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Z kroniki przedszkolnej 
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Biedronki 
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Powitanie wiosny 

""""""""""""""Dnia 21 marca w naszym przedszkolu został zorganizowany „Zielony Dzień ”, by 
uczcić przyjście kalendarzowej wiosny. Tego dnia królowała zieleń: przedszkolaki oraz 
personel przyszli w zielonych ubraniach. Pomimo zimowego krajobrazu, wszystkie 
przedszkolaki udały się do przedszkolnego ogrodu, by wygonić złą zimę poprzez spalenie 
marzanny. 

 

 

 Wszyscy wrócili do przedszkola z nadzieją, że już wkrótce towarzyszyły nam będą 

tylko słoneczne dni!.    

Agata Milewska 
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Mali „ogrodnicy” 

Oczekując na długo wypatrywaną w tym roku wiosnę, „Pszczółki” założyły „zielony 

kącik”. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem sadziły cebulki, siały owies i rzeżuchę,                       

a każdego ranka  z ochotą podlewały hodowane roślinki i zachwycały się tempem ich 

wzrostu. 
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                                        Agata Milewska 

 

Wielkanocne ozdoby 

W okresie przedświątecznym „Pszczółki” z ochotą zaangażowały  się w tworzenie 
wielkanocnych  dekoracji. Dzieci wykonywały ozdoby z różnorodnych materiałów, a efektem 
ich pracy były: wielkanocne pisanki, baranki i kurczaczki. Choć tworzenie niektórych ozdób 
nie było łatwe dzieci uparcie zmagały się z ich wykonaniem.     
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Agata Milewska 

 
Odwiedziny Zajączka 

"Idą święta, wielkanocne idą święta. 
O tych świętach każdy zając pamięta.  
Do koszyczka zapakuje słodycze  
i na święta ci przyniesie moc życzeń." 

Jak co roku przed Świętami Wielkiej Nocy do naszego przedszkola przyszedł 
Zajączek i w tajemniczy sposób zostawił dla wszystkich dzieci prezenty ze smakołykami.  

Przedszkolaki były trochę zaniepokojone, że ze względu na niską temperaturę i śnieg Zając 
nie będzie mógł do nich dotrzeć. Pogoda nam jednak dopisała, więc wynieśliśmy puste 
koszyki do ogrodu i wyszliśmy na długi wiosenny spacer wypatrywać Zająca.  

Po powrocie przedszkolaki z wielką radością i wypiekami na twarzy szukały upominków 
zostawionych przez Zajączka wielkanocnego.  
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Dziękujemy Zajączkowi za prezenty i zapraszamy za rok.   

Na koniec zadowoleni pozowaliśmy do zdjęcia… 

 

Hanna Wabińska  

Jolanta Urbańska 

Agata Milewska 

 Alicja Krzyżosiak 

 

 
Z życia klas I-III  

 

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY INACZEJ 

 W tym roku szkolnym uczniowie klas pierwszych w inny sposób powitali wiosnę                  

i zapoznali się  z tradycjami zbliżających się świąt Wielkiej Nocy. Razem z  wychowawczy-

niami: p. V. Rolnik i p. B. Kaczmarek, udali się do Nenufar-Clubu  w Kościanie na program 

animacyjny „Zając kontra kurczak czyli wielkanocne zaczepki”. Dzieci powitali gospodyni                 

i gospodarz ubrani w  ludowe stroje. Obok stał kurczak i zając – symbole nadchodzących  

świąt. Uczniowie zostali podzieleni na dwie drużyny i pomagali gospodarzom                                 
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w rozstrzygnięciu sporu pomiędzy zajączkiem i kurczakiem o to, który z nich jest główną 

postacią świąt. Jury - w skład którego weszły wychowawczynie pierwszych klas -  

przyznawało za każdą konkurencję punkty. Podczas wesołych zabaw okrzykom nie było 

końca. Każda grupa dopingowała swoją postać.  Pojedynek zakończył się remisem, a każdy            

z uczniów otrzymał własnoręcznie malowaną pisankę. Potem nadeszła pora na małą 

przekąskę – kiełbaskę z ogniska. Czas minął bardzo szybko i trzeba było się pożegnać,                 

by wracać do szkoły.   
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B. Kaczmarek                                                                                                                                                          

V. Rolnik 
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DZIEŃ PATRONA        

                                                                 

W dniu 27 marca 2013 r. obchodziliśmy w naszej szkole – Dzień Patrona. Z tej okazji 

trzecioklasiści zaprezentowali montaż słowno – muzyczny. Uczniowie przypomnieli 

najważniejsze chwile z życia Jana Pawła II, zaprosili wszystkich na czas refleksji                             

i wyciszenia. Ojciec Święty jest dla nas wzorem do naśladowania. Niejednokrotnie dał dowód 

swojej niebywałej odwagi w trudnych realiach. W montażu nie zabrakło powagi i humoru, 

były wspomnienia, wiersze i piosenki. Warto wspomnieć o scenografii, którą stanowiły 

wykonane przez dzieci: gołąbki, flagi narodowe i papieskie. Muzycznym motywem 

przewodnim była ulubiona przez Jana Pawła II pieśń pt. „Barka”. 

Występ zakończyły słowa adresowane do Patrona: 

„Dziękuję Ci Ojcze, ogromnie za twoje mądre słowa, 

żadnego nie zapomnę, bo w sercu zachowam.” 
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Dzień Patrona był tak wyjątkowy jak jego główny bohater – Jan Paweł II.                 
Jesteśmy dumni, że nasza szkoła nosi imię tego wybitnego Polaka. 

Lidia Machowska 
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Szkolny Konkurs Ortograficzny „AS ORTOGRAFII” 

Dnia 30 kwietnia 2013 r. w Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum                    

w Pępowie odbył się V już Szkolny Konkurs Ortograficzny „As ortografii” dla klas II i III 

edukacji wczesnoszkolnej. Do konkursu przystąpiło 15 uczniów z klas drugich i 12 uczniów  

z klas trzecich. Oto lista laureatów, którzy przejdą do następnego, gminnego etapu konkursu . 

 
klasy II 
I miejsce – Sędłak Monika kl. IIa 

II miejsce – Michalski Sławomir kl. IIa 

III miejsce – Bzodek Maria kl. IIb, Kołodziejczak Julia kl. IIb 

 

klasy III 

I miejsce – Szuba Daria kl. IIIa , Borowczyk Nina kl. IIIb, Waleńska Julia kl.IIIb 

II miejsce – Matyja Zuzanna kl. IIIb , Kandzierska Marzena kl. IIIb 

III miejsce – Wajn Amelia kl. IIIa, Nowacka Oliwia kl. IIIb 
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     Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie zostali nagrodzeni dyplomami                     
i drobnymi upominkami. 

Maria Tomczak 

OLIMPUSEK 2013 
,,Wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają”.                                                       

Heraklit z Efezu 

 W stycznia (7 i 8) uczniowie edukacji 
wczesnoszkolnej po raz kolejny dowiedli, iż nauka jest 
dla nich ważna, a sprawdzanie swoich wiadomości 
i umiejętności jest cennym doświadczeniem. W trzeciej 
edycji Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUSEK wzięło 
udział 33 uczniów. Pierwszego dnia olimpiada polegała 
na rozwiązaniu zintegrowanego sprawdzianu z wiedzy 
ogólnej, zróżnicowanego na poszczególne klasy. 
Natomiast drugiego dnia OLIMPUSEK dotyczył języka 
angielskiego i pozwolił uczestnikom sprawdzić wiedzę                    
ze słownictwa oraz podstawowych zwrotów w języku 
angielskim. Każdy test konkursowy składał się z 21 
zadań, za które można było zdobyć maksymalnie 210 
punktów.  

Najlepsze wyniki w sprawdzianie zintegrowanym 
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uzyskali:  

• w klasach pierwszych – Weronika Wolniak, Emil Krajka,  
• w klasach drugich - Monika Sędłak, Julia Kołodziejczak, Sławomir Michalski, 
• w klasach trzecich - Zuzanna Matyja  

Natomiast w sprawdzianie z języka angielskiego na szczególne wyróżnienie  zasługuje  

Wanessa Knuła z klasy 1a, która zdobyła maksymalną liczbę punktów,  a jednocześnie tytuł 
laureata.                                                                                                                                          
Na wyróżnienie zasługują jeszcze następujący uczniowie: 

• w klasach pierwszych – Weronika Wolniak,  
• w klasach trzecich - Zuzanna Matyja  

Na apelu edukacji wczesnoszkolnej, który odbył się 16 kwietnia nastąpiło uroczyste 
podsumowanie Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUSEK. Wszystkie dzieci otrzymały 
dyplomy uczestnika, a dla laureata oraz uczniów wyróżniających się wysokimi wynikami 
były dodatkowo nagrody książkowe. 

            Serdecznie gratulujemy uczestnikom osiągniętych wyników i życzymy dalszych 
sukcesów w kolejnych edycjach OLIMPUSKA. 
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Urszula Latuszek 

 

Kury sypią nagrodami 
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 Komisja konkursowa w składzie: p. Cyryla Krajka, p. Bernadeta  Kaźmierczak,  
p. Urszula Latuszek, p. Alina Olejniczak i przedstawiciele społeczności uczniowskiej     
Magdalena Wabińska i Michalina Cichowlas, wyłoniła 16 laureatów. Byli to: 

 

Amelia Sieńska 0a 

Ewelina Waligóra 1a 

Weronika Krzywy 1b 

Wiktoria Łyszczak 4a 

Weronika Kmiecik 0a 

Łukasz Olszak 2b 

Julia Naglak 1b 

Witek Piotrowski 0a 

Lidka Domaniecka 1b 

Jakub Waszyński 1b 

Ola Rolnik 5a 

Olga Maciejewska 4a 

Joanna Grześkowiak 4b                                

 Eryk Kucman 1a 

Zosia Kuczyńska 1a 

Jakub Plackowski 0a 

 

       Wyróżnieni uczniowie zostali nagrodzeni upominkami rzeczowymi i otrzymali piękne 

dyplomy. Pozostali uczestnicy, tradycyjnie, również nie odeszli z pustymi rękami. Wraz                 

z dyplomem otrzymali kolorowe pisaki, by dalej rozwijali swoje pasje związane z twórczością 

plastyczno-techniczną. 

 Dziękujemy p. Pawłowi Andrzejewskiemu za zaprojektowanie i wykonanie 

dyplomów, a komisji konkursowej za podjęcie się niełatwej pracy nad wyłonieniem 

najpiękniejszych kurek. 

 Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnych edycjach 

konkursu w przyszłym roku szkolnym. 

Elżbieta Andrzejewska 
Zuzanna Neuhoff-Ley 
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Niezwykłe odwiedziny 

Z okazji 8. rocznicy śmierci w naszej szkole gościliśmy niezwykłego Gościa – 

Błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II. W jego rolę bardzo dobrze wczuł się uczeń 

klasy IIIb Kamil Koncewicz, który wraz z dwiema koleżankami ze swojej klasy: Oliwią 

Nowacką i Julią Waleńską oraz Pauliną Skrzypczak z klasy IIb odwiedził Dyrekcję, Grono 

Pedagogiczne  oraz klasy I-III i grupy 6-latków. 
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Nasz „Dostojny Gość” przekazał słowa przesłania, a towarzyszące mu osoby rozdały 

dzieciom pamiątkowe obrazki  z Janem Pawłem II i podały do wylosowania myśli Ojca 

Świętego skierowane do dzieci. Nauczyciele usłyszeli słowa odnoszące się szczególnie                 

do nich. Dzięki tej krótkiej prezentacji dzieci ubogaciły się o nowe treści nauczania Papieża 

Polaka oraz zapamiętały datę jego śmierci.                                                                                  

s. Łucja 

Rocznica beatyfikacji 

„Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć? 

Są między nami w szkole i w pracy”. 

W tym roku świętowaliśmy drugą rocznicę beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. 

Z tej okazji dzieci z Ruchu Opatrzności Bożej przygotowały program słowno – muzyczny 

połączony z prezentacją multimedialną pod tytułem: „Święty jak Ojciec Święty Jan Paweł II”, 

który był swoistą zachętą do dążenia do świętości w codzienności: w rodzinie, w szkole,                      

na podwórku, w sytuacjach trudnych i radosnych….  

Najpierw w niedzielę 28 kwietnia br. program został przedstawiony w kościele parafialnym 

pw. św. Jadwigi w Pępowie. Dzieci otrzymały duże brawa i słowa podziękowania                                       

od Ks. Proboszcza Henryka Szwarca.  
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s.Łucja 

W DPS w Chumiętkach 

8 maja 2013 r. dzieci pod opieką p. Violetty Rolnik i s. Łucji pojechały do Domu 

Pomocy Społecznej w Chumiętkach, by tam przedstawić w/w program mieszkańcom                      

i pracownikom tej placówki. I tutaj również otrzymały słowa wdzięczności,  a także 

upominek i słodkości.  Po przedstawieniu dzieci zwiedziły ogród terapeutyczny   im. Jana 

Pawła II, kaplicę i park,  w którym miały okazję do zabawy. Zadowolone wróciły do szkoły.    

Ten wyjazd przyczynił się do kształtowania w dzieciach postawy szacunku wobec 

osób starszych i chorych. Uczniowie mogli sprawić im przyjemność, pokazując swoje 

zdolności recytatorskie i wokalne. Przypomnieli też sobie i innym, że dążenie do świętości,  

to zadanie dla każdego: dziecka, człowieka młodego i starszego. 
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„Jeśli masz kłopoty, Papieżowi powiedz o tym.  

Z pomocą nie zwleka, bo kocha człowieka”. 

s.Łucja 
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Co słychać w bibliotece szkolnej? 

Wielkanocne zabawy z książką 

Tuż przed Wielkanocą, w bibliotece gminnej odbyły się dla dzieci zajęcia o tematyce 
świątecznej . Uczniowie przypomnieli sobie zwyczaje wielkanocne, wysłuchali bajki                       
o świętach i rozwiązywali zagadki. Głównym punktem spotkania było wykonanie zajączka 
oraz zdobienie pisanek. 

 Dzieci, jak zawsze po takich spotkaniach, wracały zadowolone ze swoimi pracami              
do domu. Wielu z nich wypożyczyło również książki o Wielkanocy.   

Spotkanie to było kontynuacją współpracy biblioteki szkolnej z gminną. 

 

 

 Ewa Fabisiak 
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Z książką na wesoło 

     Biblioteka Publiczna zaprosiła uczniów klas III 

SP na nietypową lekcję biblioteczną  z odrobiną 

muzyki. Dzieci wysłuchały wierszy Tuwima, 

rozmawiały o potrzebie czytania książek i śpiewały 

piosenki przy akompaniamencie gitary, na której 

grał pan Jacek Śląski. Celem zajęć było zapoznanie 

uczniów z księgozbiorem biblioteki i zachęcenie     

do jej częstszego odwiedzania. 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Redakcja, opracowanie i skład komputerowy: Cyryla Krajka 

Teksty: Grono Pedagogiczne 

Patronat: Dyrektor Zespołu Szkół 

Krystyna Klepacka"


