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„Jasełka wg Kaspra Miaskowskiego” 

 

         W Święto Trzech Króli, 6 stycznia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Pępowie 

około 300 osób obejrzało widowisko teatralne „Jasełka wg Kaspra Miaskowskiego”                         

w wykonaniu Sekcji Teatralnej dla Dorosłych działającej przy GOK w Pępowie oraz Koła 

Teatralnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie. W inscenizacji udział 

wzięło 40 uczniów pępowskiej szkoły i 17 osób dorosłych należących do sekcji teatralnej 

działającej przy GOK. Z uwagi na walory edukacyjne (promocja poezji pochodzącego                   

ze Smogorzewa wybitnego poety polskiego baroku - Kaspra Miaskowskiego)  i artystyczne 

tego przedsięwzięcia objęli je swym honorowym patronatem Starosta Gostyński, p. Robert 

Marcinkowski i Wójt gminy Pępowo, p. Grzegorz Matuszak. „Jasełka wg Kaspra 

Miaskowskiego” były ważnym wydarzeniem kulturalnym dla mieszkańców gminy Pępowo      

i powiatu gostyńskiego. Płyta z nagraniem tego niezwykłego widowiska, w charakterze 

materiału dydaktycznego, trafi w najbliższym czasie do GOK-ów i bibliotek powiatu 

gostyńskiego, aby pomóc w promocji twórczości Kaspra Miaskowskiego. 
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Mirosława Bigaj  
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Zdobywany nowe doświadczenia… 

           Trzy nauczycielki matematyki Kamila Dzierżgowska, Katarzyna Grobelna                  

oraz Marzena Matysiak ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie od 7 do 10 lutego 

uczestniczyły w XXIX Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Matematyków pod hasłem 

„Matematyczny Wszechświat”. W tym roku do Torunia na konferencję naukową przyjechało 

siedmiuset nauczycieli z kraju i zagranicy. Jest to idealny sposób na poznanie nowych trendów 

matematyki oraz wymianę doświadczeń między uczestnikami na temat pracy z uczniami. 

Główną oś spotkania stanowiły warsztaty, których w sumie przygotowano 139. Przekrój 

tematyczny zajęć był bardzo zróżnicowany i dostosowany do różnych poziomów edukacji. 

Najciekawsze okazały się warsztaty z przygotowania uczniów    do egzaminów zewnętrznych, 

liczenia na japońskim sorobanie, wykorzystania gier  na lekcjach matematyki, używania QR 

kodów na lekcji oraz tworzenia matematycznego escape room. Pasjonatki matematyki bardzo 

się cieszą, że mogły wziąć udział w tak wspaniale przygotowanym, cennym poznawczo                    

i ważnym dla nauczycieli matematyki w całej Polsce wydarzeniu. 
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                                                                                                                      Katarzyna Grobelna 

 

Udział w konferencji "Historie drzewami pisane” 
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           Dnia 14 lutego br. grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w konferencji pt."Historie 

drzewami pisane", która odbyła się w Nadleśnictwie Kościan i jest częścią projektu 

prowadzonego przez zaprzyjaźnioną szkołę z dawnych projektów. Głos zabrało sześciu 

prelegentów, którzy przedstawili referaty i prezentacje multimedialne na temat drzew                   

oraz zmian klimatycznych.  Wystąpienia osób zajmujących się światem przyrody otworzyły 

nam oczy, jak on wygląda od wewnątrz. Nie zdawałyśmy sobie sprawy, że lasy są w takim 

niebezpieczeństwie.  Dużo zamieszania w drzewostanach robią małe owady, które wydają się 

niegroźne, a jednak bardzo źle wpływają na życie drzew. Potrafią zniszczyć hektarowe obszary 

leśne. Dzięki konferencji zdobyłyśmy wiedzę, którą mają nieliczni. Czujemy się 

odpowiedzialne za to, co  dzieje się w naturze i z wielką chęcią pomożemy przy odbudowie 

przyrody.  

Julia Durak, Maria Fabisiak kl. VIIIa 

 

 

          Dnia 14 lutego br. reprezentanci naszej szkoły wraz z paniami  Lidią Muszyńską i Arletą 

Adamek udali się na konferencję pt. " Historie drzewami pisane", która odbyła się w budynku 

Nadleśnictwa w Kościanie. Spotkanie rozpoczęło się krótkim wprowadzeniem do tematu. 

Następnie mówcy przedstawili swoje referaty i prezentacje multimedialne. Wśród 

występujących znalazła się nasza rówieśniczka z Młodzieżowej Rady Gminy Kościan, która 

uświadomiła nam, że działania młodzieży w obronie przyrody są bardzo ważne.  Z wypowiedzi 

naszej koleżanki najbardziej w pamięci utkwiło nam zdanie "ZIEMIA BEZ NAS SOBIE 

PORADZI, ALE MY BEZ ZIEMI NIE". Wkrótce potem nastąpiła przerwa, podczas której 

skosztowaliśmy zdrowego posiłku. Następnie wróciliśmy do wysłuchania kolejnych wystąpień. 

Jednogłośnie stwierdziliśmy, że najbardziej zainteresowało nas wystąpienie profesora               

z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Po tym doświadczeniu, jakie nas spotkało,            

z pewnością będziemy z większą uwagą przyglądać się problemom naszej planety: lasów, rzek, 

drzew itd. Konferencja była cudownym doświadczeniem, które pozostanie długo w naszej 

pamięci. 

Kinga Rolnik - kl.VIIIa  

Zuzanna Regulska - kl.VIIb 
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        Najbardziej podobał nam się wykład jednego z profesorów. Poruszał w nim temat zmian 

zachodzących w przyrodzie pod wpływem działań człowieka. Wykładowca mówił                      

m.in. o szóstym wielkim wymieraniu gatunków. Było bardzo ciekawie, dowiedzieliśmy się 

wielu informacji o otaczającym nas świecie. 

Miłosz Stachowiak, Jakub Plackowski kl. VIIa 

                                                                                                              Arleta Adamek 
                                                                                                             Lidia Muszyńska  

 

 

Niezwykły koncert 

             Po raz kolejny naszą szkołę odwiedzili muzycy z  Łódzkiego Biura Koncertowego 

"Wirtuoz". Tym razem uczniowie mogli poznać najnowsze techniki elektroniczne stosowane   

w muzyce, a także popróbować gry na instrumencie elektronicznym. Publiczność zgromadzona 

na sali gimnastycznej (klasy IV-VIII)  miała także okazję wziąć udział  w konkursach 

przygotowanych przez Gości.  W przerwach artyści przekazali zebranym uczniom pouczające 

informacje na temat dyskryminacji i cyberprzemocy. 

           Spotkania z muzyką na stałe weszły do kalendarza uroczystości w naszej szkole,                         

w doskonały sposób łączą przeżycia estetyczne z szeroko rozumianą profilaktyką. 
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Joanna Góźdź 
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Planowanie kariery zawodowej 
    18 lutego uczniowie  klasy VIII a  w ramach orientacji zawodowej spotkali się z doradcą 

zawodowym z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie. 

Spotkanie miało charakter warsztatów, na których uczniowie odkrywali swoje mocne strony, 

predyspozycje i umiejętności. Działania zespołowe uczyły ich efektywnej komunikacji i pracy 

w grupie. Odbyły się również spotkania indywidualne - a wszystko po  to, żeby wspierać 

naszych uczniów w trafnym wyborze szkoły i wymarzonego zawodu.   
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Marlena  Wachowiak  
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Finał Mistrzostw Wielkopolski w Halowej Piłce Nożnej 
 

            Dnia 20.02.2020r. w miejscowości Opalenica odbył się Finał Mistrzostw Wielkopolski 

w Halowej Piłce Nożnej. W rywalizacji udział brało 8 drużyn - finaliści rozgrywek 

rejonowych.  

           Szkoła Podstawowa w Pępowie reprezentowała Rejon Leszczyński.  

 

Drużyny na turnieju:  

GOSPODARZ - SP Opalenica,  

Rejon Poznań Miasto - SP 13 Poznań,  

Rejon Poznań ZACHÓD - SP Koziegłowy, 

Rejon Poznań WSCHÓD - SP 2 Swarzędz,  

Rejon KALISZ - SP S. SAL. Ostrów WLKP. , 

Rejon Leszno - SP Pępowo,  

Rejon Piła - SP SKOKI,  

Rejon Konin - ZSP ŚLESIN.  

 

SP PĘPOWO rozgrywki zakończyła na 5. miejscu.  
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Skład drużyny:  

Artur Kamieniarz, Damian Leciej, Nikodem Kubiak, Gaspar Kokot, Daniel Robakowski, 

Patryk Biernat, Mateusz Łyszczak, Amadeusz Okarmus, Błażej Kołodziejczak.  

 

 
Trener: Szymon Banaszyński 

 
 
 
 

Pączki do rączki 

           W tłusty czwartek - 20 lutego 2020 r.  wzięliśmy udział w akcji charytatywnej Pączki                        

do rączki, z której dochód został przeznaczony na leczenie i rehabilitację Jasia, Antka i Kamila. 
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„A nade wszystko szanuj mowę swą ojczystą.  

Nie znać języka swego-hańbą oczywistą”. 

Franciszek Ksawery Dmochowski 

  

     21 lutego na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, 

który został ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku. Święto to ma za zadanie przypomnieć 

wszystkim narodom, jak ważny jest szacunek do języka ojczystego i dbałość o jego 

przetrwanie. 

      Z tej okazji uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli w różnych działaniach zaproponowanych 

przez nauczycieli języka polskiego: 

• na drzwiach do klas pojawiły się plakaty nawiązujące do języka polskiego                  

np. nobliści, związki frazeologiczne, zasady ortograficzne, gwara wielkopolska, 

słowniki... 

• podczas wyznaczonych przerw mogli sprawdzić się z ortografii w minidyktandzie 

przygotowanym przez panie Joannę Góźdź i Marlenę Wachowiak, 

• uczniowie klas V i VI na lekcjach kształtujących kreatywność zmierzyli się                    

z „łamańcami językowymi”, które okazały się świetną zabawą słowną, ale również 

dobrym narzędziem do doskonalenia dykcji, 

• chętni uczniowie wzięli udział w konkursie „Kto to powiedział?” Z podanych siedmiu 

cytatów na temat języka polskiego mieli za zadanie wybrać dwa, znaleźć ich autorów    

i starannie, odręcznie przepisać na kartce A-4, dodatkowo ją ozdabiając. Laureaci         

w poszczególnych kategoriach wiekowych: 

Klasy IV-V: 

I miejsce: Maja Fabisiak (V a), II miejsce: Maja Roszak (V c), III miejsce: Anna Adamiak  
(V c), 

Klasy VI: 

I miejsce: Jagoda Orzechowska (VI d), II miejsce: Natalia Ficek (VI b) i Zofia Bzodek                
(VI b), 

III miejsce: Nikola Mak (VI c) i Aleksandra Tyll (VI c), 
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Klasy VII-VIII: 

I miejsce: Amelia Knuła (VII c), II miejsce: Nikola Hensel (VII b), III miejsce: Julita Naglak 

(VIII b) 

Wyróżnienia: Natalia Jankowska (VI a), Natalia Ficek (VI b), Michalina Wycisk (VI b), 

Rozalia Golejewska (VI b), Ewa Marciniak (VI b), Aleksandra Brylewska (VI b), Wiktoria 

Marciniak (VI b), Jan Krajka (VI b), Michał Maciołka (VI c), Daria Kandzierska (VII b). 

Prace laureatów można oglądać  w holu SP. 

           Wszystkie zadania miały na celu podkreślenie piękna polskiego języka i uświadomienie, 

że powinniśmy na co dzień dbać o poprawność mowy ojczystej. Dzień Języka Ojczystego       

to dzień godny świętowania i chcemy go wpisać w kalendarz uroczystości w naszej szkole. 

Alicja Wojciechowska  
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