tym razem, były to warsztaty pod hasłem
„Tańcowała igła z nitką”. Panie prowadzące zajęcia wprowadziły naszych podopiecznych
w świat kolorowych tkanin, z których można uszyć niezwykłe dekoracje, m.in.
do dziecięcego lub młodzieżowego pokoju. Uczestnicy warsztatów szyli i „wypychali” ptaki,
a następnie ręcznie je zaszywali i przyklejali elementy dekoracyjne. Dla najmłodszych
uczestników warsztatów było to nie lada wyzwanie. Nawlekanie nitki i wiązanie supełków
wymagało skupienia, uwagi i ogromnej cierpliwości. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu
uczniów, powstały piękne ozdoby w postaci kolorowych ptaszków. Starsze uczestniczki
warsztatów, uczennice gimnazjum, uszyły z białego płótna i wypełniły odpowiednim
wypełniaczem białe gwiazdki. Warsztaty pokazały, że mamy zdolnych, kreatywnych, pełnych
pasji i chęci tworzenia uczniów, co niezmiernie nas cieszy.

O

nowe

doświadczenia

wzbogacili

się

uczestnicy

trzecich

warsztatów

rękodzielniczych, które prowadziła Pani Monika Rolnik, nasz lokalny rękodzielnik.
Ich

motywem

przewodnim

była

technika

zdobnicza

„decoupage”.

Pani

Monika

zaprezentowała swoje arcydzieła, które wykonuje tą techniką już od kilku lat. Były to bombki
choinkowe

ze styropianu, z żarówek, talerze, szklanki, kieliszki, pudełka, szkatułki

i wiele innych przedmiotów codziennego użytku. Nasz gość podzielił się z uczniami swoją
szeroką wiedzą dotyczącą zdobienia przedmiotów. Decupage to sztuka polegająca
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na przyklejeniu na odpowiednio przygotowanej powierzchni wzoru wyciętego z dekoracyjnej
serwetki papierowej. Ozdabiane tą metodą przedmioty wyglądają jak ręcznie malowane.
Za pomocą techniki decupage można łatwo, szybko i bardzo efektownie ozdobić niemal
każdy przedmiot. My ozdabialiśmy styropianowe kule i bombki ze sklejki. Do zdobienia
wykorzystaliśmy farbę akrylową, klej, serwetki papierowe z motywami świątecznymi, pędzle
i gąbki. Końcowy efekt zależał od wyobraźni i kreatywności uczniów. Możemy stwierdzić,
że mamy uzdolnioną manualnie młodzież, której nie brakuje pomysłów. Każda wykonana
bombka była wyjątkowa i niepowtarzalna. Warsztaty te przeznaczone były dla tych, którzy
poszukują ciekawych form spędzania wolnego czasu, chętnych do doskonalenia swoich pasji
i rozwijania zainteresowań.
Dziękujemy paniom ze Stowarzyszenia „Ziołowieś Pępowo” za zaproszenie
i przeprowadzenie całego cyklu spotkań, w czasie których mogliśmy rozwijać swoje
zainteresowania, pasje oraz twórczo i w miłej atmosferze spędzić szare, jesienne popołudnia.

Elżbieta Andrzejewska
Zuzanna Neuhoff - Ley

Poranek patriotyczny
10 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w poranku patriotycznym.
Spotkanie poświęcone było 98. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W tym dniu
obowiązywał strój galowy przyozdobiony kotylionami narodowymi.
11 listopada 1918 roku był przełomowym dniem w dziejach naszej ojczyzny. Po 123
latach Polska odzyskała niepodległość. Walka o granice i scalanie ziem, mających tworzyć II
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Rzeczpospolitą, wówczas się zaczęła. Prawie dwadzieścia lat później, w 1937 roku, Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej uznał, że Święto Niepodległości obchodzone będzie 11 listopada,
”jako rocznica odzyskania przez naród polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień
po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego wodza
narodu w walkach o wolność ojczyzny”.
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Lidia Muszyńska, Arleta Adamek
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Niezwykłe przedstawienie, czyli co słychać w kole teatralnym…
W październiku i listopadzie koło teatralne zaangażowało się w stworzenie oprawy
artystycznej gminnych obchodów Święta Niepodległości. We współpracy z p. L. Żelaznym
(chór i zespół wokalny), p. K. Grześkowiak (krakowiak) i p. J. Śląskim (zdjęcia gminy
Pępowo) przygotowaliśmy spektakl „Ojczyzna w pieśni i poezji zaklęta”, który został bardzo
ciepło przyjęty przez licznie zgromadzoną publiczność.
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Koło teatralne edukuje swych członków w najefektywniejszy sposób – poprzez działanie,
przeżycie, silne zaangażowanie. Jednocześnie daje im oparcie i poczucie własnej wartości.
Stali członkowie koła nabierają coraz większej pewności siebie w publicznych wystąpieniach,
w ten sposób przygotowują się pośrednio do czynnego udziału w życiu społecznym. Jednak
przede wszystkim wspólna praca nad występem daje uczestnikom przedstawienia wiele
radości i satysfakcji; dreszczyk emocji, podwyższona adrenalina, żywy odbiór widowni, który
staje się najpiękniejszą nagrodą za wszystkie trudy i starania… Kto raz złapał scenicznego
bakcyla, będzie za nim tęsknił.
Mirosława Bigaj

Konkurs języka polskiego w szkole podstawowej
25 listopada w szkole podstawowej odbył się szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu
Języka Polskiego.

Przystąpiło do niego sześcioro uzdolnionych uczniów klas szóstych.

Przygotowania do konkursu rozpoczęły się kilka tygodni wcześniej, bowiem uczestnicy,
poza powtórzeniem wiadomości z klas młodszych, musieli przeczytać książkę wskazaną
przez organizatorów. Na etapie szkolnym uczniowie rozwiązywali test, który składał się
z różnych typów zadań otwartych i zamkniętych. Udzielali odpowiedzi, wykorzystując swoje
doświadczenia czytelnicze wynikające m.in. z przeczytanej lektury konkursowej.
Za cały test najwyższą liczbę punktów otrzymała Julia Kołodziejczak z klasy VIb
i jako jedyna dostała się do etapu rejonowego. Nie udało się to pozostałym uczniom, mimo
że niektórym zabrakło naprawdę niewielu punktów. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie
i wkład pracy w przygotowania do konkursu! Gratuluję sukcesu Julii i życzę powodzenia
na etapie rejonowym w Lesznie.
Joanna Góźdź
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Podsumowanie konkursów w bibliotece
Uczniowie klas IV -VI zostali zaproszeni do udziału w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „Baśnie, naturalnie!”. Zadanie uczestników polegało na

przygotowaniu

oryginalnej ilustracji w oparciu o teksty wybranych baśni świata. Jednym z kryteriów było
zaprezentowanie kompozycji płaskiej z wykorzystaniem materiałów naturalnych, takich jak:
patyki, drobne kamyczki, muszelki.
Na konkurs wpłynęło 29 prac. Komisja konkursowa w składzie: Bernadeta
Kaźmierczak, Alina Nowacka i Ewa Fabisiak, wyróżniła 10 prac, a laureatami zostali:
Zofia Kuczyńska kl.Va,
Wiktoria Olejniczak kl.Vb
Jakub Twardowski kl.IVc
Wszyscy wyróżnieni uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.
Prace laureatów zostały wysłane do organizatora konkursu, a ogłoszenie wyników
nastąpi w pierwszym tygodniu lutego. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!
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Rok Henryka Sienkiewicza zakończył się w bibliotece szkolnej podsumowaniem
konkursu „Ekranizacje utworów Henryka Sienkiewicza”.
Laureatami zostali gimnazjaliści:
Dawid Kaczmarek kl. IIa G
Mikołaj Plackowski kl. IIa G
Wojciech Waleński kl.IIa G

Ewa Fabisiak
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Szkolny Dzień Tolerancji
W tym roku

nasza szkoła włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia

Tolerancji, ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO
w 1995 roku.

16 listopada, podczas apelu dla klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum,
uczniowie dowiedzieli się, czym jest tolerancja, jakie są przyczyny i przejawy nietolerancji.
Zostały przypomniane podstawowe wartości i zasady współżycia w społeczeństwie, takie jak
szacunek dla drugiego człowieka, respektowanie praw innych ludzi, wyrozumiałość dla osób
o odmiennych poglądach, wierzeniach czy upodobaniach.
spotkania uczniowie

obejrzeli scenki, m.in.

Podczas okolicznościowego

o zajączku Kłapouchym – nowym uczniu

w szkole, wysłuchali recytacji wierszy i piosenek propagujących postawy tolerancyjne:
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Nie patrz na to -- w jakim kraju
Jaki kolor -- dzieci mają
I jak piszą na tablicy
To naprawdę się nie liczy!
Spotkanie poświęcone tolerancji we współczesnym świecie wzbogaciła prezentacja
multimedialna przygotowana przez klasę Ic gimnazjum. Program artystyczny w wykonaniu
klasy

VIb

podkreślał,

że wartość człowieka nie zależy od koloru skóry, wieku

czy wykonywanego zawodu. Klasy IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum wraz
z wychowawcami włączyły się w obchody Dnia Tolerancji poprzez przygotowanie plakatów
i prezentacji multimedialnych.
Zaangażowanie uczniów w organizację

Szkolnego Dnia Tolerancji

potwierdza,

że społeczność szkolna rozumie, iż każdy człowiek jest wartością samą w sobie. Uczniowie
Zespołu Szkół w Pępowie nie akceptują ksenofobii i są przeciwko dyskryminacji osób
niepełnosprawnych, cudzoziemców czy ludzi innego wyznania.
Pamiętajmy o słowach: Życie nie po to jest, by brać, życie nie po to, by bezczynnie trwać
i aby żyć, siebie samego trzeba dać! (Stanisław Sojka „Tolerancja”)
BĄDŹMY TOLERANCYJNI!

Joanna Góźdź, Kamila Dzierżgowska
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DYSKOTEKA Z OKAZJI "CHRZTU PIERWSZOKLASISTÓW"

Już od 16 lat największą popularnością cieszą się dyskoteki z okazji przyjęcia
w

poczet

społeczności

gimnazjum

pierwszoklasistów.

Impreza

potocznie

zwana

,,otrzęsinami" przyciąga nawet tych, którzy nie lubią tańczyć. Przy muzyce i migoczących
światłach

na chwilę zapominają o szkolnych kłopotach. Pierwszaki zaczynają zabawę

ślubowaniem, jest poczet sztandarowy i hymn. Częstowani chlebem z solą popijanym
kwaśnym napojem narzekają na smak. Zaraz po tym kosztują słodyczy i jak na "koty"
przystało, piją mleko. Zabawa taneczna przerywana jest konkursami, w których uczniowie
klas pierwszych chętnie uczestniczą. Każdy konkurs kończy się nagrodami indywidualnymi
oraz punktami na konto klasy. W rywalizacji klasowej zwyciężyła po 10 konkurencjach klasa
Ic. Konkurs na najmilszą pierwszoklasistkę przeprowadzony wśród uczniów klas drugich
i trzecich wygrała Natalia Siama z kl. Ib. Najmilszym pierwszoklasistą został Fryderyk
Maciejewski z kl. Ia.
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Wszystkim, którzy przychodzą na szkolny ,,chrzest", na długo zapada on w pamięci.
Szkoda, że ta tradycyjna, szkolna impreza odbyła się już po raz ostatni.
Samorząd szkolny z opiekunem
A.Gruetzmacher

Wojewódzki Konkurs Matematyczny
Szkoła Podstawowa
Dnia 1 grudnia 2016 roku dziewięcioro szóstoklasistów z naszej szkoły wzięło udział
w szkolnym etapie Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół
podstawowych, którego organizatorem jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Julia, dwie
Dominiki, Marysia, Nadia, Sławek, Wiktor, Mikołaj i Joachim przez 90 minut rozwiązywali
zadania przygotowane przez Wojewódzką Komisję Konkursową. Uczniowie z wielkim
zaangażowaniem i ambicją podchodzili do zadań, a później z niecierpliwością oczekiwali
ogłoszenia wyników. Do etapu rejonowego przeszli: Julia Kołodziejczak z klasy 6b
i Sławomir Michalski z klasy 6a. Gratulujemy i trzymamy za Was kciuki w kolejnym
etapie!!!
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Celem konkursu jest popularyzacja matematyki, kształtowanie oraz rozwijanie
zainteresowań i zdolności matematycznych, podnoszenie poziomu wiedzy uczniów,
wdrażanie do samodzielnej pracy, ujawnianie talentów matematycznych, stwarzanie uczniom
okazji do sprawdzania własnego poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie matematyki.
Konkurs ma także zmotywować uczniów do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia,
samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań.
Kamila Dzierżgowska
Marzena Matysiak
Arkadiusz Błaszyk

W Poznaniu jest atrakcji wiele...
2 grudnia uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej wzięli udział w wycieczce
edukacyjnej do stolicy Wielkopolski – Poznania. Tego dnia dzieci obcowały z Katedrą,
Bramą Poznania, Muzeami: Archeologicznym i Rogalowym.

Wyjątkowy charakter temu pobytowi nadało przyjęcie przez uczniów Komunii
Świętej, która została udzielona specjalnie dla nich, aby nie przerwali zbierania „pierwszych
piątków”. Kolejnym punktem programu była Brama Poznania. Interaktywne Centrum Historii
17
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Ostrowa

Tumskiego

opowiada

o

powstawaniu

państwa

polskiego.

W

Muzeum

Archeologicznym dzieci obejrzały film 3D ukazujący kształtowanie się naszej państwowości.
Następnie odwiedziliśmy Rogalowe Muzeum Poznania. Dowiedzieliśmy się, skąd pochodzi
kształt rogala świętomarcińskiego, jaka jest jego receptura, a nawet sami mogliśmy brać
udział

w wypieku tego smakołyku pod okiem Rogalowego Mistrza oraz kupić rogale

do rodzinnej degustacji. Zapoznaliśmy się również z gwarą wielkopolską. Aby wycieczka
uchodziła za udaną, należało odwiedzić McDonald's – tak też się stało.

Do domów wróciliśmy zmęczeni, pełni wrażeń. Szykujemy się do kolejnej wyprawy
w nieznane.
Lidia Muszyńska

Magda Gessler byłaby z nich dumna!
Dnia 2 grudnia 2016 r. drużyna gimnazjalistów z naszej szkoły wzięła udział
w III edycji konkursu kulinarnego organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Pogorzeli – „Pogorzelski Mastecheff”. Do konkursu przystąpiło 8 zespołów
reprezentujących gimnazja z powiatu gostyńskiego. Areną zmagań była restauracja
„Impresja” w Borku Wielkopolskim. Nasze gimnazjum reprezentowali: Julia Ratajczak,
Natalia Ratajczak i Tomek Żeglarski.
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Celem tego konkursu było wzbogacanie wiadomości o produktach, które powinny
znaleźć się w diecie młodego człowieka; kształtowanie poprawnych nawyków żywieniowych;
zdobywanie wiedzy i umiejętności na drodze odkrywania, próbowania i eksperymentowania
oraz samodzielne komponowanie i przygotowywanie posiłków, a mianowicie: dania
głównego, którego motywem przewodnim był ziemniak oraz deseru, w którym rolę główną
odgrywało jabłko. Tegoroczny konkurs składał się z 3 części.
Na początku uczestnicy prezentowali krótki filmik, który mieli przygotować na temat
wyznaczonego owocu lub warzywa. Nasza drużyna zrealizowała i zaprezentowała filmik
na temat: „Walory kulinarne i wpływ na zdrowie cebuli”.
Następnie, wyznaczona z drużyny osoba musiała wziąć udział w „Bitwie na smaki”.
Konkurencja polegała na rozpoznawaniu z zawiązanymi oczami i podaniu prawidłowej
nazwy różnych produktów. Owoce, warzywa lub zioła można było dotknąć, powąchać
lub skosztować.
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Finałowym wyzwaniem było przygotowanie dwóch dań, według własnych przepisów –
dania głównego i deseru. Oprócz tego, należało zadbać o estetyczne zaprezentowanie
przygotowanych potraw oraz piękne udekorowanie stołu.
Wyłonienia zwycięzców III edycji konkursu „Pogorzelski Mastecheff” dokonała
komisja konkursowa w składzie: Pan Jarosław Adamczak – dyrektor ZSOiZ w Pogorzeli, Pan
Jerzy Hejduk – Sekretarz Urzędu Gminy w Pogorzeli i Pani Renata Sierszulska – kierownik
OPS

w Pogorzeli.
Podczas ogłaszania werdyktu emocje sięgały zenitu. Gdy okazało się, że to naszej

drużynie przyznano palmę pierwszeństwa, radości nie było końca. Trzy zwycięskie zespoły
otrzymały dyplomy, statuetki w postaci dużej łyżki stołowej, medale wydrukowane drukarką
3D oraz torby na zakupy.

Dziękuję Julii, Natalii i Tomkowi, którzy z wielką pasją, ogromnym zapałem
i determinacją przystąpili do tego konkursu. Dziękuję aktorom, którzy wzięli udział w filmiku
o cebuli - Oli Chudzińskiej, Angeli Szałata i Szymonowi Krystkowi. Dziękuję Pani Zofii
Andrzejewskiej, która uszyła dla naszej drużyny piękne stroje kucharskie. Dziękuję
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wszystkim, którzy w jakimkolwiek stopniu przyczynili się do zwycięstwa naszego zespołu.
Na ten sukces pracowało wiele osób i jak widać, było warto.
Elżbieta Andrzejewska

W magicznym klimacie
Od początku grudnia w naszej szkole było czuć już świąteczny nastrój, a to za sprawą
wystawy, która pojawiła się w mikołajki na 1. piętrze Szkoły Podstawowej. Zostały na niej
wyeksponowane piękne bałwanki, małe i duże, oraz kartki świąteczne, ręcznie robione,
których autorami są uczniowie klas IV – VI oraz II – III gimnazjum, uczestniczący
w konkursie bożonarodzeniowym. Scenografię magicznego, zimowego kącika zaprojektowali
uczniowie klas III gimnazjum i uczestnicy warsztatów rękodzielniczych. Przygotowali oni
śnieżne kule z orgiami, pobielone „śniegiem” drzewa i gwiazdy z materiału. Wystawa tworzy
niepowtarzalny klimat i wywołuje wiele radości na twarzach uczniów, nie tylko tych
najmłodszych. Z przyjemnością zatrzymują się przy niej pracownicy szkoły i rodzice
przyprowadzający do szkoły swoje pociechy.
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Elżbieta Andrzejewska
Zuzanna Neuhoff - Ley

Mikołajki

6 grudnia Rada Samorządu Uczniowskiego zakłada stroje Mikołajów i odwiedza
wszystkich uczniów, składając życzenia świąteczne i rozdając słodkie upominki. Z okazji
mikołajków słodycze zakupiła Rada Rodziców, przyłączając się w ten sposób do życzeń.
Największą radość Mikołaje sprawiają maluchom. Nasze przedszkolaki śpiewają im piosenki,
tańczą z nimi i mówią wierszyki. W starszych klasach Mikołaj musi pogrozić palcem, zanim
rozda słodycze. Uczniowie, którzy źle się uczą lub źle zachowują, muszą przeskoczyć przez
kij i obiecać, że się poprawią.
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Tak miło przeżywamy ten dzień w oczekiwaniu na święta.
Samorząd szkolny z opiekunem
A.Gruetzmacher

Akcja ,,Książeczka dla dziecka"

Święta to dobry czas do podejmowania inicjatywy i niesienia pomocy innym. Pobyt
w szpitalu jest dla dzieci stresującym przeżyciem, a czas spędzony tam mija powoli. Chcąc
oderwać dziecko od myśli o chorobie, postanowiliśmy zorganizować akcję pod hasłem
,,Książeczka dla dziecka". Celem przedsięwzięcia jest wspieranie małych pacjentów
z oddziału dziecięcego szpitala w Gostyniu. W akcji tej chodzi również o propagowanie
czytelnictwa, które jest jednym z priorytetów pracy szkoły. Zebraliśmy dary w postaci
książeczek, bloków, kolorowanek, kredek, pisaków, puzzli itp. Nasz prezent okazał się miłą
niespodzianką. Wierzymy, że ,,dobro powraca", że ucząc dzieci zrozumienia, wrażliwości,
życzliwości, pomagamy nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynem.
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Akcja zakończyła się sukcesem i 6 grudnia, w mikołajki, zawieźliśmy do szpitala
6 kartonów zapakowanych w kolorowy, świąteczny papier.
Samorząd szkolny z opiekunem
A. Gruetzmacher

Mikołaje 2016

Organizując akcje charytatywne, oddziałujemy na młodzież, ucząc ją wrażliwości
na potrzeby innych ludzi. Wzbudzamy uczucie szacunku dla drugiego człowieka, współczucie
dla ludzi skrzywdzonych przez los. Niewątpliwie taką akcją są ,,Mikołaje". Każda klasa
gimnazjum wybiera jedno dziecko z listy wcześniej przygotowanej przez GOPS i kupuje
prezent świąteczny.
Przez te siedem lat uszczęśliwiliśmy wiele dzieci, a kto uczestniczył w akcji i przyłożył
choć ,,jedną cegiełkę", ma powód do dumy.
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Samorząd szkolny z opiekunem
A.Gruetzmacher

Ręcznie robione znowu w modzie
Boże Narodzenie to dla nas wszystkich szczególne przeżycie. Okres przygotowań
do świąt jest w naszej szkole niezwykle pracowity. Na zajęciach technicznych oraz podczas
spotkań kółka rękodzielniczego a często także po lekcjach, wykonaliśmy mnóstwo ozdób
choinkowych. Staramy się, żeby każdego roku choinki szkolne oraz świerkowe girlandy
wyglądały niezwykle i magicznie. Ozdoby choinkowe ręcznie wykonywane przez uczniów są
dla nas najcenniejsze. Tworząc je, uczniowie wkładają mnóstwo serca, zaangażowania
i zapału. Ich urok tkwi w tym, że są wyjątkowe i wykonane samodzielnie. Są nie tylko
oryginalne, ale także ostatnio znowu bardzo modne.
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Takie ozdoby mają w sobie „to coś”, co zachwyca i przyciąga uwagę oglądających.
Są też więcej warte niż masowo wytwarzane bombki dostępne w sklepach sieciowych. Nie da
się opisać radości, którą czerpiemy ze wspólnego ubierania choinki, samodzielnie
wykonanymi ozdobami.
Elżbieta Andrzejewska
Zuzanna Neuhoff - Ley
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BÓG SIĘ RODZI, MOC TRUCHLEJE…

Dnia 20 XII 2016 r. w sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Pępowie odbył się
szkolny konkurs kolęd i pastorałek, zorganizowany przez siostry katechetki: s. Ewę
Koczwarę i Elżbietę s. Monikę Albiniak. Prezentacje konkursowe zostały podzielone na dwie
kategorie wiekowe.
Na piątej godzinie lekcyjnej swe talenty wokalne pokazali
Komisja

uczniowie klas IV – VI.

w składzie: s. Ewa Koczwara, Bartłomiej Wojciechowski, Alina Olejniczak,

Elżbieta s. Monika Albiniak, wyłoniła spośród 13 solistów pięć uczennic. Pierwsze miejsce
zajęła Joanna Naglak z klasy IVa. Uczennica zaśpiewała pastorałkę: „Kolędnicy
wędrownicy”. Ex aequo drugie miejsce wyśpiewały uczennice klasy VIb: Nadia Sudolska
oraz Maria Bzodek. Dziewczęta zaprezentowały tę samą pastorałkę: „Coraz bliżej święta”.
Trzecie miejsce wywalczyła Amelia Furmaniak z klasy IVa. Czwarte miejsce zajęła Oliwia
Łagódka - uczennica klasy VIa. Wymienione uczennice nagrodzono nagrodami rzeczowymi,
książkowymi, ufundowanymi przez Radę Rodziców oraz kolorowymi dyplomami.
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Solistów występujących w konkursie wspierali i słuchali uczniowie obecni
na widowni. Wraz z uczniami występom przysłuchiwali się nauczyciele i wychowawcy
uczący w klasach IV – VI, a także pani dyrektor Cyryla Krajka. Pani dyrektor wręczyła
nagrodzonym uczennicom nagrody i dyplomy.
s. Monika Albiniak

Rękodzielnicy znów nie zawiedli

Szkolni rękodzielnicy znów nie zawiedli i bardzo licznie przystąpili do konkursu
bożonarodzeniowego, którego motywami przewodnimi były zimowy bałwanek

i kartka

świąteczna. Jego rozstrzygnięcie i uroczyste podsumowanie miało miejsce 21 grudnia 2016 r.
W konkursie wzięli udział uczniowie klas 4 - 6 Szkoły Podstawowej oraz 1 – 3 Gimnazjum.
Jury konkursowe w składzie: p. Hanna Grobelna, p. Lidia Machowska, p. Alicja
Gruetzmacher, p. Maria Tomczak, p. Alina Nowacka i p. Bernadeta Kaźmierczak, miało jak
zawsze spory problem, aby spośród ponad 100 prac, wyłonić te najpiękniejsze,
niepowtarzalne, najbardziej oryginalne. Ostatecznie, komisja konkursowa wyróżniła prace 20
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uczniów,

przyznając

im

tytuł

„laureata”.

W

kategorii

„Najpiękniejsza

kartka

bożonarodzeniowa” zwyciężyli: Agnieszka Grzelczak, Wiktoria Betowska, Dagmara Gleń,
Martyna Siama, Julia Fabisiak, Tomasz Żeglarski, Beata Kandzierska, Weronika Miedzińska,
Natalia Małecka i Marlena Walorska. W kategorii „Zimowy bałwanek” laureatami zostali:
Daniel Robakowski, Jakub Plackowski, Katarzyna Chlebowska, Aleksandra Małecka, Zofia
Twardowska, Błażej Kołodziejczak, Marlena Waścińska, Weronika Kmiecik, Katarzyna
Matuszewska i Emil Krajka. Wyróżniono również prace Marii Małeckiej i Sebastiana
Bzodka. Wręczenia dyplomów i nagród rzeczowych w postaci pięknych bombek
choinkowych dokonała p. dyrektor Cyryla Krajka, która nie kryła zadowolenia z faktu,
że uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie biorą udział we wszelkich przedsięwzięciach
i konkursach rękodzielniczych.
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Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie pięknych nagród dla zwycięzców
i słodyczy dla wszystkich uczestników konkursu, a p. Pawłowi Andrzejewskiemu
za zaprojektowanie i wykonanie dyplomów dla laureatów.
Elżbieta Andrzejewska
Zuzanna Neuhoff - Ley

Krótkie sprawozdanie z kolędowania
28 grudnia - w ostatnią środę 2016 roku - w Pępowie pojawili się zgodnie
ze staropolską tradycją kolędnicy. Już po raz szesnasty poprzebierani członkowie Koła
Teatralnego pod opieką p. M. Bigaj odwiedzili wiele domów, śpiewając kolędy, bawiąc
starych i młodych, a zwłaszcza najmłodszych. Kolędowanie połączone było z kwestą na rzecz
Misji Świętych i potrzeby Koła Teatralnego. Mieszkańcy Pępowa przyjęli naszych
kolędników bardzo życzliwie, łącznie 4 grupy kolędników zebrały 1757 zł. Ten wielki dar
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przekazaliśmy w większości (1400 zł) na rzecz Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, które
w tym roku wspiera dzieci z Tajlandii. Pozostałe 357 zł przeznaczyliśmy na potrzeby Koła
Teatralnego.

Wszystkim mieszkańcom Pępowa pięknie podziękować chcemy:
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żeście nas do swych domów przyjąć raczyli,
dobrym słowem obdarzyli,
Misje Święte i nasze kółeczko wsparli,
tradycji się nie zaparli.
podpisano
Kolędnicy Misyjni z Koła Teatralnego
wraz z opiekunem

Mirosława Bigaj

Redakcja, opracowanie i skład komputerowy: Joanna Góźdź,
Marlena Wachowiak
Teksty: Grono Pedagogiczne
Patronat: Dyrektor Zespołu Szkół
Cyryla Krajka
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