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Z kroniki przedszkolnej 
 

Wiosenna wystawa   

 
Rodzice dzieci z grupy "abki przygotowali w przedszkolu wystaw# tematyczn$ 

„Wiosna tu%, tu%…”. W wiosennym ogrodzie zamie&cili w'asnor#cznie wykonane, m.in. 
drzewko, bibu'owe kwiaty, bociany i bajeczny domek Smerfów. Do wspó'pracy przyst$pili 
równie% rodzice dzieci z pozosta'ych grup: Biedronek, Motylków i Pszczó'ek. 
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Serdecznie dzi!kuj! wszystkim rodzicom za pomoc w realizacji przedsi!wzi!cia,                  
a szczególnie p. Ma"kowiakowi  i Radzie Rodziców grupy „#abki”. 
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Zaj!cie integracyjne  „Witamy wiosn!" 

 

Z okazji powitania wiosny, zorganizowa'am zaj#cie  integracyjne. Do udzia'u 
zaprosi'am grup# 5- latków  pani Agaty Milewskiej. Tematem zaj#cia by'o   zapoznanie oraz 
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omówienie cech charakteryzuj$cych wiosn#.  Na spotkanie zaprosili&my Pani$ Wiosn#, która 
umili'a nam zaj#cie oraz przynios'a oprócz wiosennych  kwiatów i nasion -  koszyk                       
ze s'odyczami. Zaj#cie przebieg'o w mi'ej i serdecznej  atmosferze. 

 

          

 

                           „"abki” po raz pierwszy uczestnicz$ w paleniu marzanny. 
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Wielkanocny Zaj$czek  
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             "abki dzi#kuj$ Radzie Rodziców Zespo'u Szkó' za wielkanocne s'odycze. 

 

                                Udzia' "abek w konkursie „Wielkanocna pisanka".                                
Wr#czenie dyplomów. Dyplom otrzymuje najm'odszy przedszkolak – Kacperek. 
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WIELKANOCNA PISANKA 
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           W marcu zosta' zorganizowany w naszym przedszkolu konkurs pt. „Wielkanocna 
pisanka”. Zadaniem naszych przedszkolaków by'o wykonanie pisanki dowoln$ technik$. 

Dzieci wraz z rodzicami wykaza'y si# 
ogromn$ pomys'owo&ci$!.  W konkursie 
wzi#'o udzia' a% 81 przedszkolaków. Jury  
w sk'adzie: pani dyr. Cyryla Krajka, pani                 
dyr. Urszula Latuszek i pani Bernadeta 
Ka(mierczak - wy'oni'o sze&ciu laureatów  
i przyzna'o jedena&cie wyró%nie). 
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Laureatami zostali: Janek Waszy)ski, Julia Jankowiak, Paulinka Nowacka,                    

                                  Klaudia Nowacka, Jakub Rolnik i Gaspar Kokot.  

Wyró%nienia otrzymali: Jakub Aleksander, B'a%ej Ko'odziejczak, Olgierd Mendyka,  

                      Weronika Kmiecik, Rafa' Przyby', Angelika B'aszyk, Daniel Robakowski,  

                       Jakub Twardowski, Wiktoria Hauza, Ola Tyll, i Rozalka Dudka.  

 

Wszystkie dzieci,  bior$ce udzia' w konkursie,  zosta'y nagrodzone drobnymi upominkami                   
i dyplomami, które wr#czy'a pani dyr. Urszula Latuszek. 

" " " " " " " """"""""""""""Agata Milewska                           
Hanna Wabi&ska 

 

Zielono mi! 

W okresie przedwio&nia  przedszkolaki  z grupy Pszczó'ek zamieni'y  si#                          
w ogrodników.  Sadzi'y cebul# i sia'y rze%uch#. Stworzony k$cik przyrodniczy by' miejscem, 
gdzie przedszkolaki mog'y si# uczy* cierpliwo&ci i wytrwa'o&ci. Dzieci z wielkim 
zaanga%owaniem obserwowa'y, jak ro&liny wzrasta'y i z przyjemno&ci$ je podlewa'y. 
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                                    Agata Milewska 
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Zdrowym by"! 
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W kwietniu najstarsz$ grup# przedszkolaków odwiedzi'a szkolna piel#gniarka. Pani 
Jola przeprowadzi'a pogadank# na temat zdrowego %ywienia, zdrowego stylu %ycia oraz 
higieny jamy ustnej  i ca'ego cia'a.  

                                                                                                              Agata Milewska 

Teatrzyk o bezpiecznych zabawach 

 

 

15 marca go&cili&my w przedszkolu 
aktorów z Krakowa. Dzi#ki nim zobaczyli&my 
przedstawienie pt. „Bezpieczne zabawy”. 
Przedszkolaki zapozna'y si# z bezpiecznym 
zachowaniem  w domu, przedszkolu,                         
na podwórku, a przede wszystkim na 
wakacjach. Dzieci z wielkim zaciekawieniem 
przygl$da'y si# grze aktorów ich zabawie                
i piosenkom, dzi#ki którym lepiej mog'y 
zapozna* si# z zasadami bezpiecznego 
zachowania si#. Na koniec przestawienia 
przedszkolaki z'o%y'y uroczyst$ przysi#g#,             
!e zawsze b"d# s$ucha% doros$ych. 
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Humory nam dopisywa'y !. 

 

Uroczysta przysi#ga. 



!ycie Szko"y. Nr 43. Cz.1. Marzec – kwiecie# 2012 
 

!&"
"

Wizyta piel!gniarki   

16 marca nasze przedszkole odwiedzi'a  piel#gniarka - pani Jolanta Szober, która 
opowiedzia'a  nam o wykonywanym przez siebie zawodzie. Temat wiod$cy spotkania 
brzmia': „O czym nale%y pami#ta*, aby by* zdrowym". W czasie spotkania dowiedzieli&my 
si#, w jaki sposób mo%emy zapobiega*  infekcjom ( zas'anianie ust w czasie kaszlu, 
chronienie miejsc skaleczonych), jak nale%y o siebie dba*, ubiera* si# odpowiednio                       
do pogody, w'a&ciwie od%ywia*, zachowa* zasady higieny i zdrowego stylu %ycia. Pani 
piel#gniarka zademonstrowa'a  nam niektóre proste zabiegi, np. za'o%enie opatrunku,  a nawet 
mierzenie ci&nienia. Wielkie zaciekawienie zbudzi'a ogromna torba. Pani Jola  pokaza'a 
dzieciom, co  si# w niej mie&ci. Pokaz stetoskopu i mo%liwo&* wys'uchania bicia swojego             
lub kolegi serca budzi'a w nas powszechne zainteresowanie, natomiast strzykawka (cho* bez 
ig'y i w opakowaniu) - wiadomo – l#k. 

  

Na zako)czenie serdecznie podzi#kowali&my mi'emu go&ciowi, wr#czaj$c 
upominkowy kwiatek. 

 

Wyjazd do Krotoszyna 

 

 21 marca przedszkolaki z dwóch grup: Motylków i Biedronek, wyjecha'y                         
na przestawienie teatralne pt.: „Aquarius – podwodna opowie'"”. Dzieci zapozna'y si#                
ze &wiatem podwodnym – jego mieszka)cami, tajemnicami i ukrytymi tam skarbami. Pe'ni 
wra%e), zadowoleni, chocia% troszeczk# zm#czeni wrócili&my do przedszkola. 
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Powitanie wiosny   

"

Nasze marzanny. 

 

 Wszyscy w przedszkolu 
zgodnym chórem stwierdzili&my, %e ju% 
czas, aby po%egna* zim# i hucznie 
powita* now$ por# roku – wiosn#. Zaraz 
po &niadanku postanowili&my wyruszy* 
z przedszkola na spacer, aby poszuka* 
wiosenki. Zabrali&my ze sob$ kuk'y 
marzanny i „ uzbrojeni” w wiosenne 
piosenki weso'o przemaszerowali&my 
ulicami P#powa w nadziei, %e uda nam 
si# przywo'a* nie tylko now$ por# roku, 
ale te% odnale%* upragnione s'oneczko. 
Ze &piewem na ustach i kwiatami                  
w r#kach wrócili&my na teren szkolnego 
boiska, %eby ostatecznie rozprawi* si# 
 z zim$. Stoj$c w kó'eczku, trzymali&my 
si# za r#ce i przygl$dali&my si#, jak 
p'on$ marzanny.  Równocze&nie 
%egnaj$c zim# , &piewali&my:„Odp(y& 
wraz z lodami, daleko, do morza….”. 
U%yli&my te% magicznych zakl#*, 
wierz$c, %e ju% nied'ugo dotrze do nas 
upragniona pora roku. 
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Wiosna ju% nadchodzi. 

 

                                                                     Odejd(, zimo z'a! 
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Wielkanocny zaj$czek   

 

 
U$miechni%te Biedronki 

Wielkanoc jest dla przedszkolaków szczególnym wydarzeniem. Dzieci dobrze wiedz$, 
%e w tym czasie te% przychodzi  Zaj$czek. Ju% tydzie) temu przej#te przedszkolaki przynios'y 
do przedszkola koszyczki z siankiem. Po &niadanku wyszli&my z koszyczkami  na spacer,               
w poszukiwaniu Zaj$czka. Szukali&my go prawie wsz#dzie: i na '$ce, i na boisku, i w hali 
sportowej,  ale Zaj$czka nigdzie nie by'o…  W ko)cu postanowili&my wróci* do przedszkola, 
a tam na placu zabaw czeka'a na nas wielka niespodzianka: Zaj$czek Wielkanocny we 
w'asnej osobie. Dzieci rado&nie  przywita'y si# z mi'ym go&ciem i zaproponowa'y krótki 
program artystyczny, a nast#pnie czeka'y na s'odkie upominki. Wszyscy uczestnicy spotkania 
zostali obdarowani na pami$tk# wizyty. Ka%da grupa zrobi'a sobie zdj#cie z  mi'ym go&ciem. 
Przedszkolaki, szcz#&liwe i radosne, wróci'y do przedszkola, gdzie delektowa'y si# 
s'odko&ciami.  
                Kochany Zaj$czku, dzi!kujemy za prezenty i zapraszamy za rok!!! 

 
"

Jolanta Urba&ska 

Alicja Krzy%osiak  

Hanna Wabi&ska 

Agata Milewska 
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Z ycia klas I-III  
 

"#$%&'()*!+,-+!
,,Wiedza jest drugim s(o&cem dla tych, 

 którzy j$ posiadaj$” 

/Heraklit z Efezu/ 

! W dniach 4 i 5 stycznia 2012 roku uczniowie edukacji wczesnoszkolnej po raz kolejny 
dowiedli, i% nauka jest dla nich wa%na, a sprawdzanie swoich wiadomo&ci i umiej#tno&ci jest 
cennym do&wiadczeniem. 

W drugiej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUSEK wzi#'o udzia' 36 uczniów. 
Pierwszego dnia olimpiada polega'a na rozwi$zaniu zintegrowanego sprawdzianu z wiedzy 
ogólnej, zró%nicowanego na poszczególne klasy. Natomiast drugiego dnia OLIMPUSEK 
dotyczy' j#zyka angielskiego i pozwoli' uczestnikom sprawdzi* wiedz# ze s'ownictwa                    
oraz podstawowych zwrotów. Ka%dy test konkursowy sk'ada' si# z 21 zada), za które mo%na 
by'o zdoby* maksymalnie 210 punktów.  

Najlepszy wynik w sprawdzianie zintegrowanym, a jednocze&nie tytu( laureata 
uzyska'a uczennica z klasy I a - Monika S!d(ak ( w skali kraju 7. miejsce, z sum$ punktów 
197). 

 Na szczególne wyró%nienie za osi$gni#cie wysokich wyników, zas'uguj$ jeszcze 
nast#puj$cy uczniowie: 

- Julia Ko'odziejczak z klasy I b           

- Wiktor Paluszkiewicz z klasy I a      

- Daria Klemens z klasy I b 

- Zuzanna Matyja z klasy II b           

- Zuzanna Pieprzyk   z klasy III a 

Na apelu edukacji wczesnoszkolnej, który odby' si# 26 marca br.,  nast$pi'o uroczyste 
podsumowanie Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUSEK. Wszystkie dzieci otrzyma'y 
dyplomy uczestnika, a dla laureata oraz uczniów wyró%niaj$cych si# wysokimi wynikami, 
by'y dodatkowo nagrody ksi$%kowe. 

Serdecznie gratulujemy uczestnikom osi$gni#tych wyników i %yczymy dalszych 
sukcesów w kolejnych edycjach OLIMPUSKA.                                                                                                                             
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            Urszula Latuszek 
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Witaj Wiosno! 

                                W po'owie marca, na zaj#ciach indywidualnych wykonali&my z naszymi 
podopiecznymi tradycyjn$ kuk'#  marzanny. 
Zapoznali&my dzieci z histori$ tradycji topienia s'omianej 
kuk'y, symbolizuj$cej zim#. Opowiedzieli&my im o tym, 
jak dawniej %egnano zim#  i witano wiosn#. Dzieci 
nauczy'y si# wierszyka o wio&nie oraz zawo'ania: 
„Marzanno, marzanno, ty zimowa panno. Dzi' Ciebie 
%egnamy, bo wiosn! witamy!”  

21 marca, w pierwszy Dzie) Wiosny, Marysia, 
Sebastian, Jakub i Patryk w wiosennym pochodzie 
zanie&li marzann# nad D$broczni# i zgodnie z tradycj$ 
rzucili kuk'# do rzeki, wykrzykuj$c poznan$ sentencj#. 
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Wrócili&my do szko'y na dalsze zaj#cia, nios$c kolorowy gaik, symbol tak d'ugo 
oczekiwanej wiosny. 

El%bieta Andrzejewska 
Pawe( Andrzejewski!

!

 

Konkurs wielkanocny rozstrzygni!ty 

Aby po'$czy* rozwijanie zainteresowa) 
r#kodzielniczych z kultywowaniem tradycji 
wielkanocnych, dla uczniów szko'y podstawowej 
zosta' zorganizowany konkurs plastyczno – 
techniczny pt. „Weso'y Wielkanocny Zaj$czek”. 
Przyst$pi'o do niego  87 uczniów. 

Wszystkie prace konkursowe zosta'y 
ocenione przez jury, w sk'ad którego wesz'y panie: 
dyr. Krystyna Klepacka, wicedyr. Cyryla Krajka, 
wicedyr. Urszula Latuszek oraz przedstawiciel 
Rady Rodziców - p. Marzena Koncewicz. 
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Tytu'owe zaj$czki zosta'y wykonane ró%nymi technikami. Pojawi'y si# zaj$czki ze 
s'omy, siana, tektury, sznurka, masy solnej, drewna, waty. +ród'em inspiracji by'y gazety, 
ksi$%ki r#kodzielnicze oraz narady rodzinne z rodzicami i dziadkami. 

Komisja konkursowa wyró%ni'a najciekawsze, najlepiej zaaran%owane i pomys'owo 
wykonane zaj$czki. Laureatami konkursu wielkanocnego zostali: 

Kasia Grzelczak, Agnieszka Grzelczak, Marysia Fabisiak, Zosia Kuczy&ska, Eryk 

Andrzejewski, Eryk Kucman, Damian Rolnik, Jakub Kowalik, Julia Wale&ska, Marta 

Grzonka, Tomek Filipiak, Amelia Ku)nicka, Aleksandra Ma(ecka, Jakub Waszy&ski  

i Kacper Rolnik. 
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Uczestnicy konkursu, zarówno laureaci jak i pozostali uczniowie, otrzymali pi#kne 
dyplomy i s'odkie niespodzianki. 

Wr#czenie nagród mia'o miejsce obok pi#knie wyeksponowanych prac konkursowych 
w holu szko'y podstawowej. Dzi#ki wystawie, te wspania'e prace mogli obejrze* wszyscy 
uczniowie, pracownicy, rodzice i go&cie odwiedzaj$cy nasz$ szko'#, a autorzy prac us'yszeli 
wiele pozytywnych opinii i ciep'ych s'ów na temat swojego talentu. 

Wszystkim uczniom oraz rodzicom, pomagaj$cym swoim najmniejszym pociechom  
w przygotowaniu prac, serdecznie dzi#kujemy za wzi#cie udzia'u w konkursie. Dzi#kujemy  
p. Paw'owi Andrzejewskiemu za zaprojektowanie i wykonanie dyplomów oraz Radzie 
Rodziców i Samorz$dowi Szkolnemu Szko'y Podstawowej za sfinansowanie s'odkich nagród. 

El%bieta Andrzejewska 
Zuzanna Neuhoff - Ley 
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Dzie&  Patrona 

 

Dnia 4 kwietnia 2012 r. uczniowie klas trzecich szko'y podstawowej przygotowali 
uroczysty apel z okazji Dnia Patrona – Jana Paw'a II. Nad organizacj$ i przebiegiem 
uroczysto&ci czuwa'y wychowawczynie - pani Ewa Matyla i pani Arleta Sierszulska. 

Uczniowie zaprezentowali monta% s'owno - muzyczny po&wi#cony wspomnieniom           
o Janie Pawle II. Nie zabrak'o cytatów i ciekawych wypowiedzi Papie%a, wspominano 
m'odo&* Karola Wojty'y i jego poczucie humoru, zabrzmia'y: ulubiona papieska ,,Barka”                  
i góralska kapela. To by'a  pouczaj$ca, refleksyjna i jednocze&nie radosna uroczysto&*. 
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Test trzecioklasisty 
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Dnia 29 marca 2012 roku uczniowie klas 3a i 3b szko'y podstawowej wzi#li udzia'             
w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasisty. By' to ich pierwszy tak 
powa%ny sprawdzian w dotychczasowej karierze szkolnej. Przewodnicz$c$ komisji by'a pani 
dyrektor Urszula Latuszek, a cz'onkami: pani Ewa Matyla i pani Arleta Sierszulska. 
Sprawdzian sk'ada' si# z dwóch cz#&ci: polonistycznej i matematycznej. Wszyscy 
trzecioklasi&ci  przybyli w tym dniu od&wi#tnie ubrani i w skupieniu przyst$pili                           
do rozwi$zywania testów. Egzamin odby' si# w mi'ej i spokojnej atmosferze. 

Ewa Matyla 

 

               WYJAZD DO TEATRU ANIMACJI W POZNANIU 

                                                                               „Teatr to o wiele wi"cej ni! teatr”. 

                                                                                                                        Jean Duvigrand 

 

Teatr w %yciu cz'owieka jest równie wa%nym czynnikiem rozwojowym, jak zabawa               
i lektura. W teatrze uaktywnia si# fantazja dziecka. Teatr daje uj&cie dzieci#cym marzeniom, 
zainteresowaniom i poszerza wiedz#. 
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W &rod#, 21 marca br., uczniowie klas II wybrali si# do Teatru Animacji w Poznaniu                 
na spektakl pt. „Trzy z(ote w(osy”. Dzieci 
po raz pierwszy mia'y okazj# zobaczy*, jak 
wygl$da prawdziwy teatr. Celem wyjazdu 
by'o wdro%enie uczniów do uczestnictwa                           
w spektaklach teatralnych oraz zapoznanie 
ze struktur$ teatru: scen$, aktorami, 
widowni$, kurtyn$, szatni$ i kulisami. 
„Trzy z'ote w'osy” to najnowsza premiera 
pozna)skiego Teatru Animacji. Spektakl 
opowiada tradycyjn$ ba&), któr$ znaj$ 
wszystkie czeskie dzieci. Drugoklasi&ci 
byli bardzo zaciekawieni i z du%$ uwag$ 

&ledzili przygody g'ównego bohatera. Scenografia ba&ni by'a bardzo prosta. Czysta forma 
drewnianych lalek oraz obecno&* zaledwie kilku wi#kszych rekwizytów zosta'y prze'amane 
wykorzystaniem bia'ego p'ótna. Raz jest to element scenografii, za którym przemieszczaj$ si# 
aktorzy, innym razem rzeka, welon, w$%. Efekty &wietlne i muzyczne dodawa'y przestawieniu 
wyrazisto&ci i sprawi'y, %e m'odzi widzowie na chwil# przenie&li si# do &wiata ba&ni.  
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Dzieci by'y zauroczone przedstawieniem i nagrodzi'y aktorów owacj$ na stoj$co. 
Zwiedzi'y równie% budynek teatru, pozna'y jego wyposa%enie  i znajduj$ce si# w nim 
pomieszczenia. Pe'ni wra%e) i niezapomnianych prze%y* wrócili&my do domu. Nast#pnego 
dnia w klasach odby'y si# zaj#cia dotycz$ce teatru i przedstawienia. Dzieci ch#tnie 
rozmawia'y o swoich prze%yciach i spostrze%eniach. 

Lidia Machowska 

                                                                                                                                                      Maria Tomczak 

 

 

Co s ycha  w bibliotece szkolnej? 

Pasowanie na czytelnika 

"

" "

Pasowanie na czytelnika to wieloletnia tradycja w naszej szkole. 

„My uczniowie pierwszej klasy, Tobie ksi&'ko przyrzekamy…”- tak brzmi$ pierwsze s'owa 
przyrzeczenia sk'adanego przez uczniów podczas uroczysto&ci pasowania na czytelnika. 
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 W tym roku szkolnym uroczysto&* ta odby'a si# 13 marca. Po powitaniu przez 
bibliotekarki i krótkiej rozmowie na temat ksi$%ek, zasad korzystania z ksi#gozbioru 
biblioteki oraz sposobu wypo%yczania, uczniowie kl. IV b przedstawili inscenizacj#  

pt. „Awantura w bibliotece”. 

 Po obejrzeniu przedstawienia na temat roli ksi$%ki w %yciu cz'owieka, 
pierwszoklasi&ci odczytali pro&by ksi$%ki dotycz$ce poszanowania i zachowania si# dzieci 
podczas czytania. Nast#pnie rozpoznawali tytu'y ba&ni na podstawie ilustracji i rozwi$zywali 
krzy%ówk# na  temat ksi$%ki i biblioteki. 

Po tym krótkim egzaminie pierwszoklasi&ci mogli ju% zosta* przyj#ci do braci 
czytelniczej naszej szko'y. 

Nast$pi'a chwila uroczystego pasowania, polegaj$ca na &lubowaniu ucznia, %e zawsze 
b#d$ czyta* i szanowa* ksi$%ki. Wszyscy uczniowie na pami$tk# tego uroczystego dnia 
otrzymali ksi$%k# i zak'adk# wykonan$ przez panie z biblioteki. Spotkanie zako)czy'o si# 
wypo%yczeniem pierwszej ksi$%ki. 
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Mamy nadziej#, %e nowi czytelnicy b#d$ cz#stymi go&*mi biblioteki szkolnej do czego 
bardzo gor$co zach#camy. 

  

         Nauczyciele bibliotekarze: 

                       Bernadeta Ka)mierczak 

          Ewa Fabisiak 
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