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Z  życia klas I- III  

 

„WIOSNA, WIOSNA DZIŚ NA ŁĄCE ...” 
 

  Aż 153 uczniów z klas 0 – III wzięło udział w konkursie plastycznym pod hasłem 

„Wiosna, wiosna dziś na łące..” Dzieci z „zerówki” wykonały żabki, pierwszaki – motylki, 

drugoklasiści – wiosenne kwiaty, a trzecioklasiści biedronki i pszczółki. Wykorzystując różne 

techniki plastyczne, takie jak: plakatówka, kredki, wydzieranka i collage, przygotowali 

prawdziwe „cuda”. Celem konkursu było rozwijanie zdolności, wrażliwości uczniów oraz 

odkrywanie przyjemności tworzenia i cieszenia się uzyskanym efektem. 

 

Wiosna zagościła w naszej szkole na dobre. 

 Wyboru  najładniejszych  prac  dokonała  komisja w składzie: p. wicedyrektor  

C. Krajka, p. E. Migdalska i p. B. Kaźmierczak. Biorąc pod uwagę: pomysł, estetykę, 
kolorystykę oraz samodzielność wykonania, jury wyłoniło 36 laureatów z poszczególnych 

klas: 

 Grupa „O”: Natalia Kołodziejczak, Patryk Czabajski, Dagmara Wajn,  

                                Martyna Cieplik 

 Klasa I a:  Anna Klupś, Dawid Nowacki, Nikola Sudolska, Sylwia Waligóra 

 Klasa I b:  Martyna Stróżyk, Magdalena Matuszak, Kacper Stanisławski,    

                    Patryk Ptak, Zuzanna Zjeżdżałka 

 Klasa II a: Dominika Sierota, Agata Małecka, Klaudia Brylewska, Anna Woźniak, 

          Eliza Stankowska 

 Klasa II b: Marta Nowacka,  Klaudia Berger, Mateusz Sobótka, Karol Nowacki,             

          Kamil Sipura 

 Klasa III a: Katarzyna Pospiech, Dawid Tomczak, Bartosz Marciszak, Marta Rzepka, 
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           Patryk Tomczak, Magdalena Stanisławska 

 Klasa III b: Dominika Żółkiewska,  Vanessa Dańczak, Klaudia Cieplik, Marek   

           Nowacki, Angelika Drobińska, Anna Kończak, Patryk Doliński 

 

Laureaci 

    
  

 Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 4 kwietnia. Laureaci otrzymali 

dyplomy i upominki. Wszystkie prace konkursowe były wyeksponowane na parterze Szkoły 

Podstawowej. Tematyka konkursu, wspaniale wykonane owady czy wiosenne kwiaty, 

wprowadziły wszystkich w radosny nastrój i sprawiły, że wiosna „zagościła na dobre”. 

 
Lidia Machowska 

Violetta Rolnik 
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WITAJ, WIOSENKO! 
 
 Zgodnie z tradycją, 21 marca  uczniowie z klas I – III i grup zerowych, wspólnie             

z wychowawczyniami, powitali wiosnę. Niestety, pogoda była raczej zimowa niż wiosenna, 

jednak nikomu to nie przeszkadzało w doskonałej zabawie. 

 Po raz drugi dzieci uczestniczyły w zielonym marszu, którego nieodzownymi 

elementami były wykonane przez nich: kolorowe kwiatki, barwne motyle, żabki, bociany         

i biedronki. Niesprzyjające warunki atmosferyczne sprawiły, że przemaszerowały tylko 

korytarze naszej szkoły. Następnie woźni - p. Zb.Waleński i p.E.Chlebowski - udali się na 

boisko szkolne, gdzie spalili „marzanny”, aby ostatecznie pożegnać zimę. 
 

  
                                              Panowie woźni  spalili „marzanny”  na boisku szkolnym. 

 

Lidia Machowska 

Violetta  Rolnik 
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I GMINNY KONKURS RECYTATORSKI 

PĘPOWIACZEK 2007 - POECI DZIECIOM 
 

Tegoroczny konkurs recytatorski dla uczniów nauczania zintegrowanego pod hasłem 

PĘPOWIACZEK 2007 – POECI DZIECIOM miał na celu popularyzację polskiej poezji dla 

dzieci, uwrażliwienie na piękno słowa poetyckiego oraz promowanie dorobku czołowych 

twórców polskiej literatury dziecięcej – Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. 

Po trzech szkolnych edycjach, które przeprowadziłyśmy w poprzednich latach, 

postanowiłyśmy w tym roku zorganizować I GMINNY KONKURS RECYTATORSKI. 

Składał się on z dwóch etapów. Pierwszym były eliminacje szkolne, które miały na celu 

wyłonienie najlepszych recytatorów ze szkół naszej gminy. Repertuar uczestników 

obejmował jeden dowolny utwór poetycki Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima. 

Komisja konkursowa w Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pępowie    

w eliminacjach szkolnych wyłoniła następujących zwycięzców: 

  I miejsce  - Szymon Szober klasa Ib 
 II miejsce  - Dominika Sierota klasa IIa 

                   - Klaudia Berger klasa IIb 

                   - Vanessa Dańczak klasa IIIb 

III miejsce  - Marysia Nadolna klasa Ia 

                   - Magdalena Matuszak klasa Ib 

 

Finał I Gminnego Konkursu Recytatorskiego PĘPOWIACZEK 2007 – POECI 

DZIECIOM odbył się 22 marca. Konferansjer - uczeń klasy VI Szymon Mieszkała - 

rozpoczął oficjalnym powitaniem komisji konkursowej, nauczycieli ze szkół - w Siedlcu i 

Skoraszewicach, organizatorki oraz wszystkich uczestników. 

Mali artyści z wielkim przejęciem zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie. 

Prezentacje były urozmaicone ciekawymi strojami i rekwizytami tematycznie związanymi z 

wybranym utworem. Kameralnemu spotkaniu z poezją sprzyjał wystrój sali nr 2, w której 

odbywał się konkurs. 

Po wszystkich recytacjach uczniowie mieli przerwę na poczęstunek, a komisja 

podsumowała ogólne zestawienie wyników i przyznała: 

 

  I miejsce  - Dominika Sierota klasa IIa 
                   -  Klaudia Berger klasa IIb 

II miejsce   - Marysia Nadolna klasa Ia 

                  - Szymon Szober klasa Ib 

                  - Michalina Cichowlas z klasy I (SP Skoraszewice) 

III miejsce - Patryk Dąbiczak z klasy I (SP Skoraszewice) 

                  - Maksymilian Kempa z klasy III (SP Skoraszewice) 

 

Wszyscy recytatorzy otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz nagrody książkowe. Jury 

gratulowało uczniom dużego zaangażowania w konkursie i twórczej interpretacji wybranych 

utworów. 

Konkurs ten był dla wszystkich piękną przygodą z poezją i miłą zabawą. Można 

stwierdzić, że wiersze Tuwima i Brzechwy są bliskie sercu kolejnemu pokoleniu. 

Wszystkim uczestnikom jeszcze raz serdecznie gratulujemy wspaniałych recytacji. 

Dziękujemy również nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie oraz trud włożony                 

w przygotowanie dzieci do konkursu.                                                                                                                                    
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Laureaci  I etapu konkursu recytatorskiego. 

 

 

 

                
  Wszyscy recytatorzy otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz nagrody książkowe. 
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I miejsce dla Dominiki i Klaudii. 

          

II miejsce dla Marysi, Szymona i Michaliny. 

           

III miejsce dla Patryka i Maksymiliana. 

                                                                                           Organizatorki konkursu: U. Latuszek, E. Matyla 
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NIEZWYKŁY PAPIEŻ I NIEZWYKŁY CZŁOWIEK, 

NIEZWYKŁY PATRON 

 
 Z okazji Dnia Patrona Szkoły w nauczaniu zintegrowanym na uroczystym apelu 

przypomnieliśmy postać Jana Pawła II, Jego życie, służbę Bogu i ludziom, aby zawsze 

pozostał w naszych myślach i sercach. ,,By uczcić Papieża dobieraliśmy słowa, by prawdziwa 

była słów wymowa.” 

 Marek Nowacki z klasy IIIb powiedział: ,,Dzisiaj jesteśmy dumni, że nasza szkoła nosi 

imię Jana Pawła II – człowieka, który głęboko rozumiał rozterki i słabości zarówno nas 

młodych, jak i starszych. Stanowi dla nas wspaniały wzór człowieczeństwa.” 

 Podczas apelu uczniowie oglądali na ekranie prezentację zdjęć tematycznie 

związanych ze scenariuszem. Urozmaiceniem uroczystości były również piosenki zespołu 

Arka Noego. Całość była wzbogacona układaniem przez przedstawicieli poszczególnych klas 

zapalonych zniczy na styropianowym sercu. 
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 Na zakończenie apelu uczniowie zaśpiewali piosenkę ,,Znowu Cię spotykam.”              

Ta wspaniała uroczystość sprawiła, że naprawdę poczuliśmy się pokoleniem                 

Jana Pawła II. 

Urszula Latuszek 

„Z PYRKIEM BEZPIECZNIEJ” 

18 kwietnia br. w Zespole Szkół w Pępowie odbył się  I GMINNY TURNIEJ 

WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA. 
Udział wzięły dwie 3- osobowe drużyny: jedna ze Szkoły Podstawowej  w Pępowie i jedna       

z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach.  

 Skład drużyn: 

  Szkoła Pępowo        Szkoła Skoraszewice:   
           Vanessa Dańczak         Paweł Twardowski 

           Marta Rzepka         Adam Stanisławski 

           Patryk Doliński        Maksymilian Kempa 

 Zawodnicy rywalizowali w trzech konkurencjach: 

1. Prezentacja szkoły 

2. Test wiedzy 

3. Konkurencje sportowe 
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           Drużyna pępowska                                                        Drużyna skoraszewicka 

 

  
Test wiedzy był obszerny. 

        
 

 Turniej został rozstrzygnięty dopiero w ostatniej konkurencji, w której uczniowie ze 

szkoły w Pępowie okazali się lepsi. Wykazali się większą zręcznością i sprawnością fizyczną. 
Drużyna pępowska uzyskała łącznie 50 punktów. Drugie miejsce zajęła drużyna 

skoraszewicka z wynikiem 46 punktów. Zespoły zostały przygotowane przez wychowawców: 

Lidię Machowską i Violettę Rolnik oraz Piotra Hadasia. 
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 W jury turnieju zasiadali:  

Przewodniczący - POLICJANT Marek Popiołek 

Członkowie: 

 WICEDYREKTOR Zespołu Szkół w Pępowie - mgr Cyryla Krajka  

LEŚNICZY z Nadleśnictwa Piaski – Rafał Bayer 

STRAŻAK z Powiatowej Straży Pożarnej w Gostyniu – Ireneusz Małecki 

KOLEJARZ - Zdzisław Włodarczyk 

  
 Eliminacje prowadził policjant - p.Marek Popiołek przy współpracy               

p.Zuzanny Neuhoff –Ley. 

Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy oraz policyjne maskotki ,,Pyrka”. 

Zwycięska drużyna ze szkoły w Pępowie dostała także ,,Pyrka” dla klasy   

i  zakwalifikowała się do finału powiatowego, który odbędzie się 28.04.2007r.  

w Gostyniu. Życzymy powodzenia ! 

 Dziękujemy za pomoc p. E. Migdalskiej i p. D. Kałmuczakowi. 

 

 

 
                           Wszyscy uczestnicy imprezy zostali poczęstowani cukierkami. 

                 

                                                                                                           V. Rolnik,  L. Machowska 
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Z KULTURĄ NA TY 
 

 
 Aby zaszczepić w dzieciach chęć korzystania z dobrodziejstw kultury, wybraliśmy się              
z kl. Ib i IIIa do Teatru im. W. Bogusławskiego  w Kaliszu na przedstawienie pt. „Zwierzęta 

Doktora Dolittle”. Wyjazd podyktowany był chęcią zintegrowania dziewczynek                                      

z niepełnosprawnością ruchową z obydwu klas. 

 Barwne scenografie, piękne kostiumy oraz gra aktorów wprawiły w zachwyt małych 

widzów. Dzięki wspaniałej nauczycielce- papudze Polinezji- dzieci poznały zwierzęta, ich 

język i tryb życia. Rytmiczne piosenki w wykonaniu aktorów zachęciły wszystkich do 

wspólnego śpiewania. Owacjom nie było końca. 

 Szczęśliwi wróciliśmy do domu. Z niecierpliwością czekamy na kolejny wyjazd. 

 

Wyjazd podyktowany był chęcią zintegrowania dziewczynek   z niepełnosprawnością 
ruchową z obydwu klas. 

Organizatorki wyjazdu:  

Daria Wodniczak, Lidia  Machowska 
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WYSTAWA WIELKANOCNA W SZKOLE 

  

 W holu szkoły kolejna wystawa. Stół mieni się kolorami. Słoneczny żółty 

przepleciony granatem, zielenią i czerwienią, a w tym wesołym otoczeniu symboliczne 

wielkanocne jajka. 

 Subtelna gra kolorów i faktur. Różne odcienie bieli, porcelanowych, szklanych, 

metalowych, plastikowych kieliszków harmonizują z delikatnym odcieniem gałązek forsycji   

i bazi, zielenią liści. Klasyczne kształty pękatych kieliszków z kamionki, podkreślone 

promieniami słońca, wyraźnie rysują się na tle granatowego obrusu. Akcentem ożywiającym 

tę nieco patetyczną scenę jest zielony bukszpan, czerwono – żółto – białe kury i koguty. 
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 Starożytni filozofowie widzieli w jajku doskonały symbol świata: skorupka to ziemia, 

białko - woda, żółtko – ogień, a przestrzeń pod skorupką – to powietrze. 

 W mitologiach wielu kultur jajko uchodzi za znak odradzającego się życia. Wielkanoc 

bez jaj, to jak Gwiazdka bez opłatka. 

 Nazwy jaj wielkanocnych zależne są od sposobu barwienia. „Kraszanka”, to jajko 

zabarwione na czerwono. Jajka zabarwione na inny kolor nazywamy „malowankami”.  Jeżeli 

kraszanka lub malowanka została ozdobiona wyskrobanym wzorem, nazywa się ją wówczas 

„skrobanką”. Rysunek na jajku można uzyskać, gdy przed zanurzeniem w barwniku narysuje 

się na nim wzór woskiem. Takie jajko nazywamy „pisanką”. 

 Świąteczną wystawę mogą zdobić słodkie baranki i wiklinowe kurczaki. Liczy się 
pomysł, radość i wiosna w duszy. 

Daria Wodniczak 

Lidia Machowska 

 

Poszukiwania „zajączka” przez klasy III zakończyły się pomyślnie. 

 

Z życia klas IV-VI 

„PALIĆ - NIE PALIĆ ? - oto jest pytanie”. 

Uczniowie klas piątych brali udział w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez 

Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną  pod hasłem: „Palić- nie palić?- oto jest 

pytanie”. 

 Zadaniem uczestników konkursu było napisanie apelu do wybranej osoby, 

nakłaniającego do rzucenia zgubnego nałogu palenia papierosów i propagującego zdrowy styl 

życia. 
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 Spośród wszystkich prac piątoklasistów wybrano te najciekawsze, najbardziej 

przemawiające do odbiorcy. Ich autorami są: Jagoda Sobótka z kl.Vb, Mikołaj Nadolny,        

Ola Karolak i Natalia Waleńska z kl.Va. Praca Jagody została zakwalifikowana do etapu 

powiatowego, gdzie zdobyła wyróżnienie.  

Laureaci szkolnego etapu otrzymali z rąk higienistki szkolnej- pani Katarzyny Szpak- 

dyplomy i upominki ufundowane przez Zespół Pielęgniarek i Położnych „PULS”. 

Joanna Góźdź 

    

Z życia gimnazjalistów  

Finał konkursu "OMNIBUS GIMNAZJUM 2007" 

21 marca 2007r., godz. 9.00 – 11.00. 

Aby przeciwdziałać komercjalizacji młodzieży naszego gimnazjum i wspierać wzorce 

pozytywnych zachowań w społeczności uczniowskiej, stworzyłam w roku szkolnym 

2000/2001 formułę szkolnego konkursu „Omnibus Gimnazjum”, mającego na celu 

wypromowanie uczniów najbardziej wszechstronnych, posiadających wiadomości i 

umiejętności z różnych dziedzin.  

 W marcu 2001r. przygotowałam i przeprowadziłam we współpracy z zespołem 

nauczycieli konkurs „Omnibus Gimnazjum 2001” w Samorządowym Gimnazjum w Pępowie. 

Naszym założeniem było przeprowadzanie kolejnych edycji tego pożytecznego konkursu co 

trzy lata, by każdy rocznik uczniów gimnazjum miał szansę stanąć raz w szranki tego 

konkursu. Druga edycja miała miejsce w 2004 r.  

W lutym i marcu 2007 r. zorganizowałam kolejną - trzecią edycję konkursu: „Omnibus 

Gimnazjum 2007”.  

Konkurs przebiegał w trzech etapach. Eliminacje klasowe obejmujące wszystkich 

uczniów gimnazjum odbyły się 22.02.2007r.. Wszyscy gimnazjaliści o tej samej godzinie 

napisali krótki test, który pozwolił wyłonić 39 półfinalistów. Półfinał odbył się 8 marca 

2007r. Jego uczestnicy zmierzyli się z testem o wyższym stopniu trudności niż w 

eliminacjach klasowych. Sześciu najlepszych wywalczyło sobie prawo uczestnictwa w 

publicznym finale, który odbył się 21 marca 2007 r. w Centrum Sportowo - Kulturalnym w 

Pępowie i stanowił ważne wydarzenie w życiu naszej szkoły.  

Finaliści rywalizowali ze sobą w 19 konkurencjach, zarówno teoretycznych, 

wymagających odpowiedzi na pytania z różnych dziedzin wiedzy (chemia, matematyka, 

informatyka, fizyka, geografia, wos, historia, biologia, język polski, historia muzyki 

rozrywkowej, architektura, sport), jak i praktycznych, sprawdzających stopień opanowania 

różnorakich umiejętności przydatnych w życiu m.in. umiejętności tanecznych (uczestnicy 

finału zatańczyli walca angielskiego), kulinarnych, opowiadania dowcipów i stosowania 

zasad savoir- vivre’u, co sprawiło, że ich zmagania były bardzo widowiskowe, a tym samym 

atrakcyjne dla licznie zgromadzonej publiczności. Jedną z trudniejszych konkurencji okazało 
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się rozpoznawanie utworów literackich na podstawie krótkich scenek przygotowanych przez 

członków koła teatralnego pod kierunkiem p. M. Bigaj. 

Po długich zmaganiach tytuł „Omnibusa Gimnazjum 2007” zdobyła Magdalena 

Bigaj z klasy Ia, uzyskując 28 pkt.  

II miejsce zajęła Daria Krajka z klasy Ib z wynikiem 24,5 pkt.  

III m. - Damian Mendyka kl. IIIb (21 pkt),  

IV m. – Kamil Berger z klasy IId (20,5 pkt.)  

V m. Damian Siama kl. IIIb z wynikiem 19 pkt.  

VI m.– Alina Szelągowska kl. IIId 18 pkt. 

Gratulujemy wszystkim finalistom szerokiej wiedzy z różnych dziedzin i odwagi 

osobistej, niezbędnej do wystąpienia w publicznym finale. Pokonaliście własny stres i ok. 

300 innych gimnazjalistów. To jest naprawdę „coś”!  

Nad przebiegiem konkursu czuwała Komisja w składzie: p. dyr. H. Grobelna,  

p. A.Gruetzmacher, p. D. Szczęsna, p. K. Grześkowiak i p. Ł. Janura. Wszyscy finaliści 

otrzymali cenne nagrody książkowe ufundowane przez Wójta gminy Pępowo                             

p. St. Krysickiego oraz Radę Rodziców przy Zespole Szkół Szkoły Podstawowej                        

i Gimnazjum w Pępowie. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu "Omnibus 

Gimnazjum" to przedsięwzięcie przerastające siły jednego człowieka; niezbędna jest 

współpraca nauczycieli różnych przedmiotów m.in. w przygotowaniu pytań. Jako główny 

organizator konkursu pragnę serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom, którzy 

pomogli w tym dziele, a zwłaszcza p. Annie Kołacie za poprowadzenie tegorocznego finału, 

p. Tomaszowi Jarusowi za stworzenie jego komputerowej oprawy (ilustracje + podkłady 

muzyczne) i p. Karolinie Grześkowiak za przygotowanie walca angielskiego finalistów             

i występy aerobicu. Pragnę podziękować również członkom koła teatralnego, którzy 

pracowali wraz ze mną nad oprawą "artystyczną" finału i służyli wszelką pomocą w jego 

przygotowaniu i przeprowadzeniu.  

                                                                                                              Mirosława Bigaj 

 

IV Wielkopolski Konkurs Wiedzy 

o Samorządzie Terytorialnym 
 

Celem konkursu jest przybliżenie młodzieży gimnazjalnej wiedzy z zakresu 

funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz zainteresowanie jej ideą samorządności. 

Największy obszar tematyczny konkursu obejmuje  funkcjonowanie  samorządu 

terytorialnego wszystkich szczebli, w tym także  te zadania, które spoczywają na 

samorządzie, a wynikają  z prawa krajowego, np. dostęp do informacji. Fragment konkursu 

poświęcony jest działalności organizacji pozarządowych i ich zaangażowaniu w ważne 

zadania publiczne, często realizowane we współpracy z samorządem. Pytania konkursowe 
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dotyczą  również samorządów w krajach Unii Europejskiej, korzystania z funduszy 

strukturalnych  oraz  norm zalecanych przez Radę Europy.  

 Etap szkolny konkursu odbył się 15 lutego i w jego wyniku na szczeblu powiatowym 

w Gostyniu gminę Pępowo reprezentowali: Alina Szelągowska, Irmina Turbańska i Mikołaj 

Andrzejewski. Mikołaj zajął II miejsce i  zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego. 

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy, a Mikołajowi życzymy dalszych sukcesów.  

 

Anna Kołata 

NIE JESTEŚMY  OBOJĘTNI... 
 

„eMka” to sekcja współpracy z dziećmi i młodzieżą działająca przy Pallotyńskim 

Sekretariacie Misyjnym, z którym współpracujemy w ramach „Adopcji Serca”. Już ponad 

pięć lat uczniowie i pracownicy naszej szkoły pomagają trzem chłopcom z Rwandy w  jak 

najszybszym usamodzielnieniu się i zdobyciu zawodu. Równowartość 15 dolarów (na 

jednego chłopca) miesięcznie jest przekazywana na konta placówek misyjnych z 

przeznaczeniem dla: Emmanuela, Josepha, Dionizego. Kwota ta wystarcza na skromne 

utrzymanie i wykształcenie dziecka. Oprócz tej wieloletniej już akcji pomocy misjom, w tym 

roku szkolnym zaangażowaliśmy się w zbiórkę makulatury filatelistycznej (znaczków 

pocztowych z kartek świątecznych, listów...) i zużytych kart telefonicznych. Dochód ze 

sprzedaży jest przeznaczony na pomoc misjonarzom. Ten rodzaj wsparcia niewiele nas 

kosztuje, w zasadzie tylko czas na powycinanie znaczków, a tak bardzo może pomóc w 

ratowaniu najbiedniejszych. Wierzyć się nie chce statystykom Światowej Organizacji 

Zdrowia, ale co 3,6 sekundy na świecie umiera z głodu jeden człowiek, a ponad 100 milionów 

dzieci zwłaszcza z Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji cierpi niewiarygodny głód i każdego 

roku głód i niedożywienie stają się przyczyną śmierci ok. 15 milionów dzieci.  

Nie bądźmy więc obojętni i pomóżmy tym najuboższym, chociażby  w taki sposób, 

jak zbieranie zużytych znaczków! Może to dla niektórych banalne, ale liczy się jakikolwiek 

sposób pomocy tym, którzy jej naprawdę potrzebują. 
                                                                                                                     Anna Kołata 

 

Z WIZYTĄ W DOMU DZIECKA W BODZEWIE 

Okres świąt, to czas, kiedy nasze serca „otwierają się” na drugiego człowieka. W tym 

czasie każdy może zostać św. Mikołajem. 

Zorganizowana w naszej szkole zbiórka darów dla dzieci z Domu Dziecka w 

Bodzewie pokazała, jak wielkie serca mają nasi uczniowie. 

Zbieraliśmy artykuły chemiczne i szkolne oraz zabawki. 

Dzięki hojności uczniów udało się zebrać kilkanaście pokaźnych kartonów, które 5 marca br. 

osobiście przekazaliśmy mieszkańcom domu Dziecka w Bodzewie.  

 Wychowankowie i wychowawcy nie kryli zadowolenia. 

Dziewczyny, które wraz z opiekunkami udały się przekazać „prezenty”, wystąpiły w 

pokazie aerobiku, a później uczyły swoje rówieśniczki układu tanecznego. 

Widok radosnych i uśmiechniętych twarzy dzieci spowodował, że w następnym roku z 

pewnością zorganizujemy podobną zbiórkę. 
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 Gimnazjalistki z naszej szkoły w pokazie aerobiku.  Czas wizyty upływał w miłej atmosferze. 

 

 
Do zobaczenia za rok... 
 

   A.Gruetzmacher, A. Biernacka 

 
 

       WIDOWISKOWE POKAZY 
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20 kwietnia 2007r. grupa naszych gimnazjalistów po raz drugi uczestniczyła                     

w pokazie eksperymentów chemicznych w Zakładzie Dydaktyki Chemii na UAM                          

w Poznaniu. 

 Pokaz doświadczeń poprzedzony był powitaniem uczniów z różnych szkół 

województwa wielkopolskiego przez prof. A. Burewicza. Duże zainteresowanie tą formą 
prezentacji zaowocowało przygotowaniem nowego środka dydaktycznego w postaci 

multimedialnego programu komputerowego. Można było obejrzeć sekwencje filmowe z 

przebiegu eksperymentów chemicznych, prześledzić szczegółowe instrukcje oraz równania 

odpowiednich reakcji chemicznych. Dr Jagodziński dodatkowo dzielił się z uczestnikami 

ciekawymi informacjami dotyczącymi wybranych eksperymentów i substancji chemicznych 

oraz elementów historii chemii. 

Młodzież z zaciekawieniem śledziła zjawiska reakcji, którym często towarzyszyły 

„huk i blask”. Wrażeń było sporo. Wszyscy stwierdzili jednoznacznie, że chemia jest 

ciekawa, atrakcyjna, barwna i zaskakująca.                                                         

 

 
                         Powrócili do Pępowa bogatsi o nowe wrażenia. 

                                                                        Organizator wycieczki: Danuta Szczęsna 
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SIATKARSKIE POTYCZKI 
 

W grudniu 2006 roku rozegrany został turniej siatkarski o Mistrzostwo klas III 

Gimnazjum w kategorii chłopców.  Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich klas 

najstarszego rocznika. W fazie zasadniczej grano systemem „każdy z każdym”. Wyniki 

wszystkich spotkań przedstawiają się następująco: 

 

klasa 

 
3a 

 
3b 3c 3d 3e 

 

3a 
 

x 1:3 3:0 1:3 3:2 

 

3b 
 

3:1 x 3:0 2:3 3:0 

 

3c 
 

0:3 0:3 x 0:3 0:3 

 

3d 
 

3:1 3:2 3:0 x 2:3 

 

3e 
 

2:3 0:3 3:0 3:2 x 

 

Dzięki lepszemu stosunkowi setów i małych punktów pierwsze miejsce po fazie 

wstępnej zajęli zawodnicy klasy 3b. Kolejne miejsce wywalczyli uczniowie 3d, a dalej w 

odpowiedniej kolejności chłopcy z 3e i 3a. Przyjęto założenie, że w półfinałach spotkają się 
zespoły, które zajęły miejsca I i IV oraz II i III. Zatem reprezentacji 3b przyszło zmierzyć się 
z drużyną klasy 3a natomiast 3d musiała zmagać się z chłopcami z 3e. 

Siatkarze z 3b z małymi problemami ograli przeciwników 3:1, natomiast chłopcy z 3e 

nadspodziewanie łatwo, bo 3:0 wygrali z 3d. 

W „Małym Finale” spotkały się więc reprezentacje klas 3a i 3d. Tu już 3d gładko 

zwyciężyła 3:0 i zajęła III miejsce w turnieju. 

W „Wielkim Finale” doszło do niespodzianki, gdyż 3b, która pewnie ograła 3e w fazie 

zasadniczej teraz uległa przeciwnikom 1:3. 

 Mistrzem klas III Gimnazjum w kategorii chłopców w siatkówce na rok szkolny 

2006/2007 została reprezentacja klasy 3e w składzie: Marcin Gubański, Łukasz Kmiecik, 

Przemysław Trawka, Kamil Nowak, Damian Domachowski, Paweł Tyczyński, Adam 

Wielebiński, Daniel Adamiak. 
Wicemistrzami zostali: Mikołaj Waleński, Paweł Kamieniarz, Błażej Krajka, 

Mikołaj Andrzejewski, Jarosław Michalski, Tomasz Marciniak, Bogusław Piotrowiak, 

Maciej Kaczmarek. 
Trzecie miejsce wywalczyli: Konrad Bartlewicz, Jakub Grzywaczyk, Piotr 

Szymański, Krzysztof Broda, Joachim Walczak, Rafał Piotrowiak, Hubert Zjeżdżałka. 
 

Paweł Andrzejewski 
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