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Z kroniki przedszkolnej 
 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Jesie! w lesie  

Pod koniec  wrze"nia dzieci z oddzia#ów 6-latków  oraz klas drugich wybra#y si$ na wycieczk$  
szynobusem  do le"niczówki w Karcu. Pod opiek% pana Macieja Kubasa przesz#y "cie&k$ 
dydaktyczn%, na której pozna#y gatunki drzew, zobaczy#y le"n% szkó#k$ oraz budki l$gowe dla ptaków. 
Mi#ym zako'czeniem wyjazdu  by#y piknik i zabawy na terenie rekreacyjnym przy le"niczówce. Swój 
pobyt dzieci uwieczni#y wpisem do ksi$gi go"ci.  

Ka&dy wyjazd  do le"niczówki  pozostawia w naszej pami$ci niezapomniane wra&enia. 

 

 



!ycie Szko"y. Nr 45. Cz.1. Wrzesie# - pa$dziernik  2012 
 

$"
"

 

 



!ycie Szko"y. Nr 45. Cz.1. Wrzesie# - pa$dziernik  2012 
 

%"
"

 

 



!ycie Szko"y. Nr 45. Cz.1. Wrzesie# - pa$dziernik  2012 
 

&"
"

 

 

 



!ycie Szko"y. Nr 45. Cz.1. Wrzesie# - pa$dziernik  2012 
 

'"
"

 

 



!ycie Szko"y. Nr 45. Cz.1. Wrzesie# - pa$dziernik  2012 
 

("
"

 

Wychowawczynie klas 0 i II 

 

Pasowanie na Przedszkolaka w grupie Biedronek 

 

Ja przedszkolak dzielny 

B$d$ zawsze u"miechni$ty 

B$d$ s#ucha# swoje panie 

I zjada# swoje "niadanie 

B$d$ grzecznie si$ bawi# 

I pilnie si$ uczy# 

(ebym mamy i taty 

Nigdy nie zasmuci#. 

 
31 pa)dziernika odby#a si$ uroczysto"* pasowania dzieci z grupy Biedronek i (abek                       

na Przedszkolaków. Po pierwszym miesi%cu pobytu w przedszkolu i zdobywaniu nowych 
do"wiadcze', wiedzy i umiej$tno"ci, nadszed# czas na to, aby nasze „maluszki” sta#y si$ 
„prawdziwymi” przedszkolakami. By# to szczególny dzie' dla dzieci, które we wrze"niu po 
raz pierwszy przekroczy#y próg przedszkola oraz ich pierwszy publiczny wyst$p przed licznie 
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zgromadzon% publiczno"ci% . Podczas uroczysto"ci Biedronki i (abki zaprezentowa#y swoje 
umiej$tno"ci, które zdoby#y podczas krótkiego pobytu w przedszkolu. +piewa#y, ta'czy#y, 
recytowa#y wiersze i umila#y czas rodzicom, dyrekcji oraz wychowawczyniom. Po 
zako'czeniu cz$"ci artystycznej uroczystego pasowania dokona#a pani dyrektor Urszula 
Latuszek. Ogromny o#ówek, którym to czyni#a, wywo#ywa#  u niektórych dzieci l$k.  Na 
pami%tk$ ka&de dziecko otrzyma#o dyplom, biret oraz s#odycze.  

"""""""

"

Po cz$"ci artystycznej wszyscy uczestnicy spotkania zasiedli przy suto zastawionym 
stole, przygotowanym przez rodziców. Z pe#nymi brzuszkami, w radosnych nastrojach, dzieci 
i rodzice wracali do domu, a niezapomniane prze&ycia d#ugo zostan% zachowane w pami$ci           
i na fotografiach. 
                                                                                                                           

                                                                                                                           Jolanta Urba!ska 

Alicja Krzy"osiak 

!

Pasowanie na Przedszkolaka w grupie Pszczó#ek 

Uroczysto"* pasowania, to bardzo wa&ny moment w &yciu ka&dego przedszkolaka. 
W tym niezwyk#ym wydarzeniu pod koniec pa)dziernika udzia# wzi$#a najm#odsza grupa 
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przedszkolaków - PSZCZÓ!KI. Dzieci przygotowa#y program artystyczny, który stanowi# 
swego rodzaju test ich gotowo"ci do#%czenia do grona przedszkolnej braci. Mimo, i& w oczach 
wielu dzieci pojawi#y si$ #ezki,  a g#osy zacz$#y dr&e*, przygotowany program wypad# 
znakomicie. Dowodem na to by#y gromkie brawa, jakimi rodzice nagrodzili swoje pociechy. 
Nast$pnie wszystkie przedszkolaki z#o&y#y uroczyst% przysi$g$, po której zosta#y pasowane 
„zaczarowanym o#ówkiem” na prawdziwego przedszkolaka: Na pami%tk$ tego wa&nego 
wydarzenia dzieci otrzyma#y dyplomy, birety i s#odkie prezenty Po cz$"ci artystycznej 
pasowane przedszkolaki razem z rodzicami mi#o sp$dzi#y czas na rozmowach i s#odkim 
pocz$stunku. Na pewno by# to niezapomniany dzie', pe#en emocji i mi#ych wra&e', zarówno 
dla dzieci, jak i rodziców oraz nauczycielek. 

        
W oczekiwaniu na przybycie go"ci…       

 

Recytacje, ta'ce i "piewy… 
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Próba zrobienia pami%tkowego zdj$cia!. 

   

Pocz$stunek dla „prawdziwych” przedszkolaków oraz dumnych rodziców! 
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Agata Milewska 

 

Pasowanie na Przedszkolaka Starszaka 

Dnia 31 pa)dziernika br. w grupie 4-5- latków „+limaczki” odby#o si$ pasowanie              
na Przedszkolaka Starszaka. Na t% uroczysto"* zostali zaproszeni  pani dyrektor Urszula 
Latuszek oraz rodzice. Pasowanie rozpocz$#o si$ o godzinie 13:00. Dzieci by#y od"wi$tnie 
ubrane,  mia#y za#o&one kolorowe, kwadratowe  czapeczki. Przedstawi#y cz$"* artystyczn%, 
rozpoczynaj%c j% poci%giem. Aby uzyska* pasowanie, przedszkolaki musia#y zaliczy* 
zadania, które potrafi wykona* wzorowy przedszkolak.  Pierwszym by#o za"piewanie 
piosenki pt. „Jestem sobie przedszkolaczek” w  po#%czeniu z  gr% na instrumentach. Nast$pnie 
zadanie, to gimnastyka dla smyka, czyli ruch przy muzyce. Zadanie to wymaga#o orientacji              
w schemacie w#asnego cia#a, z czym dzieci poradzi#y sobie doskonale. Kolejne zadanie by#o 
prawdziwym wyzwaniem – ka&dy musia# ubra* buty i samodzielnie je zdj%*.  Niektórym  
sprawi#o to trudno"*, ale wszyscy zaliczyli równie& i to zadanie.  Do zada' równie& nale&a# 
taniec przy piosence „Wiewióreczka”.  To w#a"nie taniec wzbudzi# najwi$cej pozytywnych 
emocji, zarówno u dzieci, jak i u rodziców.  

Po zaliczeniu wszystkich zada' pani dyrektor oraz rodzice zadecydowali, &e dzieci 
mog% z#o&y* przysi$g$ i otrzyma* pasowanie na Przedszkolaka Starszaka. Ka&dy otrzyma# 
dyplom na pami%tk$ oraz s#odki upominek od wychowawczyni. Po cz$"ci oficjalnej na 
wszystkich czeka# pocz$stunek w postaci kawy i ciasta, upieczonego przez ch$tne mamy.  
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         Jako nauczyciel sta&ysta  jestem bardzo mile zaskoczona otwarto"ci% rodziców             
na udzielanie pomocy, wskazówek i wsparcia. My"l$, &e pierwsz% imprez$ mo&na uzna*             
za udan%. Dzieci spisa#y si$ na medal, a na ich twarzach widnia# u"miech i to w#a"nie dodaje 
skrzyde#  i energii do dzia#ania                  

 Agata Norman 

 

Na przedstawieniu teatralnym 

30 pa)dziernika br. dzieci z dwóch grup pojecha#y do Krotoszyna na przedstawienie 
teatralne pt „Wilk i Zaj%c – ja ci jeszcze poka&$”. 

Dla niektórych przedszkolaków sama jazda autobusem by#a czym" niecodziennym                    
i atrakcyjnym. Oczekiwanie na pojazd by#o bardzo emocjonuj%ce !. 

Spektakl dostarczy# ma#ym widzom szerokiego wachlarza wra&e' i emocji, pocz%wszy                  
od strachu do ogromnej rado"ci. Przedszkolaki &ywio#owo reagowa#y na to, co dzia#o si$                
na scenie. 

U"miechni$ci i zadowoleni wrócili"my do przedszkola, planuj%c kolejne „dalekie” i ciekawe 
wyjazdy . 

Hanna Wabi!ska 

Alicja Krzy"osiak 
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„Kolorowe dni  w przedszkolu” -  czerwony 

 

Realizuj%c plan pracy przedszkola, postanowi#y"my zorganizowa* „Kolorowe dni”, 
które kojarz% si$ z poszczególnymi porami roku, a tak&e barwami zdrowej i smacznej 
&ywno"ci. 

W tym roku jako pierwszy by# „Dzie' Czerwony". Obowi%zywa# w nim czerwony 
strój, a czerwonym symbolem by#o oczywi"cie czerwone jab#uszko. Dzieci przynios#y 
przygotowane przez rodziców  kosze, w których ukrywa#y si$  czerwone dary  z sadu                        
i ogrodu. Atrakcj% Czerwonego Dnia by#y ta'ce z Pani% Jesieni%, rozpoznawanie i nazywanie 
owoców i warzyw wyjmowanych z koszy, zabawy badawcze  i  degustacja czerwonych 
owoców i warzyw. Kolejnym zadaniem by#o wykonanie przez dzieci pe#nej fantazji 
czerwonej sukni dla Pani Jesieni. Przedszkolaki s#ucha#y równie& bajki o Czerwonym 
Kapturku. 

U"miechy na twarzach przedszkolaków utwierdzi#y nas w przekonaniu, &e ciekawie, 
weso#o  i nieco odmiennie sp$dzi#y czas. Mamy nadziej$, &e zapami$taj% ten szczególny dzie' 
oraz to, &e warto jest zast%pi* czerwone lizaki i sztucznie barwione napoje, naturalnymi, 
zdrowymi warzywami i owocami. My"limy, &e z rado"ci% powitaj% nowy, kolorowy dzie'               
w przedszkolu. 
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+limaczki 

 
            (abki                                                                                    Hanna Wabi!ska,  Jolanta Urba!ska, 

                                                                                                             Agata Milewska,  Agata Norman,  

Alicja Krzy"osiak 
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Witaminki, witaminki 
 

Ma#e (abki  na zaj$ciach przygotowa#y pyszn% sa#atk$ warzywn%. Bardzo staranie 
skroi#y ugotowane warzywa i doprawi#y do smaku ma#a ilo"ci% soli i pieprzu. Przygotowa#y 
si$ do tego bardzo profesjonalnie: za#o&one kolorowe fartuszki, bezpieczne no&yki oraz  
deseczki, na których kroi#y marchewk$, ziemniaczki, jajka itd.  

Zaj$cie przebieg#o w sympatycznej i mi#ej atmosferze. Dzieci zdoby#y wiedz$                      
na temat znaczenia warzyw  oraz konieczno"ci jedzenia surówek. Przygotowana sa#atka 
bardzo smakowa#a, wi$c wszystkie dzieci skorzysta#y z dok#adki.  
  

 
Pani Ala pomaga rozwi%za& problem z fartuszkiem. 

 



!ycie Szko"y. Nr 45. Cz.1. Wrzesie# - pa$dziernik  2012 
 

!*"
"

Dary jesieni 
 

Na zebraniu rodziców grupy (abek podj$to decyzj$ o  przygotowaniu wystawy             
„Dary jesieni". W przygotowanie wystawy w#%czyli si$ równie& rodzice pozosta#ych grup : 
Biedronek, Pszczó#ek oraz Motyli. Z przyniesionych warzyw, owoców, przetworów zosta#a 
wykonana jesienna spi&arnia, która zdobi#a przedszkolny hol. Dzi$kujemy rodzicom                      
za pomoc i jesienne dary, dostarczone do przedszkola. 
 
   

 
 
  
  

K$cik przyrody 
 

(abki uczestniczy#y i pomaga#y w organizowaniu ma#ego, kwiatowego  k%cika 
przyrody. Ch$tnie i z zaciekawieniem pomaga#y w przesadzaniu kwiatów. Obecnie ch$tnie 
dbaj% i piel$gnuj% ro"liny, które ubarwi#y sal$. 
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                                     Jesienne spacery i zabawy  (abek.   
Alicja Krzy"osiak 
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Z !ycia klas I-III  
Las wita nas 

Polskie lasy s"yn% z tego od stuleci 

!e przychylne s% dla dzieci 

I na pewno ka'dy powie 

!e las to zdrowie. 

Dnia 21 wrze"nia br. wybrali"my si$ na wycieczk$ do lasu w Siedlcu. Tym razem 
celem w$drówki by#o rozpoznawanie gatunków drzew, grzybów, krzewów oraz warstwowej 
budowy lasu. Spaceruj%c, zbierali"my owoce le"ne, grzyby i jesienne li"cie. Z ró&nobarwnych 
li"ci u#o&yli"my pi$kny, jesienny bukiet do k%cika przyrodniczego. Obserwowali"my  tak&e 
zwierz$ta. Bardzo przyda#y si$ nam lupy i lornetki. Mieli"my równie& okazj$ pozna* ro"liny 
chronione 

Ws#uchuj%c si$ w "piew ptaków, próbowali"my si$ zorientowa*, z której strony 
dobiega. Wykonali"my odbitki kory ró&nych drzew. Zadowoleni i troch$ zm$czeni,                      
z plecakami pe#nymi „skarbów”, kierowali"my si$ na polan$ w pobli&u le"niczówki. Z daleka 
widzieli"my p#omyki ognia i le"niczego, p. R. Bayera. 
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Pe#ni wiedzy o lesie i niezapomnianych wra&e' wrócili"my do szko#y. Spaceruj%c          
po lesie, nie zapomnieli"my o obowi%zuj%cych tam zasadach bezpiecze'stwa i poszanowania 
przyrody. Wizyta w siedleckiej le"niczówce na d#ugo pozostanie w naszej pami$ci. 

Uczniowie  klas  trzecich  

z wychowawczyniami 

W piekarni 

„Od ziarenka do bochenka” – wycieczka do piekarni 
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Sk%d si$ bierze chleb? Na czym polega praca piekarza? W jaki sposób przygotowuje 
si$ pieczywo? – na te pytania szukali"my odpowiedzi podczas wizyty w piekarni GS                     
w P$powie. 

W pierwszej kolejno"ci obejrzeli"my pomieszczenie, w którym piecze si$ chleb. 
Dowiedzieli"my si$ o sposobie produkcji pieczywa oraz produktach potrzebnych do jego 
wytworzenia. Dzi$ki uprzejmo"ci pracowników, mieli"my okazj$ przyjrze* si$ przyrz%dom                 
i maszynom, które w piekarni spe#niaj% wa&n% rol$ – #opacie piekarskiej do wyci%gania 
gor%cych bochenków z pieca oraz urz%dzeniom do mieszania m%ki i ciasta chlebowego. 
Atrakcj% dla ch#opców by#o unoszenie #opaty jako sprawdzenie swoich umiej$tno"ci i si#y 
niezb$dnej w pracy piekarza. Mieli"my równie& okazj$ zwiedzi* magazyny z workami m%ki, 
zobaczy* ziarna,  jakie wykorzystuje si$ do wypieku pieczywa. Zobaczyli"my  wn$trze pieca, 
w którym wypieka si$ bu#ki." ",-./0123" obserwowa* z bliska prac$ piekarzy, widzie*                  
„na &ywo” jak ro"nie ciasto"chlebowe i poczu* pi$kny zapach "wie&o upieczonego chleba. 

Wycieczka dostarczy#a dzieciom niezapomnianych prze&y* i niezwyk#ych wra&e'.  
Kto wie, mo&e w przysz#o"ci niektóre z nich otworz% w#asn% piekarni$?"
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Sk!adamy serdeczne podzi"kowania wszystkim pracownikom za pokaz urz#dze$,!omówienie 
swojej pracy i oprowadzenie naszych wychowanków po terenie piekarni. 

Lidia Machowska 

Maria Tomczak 

 

BARWY JESIENI JU% PO RAZ CZTERNASTY 
 

  Jesie' jako pora roku sk#ania do refleksji. Kolorowa aura, wielobarwne li"cie, 
zmieniaj%ca si$ pogoda, sprawiaj%, &e  jest ona  inspiracj% dla twórczo"ci plastycznej. 
    Ju& po raz  czternasty w Zespole Szkó#: Szko#y Podstawowej i Gimnazjum im Jana Paw#a 
II w P$powie dzieci z oddzia#u przedszkolnego sze"ciolatków, edukacji wczesnoszkolnej oraz 
uczniowie nauczani indywidualnie wzi$li udzia# w szkolnym konkursie plastycznym               
pt. ,, BARWY JESIENI’’.  
     Celem konkursu by#o zwrócenie uwagi na walory jesiennego krajobrazu oraz inspirowanie 
i zach$canie wszystkich m#odych artystów do wspólnej zabawy i konkursowej rywalizacji. 
Ka&de dziecko oraz odwiedzaj%cy szko#$ rodzice mogli  zobaczy* wszystkie prace  
wyeksponowane na wystawie, na drugim pi$trze szko#y podstawowej. 
    Organizatorami tego przedsi$wzi$cia by#y: pani M. Tomczak  i  pani  L.Machowska - 
nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. 
       Dnia 18 pa)dziernika 2012r . jury oceni#o #%cznie 82 prace w kategorii wiekowej od 6              
do 9 lat oraz uczniów niepe#nosprawnych. 
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Wystawa prac uczestników szkolnego etapu konkursu. 
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Laureatami zostali: 

Klasa 0a: 1.Mi#osz Stachowiak, 2.Amelia Furmaniak, 3.Jakub Rolnik, 4.Artur Kamieniarz 

Klasa 0b: 1.Nikola Hensel, 2.Ania Baranowska, 3.Marcin Stachowiak, 4. Sandra Sprutta 

Klasa 0c: 1.Julia Cieplik                                                                                                                      

Klasa Ia: 1.Wanessa Knu#a, 2.Amelia Koncewicz, 3.Eryk Kucman, 4.Maria Fabisiak 

               5. Zofia Kuczy'ska, 6.Piotr Guzikowski, 7.Joachim Rydzy'ski 

Klasa Ib: 1.Patryk Biernat, 2.Emil Krajka 

Klasa IIa: 1.Oliwia Olejniczak 

Klasa IIb: 1.Maksymilian Wrzeszcz, 2.Julia Mierzy'ska 

Klasa IIIa: 1.Sebastian Dudka, 2.Karolina Paris  

Klasa IIIb: 1.Ola Baranowska, 2.Oliwia Nowacka, 3.Miko#aj Wojtkowiak 

Uczniowie niepe#nosprawni: Marysia Ma#ecka 

      Laureatom i uczniom wyró&nionym w  szkolnym konkursie plastycznym zosta#y 
wr$czone nagrody na apelu szkolnym. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody 
pocieszenia. 
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     Po rozstrzygni$ciu konkursu na etapie szkolnym, wszystkie prace plastyczne wzi$#y udzia# 
w XIV Powiatowym Konkursie Plastycznym  BARWY JESIENI. Organizatorem jest 
Gosty'ski O"rodek Kultury ,,Hutnik”. Podsumowanie tego  konkursu odby#o  si$ 5 listopada 
2012 r. w Gostyniu. Wyró&niono prace uczniów z naszej szko#y: Marysi Fabisiak i Joachima 
Rydzy'skiego  z kl.Ia SP. Prace mo&na zobaczy* na  wystawie w ,, Hutniku’’ w Gostyniu. 
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Wyró&niona praca Marysi. 
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Wszystkim uczestnikom konkursu oraz rodzicom dzi$kuj% za wspó#prac$ organizatorzy. 
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Szczególne podzi$kowania za wsparcie finansowe kieruj% organizatorzy do Rady Rodziców 
dzia#aj%cej przy ZS. Szkó# SP i Gimnazjum w P$powie oraz p. E. Borowczyk . 
 

M.Tomczak, L.Machowska 
 

 
Park jesieni$ 

 

 
  
       Dnia 25 wrze"nia br. uczniowie klas Ia i Ib  brali udzia# w wycieczce do parku. 
Spacerkiem, "cie&k% rowerow% poszli"my do parku w G$bicach. Celem wycieczki by#o 
obserwowanie parku jesieni%. Uczniowie zobaczyli ró&ne gatunki drzew, krzewów i kilka 
„pomników przyrody”. Zaopatrzeni w lornetki, lupy i miary ogl%dali najmniejsze ro"liny, 
mierzyli obwody drzew i wypatrywali odloty ptaków. 
       Nast$pnie by#o ognisko i pieczenie kie#basek. Z bu#k% i ketchupem smakowa#y 
wy"mienicie. Na koniec pobytu w parku p. Janik rozda# uczniom foldery informuj%ce                      
o atrakcjach odbywaj%cych sie w pa#acu. 
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Uczniowie i wychowawczynie bardzo dzi&kuj$ Pa!stwu Janikom za umo"liwienie 
zwiedzania parku i przygotowanie ogniska. 
  

                                                                                                                     Violetta Rolnik 
 

 
"#$%$&'( 
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    "
" " Dzie' 16 pa)dziernika 2012r. by# dla uczniów klas pierwszych uroczysty              
i wyj%tkowy. W tym dniu od"wi$tnie ubrane pierwszaki, ich wychowawczynie                           
p. B. Kaczmarek i p. V. Rolnik, dyrektor szko#y p. U. Latuszek oraz rodzice zebrali si$ na sali 
gimnastycznej. Wst$pem do "lubowania by# program s#owno - muzyczny w wykonaniu 
uczniów klas trzecich pod kierunkiem pa': M. Tomczak i L. Machowskiej. Mali aktorzy 
otrzymali gromkie brawa.  

 Z kolei do programu w#%czyli si$ pierwszoklasi"ci. Z powag% powtarzali s#owa 
"lubowania i przypiecz$towali je odciskiem palca. Nast$pnie Dyrektorka Szko#y ogromnym 
o#ówkiem pasowa#a ich na uczniów, a wychowawczynie wr$czy#y dyplomy, legitymacje 
uczniowskie, ksi%&eczki SKO i upominki. Uroczysto"*  zako'czy#o przemówienie p. dyrektor   
U. Latuszek. (yczy#a dzieciom wytrwa#o"ci i sukcesów w nauce, przypomnia#a                                   
o obowi%zkach ucznia. Pochwali#a dzieci za godne zachowanie i od"wi$tny strój.                                  
Na pami%tk$ tak mi#ego wydarzenia wszyscy uczniowie wraz z wychowawczyniami              
zrobili sobie wspólne zdj$cie.  
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Na pami%tk$ tak mi#ego wydarzenia wszyscy uczniowie wraz z wychowawczyniami 
zrobili sobie wspólne zdj$cie.  
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       Dzi&kujemy paniom: M. Tomczak, L. Machowskiej oraz Z. Neuhoff-Ley                            
za przygotowanie programu artystycznego i pi&knej scenografii. 

                                                                                                               B. Kaczmarek 

                                                                                                               V. Rolnik 

 

 

Co s"ycha# w bibliotece szkolnej? 

 Wizyta w bibliotece gminnej 

Korzystaj%c z zaproszenia Gminnej Biblioteki Publicznej w P$powie, wszystkie grupy 
dzieci sze"cioletnich oraz klas drugich wzi$#y udzia# w zaj$ciach czytelniczych. 

Uczniowie poznali bibliotek$, wys#uchali bajek przeczytanych przez panie 
bibliotekarki oraz uczestniczyli w zabawach muzycznych prowadzonych przez pana Jacka 
+l%skiego. 

Celem spotka' by#o wskazanie m#odym czytelnikom, &e oprócz biblioteki szkolnej, 
mog% korzysta* ze zbiorów innej biblioteki. 
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Na zako'czenie prowadz%cy zaj$cia obdarowali uczniów zak#adk% do ksi%&ki, 
d#ugopisem i s#odkim upominkiem. 
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