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Sprawozdanie z wymiany
Dnia 15 września 2018 r. wyruszyliśmy autokarem do zaprzyjaźnionej szkoły
Verbundschule w Hille w Niemczech. Wyjazd był zorganizowany w ramach wymiany
międzyszkolnej.
Z Pępowa wyjechaliśmy o godzinie 8.00, a po 10 godzinach jazdy dotarliśmy
na miejsce. W Hille zostaliśmy przydzieleni do poszczególnych rodzin, z którymi później
wróciliśmy do domów. Niedzielę spędziliśmy wspólnie ze swoimi niemieckimi rodzinami
i przyjaciółmi. Następnego dnia udaliśmy się do szkoły. Na początku zwiedziliśmy część sal
lekcyjnych, boisko sportowe oraz stołówkę, gdzie czekał na nas smaczny posiłek.
Uczestniczyliśmy również w zajęciach

z informatyki, na których nauczyliśmy się

przygotowywać podkład muzyczny do filmu, oraz w lekcji techniki, podczas której składaliśmy
autko na baterię solarną. Resztę dnia spędziliśmy w gronie rodziny. We wtorek wybraliśmy się
pociągiem do Kolonii. Najpierw zwiedziliśmy katedrę pod wezwaniem św. Piotra
i Najświętszej Maryi Panny, a następnie Muzeum Czekolady Lindt. Wszystkim uczniom,
zarówno polskim jak i niemieckim, bardzo spodobało się to miasto. W środę ponownie
udaliśmy się do szkoły. Na zajęciach z techniki dokończyliśmy składanie auta, a później odbyła
się lekcja poświęcona globalnemu ociepleniu. Wieczorem większość uczniów miała
zorganizowane przyjęcie pożegnalne. Czwartek był ostatnim dniem pobytu u naszych
sąsiadów. Przed szkołą wspólnie zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie i pożegnaliśmy się z naszymi
niemieckimi przyjaciółmi. Z wielkim smutkiem wsiedliśmy do autokaru i wyruszyliśmy
w drogę powrotną do Polski. Bardzo spodobały nam się niemiecka kultura, język oraz kraj.
Z pewnością wszyscy będą tęsknić, ale na szczęście wspomnienia zostaną na długo
w naszej pamięci. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy.
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Nadia Sudolska, Dominika Marciniak
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Archeomarket, od wymiany po stragany – promocja na wiedzę.
17 września br. uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami wybrali się na XXIV Festyn
Archeologiczny w Biskupinie „Archeomarket, od wymiany po stragany – promocja
na wiedzę”.
Wycieczkowicze obejrzeli

dwie inscenizacje. Pierwsza z nich - „Rzymska wyprawa

po bursztyn i walki gladiatorów” - dotyczyła handlowania w przeszłości, czyli wymiany
towaru za towar. Druga inscenizacja nosiła tytuł „Wielbłąd w prezencie – o Cesarzu
i Mieszku historia. Bitwa wojów wczesnośredniowiecznych”.
W tym dniu uczniowie uczestniczyli w grze terenowej, w celu lepszego poznania całej
osady. To zajęcie bardzo zaktywizowało uczniów, a opiekunowie z satysfakcją obserwowali
swoich podopiecznych, którzy z wielkim zaangażowaniem rozwiązywali kolejne zagadki.
W drodze powrotnej wstąpiliśmy do katedry w Gnieźnie, gdzie dzieci w bardzo ciekawy
sposób zapoznały się z historią Drzwi Gnieźnieńskich.
Na zakończenie wycieczki udaliśmy się do McDonald’s, aby odpocząć i posilić się
przed powrotem do domu.
Kolejny udział w Festynie Archeologicznym uznajemy za udany.
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Arleta Adamek, Lidia Muszyńska, Ewa Fabisiak

„Dywizjon 303. Historia prawdziwa” – film, który robi wrażenie.
W piątek, 21 września 2018 r. stu dziewięciu uczniów starszych klas pępowskiej szkoły
udało się pod opieką nauczycieli do kina w Krobi na film pt. „Dywizjon 303. Historia
prawdziwa” w reżyserii Denisa Delića. Organizatorem wyjazdu była nasza polonistka
p. Mirosława Bigaj.
Po dotarciu do kina wszyscy zniecierpliwieni czekaliśmy na rozpoczęcie seansu
filmowego. Zaczął się nieciekawie, gdyż obsługa kina na początku zapomniała odsłonić
kurtynę i pierwsze kadry były słabej jakości. Reszta projekcji jednak odbyła się sprawnie. Film
„Dywizjon 303. Historia prawdziwa” powstał na podstawie słynnej książki Arkadego Fiedlera.
Losy walczących w bitwie o Anglię, latem 1940 r., polskich lotników: Witolda Urbanowicza,
Jana Zumbacha czy Witolda Łokuciewskiego zapierały nam dech w piersiach. Mogliśmy
podziwiać

ich

odważne,

ryzykowne,

wręcz

brawurowe

wyczyny

w

powietrzu.

Obserwowaliśmy również, jak zmieniała się opinia Anglików o polskich pilotach, którzy
początkowo niedoceniani i wyśmiewani, stali się legendą.
Oliwia Bogdańska, kl. VII b
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Myślę, że jest to film godny polecenia, ponieważ każdy znajdzie w nim coś dla siebie.
Ja myślami wracam do sceny przedstawiającej lotników, którzy mimo, że nie mieli polskiego
nazwiska z podniesioną dumnie głową mówili, że są Polakami. Widać po tym, że nasi piloci
zyskali szacunek i byli dla innych wzorem do naśladowania. Na końcu filmu zobaczyliśmy
zdjęcia i nazwiska polskich lotników, których dokonania były na tyle wspaniałe, że w oparciu
o ich historię powstała książka Arkadego Fiedlera, a teraz jej ekranizacja.
Nina Borowczyk, kl. III a G
Film „Dywizjon 303” opowiada o losach polskich lotników walczących w bitwie
o Anglię. Bardzo podobały nam się świetnie pokazane pojedynki lotnicze. Dowiedzieliśmy się
również, jak wyglądało codzienne życie polskich pilotów w Anglii. Jedną z najbardziej
wzruszających scen był moment, kiedy na wieść o śmierci kolegów, odpoczywający w barze
polscy piloci zaśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego” i tańczyli w ciszy. Świetna muzyka oraz gra
aktorska współtworzyły klimat filmu. Bardzo podobała nam się gra Macieja Zakościelnego
w roli Jana Zumbacha oraz Piotra Adamczyka w roli Witolda Urbanowicza. Z całego serca
polecam wszystkim ten film, z chęcią pojechałabym go obejrzeć jeszcze raz.
Aleksandra Paluszkiewicz, kl. VII b

II SZKOLNY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA - 28 WRZEŚNIA 2018

Jak co roku, w ostatni piątek września obchodzony jest Światowy Dzień Tabliczki
Mnożenia. W związku z tym, w dniu 28 września matematycy zorganizowali zabawy
i konkursy oparte właśnie na działaniach mnożenia oraz dzielenia i tym samym odbył się
II SZKOLNY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA.
Co się działo? Niektórzy uczniowie, wzorem ubiegłego roku, ubrali koszulki
własnoręcznie przyozdobione działaniami mnożenia i dzielenia w zakresie 100. Głównym
punktem programu było wyłonienie mistrzów tabliczki mnożenia w różnych kategoriach
i w tym celu ochotnicy z klas IV – VI podczas przerw zmagali się z tabliczką mnożenia, biorąc
udział w konkursie. Zadaniem uczniów było obliczenie trzydziestu działań w określonym
czasie. Najstarsi uczestnicy mieli na to zadanie zaledwie minutę, najmłodsi dwie minuty.
Pod czujnym okiem organizatorów, w pracach komisji wzięli udział uczniowie klasy ósmej.
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Trzecim punktem programu tego dnia

była zabawa ruchowa na świeżym powietrzu.

Uczniowie otrzymali zawieszki, na których były zapisane działania

lub wynik mnożenia

czy też dzielenia w zakresie 100. Uczniowie musieli dobrać się w pary, dopasowując wynik
do działania. Dodatkową zaletą tej zabawy był fakt, że połączone

ze sobą dwa elementy

układanki na odwrocie mieściły matematyczne ciekawostki lub pojęcia matematyczne i ich
tłumaczenie w języku angielskim. Dla najstarszych uczniów szkoły podstawowej przewidziano
konkurs, wykorzystując technologię komputerową. Ochotnicy z klas VII i VIII zadania
rozwiązywali przy pomocy platformy Kahoot. Każdy uczeń pracował na swoim stanowisku
komputerowym i aby przystąpić do rozwiązywania, wszyscy musieli się zarejestrować. Wtedy
na projektorze przez określony czas wyświetlane były kolejne zadania, a uczniowie udzielali
odpowiedzi na swoich komputerach. W konkursie oceniana była nie tylko wiedza, ale też
szybkość udzielania odpowiedzi.
Podczas Szkolnego Dnia Tabliczki Mnożenia osiągnięto wyznaczone cele, jakimi były:
rozwijanie zainteresowań matematycznych, inspirowanie uczniów do doskonalenia znajomości
tabliczki mnożenia, kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji i radzenia sobie ze stresem.
Dziękujemy za ogromne zaangażowanie uczniów biorących udział w zabawach,
konkursach i pracach komisji.

Zespół nauczycieli matematyki
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Podsumowanie konkursu niepodległościowego
W konkursie historycznym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości wzięli
udział uczniowie klas VI – VIII szkoły podstawowej oraz III kl. gimnazjum. Uczestnicy etapu
klasowego wypełniali kupon konkursowy zawierający zadania związane z 100. rocznicą
odzyskania niepodległości oraz 100. rocznicą wybuchu powstania wlkp. Aby znaleźć się
w gronie półfinalistów, trzeba było uzyskać 34 pkt. Do półfinałowej rywalizacji stanęło 13
uczniów. Półfinał odbył się w środę, 10 października 2018 r. i miał formę krótkiego testu.
Aby przygotować się do jego rozwiązania, półfinaliści otrzymali materiały edukacyjne.
Wyniki półfinału:
1. Piotr Guzikowski kl. VII a
2. Joanna Wolsztyniak kl. III c
3. Roksana Twardowska kl. III c
4. Łukasz Olszak kl. VIII b
5. Karolina Paris kl. III a
6. Wiktor Paluszkiewicz kl. VIII a
7. Sławomir Michalski kl. VIII a
8. Wiktoria Stanisławska kl. III c
9. Wiktoria Mierzyńska kl. III b
10. Maria Fabisiak kl. VII a
11. Amelia Koncewicz kl. VII a
12. Wanessa Knuła kl. VII a
13. Klaudia Nowacka kl. VIa
W powiatowym konkursie „Polonia Restituta”, który odbył się 30 X 2018 r.
w Gostyniu, reprezentowali nas Piotr Guzikowski, Joanna Wolsztyniak i Roksana
Twardowska. Piotr Guzikowski wywalczył IV miejsce w konkursie powiatowym.
Zwycięzcom konkursu niepodległościowego gratulujemy wiedzy, a wszystkim jego
uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie.
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Uczestnicy powiatowego konkursu „Polonia Restituta” w auli gostyńskiego liceum.

Mirosława Bigaj, Lidia Muszyńska
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Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

Jak co roku, uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli uczestniczyli w Zjeździe
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie. Przybyliśmy na Jasną Górę, aby świętować
100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 40. rocznicę wyboru kard. Karola
Wojtyły na Stolicę Piotrową. W spotkaniu wzięło udział ponad 14 tys. osób reprezentujących
ok. 300 szkół z całej Polski, a także przedstawiciele szkół z Białorusi. Kulminacyjnym
momentem była Msza św. celebrowana o godz. 11.00 pod przewodnictwem abp. Mieczysława
Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego i bp. radomskiego Henryka Tomasika, duszpasterza
rodziny szkół papieskich w Polsce. Przed Mszą św. uczniowie wypuścili w niebo balony jako
znak uniesienia ich serc

do nieba, by jak Jan Paweł II być świętymi. Arcybiskup Mokrzycki

podkreślał w homilii, że Jan Paweł II był ojcem, zwłaszcza dla młodych ludzi, o których
bardzo się troszczył i którym stawiał trudne zadania. Podczas uroczystej eucharystii
nie zabrakło też pieśni bliskich

naszemu Papieżowi. Odśpiewany został również hymn

Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

Na pamiątkę tego spotkania wszyscy otrzymaliśmy

pielgrzymkowy znaczek oraz różaniec. Ciepło i słońce towarzyszyły nam przez cały dzień.
Około godz. 14.00 wyruszyliśmy w drogę powrotną.
Wróciliśmy bardzo zadowoleni i bogatsi w duchowe, wewnętrzne przeżycia.

Maria Fabisiak
Amelia Koncewicz
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DZIEŃ PAPIESKI

„Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto „rozdaje”, kto zdolny jest dawać.”
Jan Paweł II

„Promieniowanie Ojcostwa” – to tegoroczne hasło Dnia Papieskiego, który już po raz
osiemnasty obchodzony jest w Polsce. 14 października odbyła się zbiórka pieniędzy
na „żywy pomnik” Papieża – Polaka: stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin.
Jak co roku, uczniowie naszej szkoły chętnie włączyli się do tego przedsięwzięcia.
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W tym roku młodzież pod opieką nauczycieli kwestowała przy kościele w Pępowie. Zebrana
kwota to 3.016,20 zł. Pieniądze przesłane zostały do Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”,
a następnie na stypendia dla młodzieży biednej, ale bardzo zdolnej.
Dziękujemy

wszystkim,

którzy

przyczynili

się

do

zorganizowania

zbiórki,

za zaangażowanie i ofiarność.
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Danuta Szczęsna, Anna Raczkiewicz

Zacząć wszystko od nowa ...
Dnia 19 X 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Pępowie odbył się program
profilaktyczny pt. Jutro jest... wtedy pochylisz się nad sobą w wykonaniu Jarosława Wajka,
byłego lidera zespołu Oddział Zamknięty. Wzięli w nim udział uczniowie gimnazjum oraz klas
VII i VIII SP w Pępowie i Skoraszewicach. Program poruszał tematy uzależnień alkoholowych,
narkotykowych oraz chwil życiowego zagubienia. Muzyk przekonywał, że narkotyki potrafią
zrujnować życie i przekreślić wszystko, co się osiągnęło. Bo naprawdę to tylko imitacje
szczęścia, które w końcu gasną, a człowiek zostaje sam, bez nikogo bliskiego, z myślami
samobójczymi. Świadectwo Jarka Wajka tylko nas w tym utwierdziło. Sam kiedyś był
narkomanem, ale śmierć przyjaciela zupełnie odmieniła jego życie. Zrozumiał, co tak naprawdę
jest ważne. „Osobą”, która oświeciła mu drogę do nawrócenia, był Bóg. Gość przyznał też,
że każdy powinien mieć kogoś bliskiego, kogoś, kto zaspokoi poczucie bezpieczeństwa i troski.
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Opowiadał z wielką wrażliwością, umiejętnie łącząc słowa z poruszającymi piosenkami
pobudzającymi wewnętrznego ducha walki ze złem.
Recital był bardzo edukacyjny i przystępny dla nas, młodych ludzi, dopiero
wkraczających w wielki świat niespodzianek i niebezpieczeństw. Skłonił nas do refleksji
i przemyśleń nad sobą, nad swoim postępowaniem.
Joanna Wolsztyniak, kl. IIIc G
Uważam, że takie spotkania powinny się częściej odbywać, ponieważ historie z życia
wzięte bardziej przekonują odbiorców, że nie warto sięgać po używki. Najważniejsze to być
dobrym dla drugiego człowieka, reagować na zło i ludzkie cierpienie. Szanować siebie
oraz innych.
Wiktora Stanisławska, kl. IIIc G
Wokalista mówił o trudnym czasie, jakim jest dorastanie, o samotności i pozostaniu
zawsze sobą. Przestrzegał przed zażywaniem narkotyków lub innych środków odurzających.
Wspominał swoją wielką przemianę, do której przyczyniła się śmierć (przedawkowanie
narkotyków) bliskiej mu osoby, przyjaciela Ryśka Riedla, wokalisty zespołu Dżem. To właśnie
wtedy Jarosław Wajk zrozumiał, że musi iść na odwyk, ponieważ sam sobie nie poradzi.
Zaczął postrzegać życie nie tylko jako czas na picie alkoholu czy branie narkotyków,
ale przede wszystkim jako czas dla bliskich mu osób, czas na miłość i prawdziwych przyjaciół.
Moim zdaniem była to bardzo pouczająca lekcja.
Roksana Twardowska, kl. IIIc G

Spotkanie z Jarosławem Wajkiem
W piątek, 19 października 2018 r. wraz z innymi uczniami klas VII, VIII SP i III
gimnazjum wzięłam udział w spotkaniu z byłym wokalistą zespołu "Oddział Zamknięty",
panem Jarosławem Wajkiem.
Gdy zajęliśmy miejsca w sali pępowskiego GOK–u, na scenę wszedł pan Wajk.
Po przywitaniu się z nami chwycił gitarę i zaczął grać jeden z najsłynniejszych utworów swego
15
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byłego zespołu. Wsłuchałam się w tekst i już wtedy coś we mnie "zaiskrzyło" - wiedziałam,
że to nie będzie kolejny nudny wykład. Na początku p. Jarosław opowiadał o "Oddziale
Zamkniętym", w którym śpiewał w latach 80. i 90. Powrócił do swego zespołu na krótko
po 20 latach, lecz po 8 miesiącach znów zakończył współpracę, tym razem na zawsze.
Następnie gość wyjaśnił nam hasło: "Sex, Drugs and Rock & Roll". Powiedział wprost,
że w życiu nie liczy się tylko seks lub zasypywanie się prochami, tylko odkrycie samego siebie
oraz poczucie wsparcia od innych ludzi. "Kim byłby sam wokalista bez reszty zespołu?
Kim perkusista i inni?" - to zdanie miało dla mnie drugie dno, które brzmi: bez pomocy innych
ludzi nie zaszlibyśmy zbyt wysoko, inni są naszymi szczebelkami drabiny, na której szczycie
jest nasz upragniony cel lub sam sens życia.
Kolejnym tematem poruszonym przez p. Wajka była potrzeba bliskości i przyjaźni.
Wiedziałam, że powstrzymywanie się od płaczu to będzie nie lada wyczyn. Wzięłam głęboki
wdech i zaczęłam słuchać. Wokalista podzielił się z nami wzruszającą historią, która wydarzyła
się podczas wspólnego koncertu dwóch zespołów: "Oddział Zamknięty" oraz "Dżem". Występ
odbył się w katowickim Spodku. Pan Jarosław pierwszą piosenkę zadedykował Ryszardowi
Riedlowi, czyli wokaliście "Dżemu", który po usłyszeniu dedykacji w pośpiechu wbiegł
na scenę, przytulił swojego przyjaciela i razem zaczęli płakać. W tej chwili poczułam parę łez
na moich policzkach, ale nie byłam sama. Zauważyłam, że pan Wajk również się wzruszył.
Do dzisiaj pamiętam zdanie, które wtedy padło: "A ty... pamiętasz wspólnie przepłakaną
chwilę z bliską ci osobą? A może... tej osoby nie masz?". To jedno małe zdanie doprowadziło
mnie do łez. Kolejną piosenkę artysta dedykował "osobom, które nie zaznały takiej chwili
i nie posiadają takiego człowieka".
Potem solista przeszedł do kolejnego wątku, który nazwę: „szczera prawda o świecie
i ludziach”. Rozmowa polegała na bliższym pokazaniu brutalnej rzeczywistości życia
nastolatków i nie tylko. Pan Jarosław mówił o dręczycielach, czyli "paczkach", które czerpią
przyjemność ze smutku innych, "słabszych ogniw". Opowiadał, że w jego szkole były tak
zwane „pożegnania”. Rodzice gnębionych uczniów wysyłali ich do innych szkół lub nawet
internatów. Gość opowiadał też o "ucieczce" w narkotyki lub samookaleczaniu się. Uświadomił
nam, że "w każdej szkole, wsi, a nawet ulicy jest przynajmniej jedna osoba dręczona
lub dręcząca kogoś". To było kolejne zdanie, które dało mi nie lada zagadkę do rozwiązania,
a mianowicie: skoro tyle osób to robi, trzeba zareagować. Ale.. jak?
Następny temat rozpoczęło zdanie, które utkwiło mi w pamięci aż do dziś: "Teraz sobie
pomyślicie: Co ten starszy pan może o tym wiedzieć? Otóż... mam na swoim koncie tak zwaną
1PS, co oznacza: jedna próba samobójcza..." i opowiadał o dążeniu do perfekcji
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i kompleksach. Ktoś powie: „Przecież każdy ma kompleksy, więc po co to poruszać?". Jednak
nikt nie zapyta: „Dlaczego masz kompleksy?". Artysta porównał nasz styl życia do "wyścigu
szczurów". Każdy chce być idealny, piękny, bogaty. Po prostu perfekcyjny, lecz wszędzie jest
jakiś haczyk. Im dalej dobiegniesz, tym więcej przeszkód masz przed sobą. "Pomyśl czasem...
Czy nie warto się w tym durnym biegu zatrzymać?" Po tych słowach dosłownie mnie
"zatkało". Przecież ja też biegnę w tym wyścigu... i to był moment, którego nie potrafię opisać.
To był taki rodzaj emocji, który trzeba po prostu poczuć, zrozumieć...
Wtedy p. Wajk zaczął mówić o "tej jednej osobie, dla której poświęciłbyś wszystko".
Serce zaczęło mi szybciej bić. Pan Jarosław porównał tę osobę do kolan, powiedział,
że w życiu napotykamy wiele "kolan". Dla jednych będziemy zbyt grubi, dla innych zbyt
chudzi, ale w końcu znajdziemy te kolana, na których będziemy mogli usiąść, a do ich
właściciela przytulić się i mu zaufać. W końcu znajdziemy tę osobę, która będzie potrafiła nas
kochać mimo naszych niedoskonałości. To zdanie to był dla mnie cios, ale nie negatywny.
Było dla mnie czymś więcej niż tylko połączonymi słowami... W kolejną piosenkę
nie wsłuchałam się zbyt mocno, ponieważ cały czas myślałam o tamtym zdaniu.
Na zakończenie gość opowiadał o domu i rodzicach, o staraniach rodziców, abyśmy byli
"szczęśliwi" i wykształceni. Teoretycznie robią dla nas wszystko, ale często nie wiedzą, „czym
jest wszystko dla nas". Każdy rodzic chciałby, aby jego dziecko miało świadectwo z paskiem
lub piątkę z matematyki, ale żaden z nich nie spyta, czego my chcemy. Prawda jest taka,
że czasem to rodzice popędzają nas w tym chorym wyścigu. Niejeden rodzic pewnie
by zaprzeczył, ale niestety to jest prawda. "Wszystko wynosimy z domu". Ostatnią piosenkę
pt. "Dom" wokalista zadedykował swojemu nieżyjącemu bratu.
Kiedy gość podziękował nam za wysłuchanie i sam przyznał się do wzruszenia,
rozejrzałam się po sali i zauważyłam, niestety, że część uczniów nie była w ogóle
zainteresowana tą rozmową. Z całego serca podziwiam pana Wajka za ogromną odwagę. Mało
który człowiek tak otwarcie opowiadałby o swoim życiu. Wyciągnęłam z tej rozmowy wiele
cennych lekcji, lecz wolałabym je zostawić dla siebie. Gdy wstałam z krzesła, szybko
podeszłam do pana Jarka i cicho powiedziałam "dziękuję". Pomimo hałasu, usłyszał mnie.
Kiwnął głową i się uśmiechnął.
Po

przyjściu

do

domu

chwyciłam

telefon,

zadzwoniłam

do

przyjaciela

i podziękowałam mu za to... że jest.
Weronika Krzywy, klasa VII b
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Konkurs wiedzy o Janie Pawle II w Świętnie
23 października odbył się I wojewódzki konkurs wiedzy o Janie Pawle II w Świętnie.
Naszą szkołę reprezentowali zwycięzcy etapu szkolnego: Nikodem Waleński, Michał Gierlik
i Wiktoria Olejniczak. Opiekunem był ksiądz Jędrzej Jaworski.

Wyruszyliśmy w drogę o godzinie 5.30, aby dotrzeć na miejsce przed ósmą. Na miejscu
serdecznie nas przywitano. Wszyscy uczestnicy zgromadzili się w hali sportowej,
wraz z uczniami tamtejszej szkoły noszącej imię Papieża Polaka. Podczas uroczystej akademii
wysłuchaliśmy informacji o życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Była to okazja,
aby skonfrontować stan swojej wiedzy. Przed udaniem się na zmagania, wciąż jeszcze
zestresowanym uczestnikom konkursu, otuchy dodały słowa Dyrektora Szkoły: „Wszyscy już
jesteście zwycięzcami”. Konkurs dzielił się na dwa etapy. Test trwał 45 minut. W trakcie 30 minutowej przerwy jury sprawdziło testy, a my mieliśmy okazję dopingować młodszych
uczestników konkursu z klas 1-3. Było to bardzo widowiskowe - pytania z wiedzy przeplatane
zadaniami sportowymi, bo przecież sam Jan Paweł II uprawiał sport i zachęcał
do wszechstronnego rozwoju. Następnie usłyszeliśmy wyniki klasyfikacji - po zsumowaniu
naszych punktów, czyli drużyny z Pępowa, okazało się, że do podium zabrakło zaledwie 1,5
punktu.
18
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Odbył się również II etap, w którym 3 pierwsze zespoły podjęły się rozwiązywania
bardziej złożonych zadań o Papieżu i 100-leciu Odzyskania Niepodległości. Następnie
udaliśmy się na obiad. Poczęstowano nas grochówką z kotła i plackiem.
Na zakończenie przeszliśmy do hali, w której odbyło się przedstawienie zwycięzców.
Laureatami okazali się: 1. miejsce zajęła SP nr 1 w Wolsztynie; 2. miejsce SP w Starym
Widzimiu; 3. miejsce SP w Obrze. Natomiast my zajęliśmy 4. miejsce, na 8 drużyn
uczestniczących w konkursie. Wszystkie zespoły otrzymały upominki i dyplomy.
Uważam, że to były miło spędzone chwile, podczas których można było pogłębić swoją
wiedzę o Janie Pawle II, poznać nowe osoby oraz zdobyć nowe doświadczenia.
Wiktoria Olejniczak

Jesienne mobile

W tym roku szkolnym, uczniowie klas ósmych uczestniczą w zajęciach rozwijających
kreatywność rękodzielniczą. Mogą tworzyć, a jednocześnie bawić się i zdobywać wiedzę.
Zajęcia te dostarczają wielu wrażeń i sprawiają dużo radości.
19
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Jesień to doskonała pora roku mieniąca się przecudowną paletą barw, a jednocześnie
inspiruje do wykonywania rozmaitych dekoracji. Na wrześniowych zajęciach uczniowie
wykonali nieszablonowe ozdoby – jesienne mobile.
Do stworzenia sznurkowych zawieszek wykorzystali stare płyty cd i papierowe liście,
które wycinali i ozdabiali według własnego pomysłu. Ich spokojny i zrównoważony ruch na
wierzbowych girlandach, które są zawieszone na szkolnych holach, poprawia nastrój, uspokaja
i wprowadza wszystkich w jesienny klimat.
Elżbieta Andrzejewska

Wydarzenia z biblioteki

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Nasza szkoła w bieżącym roku realizuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
na lata 2016-2020, Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie
i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości
wydawniczych.
W związku z tym na ten cel otrzymaliśmy 15.000 zł, w tym: 12.000 zł to środki
pochodzące z dotacji państwa, a pozostałe 3.000zł wkład własny organu prowadzącego, czyli
Urzędu Gminy w Pępowie.
W ramach projektu w celu wzbogacenia zasobów bibliotecznych, zakupiliśmy nowości
wydawnicze zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów w ilości 851 egzemplarzy.
Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji zaplanowanych projektów i wydarzeń
edukacyjnych, które należy przeprowadzić do końca grudnia 2018 roku z wykorzystaniem
księgozbioru biblioteki.
Nowo zakupione książki staramy się promować poprzez:
- umieszczenie wykazu zakupionych książek na stronie szkoły,
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- wystawy w bibliotece pt. „Książki tygodnia”,
- wykorzystywanie książek przy realizacji projektów i wydarzeń bibliotecznych,
- prezentację nowości oraz czytanie fragmentów książek w czasie przebywania uczniów
w bibliotece (przerwy, zastępstwa, oczekiwanie uczniów na lekcje i zajęcia pozalekcyjne).
Wszystkich gorąco zachęcamy do korzystania z bogatej oferty biblioteki:
•

uczniów - do zapoznania się z nowymi tytułami, wypożyczania i czytania,

•

nauczycieli - do korzystania z księgozbioru w czasie lekcji, uroczystości oraz imprez
klasowych i szkolnych,

•

rodziców - do wypożyczania i codziennego głośnego czytania dzieciom w domu.

„A to miej na pilnej pieczy , abyś czytał, kiedy tylko możesz”. /Mikołaj Rej/

Nauczyciele bibliotekarze:
Bernadeta Kaźmierczak
Alina Nowacka
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Zajęcia z aktorem Piotrem Witoniem
„Niezgódko, Niezgódko, gdzie jesteś…?”, tymi słowami dnia 9 października rozpoczęły
się w bibliotece szkolnej zajęcia prowadzone przez aktora Piotra Witonia z Poznania, który
wcielił się w rolę Pana Kleksa z książki Jana Brzechwy pt. „Akademia Pana Kleksa”.
Z uczniami klas IV przywitał się następująco:
„Nazywam się Ambroży Kleks i zapraszam wszystkie dzieci do mojej Akademii, która mieści
się przy ulicy Czekoladowej…”.
Po chwili uczestnicy zajęć przenieśli się do Akademii, do miejsca, które pobudza
wyobraźnię, a nauka w nim jest zabawą. Wszystkie trzy spotkania z naszym gościem były
wyjątkową, interaktywną zabawą, opartą

na treści lektury, której fragmenty mogli uczniowie

usłyszeć w aktorskim wykonaniu. Liczne i różnorodne zabawy, w których brali udział
uczestnicy zajęć, wymagały od nich dużej koncentracji, zapamiętywania i sporej wiedzy.
Na podsumowanie spotkania Pan Ambroży przeprowadził miniquiz dotyczący jego osoby
i Akademii oraz zapamiętanych wiadomości. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi uczeń
otrzymywał nagrodę w postaci punktu i piega, a laureat miał prawo „pokręcić się na karuzeli”.
Pan Piotr Witoń, wykorzystując swoje umiejętności aktorskie w sposób nietuzinkowy
i oryginalny, zachęcał uczniów do korzystania z książek i częstego czytania.
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Nauczyciele bibliotekarze:
Bernadeta Kaźmierczak
Alina Nowacka
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„Gang Słodziaków”
We wrześniu nasza szkoła przyjęła zaproszenie do udziału w ogólnopolskim konkursie
edukacyjnym „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”, zorganizowanym przez sieć handlową
Biedronka, od której otrzymaliśmy promocyjny pakiet: książki o przygodach Słodziaków,
maskotki z Gangu Słodziaków, albumy „Czytaj codziennie!” dla dzieci i zestaw specjalnych
naklejek ze Słodziakami.
Celem konkursu było promowanie czytelnictwa wśród najmłodszych i zachęcenie
uczniów do codziennego czytania , dlatego konkurs skierowany był do uczniów kl. I-III.
W naszej szkole akcją zajęły się panie bibliotekarki. Zorganizowały wystawę książek
autorstwa Renaty Piątkowskiej „Co się stanie na leśnej polanie, czyli wesołe przygody Gangu
Słodziaków” oraz maskotek przedstawiających zwierzęta żyjące w lesie.
Jednym z zadań konkursu było zorganizowanie Ogólnopolskiego Dnia Głośnego
Czytania z wykorzystaniem książek o życiu Słodziaków oraz maskotek. W związku z tym,
w bibliotece odbyły się zajęcia w klasach II, III oraz trzech grupach przedszkolnych.
Uczniowie wysłuchali ciekawych przygód o: jeżu-Jerzyku, sowie-Zosi, rysiu-Rysiu, lisieLucku, zającu-Zuzi i bobrze-Borysie, przeczytanych przez panią bibliotekarkę, a następnie
odpowiadali na pytania o przygodach bohaterów. Uczestnicy otrzymali albumy, w których
umieszczają naklejki Słodziaków za każdą przeczytaną książkę z biblioteki. W klasach II i III
zostały omówione zasady i regulamin konkursu.
Druga część konkursu to praca uczniów polegająca na przedstawieniu własnej historii
o dalszych przygodach Gangu Słodziaków w formie komiksu w klasach II i krótkiego
opowiadania w klasach III. Prace składane były do 19 października. Dziękujemy wszystkim
uczniom, którzy oddali prace konkursowe. Wystawę można było obejrzeć na piętrze nauczania
wczesnoszkolnego.
Laureaci konkursu zostali nagrodzeni maskotkami Słodziaków, a pozostali uczestnicy
książkami „Co się stanie na leśnej polanie, czyli wesołe przygody Gangu Słodziaków”.
Relacja w formie 3 zdjęć z krótkim opisem z Dnia Głośnego Czytania oraz zdjęcia prac
uczniów zostały wysłane do organizatora konkursu.
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Nauczyciele bibliotekarze:
Bernadeta Kaźmierczak
Alina Nowacka
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„ Jesienne strofy”- konkurs recytatorski
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W pochmurny czwartkowy dzień ( 25.10.2018 r.) przedstawiciele klas IV i V
zaprezentowali utwory poetyckie o tematyce jesiennej w konkursie recytatorskim. Scenografia
w szkolnej bibliotece oraz barwne interpretacje wierszy w wykonaniu uczestników,
wprowadziły wszystkich w radośniejszy nastrój. Celem konkursu było:
- kształtowanie kultury żywego słowa,
- rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci.
W konkursie wzięło udział czternastu uczestników, którzy zaprezentowali wiersze dla dzieci
wybitnych poetów. Ocenie podlegały: interpretacja utworu, dykcja, ogólny wyraz artystyczny.
Po burzliwych obradach, komisja w składzie:
•

pani M. Wachowiak - przewodnicząca Komisji

•

pani A. Milewska - wicedyrektor

•

pani B. Kaźmierczak

•

pani A. Nowacka

wyłoniła zwycięzców :
I miejsce - Jakub Kubiczek kl. IVc
II miejsce - Angelika Sobańska kl. IVc
- Fabian Waleński kl. Va
- Natalia Jankowska kl. Va
III miejsce - Gabriela Nowacka kl. IVb
- Aleksandra Brylewska kl. Vb
- Jagoda Orzechowska kl. Vd
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a laureaci nagrody książkowe.
Dziękujemy nauczycielom polonistom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie
uczniów.
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.
Nauczyciele bibliotekarze:
Bernadeta Kaźmierczak
Alina Nowacka
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„Droga do wolności” w zbiorach biblioteki
100 książek na 100-lecie Niepodległej Polski
Biblioteka szkolna zaprasza do zwiedzania wystawy, której celem jest włączenie się
w przedsięwzięcia upamiętniające stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Celem
działania jest uczczenie tych, którzy broniąc języka ojczystego, kultury i historii, walczyli
o wolną Polskę.
W zbiorach biblioteki znajduje się wiele pozycji książkowych z zakresu historii Polski,
ponadto w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, księgozbiór został
wzbogacony o nowości wydawnicze z tej tematyki. Zbiór opisuje i ilustruje najważniejsze
wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Zachęcamy do zapoznania
się z bogatą ofertą, która stanowi źródło wiedzy historycznej mijającego stulecia.

Nauczyciele bibliotekarze:
Bernadeta Kaźmierczak
Alina Nowacka
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Światowy Dzień Pluszowego Misia
Z okazji święta Misia zorganizowano wystawę pt. „Szukaj nas w bibliotece”, na której
znalazły się książki ze zbiorów biblioteki szkolnej o bajkowych misiach.

Nauczyciele bibliotekarze:
Bernadeta Kaźmierczak
Alina Nowacka
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