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Z kroniki przedszkolnej 

MAMO MOJA UKOCHANA! 
 

Dzień Matki obchodzony jest prawie na całym świecie. To święto przypomina o tym, że 
każdej mamie należą się wdzięczność i szacunek za jej poświęcenie, bezwarunkową miłość              
i trud, jaki wkłada w wychowanie dzieci. 

Tegoroczny 26 maja był niezwykle uroczystym dniem, gdyż gościliśmy w naszym 
przedszkolu mamusie z okazji ich święta. Przedszkolaki z grupy Motylków już od długiego 
czasu przygotowywały się do tej uroczystości: wytrwale ćwiczyły układy taneczne, wierszyki   
i piosenki, aby dobrze wypaść przed swoimi mamami.  

 

 
Czekamy na gości. 
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Śpiewamy dla mamy…  
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Wszystko udało się doskonale! Po występie dzieci zaprosiły swoje mamy                            
na poczęstunek. Była to doskonała okazja do dzielenia się wrażeniami i zbierania pochwał 
przez dzieci. Maluchy mogły zaprezentować się z jak najlepszej strony oraz pochwalić się 
swym talentem muzycznym, recytatorskim i tanecznym. Dla nich było to przeżycie, dzięki 
któremu poczuły się ważne, zdolne i mogły być z siebie dumne.  

Te krótkie chwile spędzone razem na przedszkolnej uroczystości z pewnością na długo 
pozostaną zarówno w pamięci przedszkolaków, jak i gości.  

Hanna Wabińska 
 
 

 
 

DZIEŃ DZIECKA 
 

 
Z okazji Dnia Dziecka zostaliśmy zaproszeni do pałacu w Pępowie. Czekało na nas 

wiele atrakcji, między innymi: projekcje bajek, spacer po parku, desery lodowe i naleśniki                
z truskawkami.  

Największą radość sprawił nam pokaz ogromnych baniek mydlanych i samodzielne 
zabawy z bańkami.  

 

 



Życie Szkoły. Nr 39. Cz. 1. Maj - czerwiec 2011  
 

 5  

 
 
Zabawy na terenie parku. 
 

 
Zwiedzanie terenu przypałacowego. 
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     Jakie ogromne bańki! 

 
   Zabawa trwa. 

Za moc atrakcji i niespodzianek  
Państwu Ziarkowskim 
serdecznie dziękujemy! 

                                                                                                                        
 Przedszkolaki z wychowawczyniami 
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Nowinki z przedszkolnego podwórka - Pszczółki, Żabki i Biedronki 
 

FESTYN PAPIESKI 
 

Dnia 1 maja w Pępowie odbył się festyn szkolno - parafialny. Swój udział w nim miały 
również przedszkolaki. Jako pierwsze na scenę wyszły starszaki z grupy Biedronek, które 
wyrecytowały wiersz o błogosławionym Janie Pawle II, a następnie zaśpiewały piosenkę 
„Nie lękaj się”. Potem wystąpiły starszaki z grupy Żabek, które zatańczyły i zaśpiewały 

piosenki, „Kto stworzył?..” oraz „ Czy wy wiecie..?”. Na koniec występów przedszkolaki 
wypuściły w niebo gołąbki  na znak pamięci i modlitwy za błogosławionego Jana Pawła II. 
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Jolanta Urbańska 
Alicja Krzy żosiak 
Izabela Marszałek 
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ZWIEDZANIE BIBLIOTEKI GMINNEJ 
 

W ramach Tygodnia Biblioteki Gminnej starszaki z grup Biedronek i Żabek zostały 
zaproszone przez panie, aby bliżej poznać i przyjrzeć się pracy w takim miejscu. Dzieci 
posłuchały bajki, opowiedziały wspólnie przygody liska, a następnie mogły zajrzeć                         
w zakamarki biblioteki. Największe wrażenie wywarła  na nich ilość książek.  Niektórzy 
pokazywali książki, które próbują sami czytać bądź też pomagają im w tym rodzice. 
Oczywiście nie zabrakło też pytań, nawet podchwytliwych,  stawianych paniom, np.                     
Ile książek przeczytała pani dzisiaj? 

Pod koniec wizyty podziękowaliśmy serdecznie paniom za możliwość zobaczenia tego 
ciekawego miejsca i wręczyliśmy kwiatowy upominek. 

 

                     
 

          
 

Jolanta Urbańska 
Alicja Krzy żosiak 
Izabela Marszałek 
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UROCZYSTY DZIE Ń MAMY 
 

Mama, najukochańszy człowiek na świecie… Chcąc podkreślić wyjątkowy charakter 
tego święta, każda grupa zorganizowała małe przedstawienie artystyczne dla swoich kochanych 
mam. Przedszkolaki wykonały program, w którym nie zabrakło wierszy, piosenek oraz tańców. 
Na koniec występu zabrzmiało dla wszystkich gości gromkie „Sto lat!”. Każde dziecko 
wręczyło mamusi własnoręcznie wykonany prezent, mocno uściskało i ucałowało 
oraz zaprosiło na słodki poczęstunek.  
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Jolanta Urbańska 
Alicja Krzy żosiak 
Izabela Marszałek 

 
WYCIECZKA DO WROCŁAWSKIEGO ZOO 

 
     W sobotę 28 maja grupy starszaków 
Biedronek i Żabek wyruszyły                        
na wycieczkę do ZOO. Po wesołej 
podróży dotarliśmy na miejsce. Czekała  
na nas wspaniała pogoda i wesoła 
przygoda. Widzieliśmy na własne oczy 
m.in. wielkie lwy, tygrysy, słonie                    
oraz hipopotama. Nie uszły też naszej 
uwadze bawiące się małpki, wielkie 
pająki, uciekające strusie, a nawet nasze 
pępowskie bociany. Odwiedziliśmy też 
gościniec, gdzie dzieci mogły dotknąć 
zwierzątka domowe, takie jak kozy, owce 
czy wietnamskie świnki.                                     
 

Po wyczerpującym zwiedzaniu 
czekał na nas pyszny obiad, który 
jedliśmy w towarzystwie żyrafy                      
i ciekawskiego strusia. W drodze 
powrotnej do autobusu postanowiliśmy 
chwilę odpocząć i zobaczyć niezwykły 
pokaz. Był to pokaz fontann, które 
„tańczyły” w rytm muzyki.  

 
Zadowoleni, pełni wrażeń, chociaż może troszeczkę  zmęczeni, wracaliśmy do Pępowa. 
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Jolanta Urbańska 
Alicja Krzy żosiak 
Izabela Marszałek 

 
 

 

UROCZYSTY DZIE Ń  DZIECKA 
 

Radośnie, upalnie i wesoło tak przebiegał Dzień Dziecka w naszym przedszkolu.  
2 czerwca wszystkie przedszkolaki zaraz po śniadaniu wyruszyły do Pałacu w Pępowie na 
obchody Dnia Dziecka. Całe przedszkole zostało zaproszone przez państwa Ziarnkowskich na 
huczne obchody tego „miłego dnia”. Czekało tam na nas wiele atrakcji. Dzieci mogły oglądać 
bajki, spacerowaliśmy po pięknych parkowych alejkach, z zaciekawieniem słuchaliśmy 
opowieści o dawnych czasach i wielkich balach, jakie odbywały się w Pałacu. Podziwialiśmy 
piękno otaczającego nas parku, a nawet mogliśmy zaśpiewać na jednej   
z „ górek” naszą ulubioną przedszkolną piosenkę „ Na zielonej łące”. Po wycieczce na dzieci 
czekały pyszne lody!!!. Lecz to nie był koniec niespodzianek. Po paru chwilach gospodarze 
zaprosili dzieci na wielką, zieloną łąkę, gdzie czekali już panowie z mydlanymi bańkami. 
Każde dziecko mogło spróbować „wyczarować” swoja bańkę mydlaną. I już po chwili cała łąka 
i okolica tańczyła ozdobiona pięknymi bańkami mydlanymi. Po wesołej zabawie naszym 
oczom ukazał się widok niesamowity. Otóż okazało się, że na naszej łące pojawiły się pyszne 
naleśniki z truskawkami. Po słodkim poczęstunku przyszła niestety pora powrotu do 
przedszkola. Przedszkolaki serdecznie podziękowały Gospodarzom za mile i ciekawie 
spędzone chwile oraz za gościnę i obdarowały ich kwiatowymi prezentami. Weseli i 
zadowoleni wróciliśmy do przedszkola, gdzie jeszcze długo słychać było echo tego 
niesamowitego dnia. 
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Taniec wśród mydlanych baniek. 
 

 
Kwiatowa fotografia. 
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Gonitwa za mydlanymi bańkami. 
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Spacer po parku. 

Jolanta Urbańska 
Alicja Krzy żosiak 
Izabela Marszałek 

 
 

 

 
 

ZAKO ŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

Dnia 21 czerwca br. odbyło się w naszym przedszkolu zakończenie roku szkolnego  
i pożegnanie grupy „starszaków”, dla których był to ostatni dzień w przedszkolu - po 
wakacjach nasi mali absolwenci rozpoczynają zajęcia w oddziale 6-latków na II piętrze. Był to 
z jednej strony  smutny dzień, bo niektórych osób już nie zobaczymy po wakacjach na terenie 
przedszkola, a z drugiej strony - wesoły, bo wszyscy kochają lato, wakacje i w głębi duszy 
czekają na nie cały rok. Dzień rozpoczął się od powitania wszystkich zgromadzonych                       
i krótkiego przemówienia. Następnie dzieci rozpoczęły część artystyczną, na którą składały się 
recytacja wierszy, śpiewanie piosenek oraz tańczenie. W dalszej kolejności odbyła się oficjalna  
część uroczystości, czyli rozdanie dyplomów, a wraz z nimi drobnych upominków. Ostatnie 
godziny w przedszkolu dzieci spędziły zajadając się słodyczami i bawiąc się po raz ostatni            
w tym roku ze swoimi kolegami.  
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Starszakom dziękujemy za wspaniałe,  wspólnie spędzone chwile i życzymy 

samych sukcesów na przyszłość. Mamy nadzieję, że przedszkole na zawsze 

pozostanie w Waszej pamięci.  

Wszystkim przedszkolakom życzymy udanych, pogodnych, pełnych wrażeń 

wakacji i dużo, dużo odpoczynku.                                                                                                   

                                                                                       

                                                                                         Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 
                                                                                                      

Do zobaczenia po wakacjach! 

 
Jolanta Urbańska 
Alicja Krzy żosiak 
Izabela Marszałek 
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Z życia klas I-III szkoły podstawowej 

 

DZIEŃ DZIECKA 

 
 
    Nauczyciele wychowania fizycznego:                       
p. Karolina Grześkowiak i p. Jacek  Migdalski, 
przygotowali obchody Dnia Dziecka „na sportowo”. 
Zaczęliśmy radosnym przemarszem   po ulicach 
Pępowa. Dzieci z kolorowymi chustami na szyjach,                
przy wtórze instrumentów perkusyjnych ogłaszały 
mieszkańcom, że dzisiaj jest ich święto.                      
W radosnym korowodzie dotarły na Orlik. Tam 
powitała ich p. dyr. Urszula Latuszek,  a p. Karolina 
Grześkowiak zapoznała  z konkurencjami,                   
w których będą uczestniczyć. Dzieci świetnie się 
bawiły. Dopisała nam aura i nie zawiodły dziecięce 
humory. Rada Rodziców przygotowała dla każdego 
dziecka słodkie przysmaki. Uwieńczeniem 
wspaniałej zabawy było wręczenie nagród laureatom 
poszczególnych konkurencji. W tym radosnym dniu 
towarzyszyli nam rodzice. 
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      Beata Kaczmarek 
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ZIELONA SZKOŁA W TRÓJMIE ŚCIE 
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TRZECIOTE ŚCIK 
 

 Dnia 31.03.2011r. 45 uczniów z naszej szkoły przystąpiło do Ogólnopolskiego 
Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty przygotowanego przez Wydawnictwo Pedagogiczne 
OPERON. Najmniej trudności sprawiło uczniom czytanie. Największe problemy miały dzieci 
 z rozumowaniem i wykorzystywaniem wiedzy w praktyce. Na sprawdzianie można było 
uzyskać 40 pkt. Uczniowie, którzy otrzymali maksymalną liczę punktów, to:  
klasa IIIb - Lewandowska Klaudia,  Wolniak Szymon 
klasa IIIc - Gruchociak Mateusz, Kubiak Zuzanna 
Najlepszy średni wynik uzyskała klasa IIIb - 34,93 pkt., klasa IIIc - 32,40 pkt.,  
klasa IIIa - 30,80 pkt.  
 Średni wynik naszej szkoły, to 32,71 pkt. W województwie wielkopolskim średni wynik  
wynosi 32,08 pkt., a w Polsce 32,08 pkt. Uczniowie naszej szkoły uzyskali wynik wyższy niż           
w województwie i w kraju. 

Beata Kaczmarek 
 

 
ZAKO ŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

 
 Dnia 22 czerwca 2011r. odbyło się  uroczyste zakończenie roku szkolnego.                         
Cała uczniowska brać z klas 0-III zgromadziła się w sali gimnastycznej. Pani dyrektor                    
U. Latuszek podziękowała  za całoroczną pracę nauczycielom i uczniom. Wręczyła też nagrody 
dzieciom, które uzyskały najlepsze wyniki w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji 
Trzecioklasisty. Również uczniowie klas III pożegnali się ze swoimi wychowawcami. 
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  Po krótkim programie artystycznym przyszedł czas na pożegnanie. Pani Dyrektor, 
nauczyciele i uczniowie pożegnali odchodzącą na emeryturę p. Darię Wodniczak, zmieniającą 
placówkę s. Melanię Katarzynę Odziemkowską oraz woźną  p. Mariannę  Ciążyńską. 
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Beata Kaczmarek 

 
 

ŻYCZYMY UDANYCH WAKACJI!         
……………………………………………………………………………………………………. 
REDAKCJA I OPRACOWANIE „Życia Szkoły”: Cyryla Krajka 
TEKSTY: Grono Pedagogiczne  
PATRONAT: Dyrektor Zespołu Szkół   
                 Krystyna Klepacka 


