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Z kroniki przedszkolnej  
 

100 LAT NIEPODLEGŁEJ 

 

Podejmując zadanie: kształtowanie miłości i przywiązania do naszego kraju ojczystego, 

"Misie" i "Jeżyki" w sposób szczególny obchodziły 100- lecie Niepodległości Polski. 

Przedszkolaki poprzez udział w zajęciach edukacyjnych poznały pojęcia i wydarzenia związane 

z polską historią. Wysłuchały legendy o powstaniu państwa polskiego "O LECHU, CZECHU 

I RUSIE". Nauczyły się wierszy: "KTO TY JESTEŚ?" Władysława Bełzy i "POWIEWA 

FLAGA" Czesława Janczarskiego. Następnie obejrzały prezentację multimedialną pt. "POLAK 

MAŁY", która miała na celu pogłębienie wiadomości i wzmocnienie szacunku do symboli 

narodowych Polski (hymn, flaga, godło). Później dzieci 6-letnie z wielkim zaangażowaniem 

wykonały biało-czerwone serduszka, które zamieściły na swojej gazetce. Prace te pomogły 

dzieciom zrozumieć znaczenie bycia patriotą i jakie znaczenie dla każdego Polaka powinny 

mieć symbole narodowe. 
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Lidia Machowska, Mariola Tomczak 
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II PRZEDSZKOLNY PRZEGLĄD RECYTATORSKI „ POLAK MAŁY” 

 

10 maja bieżącego roku grupa Pszczółek podjęła współpracę z przedszkolem  

w Skoraszewicach. Nauczycielki z tamtejszej placówki zaprosiły przedszkolaki do wzięcia 

udziału w przeglądzie recytatorskim o charakterze patriotycznym. Otwarcie II Przeglądu 

recytatorskiego zapoczątkował uroczyście odśpiewany przez wszystkich uczestników Hymn 

Narodowy, wspólnie wyrecytowany wiersz Władysława Bełzy pt. „Kto Ty jesteś?” oraz taniec 

w wykonaniu dzieci z grupy Pszczółek z Pępowa. Po powitaniu i oficjalnym otwarciu 

uroczystości przez Panią Dyrektor Ewę Śląską, jako pierwsi zaprezentowali się przedszkolacy 

z Pępowa, następnie dzieci z oddziału „Kraina Smerfów” na końcu gospodarze uroczystości, 

czyli przedszkolacy ze Skoraszewic. Przerywnikiem pomiędzy recytacją, były piosenki 

patriotyczne w wykonaniu każdej z grup. Na koniec dzieci z grupy „JAGÓDKI” 

zaprezentowały się w tańcu „Zasiali Górale.” Po części oficjalnej, Pani dyrektor, wręczyła 

nagrody książkowe oraz dyplomy. Wszystkie dzieci otrzymały balony w barwach narodowych 

oraz małą słodką niespodziankę. 

 

 

Agata Norman 
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„ŚPIEWAMY PIOSENKI LUDOWE” 

Dnia 11 maja odbył się XV Powiatowy Konkurs Piosenki Przedszkolnej w Krobi. 

Konkurs pod hasłem „ŚPIEWAMY PIOSENKI LUDOWE” organizowany był przez Gminne 

Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi oraz Przedszkole 

Samorządowe „Pod Świerkami” w Krobi. Nasze przedszkole reprezentowały trzy dziewczynki 

z grupy Pszczółek”: Maja Jankowska, Kalina Stachowiak oraz Natalia Waleńska. Występy 

oceniało jury w składzie: Agnieszka Szymkowiak, Krzysztof Polowczyk oraz Anna Chuda.  

Po skończonym występie każde dziecko otrzymało pamiątkowy upominek. Wśród laureatów 

konkursu znalazła się Natalia Waleńska, która zdobyła wyróżnienie. Gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów! 

 

Agata Norman 
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Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE 

11 maja 2018r. wszystkie przedszkolaki udały się do Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Pępowie. Tam, dzięki uprzejmości Pań bibliotekarek dowiedziały się na czym polega ich 

praca, z czego składa się książka oraz jak wygląda biblioteka i kącik czytelniczy.  

  

Bardzo serdecznie dziękujemy Paniom za poświęcony nam czas oraz przekazaną wiedzę. 

 

 

 

Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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WYCIECZKA DO LESZNA 

Dnia 21.05.2018r. grupy przedszkolne: "Motylki", "Biedronki", "Żabki", "Pszczółki"  

i "Ślimaczki" udały się na wycieczkę do Leszna. Pierwszym punktem wycieczki było kino 

CINEMA 3D, w którym obejrzeliśmy film animacyjny pt. "Kaczki z gęsiej paczki". Następnie 

udaliśmy się na lotnisko. Tam dzięki uprzejmości Pani dyrektor lotniska oraz Panów  

z Aeroklubu Leszczyńskiego dzieci zostały oprowadzone po hangarach, w których 

przechowywane są szybowce i samoloty. Dużym zainteresowaniem wśród starszaków cieszyła 

się lekcja pilotażu. Kolejnym punktem naszej wycieczki był wyjazd do Zaczarowanego Świata 

WMB. Wycieczka minęła nam bardzo szybko. Zmęczeni, zadowoleni i pełni wrażeń 

wróciliśmy do przedszkola. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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„RODZICE DZIECIOM” 

W ramach współpracy z rodzicami, wychowawca grupy Pszczółek podjął się 

zainscenizowana przy udziale rodziców przedstawienia teatralnego pt. „Kaczka Dziwaczka” 

Juliana Tuwima. Miała to być niespodzianka dla dzieci z Grupy Pszczółek z okazji Dnia 

Dziecka. Godne podziwu okazały się talenty aktorskie rodziców i zaangażowanie  

w przygotowania. Rodzice systematycznie uczęszczali na próby, zadbali też o wspaniałe stroje. 

Część rodziców pełniła funkcję dekoratorów, organizując dekorację oraz rekwizyty. Całość 

przedsięwzięcia sprawiła dzieciom mnóstwo radości i zabawy. Rodzicom należą się ogromne 

podziękowania za włożony wkład pracy i poświęcony czas. 

 

 

Agata Norman 
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KOCHAMY NASZE MAMY! 

Z okazji DNIA MATKI dzieci pod kierunkiem swoich pań przygotowały program 

artystyczny. Mali artyści w obecności zaproszonych gości recytowali wiersze, śpiewali 

piosenki oraz tańczyli. Mamy ze wzruszeniem słuchały i oglądały swoje pociechy.  

Po zakończonej części artystycznej, otrzymały prezent własnoręcznie wykonany przez dzieci 

oraz słodkie buziaki. Następnie wraz ze swoimi mamami spędziły miłe chwile na rozmowach 

przy kawie, soczkach oraz pysznych ciasteczkach. 
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 Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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DZIEŃ DZIECKA Z GMINNYM OŚRODKIEM KULTURY  

3 czerwca 2018r. w niedzielne popołudnie Gminny Ośrodek Kultury w Pępowie 

zaprosił wszystkie dzieci na festyn rodzinny z okazji ich piątkowego święta. Atrakcji było co 

niemiara. O godzinie 14:00 rozpoczął się przegląd piosenki przedszkolnej pt. "Od przedszkola 

do...". W przeglądzie udział wzięły dwie grupy przedszkolne: "Żabki" i "Pszczółki".  

Z grupy "Żabek" wystąpiły trzy duety:- Adamiak Szymon i Kacper Piotrowiak w piosence 

pt. "Całuski", Nikola Norman i Lena Otworowska w piosence pt. "Łąka", Aleksander 

Szymański i Tymoteusz Nowacki w piosence pt. "Kocham Cię". "Pszczółki" zaprezentowały 

pięć występów solowych: Natalia Waleńska w piosence pt. "Poszła Karolinka do Gogolina", 

Kalina Stachowiak w piosence pt. "Czarny baranie", Maja Jankowska w piosence pt. "Szła 

dzieweczka", Anna Krzyżosiak w piosence pt. "Kocham Cię", Anita Pazoła w piosence  

pt. "Tralala dla mamy". Za występy mali artyści otrzymali nagrody w postaci talonów  

oraz skarbonki. 
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Anita Basty, Agata Norman 
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„JEDZIE POCIĄG Z DALEKA” 

Dnia 04.06.2018r. dwie grupy starszaków "Żabki" i "Pszczółki" wybrały się  

na wycieczkę pociągiem do Leszna. Dzieci wraz z rodzicami zwiedziły dworzec PKP  

w Lesznie, następnie udaliśmy się na leszczyński deptak oraz rynek. Na rynku obejrzeliśmy 

ratusz, który uznawany jest za jedną z najpiękniejszych budowli w Polsce. Po zwiedzaniu 

przyszedł czas na odpoczynek. Przedszkolacy wraz z rodzicami zasiedli w kawiarni "Delicja", 

aby skosztować samych pyszności. Po słodkich deserach i pysznych kawach przyszła pora na 

spalanie kalorii. Dzieci rozpoczęły zabawę na torze przeszkód. Ostatnim punktem naszej 

wycieczki było puszczanie baniek na leszczyńskim rynku. Zmęczeni ale szczęśliwi wróciliśmy 

na dworzec PKP w Pępowie.  
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Anita Basty, Agata Norman 
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„WYCIECZKA DO PUSZCZYKOWA” 

W dniu 08.06.2018r. pogoda była piękna, słoneczna bez żadnej ciemnej chmurki. Grupa 

dzieci sześcioletnich wraz ze swoimi paniami i opiekunkami wybrała się na wycieczkę  

do Puszczykowa. Na miejscu czekało na nich wiele atrakcji. Dzieci zobaczyły duże repliki 

posągów egzotycznych bóstw oraz ołtarz ofiarnych Majów. W podziemiach oglądały 

"Tajemniczy Świat Indian". Następnie sześciolatki udały się do piramidy Cheopsa, gdzie 

widniały piękne egipskie malowidła, hieroglify oraz wysłuchały różnych opowieści 

związanych z tym miejscem. Potem weszły na pokład statku "Santa Maria" i z wielkim 

zaciekawieniem zaglądały w każdy kąt. Na koniec "Misie" i "Jeżyki" udały się do wilii 

Fiedlerów. Tam czekały na nich niesamowite eksponaty i pamiątki przywiezione  

przez Arkadego Fiedlera z wielu wypraw. Przedszkolaki z wycieczki wróciły bardzo 

zadowolone i pełne wrażeń. 
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Lidia Machowska, Mariola Tomczak 
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Z życia klas I-III 
 

 

 

SPOTKANIE ZE STRAŻAKIEM 

 

 

Dnia 4 maja 2018r. odbyło się spotkanie uczniów klasy 3c z ogniomistrzem  

z Państwowej Straży Pożarnej w Lubiniu panem Sławomirem Rypieniem – tatą Bartka. 

W trakcie spotkania zaproszony gość przybliżył słuchaczom na czym polega praca strażaka, 

jak należy zachowywać się w sytuacji, gdy jesteśmy świadkiem wypadku lub pożaru. 

Przypomniał numery pod jakie mogą dzwonić i jakie informacje przekazać wzywając pomocy. 

Dzieci uważnie słuchały, a także chętnie dzieliły się wiedzą, którą nabyły w trakcie nauki. 

Dowiedziały się, że straż pożarna oprócz gaszenia pożarów pomaga ludziom podczas 

wypadków samochodowych, powodzi oraz prowadzi wiele innych działań, które służą ludziom 

i ich bezpieczeństwu. Interwencje te są bardzo niebezpieczne i wymagają niecodziennej 

odwagi. Nasz gość zaprezentował umundurowanie i ekwipunek strażaka. Trzecioklasiści mogli 

przymierzyć specjalistyczny i jakże ciężki strój, w którym strażacy gaszą pożary. Duże 

zainteresowanie wywołał pokaz aparatu ODO i sygnalizatora bezruchu. Uczniowie mieli 

możliwość nauki wiązania węzłów oraz rozwijania węża pożarniczego. 

Dzięki spotkaniu z wyjątkowym gościem dzieci utrwaliły sobie wiadomości na temat 

bezpiecznych zachowań i zapobiegania sytuacjom zagrażającym życiu. Dziękujemy panu 

Rypieniowi za ciekawą i ważną lekcję. Z okazji święta świętego Floriana – patrona strażaków, 

które przypadało w dniu naszego spotkania, życzyliśmy wielu sukcesów  

i dziękowaliśmy za trud i ofiarną służbę. 
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Beata Kaczmarek 
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ZNAM SYMBOLE NARODOWE 

 

W ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, uczniowie 

klas edukacji wczesnoszkolnej wzięli  udział w konkursie pt. „Znam symbole narodowe”. 

Celem konkursu było popularyzowanie wśród najmłodszych uczniów naszej szkoły wiedzy  

o symbolach narodowych oraz budzenie w nich patriotycznych postaw. Zadaniem uczestników 

konkursu było poprawne uzupełnienie karty konkursowej i wrzucenie jej  

do skrzynki. Na wykonanie zadań dzieci miały czas od 24 kwietnia do 7 maja 2018 roku.  Jury  

oceniało merytoryczną zawartość  prac konkursowych oraz ich ortograficzną  poprawność. 

Spośród 75 kart konkursowych aż 34 zawierały błędy, więc zgodnie  

z regulaminem konkursu te karty nie brały udziału w losowaniu nagród. Uczestnicy wykazali 

się świetną znajomością polskich symboli narodowych, natomiast muszą popracować  

nad ortografią. Poprawnie wypełnione karty wzięły udział w losowaniu nagród. Laureaci 

otrzymali piękne albumy z serii ,,Poznaj swój kraj ‘’ pod tytułem ,,Polska moja Ojczyzna”. 

Nagrody książkowe otrzymali: 

- Anna Olejniczak (kl.3c) 

- Klaudia Stachowiak (kl.3b) 

- Kacper Bzdęga (kl.2a) 

- Filip Zjeżdżałka (kl.2a) 

- Jonasz Nowacki (kl.2a) 

- Cezary Ptak (kl.1a) 

- Julia Wojtaszek (kl.1a) 

- Wojciech Wyzujak (kl. 1a) 

- Wojciech Stefaniak (kl.1a) 

- Krystian Beck (kl.1a) 

 

Serdecznie  gratulujemy! Wszystkim uczniom życzymy powodzenia w kolejnych 

konkursach. 
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Arleta Sierszulska, Alicja Olszak 

 

 

WYJAZD NA PRZEDSTAWIENIE DO KROBI 

 

 

W czwartek, dziesiątego maja uczniowie klasy drugiej i klas trzecich wybrali się  

na spektakl teatralny pt. „Przydasie - przygoda niewielka Guzika z Pętelką” w wykonaniu 

aktorów z Teatru FORM.ART, który odbył się w kinie „Szarotka" w Krobi. 

Bohaterowie sztuki, Antek i Amelka, mieszkają z rodzicami w przytulnym mieszkanku. 

Niestety, jak to czasem z dziećmi bywa, mają kłopoty z utrzymaniem porządku  

i wykonywaniem swoich obowiązków. Wolą bawić się, niż odrabiać lekcje, a zamiast sprzątać, 

wrzucają śmieci do szuflady. Kiedy dzieci idą spać, w ich pokoju pojawiają się Przydasie - 

małe krasnoludki, które ze śmieci porzuconych przez dzieci budują sobie mieszkanka i 

fantastyczne wehikuły. Dokańczają prace domowe, przyszywają urwane guziki 

i wszystko sprzątają. Dzieci były zachwycone sztuką. Z pewnością każdy z nas chętnie 

zaprzyjaźni się z takim Przydasiem 😊! 

Jolanta Durczewska, Beata Kaczmarek, Violetta Rolnik, Alicja Olszak 



Życie Szkoły. Nr 74   Cz.1. Maj – czerwiec 2018 

 

23 
 

 

NIE MA ŚMIECI, SĄ SUROWCE! 

 

Dnia 21 maja 2018r. uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej w Pępowie  

i w Skoraszewicach uczestniczyli w zorganizowanym przez Komunalny Związek Gmin 

Regionu Leszczyńskiego turnieju odpadowym z okazji „Dnia bez śmiecenia”. Zmagania miały 

charakter zawodów sportowych z elementami edukacyjnymi dotyczącymi prawidłowego 

postępowania z odpadami komunalnymi, a w szczególności zasad ich segregacji. Każda z klas 

miała swojego patrona z Drużyny Segregolandii: klasa 3a – Petunia, klasa 3b – Papa Pier, klasa 

3c – Szkłak zielony, klasa 3 SP Skoraszewice – Szkłak biały. 

W pierwszej konkurencji uczniowie zaprezentowali stroje odpadowe. Komisja 

konkursowa miała nie lada problem z wyłonieniem zwycięzcy, ponieważ wszystkie stroje były 

bardzo kreatywne i pomysłowe. W kolejnych sportowych zmaganiach drużyny strącały 

„petowe” kręgle, toczyły piłkę z gazety, rzucały odpadem do celu, a w „kartonowej gąsienicy” 

przekazywały pomiędzy nogami kartonik po chusteczkach higienicznych. Dużo emocji 

wzbudziło zgniatanie plastikowych butelek na czas przez 3 przedstawicieli poszczególnych 

grup. Po rywalizacjach sportowych klasy uczestniczyły w Quizie. Przedstawiciel każdej 

drużyny, po konsultacji z zespołem odpowiadał na pytania dotyczące segregacji odpadów 

komunalnych. 

Na koniec zsumowano punkty – kolorowe plastikowe nakrętki, które drużyny 

otrzymywały po zakończonych konkurencjach. Chociaż poziom był wyrównany to ostatecznie 

zwyciężył Szkłak zielony, II miejsce – Szkłak biały, III miejsce – Papa Pier,  

IV – Petunia. 

Wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie otrzymali drobne upominki. Turniej można 

uznać za bardzo udany.  
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Beata Kaczmarek, Violetta Rolnik, Alicja Olszak 

 

 

PIKNIK RODZINNY 

 

 

W piątkowe popołudnie, 25 maja 2018 r. dzieci z klasy 1a po raz kolejny spotkały się 

ze swoimi najbliższymi na terenie Orlika przy  szkole w Pępowie. Wspólna, rodzinna zabawa 

staje się już tradycją- w ten sposób świętujemy Dzień Mamy, Dzień Taty i Dzień Dziecka. Nad 

atrakcyjnym przebiegiem pikniku czuwał zaprzyjaźniony DJ Ryszard Rogala. Podziw budzi 

zaangażowanie, sprawność organizacyjna i  chęć wspólnej zabawy wśród rodziców. Wszystkim 

serdecznie dziękuję za perfekcyjne przygotowanie uroczystości oraz aktywnie  

i wesoło spędzony czas.  
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Arleta Sierszulska 

 

 

 

SEKRETY BARW W ROGALINIE 

 

 

 Dnia 30 maja 2018 roku uczniowie klas 1a i 1b uczestniczyli w szkolnej wycieczce  

do Rogalina. Podczas pobytu w pięknej siedzibie magnackiego rodu Raczyńskich dzieci 

zwiedziły pałac, ogród w stylu francuskim oraz rozległy park krajobrazowy wraz  

z zabytkowymi dębami. Bardzo ciekawym i niezwykłym przeżyciem dla  uczestników wyjazdu 

były zajęcia muzealne pt. ,,Sekrety barw” przeprowadzone w przypałacowej galerii obrazów. 

Był  również czas na piknik i odpoczynek na świeżym powietrzu. 

 



Życie Szkoły. Nr 74   Cz.1. Maj – czerwiec 2018 

 

29 
 

 

 

Małgorzata Andrzejewska, Arleta Sierszulska 



Życie Szkoły. Nr 74   Cz.1. Maj – czerwiec 2018 

 

30 
 

 

MATEMATYKA KRÓLOWA NAUK 

 

Po raz drugi nauczycielki Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach zorganizowały 

Powiatowy Turniej Matematyczny MAT – TUR o tytuł najlepszej drużyny matematyków klas 

trzecich. Turniej odbył się 29 maja 2018r. Na konkurs przyjechali matematycy z sześciu szkół 

naszego powiatu: SP w Borku Wielkopolskim, SP nr 5 w Gostyniu, SP w Nieparcie, SP 

 w Pępowie, SP w Sułkowicach, SP w Zimnowodzie oraz drużyna gospodarzy. Naszą szkołę 

reprezentował trzyosobowy zespól w składzie: Bartosz Krzyżosiak uczeń klasy 3c, Grzegorz 

Marciniak uczeń klasy 3a, Mateusz Rolnik uczeń klasy 3b. 

Uczniowie mieli do rozwiązania 13 zadań. Były one trudne, wymagające  

od zawodników logicznego myślenia, szybkiego rachunku pamięciowego, wyobraźni 

przestrzennej, umiejętności posługiwania się zegarem, kalendarzem. Dodatkowym 

utrudnieniem był ograniczony czas na rozwiązanie zadania. Naszym reprezentantom kibicowali 

uczniowie klasy 3c, którzy z entuzjazmem skandowali hasło „Chociaż dużą wiedzę macie, to  

z Pępowem nie wygracie”. Po dwugodzinnych zmaganiach okazało się,  

że największą liczbę punktów, a zarazem tytuł najlepszej drużyny matematyków, zdobyły 

uczennice ze SP w Gostyniu. Miejsce drugie wywalczyli reprezentanci SP w Borku Wlkp.,  

a trzecie ze SP w Zimnowodzie. Nasi uczniowie uplasowali się na 5. pozycji. 

Gratulujemy Bartkowi, Grzesiowi i Mateuszowi uzyskanego wyniku i życzymy 

dalszego zapału do zgłębiania wiedzy matematycznej. 
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DZIEŃ DZIECKA W PRACOWNI KRAWIECKIEJ 

 

Pierwszy czerwca w tym roku przypadał na dzień wolny od zajęć szkolnych, dlatego 

uczniowie naszej szkoły obchodzili swoje święto w poniedziałek 4 czerwca. Tego dnia nie było 

lekcji, a obchody Dnia Dziecka wypełniały miedzy innymi  gry i zabawy edukacyjne  

i sportowe. Wychowankowie klasy 3c wraz z paniami Beatą Kaczmarek i Marzanną Galeją 

udali się do pracowni krawieckiej „Viki” pani Iwony Paluszkiewicz, mamy jednego z uczniów. 

Dzieci zapoznały się z wyposażeniem zakładu krawieckiego, przyborami potrzebnymi 

krawcowej do pracy oraz wyglądem i sposobem działania maszyny do szycia. Krawcowa 

opowiadała o swojej pasji do szycia oraz omówiła kolejne etapy szycia sukni. Następnie dzieci 

pod czujnym okiem krawcowej samodzielnie uszyły zabawkę – kotka, którą zabrały ze sobą do 

domu.  

Na zakończenie świętowania pani Iwona Paluszkiewicz przygotowała miłe i smaczne 

przyjęcie w ogrodzie. Grom i zabawom nie było końca, a desery lodowe chłodziły w ten 

słoneczny upalny dzień. 

Serdecznie dziękujemy pani Iwonie Paluszkiewicz za ciekawą lekcję projektowania 

 i szycia oraz wspaniały pobyt i gościnę. 
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