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Z życia klas IV-VI 

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” 

 

20 listopada -  Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 

  53. rocznica uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 

„Deklaracji Praw Dziecka”  

 23. rocznica  uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka   

Na początku listopada przedstawiciele klas IV-VI 

wylosowali prawa, a zadaniem całej klasy było przygotować 

interpretację w wersji plastycznej. Uczniowie dostarczyli 

swoje prace w wyznaczonym terminie do pedagoga 

szkolnego. Z najciekawszych została przygotowana wystawa do słów Janusza Korczaka: 

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. 

18 grudnia 2012 roku uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej uczestniczyli                   

w programie edukacyjnym poświęconym prawom dziecka, przygotowanym przez Koło 

Teatralne pod opieka pań: Joanny Góźdź i Marleny Wachowiak.  
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Wręczenie nagród laureatom konkursów organizowanych w ramach kampanii ZTU                  

oraz konkursów o tematyce religijnej. 

CK 
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Wystawa świąteczna 

 

 Na początku listopada 2012 r. Samorząd Szkolny oraz koło rękodzielnicze "Zrób to 
sam” ogłosiły konkurs świąteczny „Mój Anioł”, który adresowany był do uczniów klas           
0 i I – III oraz IV – VI szkoły podstawowej. Na konkurs wpłynęło ponad 150 prac 
wykonanych różnymi technikami. Odwiedzający szkołę mogą podziwiać anioły na wystawie 
w holu szkoły podstawowej. 
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Elżbieta Andrzejewska 
Zuzanna Neuhoff – Ley 

 
 

 

Konkurs „Mój Anioł” rozstrzygnięty 

19 grudnia 2012 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Mój Anioł.” W holu szkoły 

podstawowej zebrali się uczestnicy wraz z wychowawcami. Wszystkich powitała pani 

Zuzanna Neuhoff – Ley, która podziękowała autorom wspaniałych prac za tak ochocze 

wzięcie udziału w konkursie. Liczba prac przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów. 

 Prace konkursowe wykonano przeróżnymi technikami i z wielu materiałów: z papieru, 

włóczki, wełny, masy solnej, styropianu i innych. 

 Za ogromny trud i wkład pracy włożony w wykonanie pięknych aniołów wszyscy 

uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami, słodyczami i drobiazgiem z motywem 

świątecznym. Laureaci natomiast oprócz dyplomu otrzymali piękne, świąteczne puzzle. 

 Wyłonienie najbardziej oryginalnych i pomysłowych prac było jak zawsze kłopotliwe 

i komisja konkursowa miała twardy orzech do zgryzienia. W skład komisji weszli:                       

pani dyrektor Krystyna Klepacka, pani Bernadeta Kaźmierczak, pani Katarzyna Tokarska, 
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przedstawiciel Rady Rodziców - pani Sylwia Lewandowska oraz reprezentanci Samorządu 

Uczniowskiego: Natalia Małecka i Kamil Sipura. 

Wyłoniono 22 laureatów: 

Weronika Kmiecik 0a 

Julia Fabisiak 5b 

Jakub Plackowski  0a 

Aleksandra Paluszkiewicz  1b 

Patryk Biernat  1b 

Maria Bzodek  2b 

Dawid Kaczmarek  4b 

Nikodem Wyciski  2b 

Klaudia Nowacka  0a 

Maja Kowalkowska  4a 

Ola Rolnik  5a 

Daria Szuba  3a 

Brajan  Brenski  0a 

Krzysztof Naglak  5a 

Maria Fabisiak  1a 

Natalia Waścińska  2a 

Julita Waścińska  4a 

Joanna Grześkowiak  4b 

Miłosz Stachowiak  0a 

Zosia Kuczyńska  1a 

Maria Andrzejewska  5b 

Amelia Koncewicz 1a
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 Nagrody dla wszystkich uczestników konkursu „Mój Anioł” ufundowała Rada 
Rodziców oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dyplomy 
zaprojektował i wykonał p. Paweł Andrzejewski. 

 Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
zaangażowali się w wykonanie i upiększenie wystawy pokonkursowej. 

 Młodym artystom i ich rodzicom angażującym się w ich rękodzielnicze poczynania 
życzymy wszystkiego dobrego w Nowym Roku, wielu ciekawych pomysłów i kreatywności 
podczas kolejnych konkursów. 

Elżbieta Andrzejewska 
Zuzanna Neuhoff – Ley 

 
 
 
Boże Narodzenie w Europie 
 

W piątek, 21grudnia uczniowie klas IV- VI szkoły podstawowej  wystąpili                         

w świątecznym programie edukacyjnym: „Boże Narodzenie w Europie”. Każda z klas 

przygotowała prezentację słowno – muzyczno - teatralną o wybranym kraju. Na scenie 

zostały przedstawione tradycje Bożonarodzeniowe z następujących państw: Polska, Niemcy, 

Czechy, Francja, Wielka Brytania, Norwegia i Rosja. Trzeba przyznać, że  klasy wzorowo 

wywiązały się z podjętych zadań. Działania klas wspierał chór szkolny, który umilał program 

kolędami i pastorałkami. 
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CK 
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POZNAJ MOC OSZCZĘDZANIA W SKO 

W październiku 2012 roku nasza szkoła przystąpiła do nowego, rewolucyjnego 

programu Szkolnych Kas Oszczędności, organizowanego przez PKO Bank Polski S.A.  

W listopadzie z Banku PKO BP otrzymaliśmy pakiet powitalny z Żyrafą Lokatką.             

W dużym kartonie znalazło się  wiele upominków, gadżetów i kolorowe kalendarze na rok 

szkolny 2012/2013.  

Każdy uczeń, który przystąpił do SKO, otrzymał legitymację SKO w postaci karty debetowej 

oraz swój indywidualny numer konta, dzięki czemu może  dokonywać bezpośrednich 

bezgotówkowych wpłat z dowolnego rachunku bankowego za pośrednictwem Internetu,                

na poczcie lub w placówce banku. Wypłaty z konta SKO są  możliwe jedynie pod kontrolą 

rodzica/opiekuna bądź nauczyciela. Oprocentowanie oszczędności zgromadzonych na 

kontach uczniów wynosi 5% kwoty 2500 PLN. Odsetki naliczane i dopisywane są do salda 

oszczędności co tydzień. 

Warunkiem uczestnictwa ucznia w SKO jest wyrażenie zgody na przystąpienie do 

programu Szkolnej Kasy Oszczędności poprzez wypełnienie deklaracji. Deklarację można 

otrzymać u szkolnych opiekunów SKO, którymi są Lidia Machowska i Daria 

Klimaszewska. 
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Opiekunowie SKO:                                                                                                                                                                                    

Lidia Machowska                                   
Daria Klimaszewska 
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Z życia gimnazjalistów 

Święto Niepodległości 

Finał konkursu „Znani i nieznani bohaterowie naszej Małej Ojczyzny” 

W piątek, 9 listopada 2012 roku, w ramach szkolnych obchodów Święta 

Niepodległości, w Zespole Szkół SPiG w Pępowie odbył się publiczny finał konkursu „Znani 

i nieznani bohaterowie naszej Małej Ojczyzny”. Po krótkiej części oficjalnej uczniowie 

gimnazjum mogli śledzić zmagania pięciu finalistów, którzy przybliżyli widzom losy 

bohaterów związanych z ziemią pępowską. Kolejne serie pytań konkursowych przeplatane 

były programem artystycznym w wykonaniu członków koła teatralnego oraz szkolnego chóru  

„pod batutą” pana L.Żelaznego. Ozdobą uroczystości stał się polonez w wykonaniu uczniów 

gimnazjum przygotowanych przez p. Karolinę Grześkowiak.  

!! !! !

Zaszczycili nas swą obecnością p. Stanisław Krysicki – wójt naszej gminy oraz 

dyrektor pałacu w Gębicach p. Bogusław Janik, którym pragnę serdecznie podziękować za 

ufundowanie nagród dla uczestników finału. Gratuluję finalistom wiedzy. Dzięki ich odwadze 

i zaangażowaniu Święto Niepodległości w naszej szkole stało się ważnym wydarzeniem. 

Oddaję teraz głos uczestnikom finału, którzy podzielą się z nami swymi wrażeniami.  

Mirosława Bigaj 

 

Dnia 9 listopada 2012r. odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Święta 
Niepodległości. W tym roku uświetnił ją finał konkursu o znanych i nieznanych bohaterach 
naszej Małej Ojczyzny. Do finału dostało się pięciu uczniów, którzy wcześniej pokonali 
swoich rywali w eliminacjach klasowych i półfinale. Wśród finalistów znaleźli się: Eryk 
Andrzejewski (kl.Ic), Monika Krajka (kl.Ic), Jakub Rzepka (kl.Ic ) Rafał Małecki (kl.IIIc) oraz 
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Katarzyna Pospiech (kl.IIIa). Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą o życiu takich postaci, 
jak: Jędrzej Daleki, gen. Jan Nepomucen Umiński, Ludwik hr. Mycielski, bł. Edmund 
Bojanowski, gen. Stanisław Rostworowski, Cyryl Ratajski, ks. Stanisław Płaczek, Stanisława 
Nadstawek, Marian Orłoń, Józef Rzepka, Antoni Busz, Franciszek Nadstawek oraz innych 
bohaterów ziemi pępowskiej. Pytania nie były proste. Po zaciętej walce 
I miejsce zajął Eryk Andrzejewski, II- Jakub Rzepka, III -Monika Krajka, IV - Katarzyna 
Pospiech, V- Rafał Małecki. Na wszystkich uczestników czekały wspaniałe  książki. 
Nieoczekiwaną nagrodą było zaproszenie przez p. Bogusława Janika całej piątki finalistów 
wraz z opiekunem na deser do pałacu w Gębicach. Na koniec wszyscy zrobiliśmy sobie 
pamiątkowe zdjęcie. 

Wyprawa do Gębic To była niesamowitą przygoda.  Mogliśmy zobaczyć bardzo 
stare dokumenty, listy, które gen. Rostworowski przysyłał rodzinie. Po tej niezwykłej lekcji 
historii czekała na nas niespodzianka - bilard!. Każdy grał z każdym. Nie było przegranych. 
Wszyscy świetnie się bawili. Na koniec p. Janik pokazał nam swoją kolekcję samochodzików. 
Chłopacy byli zachwyceni. Trudno było ich odciągnąć. Pożegnaliśmy się i wróciliśmy                 
do domu.  

W imieniu wszystkich finalistów chciałabym podziękować p. Janikowi za miłą 
gościnę. W gębickim pałacu dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji z historii naszej 
gminy. Dziękujemy! 

Katarzyna Pospiech, kl. IIIa 

Kilka tygodni przed  11 listopada odbył się pierwszy etap konkursu „Znani i nieznani 

patroni naszej Małej Ojczyzny". Jego uczestnicy musieli znaleźć odpowiedzi na pytania z 

gazetki szkolnej umieszczonej w holu gimnazjum. Następnie miała miejsce rywalizacja 

klasowa. W jej wyniku kilkunastu zawodników przeszło do drugiego etapu. Tam czekał na nas 

test ze znajomości książki pt.: „Znani i nieznani patroni pępowskich ulic".  Do finału przeszło 

pięcioro uczniów, którzy pokonali poszczególne etapy, utrzymując się na wysokich miejscach. 

Każdemu z nas towarzyszyły nerwy.  Podczas ostatecznej rozgrywki trzeba było odpowiadać 

na pytania dotyczące patronów pępowskich ulic oraz bohaterów okresu II wojny światowej, o 

których mówi książka: „Mroczny czas". Po ośmiu rundach wyłoniono trzech zwycięzców, 

jednak cała nasza piątka otrzymała nagrody książkowe. Wtedy dopiero opadł strach. Wszyscy 

cieszyliśmy się z uzyskanych wyników. Zostaliśmy także zaproszeni przez pana Bogusława 

Janika do pałacu w Gębicach. Wybraliśmy się tam 15 listopada 2012r. Na początku 

zwiedziliśmy wnętrze pałacu. Zobaczyliśmy salę konferencyjną, bar i zjedliśmy pyszny deser. 

Chłopakom najbardziej spodobał się bilard oraz kolekcja powojennych samochodzików, które 

pokazał nam pan Bogusław Janik. Na zakończenie wpisaliśmy się do księgi pamiątkowej. 

Mamy nadzieję na kolejne spotkanie w takim miłym gronie.  
Monika Krajka, kl. I c 
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! Na przygotowanie się do sprawdzianu wiedzy uczestnicy konkursu mieli dwa tygodnie. 
Finał składał się z ośmiu rund, w których można było otrzymać od dwóch do trzech punktów. 
Rywalizacja była bardzo zacięta. Każdy z nas dał z siebie wszystko. Wszyscy otrzymaliśmy 
wartościowe nagrody. Jedną z nich była książka pt. „Strofy gębickie”.  Dodatkową nagrodą 
było zaproszenie do pałacu w Gębicach, na poczęstunek. Udaliśmy się tam w czwartek,               
15 listopada. Fundator nagrody - pan Bogusław Janik - przyjął nas ciepło i osobiście 
oprowadził po pałacu. Dowiedzieliśmy się  wiele o generale Stanisławie Rostworowskim,                
a także zobaczyliśmy różne cenne, zabytkowe przedmioty. Po sporej dawce wiedzy, 
otrzymaliśmy pyszny poczęstunek. Dowiedzieliśmy się też trochę o zanikających już zasadach 
dobrego zachowania przy stole. 

 Następnie na gości czekał stół bilardowy. Rozegraliśmy przy nim dużo ciekawych 
partii, a przy tym śmialiśmy się i rozmawiali w najlepsze. Na koniec pan Bogusław Janik 
pokazał nam swoją kolekcję starych samochodzików. 

 Wszyscy szczęśliwie wróciliśmy do domów, gdzie czekali na nas zniecierpliwieni 
rodzice. 

Jakub Rzepka kl. Ic 

!
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! Udział w finale konkursu historycznego „Znani i nieznani bohaterowie naszej Małej 
Ojczyzny” był dla mnie interesującym doświadczeniem. Przygotowując się do konkursu, wiele 
dowiedziałem się o ludziach, których nazwiska znałem tylko z tabliczek informujących                      
o nazwie ulicy. Poznałem ich losy i życiowe dokonania. 

 Konkurs był trudny i wymagał obszernej i szczegółowej wiedzy, jednak już                      
od pierwszego etapu bardzo mnie zainteresował i przystąpiłem do niego pełen ciekawości                       
i entuzjazmu. 

 Nie spodziewałem się zwycięstwa, chociaż w duszy marzyłem o tym, by wypaść jak 
najlepiej. Wielką radość i satysfakcję sprawiły mi nagrody książkowe. Ogromną 
niespodzianką było również zaproszenie na słodki poczęstunek do pałacu w Gębicach. 
Zwiedzanie dawnych włości Mycielskich i Rostworowskich, słuchanie opowieści pana Janika  
i oglądanie bardzo starych dokumentów i fotografii było dla mnie niezwykłym  przeżyciem               
i na długo pozostanie w mojej pamięci. 

 Cieszę się, że pani Mirosława Bigaj - nasz historyk - zorganizowała konkurs                        
o tematyce tak blisko związanej z naszą gminą, gdyż uważam, ze historię swojej Małej 
Ojczyzny każdy powinien dobrze znać. 

 W przyszłości chętnie wezmę udział w kolejnych konkursach o tematyce historycznej. 

Eryk Andrzejewski kl. Ic 

 

Podsumowanie konkursu o stanie wojennym 

 W tym roku minęła 31. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.                     

Aby zwrócić uwagę na to ważne wydarzenie z najnowszej historii Polski, z pomocą 

uczniów naszego gimnazjum przygotowałam rocznicową wystawę połączoną                            

z konkursem o stanie wojennym. Wzięło w nim udział 38 uczniów klas pierwszych 

gimnazjum w  ZSSPiG w Pępowie. W konkursie można było uzyskać 20 pkt, 

odpowiadając na 11 pytań. Aby znaleźć się w gronie laureatów, trzeba było uzyskać 

połowę, czyli  10 pkt. Najprecyzyjniej kupony konkursowe wypełnili następujący 

uczniowie: I m. - Eryk Andrzejewski kl. I c -19,5 p. oraz Katarzyna Miedzińska kl. Ic  -

19,5 p. , II m. - Weronika Kowalik   kl. Ic - 18,5 p.,  III m.- Jakub Rzepka   kl. I c – 18 p.,  

IVm.- Monika Krajka  kl. I c - 17,5 p. oraz  Joanna Pospiech kl. I c - 17,5 p.  

   Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez wójta naszej 

gminy p. Stanisława Krysickiego oraz Koło Teatralne działające w gimnazjum.                      

Na uczestników konkursu czekały również oceny celujące lub bardzo dobre z historii  
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oraz punkty z zachowania. Uroczystość wręczenia nagród uświetniła swą obecnością                

p. dyrektor C. Krajka. 

Gratuluję laureatom wiedzy, a wszystkich uczniów naszego gimnazjum zapraszam  
(zaraz po feriach zimowych) na kolejny konkurs historyczny, poświęcony 150. rocznicy 
wybuchu powstania styczniowego.  

Mirosława Bigaj 

 

„Święty Andrzeju daj nam znać, co się będzie z nami dziać.” 

 30 listopada 2012 r. uczniowie klas Ia i IIa gimnazjum spotkali się, aby wspólnie 

świętować tradycyjne andrzejki, które są specjalną okazją do zorganizowania ostatnich 

hucznych zabaw przed rozpoczynającym się  adwentem. Wspólna zabawa i wróżby 

dostarczyły naszym wychowankom wielu przeżyć 

i nieskrywanej radości. 

 Lanie wosku przez ucho do klucza                     

i późniejsze wróżenie z powstałego kształtu były 

dla uczniów nie lada atrakcją. Mimo, iż kształt 

woskowej figurki wydawał się nieczytelny, jednak 

uczniowie puszczali wodze fantazji i próbowali 

odczytywać, co czeka ich w niedalekiej 

przyszłości.  

 Dużą frajdę sprawił „Kram z marzeniami.” 

Losując karteczki w kształcie gwiazd, uczniowie 

odczytywali ukrytą na odwrocie wróżbę. 

Nie zabrakło też innych wróżb, jak choćby 

przekłuwanie serca z imionami oraz słynnej 

wróżby z butami. 

Zasłonięte okna, świece na stołach oraz łakocie i owoce tworzyły niepowtarzalny, 

nieco magiczny klimat. 
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 Czas upłynął bardzo szybko i trzeba było kończyć spotkanie klasowe, jednak udana 
zabawa andrzejkowa na długo pozostanie w pamięci uczestników jako miłe wspomnienie. 

Elżbieta i Paweł Andrzejewscy 

Dekoracje świąteczne 
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 Świąteczna atmosfera panuje nie tylko w naszych domach rodzinnych, ale też na 
zajęciach technicznych. Wykonujemy na nich przeróżne ozdoby świąteczne. Poznaliśmy 
metodę quillingu, którą wykorzystaliśmy do wykonania śnieżynek oraz wianuszków, a także  
do ozdabiania pudełek świątecznych. Wykonaliśmy też piękne kartki świąteczne i papierowe 
anioły metodą origami. 

 Wszystkie ozdoby, które wykonywaliśmy na zajęciach, można było podziwiać na 
choince i girlandzie w holach szkolnych. Natomiast na pierwszym piętrze zaprezentowaliśmy 
wystawę kartek świątecznych. 

 Wszystkim koleżankom i kolegom z klas trzecich gimnazjum dziękujemy za 
udostępnienie swych prac, które tworząc tę wystawę, wprowadziły nas wszystkich  
w świąteczny nastrój. 

Uczennice klasy IIIBG: 
Klaudia Cieplik 

Monika Leciej 
 

Krótkie sprawozdanie z  kolędowania 
!

 

29 grudnia - w ostatnią sobotę 2012 roku w Pępowie pojawili się, zgodnie ze staropolską 

tradycją - kolędnicy. Poprzebierani członkowie Koła Teatralnego pod opieką p. M. Bigaj odwiedzili 

wiele domów, śpiewając kolędy, bawiąc starych i młodych, a zwłaszcza najmłodszych. Kolędowanie 

połączone było z kwestą na rzecz Misji Świętych. Mieszkańcy Pępowa przyjęli naszych kolędników 
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bardzo życzliwie, łącznie 4 grupy kolędników zebrały na rzecz misji 1531 zł. Ten wielki dar 

przekazaliśmy na rzecz Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, które w tym roku wspiera dzieci                   

z Wietnamu.  

Wszystkim mieszkańcom Pępowa pięknie podziękować chcemy: 

żeście nas do swych domów przyjąć raczyli, 

dobrym słowem obdarzyli, 

Misje Święte wsparli, 

tradycji się nie zaparli. 

podpisano 

Kolędnicy Misyjni z Koła Teatralnego  

wraz z opiekunem 

 

  

  

Mirosława Bigaj 
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Radość z wigilijnego spotkania 

 

 21 grudnia 2012 r. w sali 9G odbyła się wspólna szkolna wigilia uczniów  klas Ia i IIa 
gimnazjum. 

 Jak każe tradycja, Wigilia rozpoczęła się od przeczytania fragmentu Pisma Świętego, 
mówiącego o narodzinach Jezusa. Fragment Ewangelii św. Łukasza przypomniała Weronika 
Pospiech, po czym wychowawcy wraz z uczniami, łamiąc się opłatkiem, składali sobie 
świąteczne życzenia. 

 Następnie wszyscy zasiedli do prawdziwego, wigilijnego stołu, na którym nie zabrakło 
smażonych ryb, klusek z makiem, pierogów z kapustą i grzybami czy pysznego barszczu  
z uszkami. Oprócz tego, na pięknie udekorowanym stole nie zabrakło słodyczy i owoców. 
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 Podczas wigilijnej wieczerzy do drzwi zapukał także Gwiazdor, który obdarował 
wszystkich uczniów wspaniałymi prezentami. 

   

 Cała uroczystość przeplatana była wspólnym śpiewaniem pięknych, polskich kolęd. 
Atmosfera panująca podczas całej Wigilii była podniosła i wzruszająca i z pewnością                     
na długo pozostanie w naszej pamięci. 

 Korzystając z okazji, serdecznie dziękujemy państwu Hannie i Pawłowi Wabińskim  
z Siedlca za nieocenioną pomoce, poświęcenie i wielkie zaangażowanie w zorganizowanie 
Wigilii. 

Elżbieta i Paweł Andrzejewscy 
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A tak przeżycia z Wigilii opisali jej niektórzy uczestnicy: 

Moim zdaniem Wigilia klasowa była fajna. Była połączona z klasą Ia i wspólnie ją 
przeżyliśmy. Był również Gwiazdor, który przyszedł i rozdał prezenty. Śpiewaliśmy wspólnie 
kolędy, dzieliliśmy się opłatkiem, przeczytaliśmy fragment Pisma Świętego. Podobała mi się 
Wigilia klasowa, bo tam poczułam się prawie jak w domu. 

Magdalena Otworowska IIaG 

Podobało mi się nakrycie na stole. Podobało mi się, bo było kilka wigilijnych potraw              
i jak przyszedł Mikołaj i rozdawał prezenty. Podobało mi się jak wszyscy dzielili się 
opłatkiem. 

Mateusz Andrzejczak IIaG 

Wigilia była bardzo fajna. Była miła atmosfera. Fajnie było jak przyszedł gwiazdor. 
Wszyscy mieli uśmiechnięte miny. 

Weronika Śląska IaG 

Na Wigilii klasowej najbardziej mi się podobała ozdoba stołu. Stół był nakryty białym 
obrusem. Na stole było dużo potraw. Każdy mógł spróbować ryby, pierożki itp. Wigilia 
klasowa bardzo mi się podobała. 

Stanisław Horała IIaG 

Na Wigilii klasowej podobał mi się nastrój świąteczny i gwiazdor. Podobały mi się 
tradycyjne potrawy, takie jak: karp, barszcz z uszkami, kluski z makiem i pierogi. Podobały mi 
się ładnie ustrojone stoły i wspólne śpiewanie kolęd. Chciałbym jeszcze raz przeżyć taką 
Wigilię. 

Patryk Poniatowski IIaG 

Atmosfera na Wigilii klasowej była bardzo miła. Bardzo mi się podobało. Chciałbym 
więcej takich spotkań. 

Piotr Słomiński IaG 

Moim zdaniem Wigilia klasowa z przyjaciółmi wypadła bardzo dobrze. Słuchaliśmy 
kolęd i dzieliliśmy się opłatkiem. Potem jedliśmy potrawy, np. barszcz z uszkami i rybę. 
Bardzo mi się podobało i chcę to przeżyć jeszcze raz. 

Mirek Piotrowski IIaG 

 

 

!

!
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Każdy!z!Gimnazjalistów!Zespołu!Szkół!w!Pępowie!!

mógł!poczuć!się!jak!Święty!Mikołaj.!

!

! Nasza!Szkoła!po!raz!trzeci!wzięła!udział!w!działaniu!pod!nazwą!„Mikołaje*–*akcja*

charytatywna*na*rzecz*dzieci*z*rodzin*w*trudnej*sytuacji*życiowej”.**

* W!projekt!zaangażowały!się!wszystkie!klasy!gimnazjalne,!które!przygotowały!10!

pokaźnych! paczek.! Fundusze! zbierano!w! świątecznym!nastroju,!wybór! prezentów!był!

przemyślany! przez! członków! zespołów! klasowych! i! na! końcu! zapakowano! podarunki!

niezwykle!starannie.!!Wspólne!zaangażowanie!wpłynęło!pozytywnie!na!integrację!grup,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

a! możliwość! pomocy! potrzebującym,! rozwija! znakomicie! poczucie! empatii! wśród!

uczniów.!!!

! Gimnazjaliści Zespołu Szkół w Pępowie z wielkim entuzjazmem podchodzą do tego 

typu akcji. Przy pomocy patronatów i Samorządu Uczniowskiego znakomicie wywiązali się z 

powierzonego zadania, dzięki czemu Szkoła otrzymała honorowy tytuł MIKOŁAJA 2012. 

Alicja Gruetzmacher 

Joanna Grobelna 

!
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Z gabinetu pedagoga szkolnego 

 

Znamy swoje prawa 

Wszyscy wiedzą, iż 1 czerwca świętujemy Dzień Dziecka. Nie każdy natomiast wie,              

iż Światowy Dzień Praw Dziecka obchodzony jest 20 listopada. Pragnąc uświadomić 

gimnazjalistów o wadze i wymiarze tego święta, postanowiliśmy uczcić to w dostojny sposób 

oraz wymagający zaangażowania ze strony uczniów i wychowawców.  

20 listopada 1959 roku uchwalono Deklarację Praw Dziecka, a w 1989 roku 

Konwencję o Prawach Dziecka. Aby utrwalić te informacje uczniom, w honorowym miejscu 

holu gimnazjum ustawiono gazetkę na ten temat, na tle której zorganizowano apele                   

dla wszystkich klas gimnazjalnych pod hasłem „Znamy swoje prawa”.  Wicedyrektor Cyryla 

Krajka oraz pedagog szkolny Joanna Grobelna przypominały gimnazjalistom o prawach, jakie 

posiadają, zachęcając do korzystania z nich. Nie został pominięty fakt nałożonych na uczniów 

obowiązkach - podczas apelu mobilizowano do ich wypełniania.  

 Na zakończenie ogłoszono konkurs. Przedstawiciele każdej klasy wylosowali kartę               

z zapisanym na niej prawem, aby przedstawić je formie literackiej.  
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Na godzinach do dyspozycji wychowawców z dużym zainteresowaniem omawiano, 

konsultowano, objaśniano prawa, by w rezultacie zapisać przemyślenia w formie wiersza. 

Wszystkie klasy gimnazjalne dostarczyły prace, niektóre z zespołów oddały kilka utworów. 

Decyzja komisji o wyborze najlepszej pracy była bardzo trudna. W każdym wierszu 

dostrzeżono ogrom zaangażowania w jego pisanie, a w niektórych duży talent twórców. 

Wyróżniono kilka utworów, napisanych przez klasy: Ib, Ic, IIIa, IIIb gimnazjum. 

Prezentujemy wiersz odnoszący się do Artykułu 6: „Każde dziecko ma niezbywalne prawo    

do życia” , ułożony przez uczniów oraz wychowawcę klasy Ib. 

Dziecko ma prawo do życia, 

czyli po prostu do bycia. 

Do jedzenia, radości, zabawy, 

do śmiechu i przyjaciół ciekawych. 

 

Do wyglądu innego, 

do odpoczynku pełnego 

i do poczucia bezpieczeństwa, 

gdy wokół czyhają nieszczęścia. 

 

Dziecko ma prawo do miłości, 

chociaż czasami swym zachowaniem złości. 

Więc niech każdy zapamięta, 

że życie dziecka to rzecz święta! 

 

20 grudnia odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów oraz upominków wszystkim 

klasom. Wyróżnione prace zostały zaprezentowane na forum gimnazjum.  

Serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców za pomoc w zorganizowaniu nagród. 

Joanna Grobelna 
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Z gabinetu higieny szkolnej 

 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W GIMNAZJUM 

 

Światowy Dzień Rzucania Palenia 

  

Jak co roku w trzeci czwartek listopada obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania 

Palenia. W roku 2012 przypadł w dniu 15 listopada. Z tej okazji 21 listopada odbył się apel 

dla wszystkich uczniów gimnazjum przygotowany przez kilka uczennic klasy II: Elizę 

Stankowską, Natalię Kaczmarek, Izabelę Hądzlik, Zofię Zielińską, Agatę Małecką i ucznia 

klasy I: Mikołaja Wabińskiego. Uczniowie odczytali zebranym na apelu, skutki zdrowotne 

czynnego lub biernego palenia papierosów. O tym, że młody organizm uzależnia się szybciej i 

silniej, i tym trudniej jest potem zerwać   z nałogiem; że dzieci narażone na dym tytoniowy 

częściej chorują na choroby dróg oddechowych, ucha środkowego, gorzej się uczą itp.                 

Na koniec apelu wszyscy uczniowie otrzymali ulotki dla rodziców „Rzuć palenie!”. 
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  Pielęgniarka szkolna 

Jolanta Nowacka 

                                                  

 



Życie Szkoły. Nr 46. Cz.2. Listopad - grudzień  2012 
 

!
!

30!

 

                 

               Światowy Dzień Walki z AIDS 

 

 

 

 Światowy Dzień Walki z AIDS co roku obchodzony jest 1 grudnia. W ramach 

konkursu dotyczącego profilaktyki HIV/AIDS uczniowie klas III gimnazjum, mieli 

przygotować scenki na podstawie scenariusza do komiksu „Wróć bez HIV” oraz plakaty 

zawierające informacje o sposobach zakażenia, jak chronić się przed zakażeniem, tolerancja 

w stosunku do osób zakażonych HIV. W terminie od 10 do 14 grudnia, komisja w składzie: 

pani wicedyrektor C.Krajka, pedagog szkolny – J.Grobelna i pielęgniarka szkolna –                

J.Nowacka, oceniała scenki i plakaty prezentowane przez uczniów na godzinie 

wychowawczej. Scenariusz scenek każda klasa otrzymała taki sam, ale przedstawienie, 

wykonanie scenografii i plakatów należało do pomysłowości uczniów i wychowawców. 

Przygotowując scenkę i plakaty, każdy mógł zapoznać się z problematyką HIV/AIDS, 

natomiast uczniowie z pozostałych klas gimnazjalnych mogli  obejrzeć wystawę plakatów             

w holu gimnazjum. 20 grudnia na apelu zostały wręczone dyplomy i nagrody. Klasy zajęły 

kolejno miejsca: I – kl. IIIb, II – kl. IIIa, III – kl. IIIc.  

Dziękujemy wszystkim za przygotowane scenki i plakaty. Gratulujemy! 
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                            Pielęgniarka szkolna 

Jolanta Nowacka                                                 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

Redakcja, opracowanie i skład komputerowy: Cyryla Krajka 

Teksty: Grono Pedagogiczne 

Patronat: Dyrektor Zespołu Szkół 

Krystyna Klepacka  


