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                  W  POSZUKIWANIU „ZAJĄCZKA” 
 
     Święta  Wielkiej  Nocy  to  dla  małych  dzieci  przede  wszystkim  czas  oczekiwania   

na  zajączka. Najmłodsi  przygotowują  kolorowe  koszyczki i  z  niecierpliwością  czekają   

na  słodki  upominek. 

 Nie  zabrakło  tego  zwyczaju  w  grupach  sześciolatków. Od  samego  rana  dzieci  

były  bardzo  podekscytowane  i  trochę  zaniepokojone  tym, czy  Zając  nie  zapomni  
odwiedzić  naszej  szkoły. Sprawdzali  wszystkie  kąciki   w  klasie, na  korytarzu, ale  

niestety - niczego  nie  znaleźli. Dopiero  po  powrocie  z  przedstawienia  pt.„Obżartuszek”, 

na  którym  dowiedziały  się, że  łakomstwo  nie  popłaca, postanowiły  poszukać  
koszyczków  wokół  szkoły. Ileż  było  radości , kiedy  okazało  się , że  wśród  zieleni  

czekają na  nich  niespodzianki. 

 

 

Ileż  było  radości , kiedy  okazało  się , że  wśród  zieleni  czekają  na  nich  niespodzianki . 

 

   

„MAMA – TO  SKARB  NAJWIĘKSZY  NA  WIECIE...” 

 

            Ze  słowem „matka” związane  są  najpiękniejsze  wspomnienia  z  najwcześniejszego  

dzieciństwa, nasze  pierwsze  radości, troski, marzenia, tęsknoty . Każdy  z  nas  chowa   

w  sercu wdzięczność  za  to,  że  dała  nam  największy  skarb – życie . 

O  tym  szczególnym  dniu  pamiętały  także  sześciolatki . Zaprosiły  do  szkoły  swoje  

mamy , aby  wyrazić  im  swoją  wdzięczność  i  szacunek. Spotkanie  to  miało  nieco  inny  
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charakter. Najpierw  mamy  wzięły  udział  w  zajęciu  na  temat : „ Za  co  kochamy  nasze  
mamy?” Mamy  miały  możliwość  zaobserwowania  swojego  dziecka  w  relacji  z  grupą  
i  nauczycielem . Mogły  zobaczyć  jak  wyglądają  zajęcia  na  co  dzień , w  jaki  sposób  ich  

dziecko  zdobywa  nowe  doświadczenia  i  uczy  się  nowych  pojęć. Miały  też  okazję  
wysłuchać  wypowiedzi swoich  maluchów  o  tym , jaka  jest    mama , co  lubi , czego  nie  

lubi , jaki  jest  jej  ulubiony  kolor  itd.  

 Była  to  wspaniała  lekcja  dla  mam. Dzieci  pokazały, że  są  wspaniałymi  

obserwatorami  i  nic  nie  ujdzie  ich  uwadze. Po  zajęciu  dzieci  zaprezentowały  swoje  

umiejętności  w  pokazach  artystycznych : wierszach, piosenkach  i  tańcu . 
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DZIEŃ  DZIECKA 
 

     Ostatni  miesiąc  nauki  to  tradycyjnie  okres  wycieczek  szkolnych  
i  oczywiście  Dzień  Dziecka . Ogromną  radość  sprawiły  dzieciom,  podarowane  przez  

rodziców -  kolorowe  piłki. 

 

  
 W  tym  dniu  uczniowie  klas  0 – III  wyjechali  ze  swoimi  wychowawcami   

do  kina  na  film pt. „Pinokio”, który  obejrzały  z  wielkim  zaciekawieniem . 

 

 
„CAŁA  POLSKA  CZYTA  DZIECIOM” 
 
      Przez  cały  rok  szkolny  sześciolatki  poznały  wiele  utworów  literackich : wiersze , 

bajki , baśnie  i  inne  opowiadania.  Poprzez  różnego  rodzaju  zabiegi  dydaktyczne  dzieci  
ćwiczyły  swoją  uwagę, pamięć, myślenie, wzbogacały  swój  zasób  słownictwa . Zwróciły  

uwagę  na  książkę  jako  pomoc  w  zdobywaniu  nowych  wiadomości  i  umiejętności. 

Dzięki  temu  nabrały  prawidłowych  nawyków w stosunku do książki. Czytanie  stało  się  
ważnym i  interesującym  elementem  naszego  rozkładu  dnia, takim, któremu  warto  

poświęcić  czas. 



5 

     W  ramach  ogólnopolskiej  akcji „ Cała  Polska  czyta  dzieciom”codziennie, o  różnej  
porze,  czytaliśmy  w  klasach  bajki, wiersze, opowiadania. Przy  różnych nadarzających  się  
okazjach  prosiłyśmy  o  przeczytanie  bajek  inne  osoby, pracujące  w  naszej  szkole , np. 

bibliotekarki , panią  dyrektor  czy  innych  nauczycieli. Zawsze  osoby  te  czytały  dzieciom  
z  wielką  przyjemnością.  

 

  

Mamy  ogromną  nadzieję , że  choć  w  małym  stopniu  przyczyniłyśmy  się  do  tego, że  
dla  tych  maluchów  czytanie  w  przyszłości  stanie  się  nieodzownym  elementem  dnia  

codziennego. 

 

Wychowawczynie klas „0”: 

Jolanta Durczewska 

Maria Tomczak 
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Świąteczny konkurs 
 

       Święta Wielkanocne obchodzone są na pamiątkę Zmartwychwstania Jezusa. Z tymi 
świętami łączy się wiele tradycji kultywowanych od lat. Jednym ze zwyczajów jest zdobienie 

jajek. Jako opiekun kółka plastycznego postanowiłam zorganizować świąteczny konkurs na 

najładniejszą pisankę. W konkursie udział wzięli uczniowie zerówek oraz nauczania 
zintegrowanego.  

       Do konkursu zgłosiło się bardzo dużo dzieci. Wszystkie prace stały na wyjątkowo 
wysokim poziomie. Pisanki wykonane były różnymi metodami: malowane farbami, drapane, 

oklejane nićmi, kolorową włóczką lub bibułką. Do ozdoby używano także innych materiałów, 

np. plastelinę, wosk, koraliki, brokat.  

        Z prac konkursowych, wychowawczynie poszczególnych klas przygotowały wystawę. 
Na pięknie nakrytym świątecznym stole, przyozdobionym wielkanocnymi elementami,   
zgromadzono koszyczki z  pisankami. Tę kolorową wystawę można było oglądać w szkole na 

parterze. 

       11 kwietnia na apelu podsumowującym konkurs, na najładniejszą pisankę, Pani dyrektor 
C. Krajka rozdała upominki nagrodzonym uczniom, a każdy uczestnik konkursu otrzymał 

słodycze. 

 

                                                                                                       Opiekun kółka plastycznego  

                                                                                                                 Urszula Latuszek 
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,,Wielkanocny zajączek” w klasie Ib 

 

 

 

Z wizytą u strażaków 
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       17 maja br. uczniowie klas pierwszych odwiedzili miejscową remizę OSP. Panowie: 
Ireneusz Małecki i Paweł Bzodek zapoznali dzieci z wyposażeniem wozów strażackich. 

Dzieci poznały m.in. sprzęt gaśniczy i ratowniczy, strój strażaka, rolę radiostacji itp. 

Pierwszaki miały okazję do porównania wyposażenia i roli wozu bojowego i technicznego. 

Największym zainteresowaniem cieszył się wóz techniczny i jego wyposażenie. 

       Wycieczka była bardzo interesująca. Dzieci wzbogaciły zdobyte podczas zajęć w klasie 

wiadomości nt. pracy strażaka. 

           
                                                 Wychowawczynie klas pierwszych 

                                                          E. Matyla i U. Latuszek 

 
 

III EDYCJA KONKURSU RECYTATORSKIEGO 
dla klas I-III 

 

     Tradycją już stało się organizowanie w naszej szkole konkursu recytatorskiego w 

kształceniu zintegrowanym.  Tegoroczny konkurs przebiegał pod hasłem ,,Jan Paweł II czyli 
jak Karolek został papieżem”. Uczestnicy wybierali fragment prozy z książki Joanny 

Krzyżanek. Jako organizatorki wybrałyśmy tę  tematykę  konkursu,  aby  złożyć  hołd 
papieżowi  –  Polakowi i wzbogacić wiedzę dzieci na temat biografii Jana Pawła II.  

     Zgodnie z regulaminem w konkursie wzięło udział po trzech najlepszych recytatorów z 

każdej klasy. Uczniowie chętnie korzystali z pomocy swoich wychowawców, którzy służyli 

im fachową radą. 
     W  roli  konferansjera  wystąpił  Szymon  Mieszkała,  który  był  laureatem w I edycji.    
     Poziom konkursu, mimo młodego wieku uczestników, był wysoki. Uczniowie 

zaprezentowali naprawdę ambitny repertuar. 

 Podczas recytacji na sali panowała absolutna cisza. Wszyscy występujący wykazali się 
dobrym przygotowaniem, a prezentacjom sprzyjał przyjemny nastrój. Scenografia 

tematycznie związana z hasłem konkursu, była oprawą całego programu.  

     Komisja w składzie: 

• przew.: wicedyrektor i nauczyciel języka polskiego mgr C. Krajka, 

• członkowie: nauczyciel bibliotekarz  mgr B. Kaźmierczak i siostra Adelina 

przyznała nagrody i wyróżnienia. 

Nagrodzeni uczniowie: 
                         I MIEJSCE – Patrycja Wabińska kl. IIIa 
                         II MIEJSCE – Marta Pietrowska kl. IIIa 

                         III MIEJSCE – Natalia Kaczmarek kl. Ib 
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 Wyróżnienia: 
                        - Eliza Stankowska kl. Ia 

                        - Sławka Bigaj kl. IIIa 

                        - Lena Markowska kl. IIIb 
                        - Alicja Jankowiak kl. IIIb 

                        - Jagoda Berger kl. IIIb 

 Wymienieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. 

Pozostali recytatorzy – dyplomy uczestnictwa oraz książki. 

     Przyjazna atmosfera konkursu wpłynęła na złagodzenie tremy wśród uczestników. 
     Organizatorki składają podziękowanie Radzie Rodziców za zasponsorowane nagrody i 

pani B. Kaczmarek za słodki poczęstunek. 
                                                     

                                                    Organizatorki: mgr U. Latuszek, mgr E. Matyla  

 

 
Laureaci III edycji konkursu recytatorskiego dla klas I-III SP. 

 

NIEZWYKŁY GOŚĆ  

 
       Na ostatnie zajęcia kółka plastycznego była zaproszona pani prof. Akademii Sztuk 

Pięknych w Poznaniu - dr hab. Joanna Imielska. Prowadziła z dziećmi zajęcia warsztatowe. 

Uczniowie zostali podzieleni na grupy i wykonywali prace różnymi technikami o różnej 

tematyce. Swoją wyobraźnią przenosili się w ,,Podwodny świat”, ,,Zaczarowany ogród”, 
przebywali myślami ,,Na straganie”, ,,W czarodziejskim lesie”. Ogromne zainteresowanie 

oraz radość tworzenia spowodowały, że dwie godziny  szybko  minęły.  

Pod koniec spotkania rozwinęła się swobodna dyskusja, dzieci zadawały różne pytania.  
W  miłej  atmosferze  zakończyły  się  zajęcia   z  panią J. Imielską - artystką z Pępowa. 

                                                   

Urszula Latuszek - opiekun kółka plastycznego  
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Uczniowie zostali podzieleni na grupy i wykonywali prace różnymi technikami o różnej 

tematyce. 

 

Apel w nauczaniu zintegrowanym 
 

      12 czerwca uczniowie nauczania zintegrowanego zgromadzili się na apelu poświęconym 

Janowi Pawłowi II w celu podsumowania konkursu plastycznego pt. ,,Herb papieski Jana 

Pawła II” oraz wzbogacenia wiedzy na temat biografii papieża - Polaka. 

      Wystawa dziecięcych prac plastycznych tworzyła piękną scenografię tego spotkania. 
Ilustracje były wykonane przez uczniów klas II i III na podstawie wysłuchanych opowiadań z 

książki Joanny Krzyżanek pt. ,,Jan Paweł II czyli jak Karolek został papieżem”. 

      Uczniowie ,,zerówek” i klas pierwszych wykonali prace plastyczne  
o tematyce ,,Jan Paweł II wśród dzieci”.  

      Zbiór tych wszystkich dziecięcych prac będzie pamiątką i dokumentem przygotowań 
naszej szkoły do nadania imienia Jana Pawła II. 
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      Uczennice: Natalia Krajka i Marlena Chuda, w czasie prowadzenia apelu utrwaliły 
wspólnie z młodszymi kolegami najważniejsze wiadomości z biografii papieża oraz omówiły 

symboliczne elementy herbu Jana Pawła II. 

       Potem ogłoszono wyniki konkursu plastycznego, a pani dyrektor C.Krajka wręczyła 
laureatom dyplomy i nagrody książkowe.  

       

I miejsce :  Vanessa Dańczak kl. IIb 

                   Błażej Żółkowski kl. Ia 

 
II miejsce : Zuzanna Woźniak kl. Ib 

                   Kacper Pieprzyk kl. Ib 
                   Karolina Zjeżdżałka kl. IIb 

 

III miejsce : Klaudia Cieplik kl.IIb 

                    Rafał Kordek kl. IIIa 

                    Patryk Gruszka kl. Ib  
                    Hubert Cieplik kl. Ib 

        Na zakończenie apelu pani dyrektor C. Krajka przyniosła pokazać nowy sztandar szkoły. 

Wszyscy byli zachwyceni i z uwagą wysłuchali wyjaśnień związanych z budową sztandaru.  
          

  Urszula Latuszek 

                           

         

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
                Prawa strona sztandaru.                                                       Lewa strona sztandaru. 
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       Wystawa prac plastycznych pod hasłem ,,Jan Paweł II czyli jak Karolek został papieżem” 

przygotowana przez  siostrę  Adelinę  oraz  nauczycieli  kształcenia  zintegrowanego 

i  wychowania przedszkolnego. 
  

 

Wycieczka do Moraczewa 
 

 Dnia 30 maja 2006 roku klasy drugie wraz z wychowawczyniami udały się na 

wycieczkę do Moraczewa. Na ranczu „Marlena” czekało na nas wiele atrakcji. W zagrodzie 

można było zobaczyć lamy, kozy, kuce, sarny, perliczki, pawie, indyki, świnki wietnamskie i 

kury. Najodważniejsi dosiadali kucyka. Każdy z uczestników mógł spróbować swoich sił i 
przejść się na szczudłach. Nie było końca przejażdżkom na gokartach, rowerach i 

hulajnogach. Aby, nabrać sił do dalszej zabawy, uprzejmy gospodarz rancza poczęstował nas 

kiełbaskami z grilla i soczkami. Wszystkim apetyt dopisywał. Na zakończenie wycieczki 
dzieci miały możliwość przejażdżki dyliżansem pośród malowniczych pól i łąk Moraczewa. 

Komu nie zabrakło sił w nogach mógł poskakać na dmuchanym zamku.   

 Pomimo kaprysów pogody wycieczka się udała. Uczniowie wrócili zadowoleni i pełni 

wrażeń do domów. Obiecali gospodarzowi, że na pewno tam wrócą. 
 

B. Kaczmarek 

V. Rolnik 
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NA POJEZIERZU MAZURSKIM 
 
 Od 30 maja do 2 czerwca br. 25- osobowa grupa  uczniów z klas IIIa i IIIc gimnazjum 

pod opieką pań: Anny Kołaty i Danuty Szczęsnej,  mile spędzała czas na Mazurach. 

Wycieczka należała   do bardzo udanych, gdyż panowała przyjazna atmosfera, pogoda 

dopisywała, a krajobraz był tak przepiękny, że nie było czasu na nudę. Nasze opiekunki 
zapewniały nam, oprócz lekcji geografii i historii, także dużo relaksu i swobody. W ciągu 

tych 4 dni dotarliśmy wszędzie tam, gdzie było warto i zobaczyliśmy wiele ciekawych miejsc. 

Dzień I 

 O godzinie 4.05 spod szkoły w Pępowie wyjeżdża nasz autokar ze zgraną ekipą w  

środku. Wszyscy z uśmiechami na twarzach powoli zapadamy w błogi sen. Nasz autokar 
jedzie przez Konin, Kutno, Płock, Nidzicę i dojeżdża do Olsztynka, gdzie rozpoczyna się 
nasze tourne po Mazurach. Zwiedzamy tam Muzeum Budownictwa Ludowego, gdzie mamy 
okazję zobaczyć wiatrak holenderski, chaty bogatych i uboższych mieszkańców Mazur oraz 

kościółek luterański. Następnie udajemy się do Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie, 

gdzie w  1877 roku, dwóm dziewczynkom, objawiła się Matka Boża. Po krótkiej modlitwie 

udajemy się w dalszą trasę. Jedziemy przez Olsztyn, Mrągowo i Giżycko do Stręgielka, gdzie 

mamy nocleg. Po wypakowaniu się i rozprostowaniu kości, zasiadamy do obiadokolacji.     
Od godziny 19.00 każdy ma czas dla siebie.  
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Dzień II 

 O godzinie 7.00 na korytarzu wielki ruch. Wszyscy szykują się do drugiego dnia 

wycieczki. Dziewczyny pożyczają od siebie prostownice, suszarki i inne sprzęty, a zaspani 

chłopcy przyglądają się im z sarkazmem. O godz. 8.00 jemy śniadanie, a następnie 
wyruszamy w drogę. Naszym celem jest Święta Lipka. Z uwagą słuchamy słów przewodnika, 

który opowiada nam o powstaniu bazyliki mniejszej, po czym wysłuchujemy pięknego 
koncertu organów święto- lipskich, które posiadają ruchome figurki. Zwiedzamy kościół, 

robimy zdjęcia, kupujemy pamiątki i jedziemy dalej. Dojeżdżamy do Reszelu, gdzie udając 

się przez most gotycki z XIV wieku docieramy do krzyżackiego zamku. Wysłuchujemy jego 

krótkiej historii i po 40 minutach czasu wolnego, zmierzamy autokarem w stronę Gierłoży, 

gdzie swoją kwaterę podczas II wojny światowej miał Adolf Hitler.  Przewodnik opowiada 
nam o zamachu na tego znanego nam z lekcji historii faszystowskiego dyktatora, po czym 

oprowadza nas po zbombardowanych bunkrach należących do elity III Rzeczy. Z wielkim 

zaciekawieniem oglądamy wszystkie budynki i bunkry znajdujące się na terenie Wilczego 
Szańca. Następnie udajemy się do Giżycka, gdzie oglądamy z zewnątrz Twierdzę „Boyen”      

i most na korbę. Później jedziemy do Mamerek, gdzie również znajdują się bunkry 

niemieckie, ale tym razem są one nienaruszone.Około godziny 18.00 udajemy się                  
do Stręgielka, gdzie czeka na nas ciepły posiłek. Później rozchodzimy się do pokoi, gdzie 

odpoczywamy po dniu pełnym wrażeń.  

Dzień III 

 Tak jak w przeddzień ok. godz. 7.00 na korytarzu gwarno. O 8.00 jemy śniadanie             
i ruszamy w trasę. Przed nami przepiękne widoki Suwalszczyzny. Docieramy do Rapy, gdzie 

znajduje się piramida - grobowiec pruskiej rodziny von Fahrenheid. Następnie przejeżdżamy 

przez Gołdap do Stańczyk, gdzie znajdują się Akwedukty Puszczy Romnickiej. Jesteśmy 
zachwyceni ich widokiem, gdyż są one bardzo okazałe (długość 200 m i wysokość 36 m). 

Następnie przejeżdżamy przez Puszczę Romnicką i mijamy Trójstyk Graniczny – Polska, 
Litwa, Rosja. Mamy krótki postój w Smolnikach, gdzie udajemy się na punkt widokowy, 

skąd możemy podziwiać piękno suwalskiej ziemi. Kolejnym przystankiem jest Suwalski Park 

Narodowy i najgłębsze w Polsce jezioro Hańcza. Jadąc nad jezioro Wigry, mijamy 

głazowisko „Bachanowo”, przejeżdżamy przez Suwałki. Po dotarciu na miejscem zwiedzamy 

tutejszy kościół i udajemy się do krypt. Przy okazji wchodzimy na wieżę zegarową, z której 
mamy przepiękny widok na Wigry. Oglądamy apartament Jana Pawła II i udajemy się w 

drogę powrotną do Stręgielka. Po kolacji, nasi wycieczkowi piłkarze rozegrali mecz                

z Pozezdrzem. Wynik nie pozostawia nic do życzenia: 5:1 dla nas. Najlepszym strzelcem 
meczu został Paweł Puślednik, który został nagrodzony bardzo ciekawą i smaczną nagrodą :-
). Oprócz Pawła, coś na ząb otrzymali także uczestnicy konkursu wiedzy o wycieczce. 

Pierwsze miejsce zajęła Ewa Żydek, która prawidłowo odpowiedziała na wszystkie pytania. 

Na korytarzu odbyło się także uroczyste wręczenie prezentów Jakubowi Śląskiemu                  

i Mariannie Poślednik, którzy na wycieczce obchodzili swoje imieniny. Dzień zakończył się 
dyskoteką, po czym wszyscy udali się na spoczynek.  

Dzień IV 

 Ostatni dzień  wycieczki był dla wszystkich trochę smutny, ponieważ nikt nie chciał 

wracać do domu. Po pożegnalnym śniadaniu udaliśmy się nad jezioro Śniardwy, następnie 
przez Mikołajki dojechaliśmy do Krutyni, gdzie płynęliśmy łodziami. Było bardzo mokro :-). 

Po posiłku i czasie wolnym, udaliśmy się w stronę Grunwaldu. Przejeżdżaliśmy przez 

Szczytno i Olsztynek. Na miejscu zrobiliśmy powtórkę z historii i przypominaliśmy sobie 
przebieg bitwy pod Grunwaldem. Niestety, wszystko, co dobre, szybko się kończy. 

Jechaliśmy przez Lubawę, Brodnicę i Toruń w stronę Wielkopolski. W autobusie zrobiliśmy 
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rachunek sumienia :-) i podsumowaliśmy wycieczkę. O godzinie 23.00  pod szkołą                      
w Pępowie, przywitali nas stęsknieni rodzice, rodzeństwo oraz koledzy.  

 Uważam, że ta wycieczka wszystkim zapadnie na długo w pamięć, gdyż była ona 

wyjątkowa. Przez te 4 dni wiele razy można było usłyszeć sławetne hasło: „Zachowuj się ! 
Byle jak, ale się zachowuj !”, wymyślone przez panią Szczęsną ;-) Oprócz tego, że bardzo 

dużo zwiedziliśmy, także doskonale się bawiliśmy, a nasze noce debaty uczniowsko - 

nauczycielskie były bardzo zabawne, a zarazem interesujące i pouczające.  

Ewa Żydek kl. III cG 
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W ciągu tych 4 dni dotarliśmy wszędzie tam, gdzie było warto i zobaczyliśmy wiele ciekawych 

miejsc. 

 

 

Zaproszeni na otwarcie ścieżki dydaktycznej w Karcu… 

                                                   

 Tęsknię ku tobie o szumiący lesie 

Dlatego dzisiaj, o szumiący lesie 

Ma dusza wnika w twą duszę, rozumie 

Chociaż ludzkiego ciała ogniem zwie się, 

Choć ludzkim śpiewa językiem, 

 w tym  szumie...- J. Kasprowicz 

      W imieniu członków Koła Miłośników Przyrody oraz uczniów klasy IIa serdecznie 

dziękujemy leśniczemu panu Maciejowi Kubasowi za zaproszenie na uroczystość otwarcia 

leśnej ścieżki edukacyjnej „Gatunki drzew leśnych”. Ścieżka ta położona jest na terenie 

Nadleśnictwa Piaski w leśnictwie Karzec. Gra na sygnałówce, obecność leśników                        
w mundurach nadały tej uroczystości szczególny charakter. Wśród zaproszonych gości byli: 

zastępca nadleśniczego pan Wiesław Buliński, pracownicy nadleśnictwa, burmistrzowie 
Krobi i Ponieca oraz dyrektorzy ościennych szkół. Bardzo się cieszymy, że w tym gronie 

znaleźliśmy się i my. 

      Po uroczystym przecięciu wstęgi spacerowym krokiem przechodziliśmy przez kolejne 
etapy ścieżki. Ciekawostki o drzewach opowiadał opiekun i pomysłodawca - leśniczy Maciej 

Kubas. Młodzi przyrodnicy chętnie i z zainteresowaniem słuchali informacji. Uczyli się 
rozpoznawać drzewa po liściach, kwiatach i owocach. Chłopcy pod okiem leśniczego i za 

jego wskazówkami wymierzali kubiki drewna, robili stęple. Z ciekawością przyglądali się 
zastawionym pułapkom na owady - szkodniki drzew leśnych. Na koniec każdy otrzymał z rąk 
najmłodszego uczestnika, syna pana leśniczego - pamiątkowy medal „Przyjazny lasom”. 

      Dodatkowym walorem tej ścieżki edukacyjnej jest niewątpliwie jej ostatnia część – 
rekreacyjna. Boisko do piłki nożnej zajęli natychmiast młodzi piłkarze, a dziewczyny 

zadowolone zagrały w siatkówkę plażową. Spoconych sportowców ochłodziła zimna woda           
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z węży straży leśnej. Dla najmłodszych uczestników był to chyba najciekawszy moment 
wycieczki. Każdy z nich  choć przez chwilę chciał posiedzieć w wozie i włączyć sygnał. 

      Po trudach wędrówki i zabaw czekał nas poczęstunek: świeży placek drożdżowy                     

z owocami i napoje. Jeszcze dobrze nie skończyliśmy jednego, a tu już każdy otrzymał kij, na 
którym smażył przy ognisku kiełbaski. Posileni, niestrudzeni pomaszerowaliśmy na górę 
piaskową. Piasek niczym na plaży, wokół las, piękna pogoda. Bawili się, zbiegając z górki            

i zakopując się wzajemnie. Żal było odjeżdżać, niestety czas wycieczki dobiegł końca, czekał 

na nas autobus. Wszyscy obiecaliśmy sobie, że wrócimy tu uczyć się i bawić.  
                                                                                     B.Kaczmarek 
                                                                              A. Gruetzmacher 
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Czym zajmowało się Koło Miłośników Przyrody 

 w roku szkolnym 2005/06 ? 
 

 Członkowie Koła bardzo pracowicie rozpoczęli rok szkolny 2005/06. 

W październiku przygotowali uroczystość nadania imienia pomnikowi przyrody, nazywając 

go Dębem Kazimierza.. Przygotowując tę imprezę wysprzątali teren wokół dębu i drogę 
dojazdową. Odbył się też konkurs poetycki. 

      W holu szkoły przygotowali wystawę konkursową „Święto ogródka”. Również                 
w październiku przeprowadzili akcję „ Pomóżmy Kasztanowcom” i zorganizowali zbiórkę 
kasztanów, dzięki której dochód z ich sprzedaży zasilił konta klasowe.  
      Zorganizowaliśmy Wigilię dla członków Koła. Zimowe miesiące przebiegały pod hasłem 

„Zdrowie i uroda”. Dzieci poznały wartościowe składniki pokarmów, a finałem były 

przygotowane sałatki i surówki.  

 Członkowie Koła zwiedzili miejscowe zakłady pracy, poznali pracę w różnych 

zawodach.  
 Wiosną odwiedziliśmy ciekawe przyrodniczo miejsca. Milo spędziliśmy czas, 

biwakując na łonie natury. Koło brało aktywny udział w „Sprzątaniu Świata”. Przyłączyliśmy 

się do zbiorki surowców wtórnych. 
       Miłym akcentem działalności Koła w roku szkolnym 2005/06 był aktywny udział w 

otwarciu ścieżki dydaktycznej w Karcu. 

                                                                                             Alicja Gruetzmacher 

                                                                 

 

 

 

Żegnaj szkoło! W roku szkolnym 2005/06  
trzecioklasistom  było wesoło!!! 
 
Imprezy i święta 

• Święto Pieczonego Ziemniaka – widowisko pt. „Jak dawniej ziemniaki zbierano” 

• „Serduszko puka dla Babci i Dziadka” 

• „Wiosna – zwyczaje wielkanocne” – występ dla Dzieci Specjalnej Troski z Zespołu 
Szkół w Pępowie 

• „Marsz wiosenny” – powitanie wiosny 

• „Niespodzianka od zajączka” 

• „Witajcie wakacje” – program artystyczny na Dzień Godności Osoby  

 z Niepełnosprawnością Intelektualną 
• uroczyste zakończenie I etapu kształcenia  na ranczo „BAJKA” w Ludwinowie 

 

Sukcesy 

• powiatowy konkurs piosenki „ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE” w Krobi – I miejsce  
 Lena Markowska (piosenka „Orkiestry dęte”) 

• szkolny przegląd kolęd i pastorałek „Hej, kolęda kolęda” – I miejsce Lena Markowska 
i Marta Pietrowska, III – Alicja Jankowiak 

• Festiwal Kolęd i Pastorałek w Pogorzeli „STAJENKA 2006” - I miejsce Lena 

Markowska, II - Marta Pietrowska, 
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Konkursy 

• konkurs „Kto znalazł największego ziemniaka?” – Mateusz Andrzejewski,  

 Dawid Grzonka, Monika Miedzińska 

• powiatowy konkurs na najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy w Gostyniu – 

wyróżnienia: Karolina Nawrocka, Weronika Grzonka, Kinga Wolniak 

• konkurs na najoryginalniejszą pisankę wielkanocną – Dennis Poślednik, Mateusz 

Filipowiak, Karolina Nawrocka, Dawid Mrozek, Maciej Filipowiak 

• konkurs recytatorski klas I – III – recytacja prozy na podstawie ksiązki „Jak Karolek 

został papieżem” – I miejsce Patrycja Wabińska, II – Marta Pietrowska, wyróżnienia: 

Sławka Bigaj, Lena Markowska, Jagoda Berger, Alicja Jankowiak 

 

Wyjazdy i wycieczki 

• Muzeum Etnograficzne w Poznaniu na wystawę pt. „Suknia wydaje ludzkie obyczaje” 

• do lasu – realizacja zagadnień  z edukacji przyrodniczej 

• do kina „KINEPOLIS” w Poznaniu 

• do kina w Krobi 

 

    Warsztaty twórcze 

• plecienie wieńcy dożynkowych 

• nauka szydełkowania 

• lepienie w masie solnej i kukurydzianej 

 

Gromadzenie staroci i eksponatów na wystawy regionalne oraz pomoc w ich 
tworzeniu 

      Wystawy: 

- „Wieńce dożynkowe”, 
- „Pole, a tam daleko las” 

- „Jak dawniej kapustę kiszono” 
- „Po lesie cichuteńko spaceruje jesień” 

- „Ozdoby choinkowe naszych prababć” 

- „W babcinym alkierzu” 
- „Izba paradna” 

- „Narodziny, dzieciństwo” 
- „Gdzie kucharek sześć...” 

Wychowawczynie klas III: 

                                                            Daria  Wodniczak, Lidia  Machowska 
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