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Kronika przedszkolna 
 
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011 

 
1 września progi przedszkola nieśmiało przekroczyło 25 przedszkolaków                            

z  najmłodszej grupy Motylki,  skupiającej 3- i 4-latków. Po słowach powitania dzieci mogły 
obejrzeć swoją salę, poznać wychowawczynie, personel przedszkola, nowych kolegów                      
i koleżanki.  

Przedszkolaki bawiły się, rysowały, a rodzice uzyskali najważniejsze informacje 
dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu. 

W tym tak ważnym dla przedszkolaków dniu życzymy wszystkim dzieciom 
radości, miłej zabawy, wielu sukcesów i samych słonecznych, wesołych chwil w naszym 
przedszkolu. 
 
Wrzesień w naszej najmłodszej grupie był bardzo ciekawym miesiącem. Zaprzyjaźniliśmy 
się już z naszymi rówieśnikami, paniami, a także salą. Coraz mniej płaczemy, dzięki czemu 
czas spędzony w przedszkolu jest bardzo przyjemny. Słonko jeszcze mocno przygrzewa, więc  
możemy wychodzić na spacery i bawić się na  placu zabaw. Bardzo nam się to podoba! 
 

 
                      Każdy słoneczny dzień wykorzystujemy na zabawy w ogrodzie. 
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                                                            Piękna jest jesień ! 

 
                                A gdy pada deszcz, bawimy się w naszej sali. 
 

Dzieci z grupy Motylki chętnie poznają tajniki przyrody, obserwują i nazywają 
zjawiska przyrodnicze. Najlepszą ku temu sposobność mają podczas wycieczek. 
Wsłuchiwaliśmy się w odgłosy przyrody: szelest liści, szum wiatru, świergot ptaków.  
Zbieraliśmy nawet kasztany na „Kasztanówce”, różnobarwne liście i układaliśmy jesienne 
bukiety, którymi postanowiliśmy udekorować naszą salę. 
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                   Uczymy się chodzić parami, co wcale nie jest dla nas takie proste ☺. 
 

Hanna Wabińska 

Pasowanie na przedszkolaka 
 
 Pasowanie na przedszkolaka to uroczystość, która na stałe zagościła w kalendarzu 
imprez przedszkolnych. Jest szczególnie ważna dla nowo przyjętych dzieci. Odbywa się 
zazwyczaj w miesiącu październiku. To pozwala dzieciom zaaklimatyzować się do warunków 
przedszkolnych, zmiany otoczenia i zaakceptować wychowawczynie jako „swoje panie”. 
Dopiero wtedy, gdy otarte będą „ostatnie łzy”, dzieci mogą deklarować swą przynależność     
do przedszkolnej rodziny.  

Dzieci przygotowują się do pasowania od początku pobytu w przedszkolu, gdyż 
wymaga się od nowo przyjętych przedszkolaków zaprezentowania krótkiego programu 
artystycznego i wykazania się różnymi umiejętnościami. Przedszkolaki z najmłodszej grupy 
Motylki  podeszły do tego wydarzenia z wielkim entuzjazmem. Wszystko poszło zgodnie              
z planem, a mali artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami.  
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Po części artystycznej nastąpiło uroczyste ślubowanie, a na znak dotrzymania 
przyrzeczenia każdy przedszkolak złożył odcisk swojego paluszka na plakacie z tekstem  
ślubowania.  
 

 
 
Następnie pani wicedyrektor Urszula Latuszek dokonała „aktu pasowania” przez dotknięcie 
ramienia prawdziwego przedszkolaka wielkim ołówkiem.  
 



Życie Szkoły. Nr 35. Wrzesień - październik 2010 
 

 6 

 
 

 Na znak przyjęcia dziecka do grona dzieci, do grupy Motylki, każdy z milusińskich otrzymał 
biret, pamiątkowy dyplom oraz niespodziankę przyniesioną przez niespodziewanego gościa. 
 

     
 

Po części artystycznej pasowane przedszkolaki razem z rodzicami miło spędziły czas 
na rozmowach i słodkim poczęstunku. 
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Na pewno był to niezapomniany dzień, pełen emocji i miłych wrażeń,                       

zarówno dla dzieci, jak  i ich rodziców . 
 

Hanna Wabińska 

 
 
Nasze spotkania z teatrzykiem 
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29 października przedszkolaki obejrzały teatrzyk pt. „Wesołe przedszkole”                             
w wykonaniu aktorów Teatru Lalek z Nowego Sącza. Był to spektakl dydaktyczny                        
o charakterze profilaktycznym, który przedstawiał, jak bezpiecznie zachować się na drodze,            
a także jak dbać o własne zdrowie, dostarczać organizmowi niezbędnych witamin. 

Wszystkie dzieci z zaciekawieniem przyglądały się bohaterom, a także kolorowej 
scenografii. Humorystyczne dialogi, a także pytania narratora adresowane do dzieci 
powodowały, iż maluchy były niezwykle skupione. Wesołe piosenki śpiewane przez 
bohaterów również umilały nam czas... ☺ 

 
 

 
 

Hanna Wabińska 

 
Wyj ście na cmentarz 
 

 W Dzień Zaduszny dzieci odwiedziły cmentarz i zapaliły znicz pod pomnikiem Jana 
Pawła II. Przedszkolaki zapoznały się, jak należy zachowywać w tym szczególnym miejscu, 
miejscu zadumy i hołdu dla zmarłych. Każdy zapalony znicz to dowód, że pamiętamy o tych, 
którzy już odeszli. 

Po powrocie do przedszkola  rozmawialiśmy  na temat: Dlaczego należy odwiedzać 
groby zmarłych? Dzieci wymieniały znane im miejscowości, w których znajdują się 
cmentarze oraz pochowani  są ich bliscy. 
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   Chwila zadumy… 

Hanna Wabińska 
 
 
 

Marchewkowy dzień w przedszkolu 
 

 
Marchewkowy taniec. 
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W najmłodszej grupie Motylki 4 listopada świętowaliśmy „Urodziny Marchewki”.  
Wszystko od samego rana było pomarańczowe: sukienki, kokardki, rajstopki, sweterki, paski, 
a nawet gumki we włosach. 

Rodzice zadbali o stroje, a panie z dziećmi o wykonanie marchewkowych 
emblematów. Zabawa w „marchewkowym dniu” rozpoczęła się od wspólnie zaśpiewanej 
piosenki „Na marchewki urodziny". Były tańce, pląsy i zabawy…             . 

             
Marchewkowe pociągi ekspresowe ☺ 

W przerwach między tańcami zajadaliśmy smaczną i bardzo zdrową surówkę                     
z soczystej marchewki. Na drugie śniadanie dzieci wypiły pyszny i zdrowy sok 
pomarańczowy i chrupaliśmy surowe marchewki. 

             
            Smaczne i zdrowe jedzenie pomarańczowe… 
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Aby uczcić „marchewkowe święto” każdy przedszkolak wykonał pracę plastyczną,             

w której główną rolę odegrała  MARCHEWKA. 

 
Po takiej dawce witamin, śmiechu i zabawy na pewno wszystkie Motylki będą zdrowe, piękne 
i uśmiechnięte. 

Wspólne zabawy przyczyniły się do tego, że  ten dzień był inny od wszystkich, 
kolorowy, marchewkowy ☺. 

Hanna Wabińska 
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Z życia klas I-III        SP 
 
 

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH 
 

  Rozpoczęcie nauki w szkole, to bardzo ważny moment w życiu każdego dziecka.                          

Pierwszoklasiści z niecierpliwością czekają na ten dzień.  
  W poniedziałek, 11 października 2010 r. uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste 
ślubowanie i zostali pasowani na uczniów. Uroczystość rozpoczęła się w obecności licznie 
zgromadzonych rodziców, nauczycieli i dyrekcji szkoły. Dzieci z dumą wypowiadały słowa 
ślubowania składane na sztandar szkoły.  

Najbardziej uroczysty był moment pasowania na ucznia. Zgodnie z tradycją dokonały 
tego panie z dyrekcji szkoły: dyr. Krystyna Klepacka i wicedyrektor Urszula Latuszek.  

Wychowawczynie klas pierwszych wręczyły swoim wychowankom teczki, w których 
były pamiątkowe dyplomy, legitymacje, książeczki SKO oraz kolorowe plany lekcji. 
Bohaterowie uroczystości byli dumni i wzruszeni. Zachowywali stosowną do powagi sytuacji 
postawę. Po ceremonii pani dyrektor Krystyna Klepacka skierowała ciepłe słowa                          
do pierwszoklasistów, życząc im, by osiągali jak najlepsze wyniki w nauce, zdobywanie 
wiedzy było dla nich przyjemnością, a lata nauki wspominali zawsze bardzo miło. 
Specjalnie dla pierwszaków, uczniowie z klas trzecich pod kierunkiem swoich pań 
przygotowali krótki program artystyczny.  
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   Po uroczystości czekała na 7- latków niezwykła niespodzianka. Wywołała ona falę 
pozytywnych emocji u dzieci i dorosłych. Były to wspaniałe, rozświetlone racami torty.              
Na tle piosenki „Mam 7 lat” uczestnicy uroczystości dokonali ich degustacji.   

                                                                                                                               
 
 

Wychowawczynie klas pierwszych:  
Emilia Różyńska i  Maria Tomczak, dziękuj ą 
paniom: 
Beacie Kaczmarek,  Violetcie Rolnik i Darii 
Wodniczak - za przygotowanie oprawy 
artystycznej „Ślubowania klas pierwszych” , 
rodzicom - za sfinansowanie słodkiej 
niespodzianki, 
paniom: Katarzynie Waleńskiej i Marioli 
Śląskiej -   za przywiezienie i  pokrojenie 
tortów. 

                                                                                                                       
                                                         M. Tomczak 
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„BARWY JESIENI” JU Ż PO RAZ DWUNASTY 

 
 Jesień jako pora roku skłania do refleksji. Kolorowa aura, wielobarwne liście, 

zmieniająca się pogoda sprawiają, że jest ona  inspiracją dla twórczości plastycznej. 
Już po raz dwunasty w naszej szkole dzieci z oddziału przedszkolnego sześciolatków, 

kształcenia zintegrowanego, edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniowie niepełnosprawni  
wzięli udział w szkolnym konkursie plastycznym pt. ,,Barwy jesieni”.  

Celem konkursu było zwrócenie uwagi na walory jesiennego krajobrazu oraz 
inspirowanie i zachęcanie wszystkich młodych artystów do wspólnej zabawy i konkursowej 
rywalizacji. Każde dziecko oraz odwiedzający szkołę rodzice mogli zobaczyć wszystkie prace  
wyeksponowane na wystawie na drugim piętrze szkoły podstawowej. 

Organizatorami tego przedsięwzięcia były panie: M. Tomczak  i  J. Durczewska,  
nauczycielki wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego. 

Dnia 1 października 2010r . jury oceniło łącznie 75 prac w kategorii wiekowej                   
od 6 do 9 lat oraz w kategorii uczniów niepełnosprawnych.     
 
LAUREACI: 
Klasa  0a: 1. Łagódka Oliwia 
Klasa 0b: 1. Dobrosz Natalia, 2.Miedziński Piotr 
Klasa Ia: 1. Szuba Daria 
Klasa Ib: 1. Marciniak Filip, 2.Jamroży Łukasz 
Klasa IIa: Kaczmarek Dawid 
Klasa IIb: 1. Ptak Jagoda, 2. Walkowiak Aleksandra 
Klasa IIIa: 1. Fabisiak Julia, 2. Piotrowska Patrycja 
Klasa IIIb: 1. Małecka Karolina, 2. Miedzińska Weronika 
Klasa IIIc: 1. Rolnik Aleksandra, 2. Kubiak Zuzanna 
 
WYRÓŻNIENIA: 
1. Bzodek Maria - kl. 0b 
2. Szałata Magdalena – kl. 0b 
3. Bzdęga Maksymilian - kl. Ia 
4. Paris Karolina - kl. Ia 
5. Olszak Aleksander - kl. Ia 
6. Maciejewski Fryderyk – kl. Ia 
7. Grzonka Miłosz - kl. Ib 
8. Matyla Bartosz - kl. Ib 
9. Waścińska Julia - kl. IIa 
10. Waścińska Natalia - kl. 0a 
11. Maciejewska Olga - kl. IIa 
12. Konieczny Jan – kl. IIb 
13. Andrzejewska Maria – kl. IIIa 
14. Śląski Patryk - kl. Ia 
15. Szymkowiak Jakub - kl. Ib 
16. Bzodek Sebastian - kl. IIIc 
17. Stanisławska Małgorzata kl. IIIa gimn. 
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Wszystkim laureatom  szkolnego konkursu plastycznego „Barwy jesieni” zostały 

wręczone nagrody  na apelu szkolnym. Pozostali uczestnicy  otrzymali nagrody pocieszenia. 
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Po rozstrzygnięciu konkursu na etapie szkolnym wszystkie prace plastyczne wzięły 

udział w finale powiatowym, którego organizatorem corocznie jest gostyński ,,Hutnik”. 
Dnia 5 listopada został rozstrzygnięty etap powiatowy. Nasza uczennica - Nadia 

Sudolska z kl.0b została laureatką.  
 

 Wszystkim uczestnikom konkursu oraz rodzicom dziękujemy za współpracę.  
   
                                                                                                                                                           J. Durczewska 

M. Tomczak 
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Święto Pieczonego Ziemniaka 

 Dnia 9 października 2010r. uczniowie klas IIIb i IIIc wraz w wychowawczyniami -                     
p. V. Rolnik i p. B. Kaczmarek -  pojechali do lasu w Karcu na Święto Pieczonego Ziemniaka. 
Na skraju lasu powitał nas leśniczy p. M aciej Kubas. Po przypomnieniu i utrwaleniu zasad 
zachowania się w lesie razem z leśniczym przeszliśmy ścieżką edukacyjną „Gatunki drzew 
leśnych”. Niektórzy z uczniów wykazali się dużą wiedzą o lesie i jego mieszkańcach. Spacer 
zakończył się na łące, gdzie czekał już na nas poczęstunek: ciepła herbata i kiełbaski smażone            
nad ogniskiem.  

        Przyszedł czas na ziemniaka. Uczniowie zostali podzieleni na drużyny. Na początek 
dzieci wysłuchały „Krótkiej bajki o ziemniaku” opowiadanej przez p. Beatę  Kaczmarek,                    
a p. Violetta Rolnik podała informacje przyrodniczo - historyczne dotyczące tego smacznego 
warzywa.   

 

.  
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 Nadszedł czas na zabawy. Zawodnicy musieli popisać się wiedzą oraz sprawnością 
fizyczną, biorąc udział w konkurencjach:                                                                                       
1. Sadzenie i zbieranie ziemniaków.                                                                                                     
2. Rzucanie ziemniaków do kosza.                                                                                                      
3. Wypisanie największej ilości potraw przygotowywanych z ziemniaków lub mąki 
ziemniaczanej.                                                                                                                             
4. Pisanie wyrazów zaczynających się na sylabę zie-.                                                                       
5. Rysowanie plakatu na temat : „Pan Bulwa”, „Lord - władca wszystkich ziemniaków”, 
„Ziemniak bujający w obłokach”, „Spoczynek ziemniaka na brudnym worku”, „Ziemniak           
na plaży”, „Rzeka kartofli” (losowanie kartek z tematami).  

Wszystkim konkurencjom towarzyszył ogromny doping i okrzyk:„Święto Ziemniaka dziś 
w szkole mamy. Bawiąc się radośnie na pieczone kartofle czekamy”. 
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Na 
zakończenie tego wesołego święta zjedliśmy pieczone ziemniaki. Bardzo dzieciom 

smakowały. Niektóre z nich, po raz pierwszy miały okazję spróbować tego smakołyku. 

 Czas upłynął nam bardzo szybko. Jesienna pogoda dopisała. Podczas drogi powrotnej 
do domu było nam trochę żal, że wspólny pobyt w lesie w Karcu tak szybko dobiegł końca.. 

                   B. Kaczmarek,  V. Rolnik 

 
Sierżant Pyrek wśród najmłodszych 
 

Niezwykły gość w dniu 29.10.2010r. złożył 
wizytę uczniom klas I-III oraz oddziałom 
przedszkolnym naszej szkoły. W ramach programu 
edukacyjnego  ,,Z Pyrkiem bezpieczniej” odwiedził 
nas sierżant Pyrek – maskotka wielkopolskiej policji. 

W turnieju klas 3- osobowe zespoły odpowiadały 
na szereg pytań związanych m.in. z uczestniczeniem               
w ruchu ulicznym, kontaktowaniem się                                   
z ,,obcymi”, bezpieczeństwem w drodze do szkoły             
i podczas zabaw. Oprócz tego, każda klasa 
zaprezentowała swój plakat na temat zasad 
bezpieczeństwa. Podczas turnieju uczniowie, kibicując 
swoim drużynom, śpiewali piosenkę o Pyrku                         
i skandowali hasła zagrzewające do zwycięstwa. 
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W spotkaniu uczestniczyli również policjanci Wydziały Prewencji z Gostynia, którzy 

wygłosili prelekcję i zaprezentowali, jak należy zachować się podczas kontaktu                               
z agresywnym psem. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sierżant Pyrek na zakończenie spotkania w nagrodę za wiedzę o bezpieczeństwie 
wręczył uczniom maskotki, książki, światełka odblaskowe, plany lekcji z poradami i kosze 
jabłek. Każda klasa miała również możliwość zrobienia sobie wspólnego zdjęcia z Pyrkiem. 

Mamy nadzieję, że taki sposób przekazania informacji zwiększy bezpieczeństwo 
dzieci. 
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 Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   
            za wsparcie finansowe.   

             Violetta Rolnik 
                             Beata Kaczmarek 

 

Z życia klas IV-VI  
 

 
 
                 We wrześniu czciliśmy pamięć bohaterów II wojny światowej. 
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EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW  
 
 

Po raz kolejny obchodziliśmy w naszej 
szkole EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW, który 
w tym roku wypadł w trakcie wizyty gości                     
z Niemiec. Z tego powodu szkoła była                             
w prawdziwym klimacie języków obcych. 
Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum 
wykonali wiele projektów w języku polskim, 
angielskim i niemieckim. Niektóre prace były 
wyeksponowane  na gazetkach. 

Odbyły się także konkursy, które 
zmobilizowały uczniów do zainteresowania się 

rożnymi językami Europy. Konkurs w szkole podstawowej polegał na rozpoznaniu, w jakim 
języku zostały wyrażone te powitania:  

 1. BONJOUR! (j. francuski) 
 2. GUTEN TAG!  (j. niemiecki) 
 3. GOOD MORNING!  (j. angielski) 
 4. BUONGIORNO!  (j. włoski)  
 5. BOM DIA!  (j. portugalski) 
 6. DZIEŃ DOBRY! (j. polski) 
 7. GOEDEMORGEN! (j. holenderski) 
 8. BUENOS DIAS! (j. hiszpański) 
 9.L ABAS RYTAS! (j. litewski)                                           
10. GOD MORGEN!  (j. norweski, j. duński) 
11. JO REGGELT! (j. węgierski) 
12.DOBRE RANO! (j. słowacki, j. czeski) 
13.GOD MORGON!  (j. szwedzki) 
14.DOBRO JUTRO! (j. słoweński, j. serbski,                 
j. chorwacki, j. bułgarski) 
15.BUNA DIMI! (j. rumuński) 
 
Wszystkie prawidłowe rozwiązania podali: 
Dagmara Piotrowiak (kl. VIa) i Eryk 
Andrzejewski (kl. Va). Na wyróżnienie zasłużyły 

również uczennice: Karolina Matuszewska (kl. VIa), Anna Mehr (kl. IVb), Magdalena 
Walczak (kl. VIc) oraz Nikola Sudolska (kl. Va).  
 Gimnazjum miało trudniejsze zadanie do wykonania. Uczniowie musieli znaleźć 
polskie odpowiedniki przysłów niemieckich i angielskich. Na drzwiach gimnazjum 
zawieszono kartki z cytatami w języku angielskim oraz niemieckim, a gimnazjaliści musieli 
wybrać sobie jeden język i przetłumaczyć podane cytaty na język ojczysty. Oto uczniowie, 
którzy poradzili sobie najlepiej z tym zadaniem: Marta Rzepka (kl. Ic), Katarzyna Pospiech 
(kl. Ia), Monika Grobelna (kl. Ia), Julita Wojciechowska (kl. IIa), Julia Łagódka ( kl. IIc), 
Amanda Norman (kl. IIc),Hanna Michalska (kl. IIIc) oraz Natalia Matuszak (kl. IIIc) 
                                                                                                      
                                                         GRATULUJEMY!!! 
 
                                                                                                  Zespół nauczycieli języków obcych 

 



Życie Szkoły. Nr 35. Wrzesień - październik 2010 
 

 28 

Z życia gimnazjalistów 
 

 Po raz kolejny w Częstochowie 
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Dnia 6 października 2010r.                
w godzinach porannych   40-osobowa  
grupa z naszej szkoły, która na 
ramionach miała założone żółte chusty, 
wyruszyła na X Pielgrzymkę Rodziny 
Szkół noszących imię Jana Pawła II.              
W tym roku ponad 20-tysięcznej 
wspólnocie uczniów podczas modlitwy 
towarzyszył KRZYŻ, który Sługa Boży 
Jan Paweł II trzymał  w dłoniach podczas 
swojej ostatniej Wielkopiątkowej Drogi 
Krzyżowej. Na pielgrzymce reprezen-
towanych było ponad 500 szkół różnego 
szczebla, nie tylko z Polski, ale także              
z Litwy. Przybyli również przedszkolaki 
i reprezentanci dwóch uczelni wyższych 
noszących imię Jana Pawła II. Mszy św. 
o godz. 11.00 na Szczycie przewodniczył 
bp diecezji radomskiej Henryk Tomasik. 
Koncelebrowało ją ponad 200 kapłanów, 
w tym nasz ks. wikariusz J. Trojan.    
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         Każdy z uczestników pielgrzymki otrzymał pamiątkowy znaczek z wizerunkiem                
Jana Pawła II i krzyżem oraz obrazek przedstawiający papieża z Polski trzymającego krzyż. 

Z okazji dziesiątej pielgrzymki jako wotum wdzięczności uczniowie i wychowawcy 
złożyli kielich liturgiczny ozdobiony postaciami: Jana Pawła II, Karoliny Kózkówny - 
patronki ruchu czystych serc, Stanisława Kostki - opiekuna młodzieży i św. Królowej Jadwigi 
- patronki oświaty. 
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Spotkanie stanowiło przygotowanie do niedzielnych obchodów X Dnia Papieskiego, dlatego 
też na Jasnej Górze obecni byli przedstawiciele Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 

 

Wróciliśmy z radością poczucia wspólnoty, jednej wielkiej rodziny, której patronem               
i ojcem jest Jan Paweł II. 

Danuta Szczęsna, Arleta Adamek 
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        Budujemy „ żywy pomnik” naszemu patronowi – X Dzień Papieski 
 
      Tegoroczny X Dzień Papieski obchodziliśmy w niedzielę, 10 października. Hasło 
towarzyszące brzmiało „Jan Paweł II – Odwaga Świętości”.  Dzień ten przypada zawsze                  
w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.                                                                                      
       Tego pięknego, słonecznego dnia 47 wolontariuszy  z naszej szkoły wzięło  udział                         
w organizowanej publicznej zbiórce pieniędzy pod hasłem „Dzielmy się miłością”.  Zbiórka 
odbywała się w całej gminie. Dzięki hojności mieszkańców udało się zebrać 5230 zł. Środki 
przeznaczone zostaną na fundusz stypendialny fundacji, która przyznaje stypendia najbardziej 
uzdolnionym gimnazjalistom i licealistom  z wiosek i małych miast. 

         

 

           Dzięki takiej akcji młodzież naszej szkoły włączyła się w budowę „żywego pomnika” 
patrona  szkoły  Jana Pawła II.  
 
       Wszystkim, którzy wzięli udział w akcji - BARDZO DZI ĘKUJEMY.  
                                                                                                  
                                                                                                     Danuta Szczęsna, Arleta Adamek 
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          II  MŁODZIE ŻOWY  PRZEGLĄD  
TWÓRCZO ŚCI CZESŁAWA  NIEMENA 

Konkurs skierowany był do młodzieży gimnazjum i szkół 
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krotoszyńskiego i powiatów 
sąsiadujących. Przegląd odbył się 21 października 2010 r w Hotelu -                    
-Restauracji „Wawrzyniak” w Perzycach.  

Konkurs ma przybliżyć osobę i szeroki wachlarz twórczości 
Czesława Niemena. Uczestnicy i publiczność mieli okazję                        

do wysłuchania dwóch koncertów. Wystąpił zespół „Tortilla” z Torunia i na zakończenie 
Jerzy Filar -  twórca przeboju „Samba sikoreczka”. 

Naszą szkołę reprezentowały: Lena Markowska z piosenką „Czy mnie jeszcze pamiętasz”?  
i Alicja Jankowiak „Dziwny jest ten świat”. 

  

Udział w tym konkursie pozwolił naszym uczestniczkom zapoznać się z wieloma 
utworami Czesława Niemena i jakże różnorodną interpretacją jego piosenek. 

                                                                                                             Z. Neuhoff- Ley, A Nowacka  

     
    

WSPÓŁPRACA Z GESAMTSCHULE W HILLE 
 

 
Opanowanie języka obcego wymaga wieloletniej, systematycznej pracy, 

wielokrotnych powtórzeń, wykonania setek ćwiczeń. W pracy z dziećmi i młodzieżą 
potrzebne są coraz to nowe bodźce w postaci ciekawych form pracy. Najbardziej 
motywującą formą do kontynuowania nauki języka przez uczniów jest możliwość 
spotkań i obcowania z żywym językiem. Taką właśnie sposobność daje wymiana 
międzyszkolna.  

W naszej szkole współpraca z Gesamtschule w Hille (Niemcy) została nawiązana              
w 1997 roku. Nasza wymiana z Niemcami ma charakter rekreacyjno – dydaktyczno - 
kulturowy. Główne cele tego przedsięwzięcia można ująć następująco: 

• wzajemne poznanie się uczniów i nauczycieli współpracujących ze sobą szkół, 

• poznanie kultury i bogactwa narodowego obu państw, 
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• wzajemna wymiana doświadczeń, 

• doskonalenie znajomości języka obcego oraz motywowanie do dalszej pracy, 

• porównywanie metod i technik pracy w szkole. 

W dniach od 22 do 29 września 2010r. gościliśmy w naszej szkole uczniów wraz                  
z opiekunami z Niemiec,  z Gesamtschule w Hille. 
Program pobytu został przygotowany przez zespół nauczycieli języków obcych                     

pod kierunkiem p. A. Zielińskiej. 
Dzień powitania był bardzo ekscytujący, zarówno dla rodzin goszczących młodzież, jak           

i dla przybyłych gości. Wspólna wycieczka do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie                
i udział w festynie „Ruś znana i nieznana” umożliwiły zobaczenia mieszkańców Rusi podczas 
różnorodnych zajęć.   

 

 
Odpoczynek w Marcinkowie Podgórnym k. Gąsawy. 
  
Piątek był dniem pod hasłem „Historia”. Pierwszym punktem programu w tym dniu była 

lekcja historii przygotowana i przeprowadzona przez p. M. Bigaj. Następnie goście zwiedzali 
naszą szkołę. Różne miejsca (bibliotekę, pomieszczenia administracyjne, przedszkole, sale 
lekcyjne) przybliżyła pani Dyrektor Szkoły K. Klepacka. 
 Kolejny akcent historyczny w tym dniu, to zwiedzanie pałacu w Pępowie. Historię 
powstania pałacu i jego dziejów przedstawiła p. M. Bigaj. Pod wielkim wrażeniem byli 
zarówno goście z Niemiec, jak i nasi uczniowie. 
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 Wyjazd do Krotoszyna na lekcję muzealną „Od ziarenka do bochenka” przybliżył 
młodzieży sprzęt, jakim posługiwano się w pracy przy uprawie zbóż, stroje ludowe, produkcję 
chleba. Wspólny dzień zakończył się pobytem w kręgielni w Krotoszynie. Przeprowadzone 
zawody pozwoliły wyłonić osoby, które zdobywały z łatwością wiele punktów. 
 Kolejny dzień to pobyt w Poznaniu. Stary Rynek, Palmiarnia to miejsca, które na 
długo pozostaną w pamięci uczniów, jak i kolegów nauczycieli. 

Niedziela była dniem, w którym rodziny goszczące zorganizowały swój własny 
program. W tym miejscu chcemy podziękować wszystkim rodzinom goszczącym za ich trud, 
troskę i serdeczność w stosunku do młodzieży z Niemiec. 
 Poniedziałkowy poranek przywitał nas deszczem. Mimo to pobyt na basenie należał 
do wesołych i udanych. 
 Wtorek rozpoczął się lekcją plastyki. Jesień była przewodnim tematem. Na dużych, 
kolorowych arkuszach, połączonych w jedną całość, powstała praca wszystkich uczestników 
wymiany.  
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Wspólne rysowanie. 

 

 
Lekcja muzyki w Roku Chopina. 
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Po wspólnym rysowaniu, malowaniu odbyła się lekcja tańca. Dwie godziny pozwoliły 
na poznanie kilku figur tańca nowoczesnego. Kolejnym punktem programu była lekcja 
muzyki z okazji Roku Chopinowskiego, przeprowadzona w formie quizu pod hasłem „Rodem 
Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel. Rozpoznawanie utworów 
Fryderyka Chopina naszym uczniom, nie sprawiło większych trudności. 

 

 
 

 W środę przyszedł czas na pożegnanie. Łzy w oczach były dowodem na to,                        
iż uczniowie ze szkoły w Hille, stali się kolegami i koleżankami dla uczniów naszej szkoły. 

Wymiana młodzieży to świetna sprawa, która daje obu stronom możliwość poznania 
się i nawiązania nowych kontaktów towarzyskich. Z obserwacji wynika, że nasi uczniowie             
i uczniowie z niemieckiej szkoły szybko nawiązali „wspólny język” i bezkonfliktowo spędzali 
razem czas. Obie strony uczestniczące w wymianie, zarówno polska, jak i niemiecka, bardzo 
wysoko oceniają walory kulturotwórcze i integracyjne programu i wyrażają chęć dalszej 
współpracy. 
    

 
Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzinom goszczącym za ich trud,  troskę                               

i serdeczność  w stosunku do młodzieży z Niemiec. 
                

 

Zespół nauczycieli języków obcych 
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Festyn Archeologiczny  2010 w Biskupinie  
 

 
 

Dnia 23 września 2010 jaz po raz kolejny skorzystaliśmy z zaproszenia do odbycia 
wyjątkowej podróży w przeszłość. Tym razem tytuł festynu „Ru ś znana i nieznana” 
skierował naszą uwagę na pobratymców, mieszkających na Wschodzie. Choć często wydaje 
nam się, że znamy kulturę Rosjan, Białorusinów i Ukraińców, to rzeczywistość jest inna, 
okazuje się, że mało o niej wiemy… 
 Tym razem był to wyjazd integracyjny, w którym uczestniczyli uczniowie szkoły 
podstawowej i gimnazjum oraz młodzież Niemiec wraz z opiekunami. 
      W IX i X wieku ogromne równinne tereny zamieszkiwały znane już tylko historykom 
plemiona Polan (okolice Kijowa), Drewlan, Krywiczy, Tywerców, Wołynian, Wiatyczy                     
i Siewierzan. Do połowy XII wieku Ruś Kijowska jednoczyła ogromne obszary między 
Bugiem i Dnieprem. Bogatą kulturę materialną tych terenów ukazali nam rzemieślnicy                      
z Białorusi, Rosji i Ukrainy.  
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 Zespół muzyczny „Jawaryna” zagrał nam do tańca, do walki stanęli wojowie                      
z moskiewskiej szkoły fechtunku. Dodatkowymi atrakcjami były pokazy życia codziennego 
dawnej Rusi: garbowanie skór, wyroby ze skóry, wybijanie monet, obróbka kości, tkanie, 
przędzenie oraz wyroby z filcu, wyrabianie metalowych plecionek, średniowieczna kuchnia, 
łucznictwo. Podziwialiśmy przepiękne przedmioty, gliniane naczynia, stroje, broń, 
wyposażenie wojowników ruskich. Zachwycaliśmy się  cudownymi, malowanymi i wyszy-
wanymi tkaninami. Włączyliśmy się do wspólnej zabawy, w czasie której poznaliśmy 
niezwykle kolorową i bogata kulturę dawnej Rusi z nieco innej strony. 
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     Po emocjonujących przeżyciach wszyscy mogli odpocząć i skosztować specjałów z kuchni 
ruskiej oraz posłuchać pieśni i muzyki zespołów „Terra Vagantica” i  „Żemerwa” 
     Ten wyjazd był wyjątkowym spotkaniem z historią, każdy mógł włączyć się w nurt 
wydarzeń przeniesionych z dawnych czasów. Uczniowie już dziś czekają na przyszłoroczny 
festyn, czyli wyjątkową przygodę z przeszłością.   

                                                                                                                       Arleta Adamek, Lidia Muszyńska 

 
 
Dzień poświęcony profilaktyce 

 
Środa, 3 listopada 2010r. przebiegała w szkole pod hasłem szeroko rozumianej 

profilaktyki. W tym dniu gościliśmy zespół z krakowskiego Centrum Profilaktyki                          
i Reedukacji „Atelier”. 

Klasy II-III szkoły podstawowej obejrzał y spektakl „Baranek Bucbęc”  o prostej,                
ale skłaniającej do refleksji fabule. Pani psycholog pracowała z dziećmi metodą interaktywną. 
Uczniowie obserwowali bohaterów, uczyli się wyrażania i nazywania emocji. Program 
podpowiadał, jakie zachowania pozwalają osiągnąć zamierzony cel, a jakie na pewno to 
uniemożliwi ą.  

Klasy IV-VI uczestniczyły w spotkaniu zatytułowanym „Po drugiej stronie myśli”.  
Pani psycholog przybliżyła uczniom zagadnienie werbalnych i niewerbalnych sposobów 
komunikacji. Dzieci przy pomocy osoby prowadzącej program próbowały zdefiniować takie 
pojęcia, jak komunikacja międzyludzka i empatia. Razem z panią psycholog szukały 
sposobów rozwiązywania konfliktów, uczyły się identyfikowania własnych potrzeb                        
i zgłaszania ich w odpowiedni sposób. Uczniowie przekonywali się, że łatwiej jest w życiu 
człowiekowi, który pozytywnie postrzega siebie i otaczający świat.  Dobrze byłoby, żeby  
młodzi ludzie nabrali zaufania do takiej postawy - wtedy łatwiej byłoby żyć im z innymi                 
i innym z nimi…  

Gimnazjaliści z klas II i III uczestniczyli w programie pt. „Ławka”.  Dzięki 
multimedialnej scenografii uczniowie mogli razem z bohaterami uczestniczyć                        
w podróży w celu odkrywania i doświadczania  tolerancji, przyjaźni i miłości. Współczesna 
młodzież codziennie musi dokonywać wyborów typu: Być indywidualistą czy przyjąć 
zachowania grupy? Mieć własne zdanie czy zrezygnować z niego, by nie zostać odtrąconym 
przez grupę? 

Pani psycholog instruowała,  jak sobie radzić z agresją, rozwiązywać konflikty, 
stworzyć własny system wartości i przewidywać konsekwencje swych czynów. 

Po południu odbyło się szkolenie dla rodziców nt. „Rozwiązywanie konfliktów”. 
Dyrekcja serdecznie dziękuje Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Pępowie za pokrycie kosztów ww. programów. 
CK 

 
 

Z gabinetu pedagoga 
 

Uwaga! Niebezpieczne dopalacze! 
 

Dopalacze to termin, którego używa się potocznie dla nazwania grupy różnych 
substancji lub ich mieszanek o rzekomym bądź faktycznym działaniu psychoaktywnym.              
Nie znajdują się one na liście substancji kontrolowanych przepisami ustawy o przeciw-
działaniu narkomanii. 
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Dopalacze bywają mieszankami substancji naturalnych (np. ziół) lub mogą być 
syntetyczne, czyli wytworzone w laboratorium chemicznym. Cała specyfika tzw. „legalnych 
narkotyków” polega na tym, że są one produkowane z substancji nieuznawanych                         
za szkodliwe czy niedozwolone. Dopiero mieszanka – receptura – powoduje ich 
ukierunkowane działanie.  

Niebezpieczeństwo związane z dopalaczami jest tak duże ze względu na fakt,                      
że często nie znamy ich składu – nie wiemy jak mogą działać, co robią z naszą psychiką                     
i ciałem. Nie znamy dawki bezpiecznej i śmiertelnej, nawet pierwsze ich zażycie może być 
tragiczne w skutkach. 
                                   
Co wywołują substancje psychoaktywne? 
 

1. Zmieniają funkcje naszego mózgu, powodując: 
- zaburzenia zachowania ( nadmierne pobudzenie, agresję, niepokój, lęk, uczucie 
zagubienia ); 
- zmiany nastroju ( euforię, dysforię ); 
- bezsenność lub senność, napady snu w ciągu dnia; 
- zaburzenia myślenia ( halucynacje, omamy, wrażenie oddzielenia ciała od umysłu, utratę 
poczucia czasu i przestrzeni ); 
- pogorszenie pamięci, osłabienie zdolności koncentracji i uwagi. 

      
2. Mogą prowadzić do zaburzeń psychicznych ( psychozy, depresje, napady lęku, fobii, 

myśli samobójczych ). 
3. Podnoszą temperaturę ciała. 
4. Przy długim stosowaniu mogą prowadzić do wyniszczenia psychicznego i fizycznego 

organizmu. 
5. Wywołują uzależnienie – przewlekłą  i nieodwracalną chorobę ośrodkowego układu 

nerwowego z nawrotami występującymi nawet po długich okresach absencji. 
6. Powodują wreszcie różne dolegliwości somatyczne: 
- bóle brzucha,  bóle głowy, kołatanie serca i szybszy oddech,  przyśpieszenie akcji serca           
i wzrost tętna, brak apetytu, mdłości, wymioty, odwodnienie organizmu, śmiertelne 
zatrucie. 
 

Unikaj „cudownych” środków, które zmienią Twoje życie!  
Dopalacze, to nie są produkty kolekcjonerskie. 

 
Walka z dopalaczami jest niezwykle trudna z co najmniej dwóch powodów.  
Po pierwsze – dopalacze są one produkowane z substancji w 100 % legalnych. Poza 

tym, ich skład jest często zmieniany – szybciej niż przepisy sankcjonujące wykorzystanie 
poszczególnych składników. 

Po drugie - producenci specyfiku bardzo sprytnie zabezpieczają się przed wszelkimi 
konsekwencjami, dopisując na opakowaniach – i to wcale nie drobnym drukiem – że są to              
„produkty kolekcjonerskie, nie do spożycia” . Jeśli ktoś próbuje… To wyłącznie na własną 
odpowiedzialność. 
                                            

 
Alina Olejniczak 
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Z gabinetu higieny szkolnej 
 

 
Nowy rok szkolny – nowe zadania. Zadania nie tylko              
z matematyki, języka polskiego czy przyrody,  ale także 
z wiedzy o zdrowiu. Dlaczego? Dlatego, że zdrowy 
człowiek – zdrowe dziecko - osiąga dobre wyniki                
w nauce, jest radosne, potrafi radzić sobie z problemami 
czy stresem, ma siłę i energię do zabawy, pracy                          
i pomocy innym. Chory, tym czasem jest smutny, słaby, 
często potrzebuje pomocy innych, nie ma ochoty                   
na zabawę czy pracę.  
 Dlatego wiedza o zdrowiu, o tym, jak o nie dbać, 
aby trwało jak najdłużej jest bardzo ważna. W tym celu 

w szkole realizujemy różne  programy zdrowotne. 
 

Programy oświatowo-zdrowotne proponowane przez  
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gostyniu 

i realizowane przez nas w roku szkolnym 2010/2011 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA 
 

• Program „Moje Dziecko Idzie do Szkoły” skierowany do dzieci 6-letnich i ich 
rodziców bądź opiekunów, mający na celu podniesienie poziomu wiedzy rodziców    
i ich dzieci na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, w tym: 
prawidłowego żywienia, otyłości, wymogów sanitarnych przy przygotowaniu                     
i spożywaniu posiłków, wad wymowy, szczepień ochronnych, także higieny: 
osobistej, jamy ustnej, wzroku, pracy. 

 
• „Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce” 

skierowany do uczniów starszych klas szkoły podstawowej, obejmujący 
profilaktykę antynikotynową, z nasileniem działań w Światowym Dniu Rzucania 
Palenia – trzeci czwartek listopada oraz Światowym Dniu bez Papierosa – 31 maja . 

 
- „Nie pal przy mnie, proszę” w klasach II i III szkoły podstawowej; 

 
  - „Znajd ź właściwe rozwiązanie” w klasach IV – VI szkoły podstawowej. 
 
 

• Nowy program „B ądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy” skierowany do dzieci             
6-letnich i ich rodziców, realizowany w naszej szkole w klasach I szkoły 
podstawowej. Program ma na celu zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży 
zagrożonych nadwagą, otyłością i chorobami dietozależnymi (w tym roku szkolnym 
zawieszony, gdyż wychowawcy i uczniowie obecnych klas I realizowali go                        
w ubiegłym roku). 

 
• Akcja „ Światowy Dzień Zdrowia”, skierowana do wszystkich uczniów szkoły 

podstawowej, mająca na celu promowanie zdrowego stylu życia (z nasileniem działań 
w Miesiącu Zdrowia, czyli w kwietniu, głównie 7 kwietnia). 

 



Życie Szkoły. Nr 35. Wrzesień - październik 2010 
 

 43 

• Akcja „Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość” skierowana do uczniów klas II 
szkoły podstawowej i ich rodziców, przeprowadzana w naszej szkole wśród dzieci  
6-letnich i uczniów klas I – III szkoły podstawowej oraz ich rodziców, 
uzmysławiająca konieczność codziennego dbania o higienę jamy ustnej. 

 
GIMNAZJUM 

 
• „Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce”, 

skierowany do uczniów klas gimnazjalnych, obejmujący profilaktykę 
antynikotynową. 

 
  - „Znajd ź właściwe rozwiązanie” w klasach I – III gimnazjum 
 

• „Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV”, 
skierowany do uczniów starszych klas gimnazjalnych, mający na celu zapobieganie 
zakażeniom HIV/AIDS oraz zwiększenie świadomości młodzieży o AIDS                           
(z nasileniem działań w listopadzie i grudniu, głównie 1 grudnia w Światowym Dniu 
AIDS). 

 
• Program „B ądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”, skierowany do gimnazjalistów 

i ich rodziców realizowany w naszej szkole w klasach II gimnazjum. Program ma na 
celu zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży zagrożonych nadwagą, otyłością                       
i chorobami dietozależnymi. 

 
• Akcja „ Światowy Dzień Zdrowia”, skierowana do wszystkich uczniów gimnazjum, 

mająca na celu promowanie zdrowego stylu życia. 
 

• Akcja „Prawidłowe odżywianie. Profilaktyka bulimii i anoreksji”, skierowana               
do wszystkich uczniów gimnazjum, mająca na celu wdrożenie nawyku 
zbilansowanej diety, dbania o własne zdrowie fizyczne i psychiczne. 

 
 Zachęcam wszystkich do czynnego udziału w programach i akcjach 
 zdrowotnych! 
       
               ŻYCZĘ DUŻO ZDROWIA! 
 

Jolanta Nowacka 
pielęgniarka szkolna 
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