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Z kroniki przedszkolnej  
 

Teatrzyk „Krowa- kłamczucha” 

 
 W maju gościliśmy w murach naszego przedszkola Teatrzyk kukiełkowy „Tomcio”  

z Nowego Sącza z przedstawieniem „Krowa kłamczucha”. Przedszkolaki z ogromnym 

zainteresowaniem oglądały bajkę o niegrzecznej krowie, która okłamywała swoich bliskich. 

 Przedstawienie to oprócz sporej dawki humoru zawierało morał czyli naukę, która  

z pewnością przyda się w kształtowaniu naszych przedszkolaków- prawdziwa przyjaźń, 

prawdomówność oraz umiejętność wybaczania to cechy niezbędne każdemu człowiekowi. 

Największą sympatią dzieci cieszyła się krowa czego wyrazem były brawa i śmiech,  

kiedy ta bohaterka pojawiała się na scenie. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 

 

 

 

Święto Mamy 

  

Tradycyjnie już , dzieci z naszych oddziałów przedszkolnych  świętowały Dzień Mamy. Maluchy 

śpiewały mamom piosenki i recytowały wiersze, chcąc w ten sposób wyrazić jak bardzo  

je kochają. Oczywiście mamusie zostały  też obdarowane pięknymi laurkami i upominkami specjalnie 

na tę okazję przygotowanymi. Każda grupa podejmowała najmilszych gości w swojej sali. Spotkania 

te pełne były roześmianych twarzyczek dzieci, ale także szczęśliwych mam, które mogły podziwiać 

występy swoich milusińskich. Atmosfera towarzysząca uroczystościom była bardzo ciepła, 

przepełniona radością i wzruszeniami  

Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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Przedszkolaki w klasie pierwszej 

 

 Najstarsze grupy przedszkolaków z naszego przedszkola udały się w odwiedziny do szkoły. 

Mimo, że klasy, w której dzieci będą się uczyły od września znajdują się w tym samym budynku,  

co nasze oddziały przedszkolne, to nigdy tam jeszcze nie byliśmy. Każda z grup przedszkolnych 

odwiedzała inną klasę pierwszą. Grupa Biedronek gościła w klasie pierwszej, której 

wychowawczynią jest pani. Lidia Machowska. Grupę Ślimaczków powitała pani Jolanta Durczewska, 

która jest wychowawczynią klasy pierwszej. Opowiedziała nam na czym polega praca i nauka  

w szkole. Dzieci dowiedziały się, że w szkole również można się świetnie bawić. Przedszkolaki wraz 

ze starszymi koleżankami i kolegami, wysłuchały opowieści o Warsie i Sawie, następnie udzielały 

odpowiedzi na pytania dotyczące treści tego opowiadania. Z chęcią  uczestniczyły także w zabawach 

ruchowych oraz oglądały Elementarz. Był to czas miło spędzony, który dostarczył dzieciom wiele 

radości. Przedszkolaki wiedzą, że szkoła wcale nie jest taka zła i chętnie zasiądą w szkolne ławki. 
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Jolanta Urbańska, Agata Norman, Alicja Olszak 

 

Zajęcia o bezpieczeństwie w przedszkolu 

 
 W maju przedszkolaki z najstarszych grup, tj. Ślimaczki, Biedronki i Pszczółki gościły  

w swoich salach panią pedagog z PPP w Gostyniu- Urszulę Burzyńską- Zimną. Pogadanka,  

którą przeprowadziła z dziećmi dotyczyła bezpieczeństwa w szerokim tego słowa znaczeniu. 

Rozmowa dotyczyła kontaktów z osobami nieznajomymi, korzystania z urządzeń eklektycznych  

w domu, zachowania się podczas burzy, zachowania w przypadku ataku psa, w sytuacji wypadku 

itp. Dzieci doskonale znały numery telefonów alarmowych. Przedszkolaki bardzo aktywnie 

uczestniczyły w zajęciach i najchętniej „zagadałyby'” miłego gościa. 

 Dziękujemy za interesujące zajęcia! 
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Agata Norman, Alicja Olszak, Jolanta Urbańska 
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Dzień Dziecka 

 

 
 Święto naszych milusińskich przebiegało w tym roku nieco odmiennie niż zawsze. 

Oczywiście były życzenia, podarunki i wiele wesołej zabawy. Oprócz tego wszystkie grupy wzięły 

udział w happeningu organizowanym przez panią pedagog Agatę Milewską i Jolantę Nowacką- 

szkolną pielęgniarkę. Celem happeningu była promocja zdrowego trybu życia. Przedszkolaki ubrane 

były w opaski na których widniały zdrowe warzywa, w rękach trzymały papierowe owoce  

na patykach. Wszyscy wyglądali niezwykle kolorowo! Tak „uzbrojeni” dołączyliśmy  

do pozostałych uczniów naszego zespołu szkół i maszerowaliśmy ulicami Pępowa. Wzbudzaliśmy 

ogólne zainteresowanie mieszkańców naszej miejscowości, lecz właśnie tak miało być i całą akcję 

promocji zdrowia możemy uznać za udaną. 

 Dzień Dziecka spędziliśmy nie tylko przyjemnie, ale i pożytecznie. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 

 

 

 

 

Zajęcia adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków 

 

 

 

 Dnia 10 czerwca 2015r. nieśmiało, ale z nieskrywaną ciekawością, przyszły do przedszkola 

razem z rodzicami nowoprzyjęte dzieci. Mogły poznać sale przedszkolne, wychowawczynie, nowych 

kolegów i koleżanki. Wszyscy chętnie brali udział w zabawach integracyjnych, przywitali się  

z pluszowym misiem, był wspólny śpiew i zabawy. Dzieci mogły się pobawić i rysować, a rodzice 

uzyskali najważniejsze informacje dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu. 

We wrześniu przedszkole nie będzie dla najmłodszych miejscem tajemniczym i nieznanym.  

Zapewne wszyscy raźno przekroczą przedszkolne progi i będą się tutaj doskonale bawić. 

 

 

Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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Wizyta przedszkolaków w bibliotece.   
  

Dzieci z grupy Biedronek udały się do szkolnej biblioteki. Natomiast dzieci z grupy Motylków  

i Pszczółek były w bibliotece gminnej. Przedszkolaki z wielką radością zapoznały się z magicznym 

dla nich miejscem. Dzieci miały możliwość przejść między regałami w wypożyczalni i czytelni. 

Dowiedziały się jak można stać się  czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej zachować. 

Wszystkim dzieciom bardzo spodobały się kolorowe i bogato ilustrowane książki, które z chęcią 

oglądały i komentowały oglądane obrazki. Na zakończenie spotkania w bibliotece dzieci przekazały 

pani bibliotekarce laurkę z podziękowaniem za oprowadzenie po świecie książki. 

 

 

 

http://krobia.home.pl/biblioteka/index.php?option=com_content&view=article&id=116:przedbib2013&catid=81:aktualnosci&Itemid=435
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Jolanta Urbańska, Hanna Wabińska, Agata Norman 

 

 

 

 

Wycieczka Biedronek i Ślimaczków do Leszna 

 

 Dwie grupy starszaków: Biedronki i Ślimaczki wyjechały 11 czerwca na wycieczkę  

do Leszna. Najpierw czekała ich doskonała zabawa w Zaczarowanym Świecie WMB.  

Po dwugodzinnej, świetnej zabawie dzieci z ochotą zjadły obiad i były gotowe do dalszej zabawy!  

Potem pojechaliśmy na leszczyńskie lotnisko. Po lotnisku oprowadził nas pan Paweł, który chętnie 

opowiadał nam o samolotach i szybowcach i wyjaśnił na czym polega różnica między nimi. 

Najbardziej dzieciom spodobał się szybowiec Bocian oraz duży, stary samolot wojskowy. 

Dziękujemy za miłe przyjęcie! 
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Alicja Olszak, Jolanta Urbańska 
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Wycieczka do parku rozrywki Nenufar club w Kościanie 

Przedszkolaki z grup Pszczółek, Motylków oraz Żabek wyjechały na wycieczkę do Kościana. 

Tam uczestniczyły w dwóch programach: Świat Bajek oraz Przyjęcie. 

 Dzieci przywitane przez gospodarza udały się na przystań, gdzie czekali już na nich 

animatorzy przebrani za postacie ze Świata Bajek. Następnie przedszkolaki ubrane w kamizelki 

asekuracyjne płynęły przez 30min. łódką do „Świata Bajek”. „Świat Bajek” to miejsce, gdzie 

znajduje się 20 domków i każdy jeden z nich obrazuje jedną z popularnych bajek. Dzieci mogły 

zwiedzać te domki i „odwiedzać” postacie w nich umieszczone. Animatorzy  prowadzili gry, zabawy 

związane tematycznie z bajkami wszystkim dzieciom bardzo podobał się pobyt w bajkowym świecie. 

Potem czekała ich wspaniała zabawa w sali zabaw. 

 Następnie przedszkolaki, wraz z wychowawczyniami i opiekunkami brały udział  

w programie Przyjęcie. To był wspaniały pokaz i nauka SAVOIR VIVRE przy stole, połączone  

z ekskluzywnym, trzydaniowym obiadem. Dzieci i opiekunowie przyjęci zostali w restauracji,  

przy wytwornie przygotowanym stole. Obsługiwani byli przez elegancko ubranych zawodowych 

kelnerów i kelnerki. Dzieci zjadły trzydaniowy posiłek: zupę, drugie danie i deser. Program 

prowadzony był przez Szefa Sali, który w ciekawy i przystępny dla dzieci sposób uczył ich elegancji  

i zachowania SAVOIR VIVRE przy stole. 

 Wszyscy wzbogaceni o nowe doświadczenia, zmęczeni lecz bardzo zadowoleni wrócili  

do Pępowa, gdzie czekali już stęsknieni rodzice. 
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Agata Norman, Hanna Wabińska, Alicja Krzyżosiak 

 

 

 

 

Zakończenie roku przedszkolnego 

 

 

 
 W tym roku uroczystość zakończenia roku przedszkolnego przebiegała w nieco inny sposób, 

niż to miało miejsce w latach poprzednich. 

Przedszkolaki, ich rodzice, grono pedagogiczne oraz pracownicy przedszkola wraz z panią dyrektor 

Urszulą Latuszek spotkali się w sali gimnastycznej by wspólnie uczestniczyć w uroczystości. 

Specjalnie na tę okazję przedszkolaki wraz z nauczycielkami przygotowały program artystyczny.  

Pani dyrektor wręczyła dzieciom pamiątkowe dyplomy i upominki. 

 Po wakacjach dzieci z grup Biedronek, Pszczółek i Ślimaczków rozpoczynają naukę w klasie 

pierwszej, był więc to ich ostatni dzień w przedszkolu. 
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Starszakom dziękujemy za wspaniałe, wspólnie spędzone chwile i życzymy samych 

sukcesów w klasie pierwszej. Mamy nadzieję, że przedszkole na zawsze pozostanie 

w Waszej pamięci. 

 

 

Wszystkim przedszkolakom życzymy udanych, pogodnych, pełnych wrażeń 

wakacji i dużo, dużo odpoczynku! 

 
 

 

Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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„Kiedy pomagamy innym,  

  pomagamy sobie, ponieważ 

  wszelkie dobro, które dajemy, 

zatacza koło i wraca do nas” 
 Flora Edwards 

 

 

PODZIĘKOWANIE 

W imieniu swoim oraz naszego synka Krzysia 

pragniemy serdecznie podziękować 

uczniom oraz ich rodzinom, gronu pedagogicznemu 

oraz wszystkim osobom zaangażowanym w zbiórkę nakrętek. 

Dzięki waszej przychylności środki uzyskane ze sprzedaży nakrętek 

zostaną przekazane na leczenie i rehabilitację Krzysia. 

Dziękujemy za wszystkie zebrane nakrętki 

i prosimy o dalszy udział w akcji. 

 Rodzice Krzysia 

 Agnieszka i Jarosław Płaczek 
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Z życia klas I-III 

Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia 

 

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej 17 marca wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie 

Logicznego Myślenia. Test konkursowy był testem wielokrotnego wyboru i składał się z 26 pytań,  

za które można było zdobyć maksymalnie 208 punktów. Do konkursu zgłosiła się 18 osób. Centrum 

Edukacji Szkolnej w Warszawie wyróżniło 4 osoby: 

 klasa 3 a 

- Amelia Koncewicz - 12 miejsce (184 punkty) 

- Maria Fabisiak - 13 miejsce (182 punkty) 

 klasa 3 b 

- Emil Krajka  - 11 miejsce (186 punktów) 

- Kacper Bartkowiak - 12 miejsce (184 punkty) 

Wszystkim uczestnikom można pogratulować odwagi udziału w nowym konkursie  

oraz osiągniętych wyników i życzyć dalszych sukcesów. 

 

Urszula Latuszek 
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Zapraszamy do szkoły 

 

 W połowie maja obył się w naszej szkole cykl zajęć otwartych dla przyszłych 

pierwszoklasistów i ich rodziców. Spotkania przeprowadziły wychowawczynie klas pierwszych 

według ustalonego przez panią dyrektor Urszulę Latuszek harmonogramu. Zarówno przyszli 

uczniowie, jak i rodzice byli bardzo zainteresowani i zadowoleni z wizyty  w szkole.   

 

„Zajęcia otwarte” dla dzieci z oddziałów przedszkolnych 5-latków 

 

„Zajęcia 

otwarte”  

w klasie 

Wychowawca 

klasy I 

Data zajęcia Godzina 

Lekcyjna/

sala 

Oddziały 

przedszkolne 

grupa 

Wychowawca 

oddziałów 

przedszkolnych 

I a Maria 

Tomczak 

- - - - 

I b Lidia 

Machowska 

13.05.2015r. lekcja nr 3           

sala nr 17 

„Biedronki” J. Urbańska 

I c Jolanta 

Durczewska 

13.05.2015r. lekcja nr 5 

sala nr 21 

„Ślimaczki” A. Olszak 

I a Małgorzata 

Andrzejewska 

13.05.2015r. lekcja nr 4 

sala nr 21 

„Pszczółki” A. Norman 

 

 

 

„Zajęcia otwarte” dla rodziców z dziećmi 5-letnimi 

 

„Zajęcia 

otwarte”  

w klasie 

Wychowawca 

klasy I 

Data zajęcia Godzina 

Lekcyjna/ 

sala 

Rodzice                   

z dziećmi 

grupa 

Wychowawca 

oddziałów 

przedszkolnych  

I a Maria 

Tomczak 

- - - - 

I b Lidia 

Machowska 

14.05.2015r. lekcja nr 3 

sala nr 17 

„Biedronki” J. Urbańska 

I c Jolanta 

Durczewska 

18.05.2015r. lekcja nr 5 

sala nr 21 

„Ślimaczki” A. Olszak 

I a Małgorzata 

Andrzejewska 

15.05.2015r. lekcja nr 4 

sala nr 21 

„Pszczółki” A. Norman 
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Wychowawczynie klas pierwszych 
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OGÓLNOPOLSKA  OLIMPIADA  OLIMPUSEK  2015 

 
 

 W kolejnej piątej już edycji Ogólnopolskiej Olimpiady dla najmłodszych OLIMPUSEK 2015 

uczniowie edukacji wczesnoszkolnej po raz kolejny dowiedli, iż nauka jest dla nich ważna, z chęcią 

pogłębiają swoją wiedzę, a sprawdzanie wiadomości i umiejętności jest cennym doświadczeniem. 

W tej edycji wzięło udział 93 uczniów, 57 uczniów w części zintegrowanej - edukacja 

polonistyczna, matematyczna, społeczno-przyrodnicza. Natomiast w części językowej było 36 

uczestników. Pierwszego dnia olimpiada polegała na rozwiązaniu zintegrowanego sprawdzian  

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.  

Najlepszy wynik w sprawdzianie zintegrowanym, a jednocześnie tytuł laureata uzyskali:   

 z klasy 2 c 

- Jakub Twardowski   - 14 miejsce (169 punktów) 

 z klasy 3 a 

- Amelia Koncewicz  - 9 miejsce (185 punktów) 

- Wanessa Knuła   - 9 miejsce (185 punktów) 

- Zofia Kuczyńska  - 14 miejsce (170 punktów) 

- Maria Fabisiak   - 15 miejsce (168 punktów) 

 z klasy 3 b 

- Dawid Jamroży   - 9 miejsce (185 punktów) 

- Emil Krajka   - 11 miejsce (180 punktów) 

Na szczególne wyróżnienie za osiągnięcie wysokich wyników w części językowej  

i tytuł laureata zasługują następujący uczniowie: 

 z klasy 1 a 

- Paulina Nowacka  - 1 miejsce (210 punktów)                                        

                                                       grawerowany dyplom laureata; 

- Julia Kląskała   - 7 miejsce (190 punktów) 

- Natalia Jankowska  - 7 miejsce (191 punktów) 

- Konstanty Grześkowiak  - 9 miejsce (185 punktów) 
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 z klasy 1 b 

- Fabian Grzymisławski  - 2 miejsce (205 punktów) 

- Zofia Bzodek   - 8 miejsce (187 punktów) 

- Ewa Marciniak   - 10 miejsce (183 punkty) 

 z klasy 1 c 

- Michał Maciołka  - 6 miejsce (195 punktów) 

Na apelu edukacji wczesnoszkolnej, który odbył się 6 maja nastąpiło uroczyste podsumowanie 

Ogólnopolskiej Olimpiady OLIMPUSEK. Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy, a dla laureatów  

były dodatkowo nagrody książkowe. 

Serdecznie gratulujemy uczestnikom osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów  

w kolejnych edycjach olimpiad OLIMPUSEK. 

 

 

 

 

Urszula Latuszek 
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Wycieczka do Milicza 

26 maja 2015r. uczniowie klas Ic i Id wyjechali na wycieczkę do Milicza do Kreatywnego 

Obiektu Multifunkcyjnego. Wzięli udział w inspirującym programie edukacyjnym.  

W ciekawie urządzonym obiekcie, pod opieką doświadczonych animatorów dali się pochłonąć 

twórczym zabawom, grom i warsztatom,  które umożliwia zaplecze artystyczne i multimedialne. 

Inspirowani do myślenia i działania w sposób kreatywny, z dużym zaangażowaniem zgłębiali nowe 

pasje. W programie były też gry i zabawy plenerowe oraz ognisko. 
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Małgorzata Andrzejewska 

Jolanta Durczewska 

 

 

Piknik z okazji  Dnia Dziecka 

  

Dzieci z klas 2b i 2c Dzień  Dziecka świętowały na pikniku zorganizowanym przez rodziców  

i wychowawczynie. Zabawa odbyła się na terenie rekreacyjnym przy Domu Parafialnym w Pępowie. 

Mamy uczniów: pani Violetta Mostowska-Śląska i pani Iwona Rolnik przygotowały wspaniały 

poczęstunek. Napoje i drobne upominki dla dzieci zapewnił Polski Związek Wędkarski- Gminne 

Koło Pępowo. Dziękujemy! 
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Ewa Matyla 

Arleta Sierszulska 

 

 

 

Wycieczka do OSP w Pępowie 

Uczniowie klasy Ic i Id  wraz z wychowawczyniami byli na wycieczce w remizie Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Pępowie. Dzieci zostały bardzo mile i serdecznie przyjęte przez Strażaków, którzy 

z zaangażowaniem i przyjaznym uśmiechem opowiedzieli na czym polega ich praca. Dużo radości 

sprawił dzieciom pokaz umundurowania oraz sprzętu strażackiego. Każdy mógł przymierzyć hełm 

strażacki, wejść do kabiny wozu  oraz polać wężem strażackim kolegów i siebie.  
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Wizyta wywarła na dzieciach ogromne wrażenie, pokazała jak odpowiedzialna i trudna  

jest praca strażaków.  

Uczniowie klasy Ic i Id wraz z wychowawczyniami  serdecznie dziękują Strażakom z OSP  

w Pępowie za umożliwienie poznania specyfiki ich pracy oraz udzielenie wskazówek na temat 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

                                                                                                  Małgorzata Andrzejewska 

Jolanta Durczewska 
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Pierwszy ważny sprawdzian za nami 

  

  Dnia 19 maja 2015r. 41 uczniów klas trzecich szkoły podstawowej przystąpiło  

do Ogólnopolskiego Badania Kompetencji Trzecioklasistów OBUT 2015. Sprawdzian ten został 

przygotowany przez Instytut Badań Edukacyjnych. Składał się z dwóch części : I z języka polskiego, 

II część z matematyki.  

Test z języka polskiego badał umiejętności uczniów w trzech obszarach: wnioskowanie, 

wyszukiwanie informacji, tworzenie wypowiedzi. 

  Najłatwiejsze dla uczniów piszących test z języka polskiego okazało się wnioskowanie – 

średnia szkoły w tym obszarze wyniosła 70,28%. Najwięcej problemów sprawił piszącym obszar – 

tworzenie wypowiedzi, gdzie średnia szkoły wyniosła 61,32%. 

Część sprawdzianu, poświęcona  umiejętnościom matematycznym, kontrolowała biegłość  

w trzech obszarach: sprawność rachunkową, rozwiązywanie zadań tekstowych, wyobraźnię 

geometryczną. 

Z matematyki uczniowie najlepiej poradzili sobie z rozwiązywaniem zadań tekstowych - 

średnia szkoły 49,12%. Najtrudniejsza okazała się wyobraźnia geometryczna, gdzie średnia szkoły 

wyniosła - 40,35%. 
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Ze sprawdzianu można było uzyskać łącznie 35 punktów: 19 punktów za część 

polonistyczną i 16 punktów za część matematyczną. 

 Z języka polskiego maksymalną liczbę punktów uzyskali uczniowie: 

1. Julia Durak -  klasa 3a 

2. Maria Fabisiak – klasa 3a 

3. Weronika Krzywy – klasa 3b. 

Z matematyki maksymalnej ilości punktów nie uzyskał żaden uczeń. 

Najwyższy wynik, 15 punktów, z tej części otrzymali: 

1. Kacper Bartkowiak – klasa 3b 

2. Oliwia Bogdańska – klasa 3b 

3. Amelia Koncewicz – klasa 3a. 

 

 

 

Uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnym etapie edukacji! 

                                                                                                 Beata  Kaczmarek 

                                                                                                 Violetta Rolnik  
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Wycieczka do Uzarzewa 

 

1 czerwca br. uczniowie z klasy I a i I b wybrali się na wycieczkę do Muzeum Przyrodniczo 

– Łowieckiego w Uzarzewie. Najpierw obejrzeli w pałacu ekspozycję przedstawiającą rozwój 

łowiectwa od epoki kamienia po czasy dzisiejsze. Zapoznali się z rozmaitymi metodami polowań, 

bronią i przyborami myśliwskimi. W dawnej stajni, dziś  wozowni  zobaczyli wystawę prezentującą 

środowisko zwierząt łownych ze spreparowanymi przedstawicielami gatunków polnych, wodno - 

błotnych i leśnych w ich naturalnym otoczeniu, w scenerii letniej i zimowej.  Atrakcją tej wystawy 

była kolekcja jaj licząca blisko 200 gatunków ptaków. W dużym pawilonie zachwyciły wszystkich 

trofea myśliwskie zdobyte przez  pana Adam Smorawińskiego na pięciu kontynentach oraz kolekcja 

78 gatunków papug.   

 

 

 

 

 

Dzieci podziwiały najcenniejsze trofea pochodzące z Afryki. Klejnotem całej kolekcji  

jest „wielka piątka afrykańska", do której należy słoń, bawół, nosorożec, lew i lampart.  
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Wspaniała była też lekcja muzealna poświęcona zmianom zachodzącym w przyrodzie                    

w ciągu roku, zakończona audycją słowno - muzyczną. Wystawa dydaktyczna pt. „Jak pory roku  

po świecie wędrowały" pomogła przyczynić się do zrozumienia przez dzieci zmian zachodzących   

w życiu. Uczniowie wzięli też udział w warsztatach edukacyjnych zorganizowanych z okazji  

Dnia Dziecka w muzeum. Zajęcia odbywały się pod hasłem „Przyjaciele z Zielonego Lasu”.  

Dzieci obejrzały film i rozwiązywały zagadki. Wysłuchały pogadanki o zwierzętach leśnych, poznały 

ich zwyczaje i środowisko, w którym żyją. Następnie malowały farbami gipsowe figurki.  

Po zakończonej pracy czekał na nich słodki poczęstunek. Wszyscy byli bardzo aktywni podczas zajęć 

edukacyjnych oraz w czasie wędrówki po ekspozycjach. 

 

 

 

 

W drodze powrotnej, pomimo  zmęczenia, uczniom  dopisywały humory, dzielili się  

wrażeniami z wycieczki. Z uśmiechem na twarzach wrócili do domu. 
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Lidia Machowska 

Maria Tomczak 
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Jaka piękna jest Warszawa… 

 

  

O tym mogli się przekonać uczniowie klas trzecich szkoły podstawowej, którzy pierwszego 

czerwca tego roku wyjechali na trzydniową wycieczkę do stolicy. O godzinie 5.00 rano ze szkolnego 

parkingu wyruszyła ponad trzydziestoosobowa grupa dzieci z opiekunkami i sześcioma rodzicami. 

Podróż minęła szybko i o godz. 10.00 wjechaliśmy do miasta stołecznego. Pierwszym punktem 

zwiedzania był Stadion Narodowy. Ten obiekt najbardziej zainteresował chłopców. Mogliśmy  

nie tylko usiąść w loży dla Vip-ów, ale także obejrzeć szatnię, łazienki naszych piłkarzy, zobaczyć 

pomieszczenia dla dziennikarzy, którzy transmitują zawody sportowe oraz salę, w której 

przeprowadza się wywiady z zawodnikami. Na dużym ekranie, nad boiskiem, można było przeczytać 

napis: „Witamy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Pępowie”. Z „Narodowego” udaliśmy się  

pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tam czekał na nas przewodnik. Razem z nim 

podziwialiśmy piękno Łazienek, zwiedzaliśmy Pałac na Wodzie i dowiedzieliśmy się dużo 

ciekawostek o ostatnim królu Polski Stanisławie Auguście Poniatowskim. To on był pomysłodawcą  

i fundatorem tego miejsca. Potem przespacerowaliśmy się od Placu Defilad, Krakowskim 

Przedmieściem, Placem Zamkowym na Starówkę. Weszliśmy również do Katedry św. Jana.  

Po drodze odpoczywaliśmy przy „grających” ławeczkach, słuchając muzyki Chopina. Na Starym 

Rynku wysłuchaliśmy legendy o warszawskiej syrence, zrobiliśmy sobie grupowe zdjęcie obok  

jej pomnika i kupiliśmy widokówki i pamiątki z tego urokliwego miejsca. Następnie przeszliśmy 

wzdłuż Barbakanu obok pomnika Małego Powstańca. Pierwszy dzień zwiedzania dobiegł końca. 

Jeszcze krótki przejazd do Kuklówki – miejsca naszego zakwaterowania. Jak się okazało, było  

to miejsce niezwykle malownicze, związane z Józefem Chełmońskim – naszym wielkim malarzem.  

To tutaj w XIX w. osiadł i malował liryczne i nastrojowe pejzaże. Po krótkim odpoczynku wszyscy 

zebraliśmy się w stołówce pensjonatu gdzie czekała przygotowana kolacja – szwedzki stół.  

Po smacznej kolacji był czas wolny. Wśród zieleni na terenie obiektu uczniowie mogli pograć w piłkę 

możną, dwa ognie i odpocząć na ławeczkach. O 22.00 nastąpiła cisza nocna- w pokojach 2-3-i 4- 

osobowych wszyscy szybko zasnęli. 
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Następnego dnia pobudka  o godz. 8.00, śniadanie i dalsze zwiedzanie. Po drodze zabraliśmy 

panią przewodnik. Podjechaliśmy na parking przy Pałacu Kultury i Nauki, jak do tej pory 

najwyższym budynkiem w Warszawie. Aby przysłonić ten obiekt czasów PRL-u wybudowano wokół 

niego kilka wysokich wieżowców. Po wejściu do środka czekaliśmy w kolejce do windy, żeby 

wjechać na 30  piętro. Tam mogliśmy już podziwiać przez zakratowane okna (dla bezpieczeństwa) 

piękną panoramę Warszawy np. Stadion Narodowy, wieżowiec w kształcie żagla,  

Dworzec Centralny. Bardzo mocno wiało, ale widok na cztery strony miasta zrobił na nas ogromne 

wrażenie. Następnie pojechaliśmy do przystanku metra. Dowiedzieliśmy się, że są różne kolory 

przystanków, zależne od miejsca – czerwone, fioletowe i żółte. Przy każdym z nich na powierzchni 

znajduje się winda, którą można zjechać do tunelu. Przejazd metrem był niezwykłym przeżyciem.  

Po wyjściu udaliśmy się  autokarem do Wilanowa , letniej rezydencji króla Jana III Sobieskiego.  

Pod jego czujnym okiem powstał barokowy pałac, a w późniejszym czasie piękne ogrody. Nadszedł 

czas na posiłek. W pobliskim McDonaldzie smacznie zajadając frytki spotkaliśmy Rafała Mroczka – 

aktora grającego w serialu „M jak miłość”. Było to bardzo zaskakujące i miłe spotkanie. Celebryta  

dał namówić się do wspólnego zdjęcia. Niezaplanowane spotkanie osoby z telewizji okazało się 

największą atrakcją tego dnia. Wracając na nocleg wstąpiliśmy na lotnisko im. F. Chopina. 

W ostatnim dniu naszego pobytu w Warszawie poszliśmy do Centrum Nauki Kopernik.  

W ciągu trzech godzin mogliśmy pobawić się w „małych naukowców” i doświadczać zjawisk 

otaczającego świata różnymi zmysłami np. obejrzeć swój szkielet podczas jazdy na rowerze, zmienić 

kształt trąby powietrznej, zbadać swój refleks, pobawić się w detektywa, poznawać narządy 

wewnętrzne człowieka, zbadać ilość wody w swoim organizmie itp. W drodze powrotnej wstąpiliśmy 

do Żelazowej Woli – miejsca urodzenia F. Chopina. Obejrzeliśmy dworek, w którym przyszedł  

na świat nasz najwybitniejszy kompozytor, spacerowaliśmy po parku, a przy pomniku zrobiliśmy 

pamiątkowe zdjęcie. 

 Powrotna droga minęła szybko i spokojnie. Pod szkołą czekali na uczniów utęsknieni rodzice. 
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Beata Kaczmarek 

Violetta Rolnik 
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Lekcja w skansenie 

 

 Dnia 9 czerwca 2015r. uczniowie klas drugich pojechali na wycieczkę do Dziekanowic. 

Celem wyjazdu był Wielkopolski Park Etnograficzny. To muzeum na otwartym powietrzu, 

popularnie zwane skansenem. Pracownicy muzeum od lat gromadzą i eksponują przykłady 

tradycyjnej zabudowy wiejskiej oraz przedmioty związane z życiem mieszkańców wielkopolskiej wsi 

od XVI wieku. 

 Poszczególne budynki i zagrody wyposażone są w sprzęty, naczynia i odzież, które ilustrują 

warunki i sposób życia rodzin. Nie tylko tych utrzymujących się z pracy na roli, ale i rzemieślników 

wiejskich: szewca, kołodzieja, garncarza. W tak wspaniałym otoczeniu dzieci wzięły udział w lekcji 

regionalnej poprowadzonej przez pracownice skansenu pt. ,,Dawne zajęcia i zabawy wielkopolskich 

dzieci”. W trakcie tej wycieczki  wszyscy odczuli wspaniałą atmosferę przeszłości pozwalającą 

bezpośrednio zapoznać się z tym jak dawniej budowano, mieszkano i świętowano w Wielkopolsce. 
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Izabela Marszałek 

Ewa Matyla 

Arleta Sierszulska 
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Żaki w finale ! 

 

 Dnia 16 czerwca 2015 r. wszyscy uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej spotkali się  

na krótkim apelu. Powodem był kolejny, doniosły sukces drużyny piłkarskiej w składzie: 

Błażej Kołodziejczak, Kamil Wojtkowiak, Michał Wolny, Daniel Robakowski, Kacper Rolnik, 

Damian Leciej, Marcin Stachowiak, Gaspar Kokot, Kacper Kaczmarek, Nikodem Kubiak. Chłopcy 

trenują przy klubie Dąbroczanka Pępowo. Tworzą drużynę Żaki, której opiekunem jest pan Tadeusz 

Stróżyk. Po zaciętych eliminacjach wywalczyli Bilet na Finał Finałów 2015 dla Zwycięzcy 

Eliminacji Miejskich w kategorii U-9 w Lesznie i Poznaniu. 

 Finał rozgrywek odbędzie się w Wałbrzychu. Gratulujemy i trzymamy kciuki !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Arleta Sierszulska 
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Już wakacje ! 
 

26.06.2014r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas I-III. Było to ważne 

wydarzenie dla uczniów klas III, którzy skończyli I etap edukacji. Spotkanie w sali gimnastycznej 

odbyło się w gronie uczniów, nauczycieli i rodziców. 

Pani dyrektor Urszula Latuszek wręczyła  nagrody za uzyskanie maksymalnej liczby punktów  

w trzecioteściku OBUT 2015. Następnie nauczyciele poszczególnych klas rozdali dyplomy i odznaki 

WZOROWEGO UCZNIA. 

WZOROWY UCZEŃ w roku szkolnym 2014/2015 

Klasa Wychowawca Liczba uczniów  

 

Imię i nazwisko ucznia 

I a M. Tomczak 1 

 

Paulina Nowacka 

I b L. Machowska 1 

 

Fabian Grzymisławski 

I c J. Durczewska 

 

 

2 

 

 

Weronika Przybył 

Aleksandra Tyll 

 

I d M. Andrzejewska 

 

1 

 

Nikola Ptak 

 

II a I. Marszałek 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Rozalia Dudka 

Amelia Furmaniak 

Klaudia Nowacka 

Witold Piotrowski  

Jakub Plackowski 

Rafał Przybył 

 

II b A. Sierszulska 1 Zuzanna Regulska 
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II c E. Matyla 

 

1 

 

Wiktoria Hauza 

III a V. Rolnik 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Maria Fabisiak 

Tomasz Filipiak 

Wanessa Knuła  

Amelia Koncewicz 

Małgorzata Nalazek 

Wiktoria Okręt 

III b B. Kaczmarek 

 

3 

 

 

 

Kacper Bartkowiak 

Dawid Jamroży 

Emil Krajka 

 

 

Uczniowie, którzy w pierwszym etapie edukacji każdego roku byli WZOROWYMI 

UCZNIAMI: Maria Fabisiak, Tomasz Filipiak, Wanessa Knuła, Amelia Koncewicz, Wiktoria Okręt, 

Dawid Jamroży, Emil Krajka. 
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Na pożegnanie klasy III przedstawiły program słowno – muzyczny o tematyce wakacyjnej.  

Na koniec uroczystości pani dyrektor podziękowała wszystkim zebranym za dobrą współpracę  

w ciągu roku szkolnego i życzyła słonecznych, spokojnych i bezpiecznych wakacji. 
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Beata Kaczmarek  

Violetta Rolnik 
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