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Z kroniki przedszkolnej  
 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016               

Po  letnim  odpoczynku, żegnając  słoneczne plaże, górskie  potoki i  wakacyjne 

przygody,   

z radością rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2015/2016. Starsze dzieci z zadowoleniem 

wracały po wakacyjnej przerwie. Dla maluszków był to jednak bardzo trudny dzień. Po raz 

pierwszy przekroczyły próg przedszkola. Pożegnanie z rodzicami było trudne. Musi jednak 

minąć  trochę czasu,  by maluszki przywykły  do nowej  sytuacji.  Każdy  przedszkolak już 

wie,!w jakiej  grupie  będzie cały rok pracował i jak wyglądają  jego  Panie.  

                           Dzisiaj pierwszy dzień w przedszkolu, wszyscy w sali się zebrali. 

Pani prosi by starszaki z maluchami się poznali. 

Potem dzieciom pokazuje – szatnię, kuchnię, nasze sale, 

jak zachować się musimy, byśmy czuli się wspaniale. 

Wciąż starszakom przypomina: dla maluchów bądźcie mili, 

by przedszkole i nas wszystkich bardzo mocno polubili. 

W salach mamy piękne książki, i zabawki, klocki, gry. 

Wszyscy o nie bardzo dbamy, niech przetrwają wiele dni. 

Dzieci w szatni mają znaczki, w salach miejsca przy stoliczkach. 

Na półeczkach nowe książki, a kredki są w koszyczkach. 

Niech wam miło czas upływa, byście zawsze się zgadzali. 

Wszystkie chwile tu spędzone w swoich sercach zachowali! 
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3-letnie Pszczółki 

 

 

     3-4- letnie Ślimaczki 
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4-5- latki Żabki 

 

5-6- latki Biedronki 

 

5-letnie Motylki 

 Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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PIERWSZE DNI W PRZEDSZKOLU 

Pierwsze dni w przedszkolu wiązały się z zachwianiem poczucia bezpieczeństwa. 

Dzieci bały się nie tylko tego co je spotka, ale przede wszystkim tego, że mama nie wróci. 

Dlatego poproszono rodziców aby przez pierwsze dni odbierali dzieci nieco wcześniej, jeśli to 

możliwe, ponieważ bardzo stresująca jest dla malucha sytuacja, gdy większość dzieci poszła 

już do domu,           a on jeszcze nie. Podczas pierwszych dni w przedszkolu nie zabrakło 

wśród dzieci nowoprzyjętych płaczu.  

 

 
         Anita Basty 

TEATRZYK „BAJKA O SZCZĘŚCIU” 

Dnia 8 września do naszego przedszkola przyjechał Teatr Arkadia z przedstawieniem 

pt. „Nie to złoto, co się świeci”. Aktorzy w sposób radosny i przyjazny zaprezentowali 

przygody Zajączka i Misia, zwracając uwagę dzieci na takie cechy jak –  kultura   osobista, 

dobroć, grzeczność i przyjaźń. Wspólnie śpiewając i rozwiązując zagadki, uczyliśmy się, jak 

cenna jest przyjaźń w naszym życiu. Perypetie Misia i Zająca, z którymi się zaprzyjaźniliśmy 

bardzo nas rozbawiły i wiele nauczyły. Dzieci wspólnie z aktorami próbowali nauczyć 

zajączka grzecznych manier oraz kilku magicznych słów: proszę, dziękuję, przepraszam. 

Zabiegi, by zajączek nauczył się tych słów wywoływały wiele żywych emocji oraz salw 
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śmiechu małej widowni. Na zakończenie  spotkania z Misiem i Zającem, zamiast 

tradycyjnego „do widzenia”, wszyscy  obecni    na sali, złożyli przysięgę:   „Jestem mały, 

będę duży,  na pochwałę też zasłużę. Już nikomu źle nie zrobię, będę się podobać Tobie”. 

 

 

                          

Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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WIZYTA PIELĘGNIARKI W GRUPIE ŚLIMACZKI 

Dnia 16 września  do grupy „Ślimaczków” zawitała  pani Jola , która na co dzień 

pracuje jako pielęgniarka w naszym Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum                

im. Jana Pawła II w Pępowie. Podczas spotkania dzieci miały okazję dowiedzieć się więcej           

o trudnym zawodzie pielęgniarki, pokonać lęk przed zabiegami medycznymi, a przede 

wszystkim wzbogacić i utrwalić swoje wiadomości na temat sposobów dbania o zdrowie. 

Pani pielęgniarka przypomniała dzieciom, jak należy ubierać się odpowiednio do pogody, jak 

właściwie się odżywiać i jak zachować zasady higieny i zdrowego stylu życia. 

Dzieci, udzielając odpowiedzi na pytania gościa, wykazały się bardzo dużą wiedzą na temat 

zdrowia i czystości. Pani pielęgniarka zademonstrowała  nam niektóre proste zabiegi, np. 

założenie opatrunku. Mogliśmy również zobaczyć, w co wyposażona jest ogromna torba 

pielęgniarki. Nasz gość przygotował dla przedszkolaków prezenty  kolorowankę – dzielnego 

pacjenta.  Na zakończenie przedszkolaki podziękowały Pani pielęgniarce za przybycie. 

 

 

 
 

Anita Basty 
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OWOCOWA KRAINA W GRUPIE PSZCZÓŁEK 

! W ramach realizacji tematu związanego z owocami dzieci przyniosły do przedszkola 

owoce. W czasie zajęć dydaktycznych maluszki bardzo chętnie brały udział w różnych 

zabawach „owocowych”. Jedną z nich   było losowanie z dużego magicznego pudełka owocu 

i podjęcie próby nazwania go. Wszystkie owoce zostały rozpoznane. Następnie zgromadzone 

owoce spróbowaliśmy pogrupować ze względu na ich rodzaj, razem  z panią przedszkolaki 

oceniały, których owoców jest najwięcej, a   których najmniej. Równie dużym 

zainteresowaniem cieszyła się zabawa pt. ”Rozpoznaj owoc po smaku”. Odważne Pszczółki  

z zawiązanymi oczami kosztowały i rozpoznawały owoce. 

 

 

Agata Norman 
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OWOCOWY TYDZIEŃ W ŚLIMACZKACH 

Od dnia 21 września grupa 3-4- latków „Ślimaczków” rozpoczęła owocowy tydzień, 

podczas którego uczyły się o owocach z sadu. Poznawały ich wygląd, smak i zapach. 

Wspólnie            z owoców wykonaliśmy szaszłyki, owocową pizzę oraz bananowy koktajl. 

Dzieci dowiedziały się też o znaczeniu warzyw i owoców jako źródła niezbędnych dla 

człowieka witamin. Wszystkim tym zabawom towarzyszyły piosenki oraz prace plastyczne, 

które pozwalały nam utrwalać nowe wiadomości. 

  
 

Anita Basty 

 

OWOCOWO, KOLOROWO W STARSZAKACH PRZEDSZKOLAKCH 

Dzieci pięcioletnie i sześcioletnie z naszego przedszkola z grupy Motylków, 

Biedronek i Żabek korzystają z Europejskiego Programu „Owoce i warzywa w szkole”. 

Przedszkolakom  uczestniczącym w programie udostępnia się 2, 3 razy w tygodniu świeże 

owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, 

dojrzałe, zdrowe) oraz soki. Dzieci otrzymują jabłka, gruszki, truskawki, borówki 

amerykańskie, marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki, pomidorki i kalarepę oraz soki 
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owocowe i warzywne. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo 

porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. 

 

 

Alicja Krzyżosiak, Jolanta Urbańska, Hanna Wabińska 

 

SEGREGACJA ODPADÓW W ŚLIMACZKACH 

W drugiej połowie września „Ślimaczki” przystąpiły do segregowania 

odpadów. Zajęcia rozpoczęły się od rozmowy z dziećmi na temat segregowania odpadów.            

Z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, segregowały je według instrukcji 

nauczyciela, po czym wrzucały je do odpowiednich pojemników. Dzieci przeszły do sali, 
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gdzie z ochotą zabrały się z do pracy, polegającej na układaniu kolorowej gąsienicy                        

z plastikowych nakrętek. 

                    

Anita Basty 

JESIENNA AURA W PSZCZÓŁKACH 

W celu urozmaicenia i uatrakcyjnienia zajęć grupa najmłodszych wykonała we 

wrześniu i październiku kilka ciekawych prac plastycznych. Za pomocą korka 

stemplowaliśmy jesienne drzewo, pozbieraliśmy również liście w pobliżu naszego 

przedszkola i wykonaliśmy jeżyka z liści. Mając na uwadze, iż w życiu trzylatka ogromną 

rolę spełniają zabawy ruchowe, nauczycielka, realizując temat o warzywach, zorganizowała 

też wyścigi, podczas których każdy maluch naśladował sadzenie oraz zbieranie ziemniaków. 

Wykorzystując przyniesione przez dzieci ziemniaki, maluchy wykonały ziemniaczanego jeża 

za pomocą wykałaczek. Praca ta sprawiła dzieciom wiele radości. 

 

 

Ziemniaczane wyścigi rzędów 
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Stempelkowe jesienne drzewo 

 

Agata Norman 

JESIEŃ U ŻABEK 

Na przełomie września i października Żabki sumiennie pracowały i wykonały wiele 

ciekawych prac. Jedną z nich było jabłuszkowe duże drzewo. 
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Nie obyło się też bez świętowania urodzin - mieliśmy dwóch solenizantów. 

 
Alicja Krzyżosiak 

 

JESIENNY KLIMAT W MOTYLKACH 

Grupa najstarszych przedszkolaków sumiennie realizowała treści zawarte w bloku 

tematycznym dotyczącego jesieni. Zajęcia zostały uatrakcyjnione nie tylko szaszłykami 

owocowymi. Motylki świetnie bawiły się podczas zbierania liści na spacerze.  
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Jesienny spacer był inspiracją do wykonania jesiennych drzewek z papieru i bibuły. 

 

 
 

Hanna Wabińska 
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JESIEŃ W BIEDRONKACH 
 Wrzesień był okresem, kiedy dzieci z naszego przedszkola w grupie Biedronek zajęły 

się tematyką związaną ze zdrowym odżywianiem. Na zajęciach dydaktycznych przedszkolaki 

miały okazje poznać owoce krajowe i egzotyczne. Ciekawe i wesołe zabawy pozwoliły 

dzieciom dostrzec konieczność dostarczania organizmowi witamin. Dzieci mogły również 

poznać smak różnego rodzaju owoców. Zajęcia w postaci „kuchcikowania” – przyrządzania 

owocowych szaszłyków – szczególnie przypadły najmłodszym do gustu. Szaszłyki 

własnoręcznie przygotowane przez dzieci bardzo smakowały małym kucharzom. W świat 

wartości odżywczych owoców wprowadziły dzieci również zajęcia muzyczne i plastyczne. 

Wesołe piosenki i ciekawe prace plastyczne okazały się ciekawą formą poznania nazw 

owoców oraz ich roli w diecie człowieka. 

 

                           
Jolanta Urbańska 
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WIZYTA POLICJANTA 

23.10.2015r. najważniejszym wydarzeniem dla naszych przedszkolaków była wizyta 

policjantki z Komendy Powiatowej w Gostyniu  z Sierżantem Pyrkiem - maskotką 

Wielkopolskiej Policji. Tematem numer jeden było bezpieczeństwo dzieci na drogach, lecz 

nie obyło się bez wielu pytań maluchów dotyczących codziennej pracy policjanta. 

Rozmawialiśmy o bezpiecznych zachowaniach na drogach, przypomnieliśmy sobie, jak 

prawidłowo przechodzić przez jezdnię oraz jakie korzyści niesie noszenie ubrań 

posiadających elementy odblaskowe. Następnie Pani sierżant zaprosiła wszystkie dzieci do  

ćwiczeń  pozycji obronnych podczas ataku psa - „drzewa”                         i „żółwika”. 

Przedszkolaki wykazały się dużą wiedzą i umiejętnościami, dlatego Sierżant Pyrek 

przygotował dla nich niespodziankę – radiowóz policyjny ! Dzieci mogły wsiąść do 

radiowozu, który czekał na nie na ogrodzie przedszkolnym. Dzieci już nie mogą doczekać się 

ponownego i  z pewnością bardzo interesującego spotkania! Dziękujemy! 

 

Pamiątkowe zdjęcie z sierżantem Pyrkiem 

 

Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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TEATRZYK „WRÓŻKA MALWINKA I JEJ PRZYGÓD O POMOCY 

KILKA” 
 

26.10.2015 w naszym przedszkolu gościliśmy aktorów z Białegostoku z 

przedstawieniem pod tytułem "Wróżka Malwinka i jej przygód o pomocy kilka". Bohaterką 

teatrzyku była wróżka o imieniu Malwinka, która bardzo chciała pomagać innym. Dzieci 

miały okazję obejrzeć opowieść na temat przyjemności, jaką daje niesienie bezinteresownej 

pomocy innym, o byciu wrażliwym    na potrzeby otoczenia. Przedszkolakom zostały 

przybliżone zawody malarza, szewca, rzeźbiarza. Dzięki dobrym uczynkom wróżki Malwinki 

dzieci zobaczyły, że warto pomagać innym, ponieważ dobro, które czynimy, zawsze do nas 

powraca. 

 
 

Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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Z życia klas I-III 

W KRAINIE ORŁA BIAŁEGO 
 

Kolejny już raz najaktywniejsi czytelnicy Biblioteki Publicznej w Pępowie zostali 

nagrodzeni udziałem w wycieczce. Tym razem udaliśmy się do Krainy Legend w Starym 

Gostyniu. Uczniowie wzięli udział w programie edukacyjnym o legendach polskich oraz 

skorzystali z  atrakcji na świeżym powietrzu.  

 

 



Życie Szkoły. Nr 60. Cz.1. Wrzesień - październik  2015 
!

!
!

19!

Wycieczka odbyła się w ramach współpracy biblioteki szkolnej z Gminną Biblioteką 

Publiczną w Pępowie. 

       Nauczyciele bibliotekarze: 

      Bernadeta Kaźmierczak i Ewa Fabisiak 

 

PASOWANIE NA UCZNIA 

 
 W roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasach pierwszych w Szkole Podstawowej               

w Pępowie rozpoczęło 58 uczniów. Dzieci będą się uczyły w trzech oddziałach szkolnych pod 

opieką swoich wychowawczyń: klasa I a - pani Alicja Olszak, klasa I b- pani Violetta Rolnik, 

klasa I c- pani Beata Kaczmarek. Uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia odbyło się  

pierwszego  września przy licznie zgromadzonej publiczności. Gościem  honorowym 

uroczystości  był wójt gminy - pan Stanisław Krysicki. Pierwszaki złożyły ślubowanie przy 

sztandarze szkoły, a aktu pasowania dokonały panie dyrektor: Cyryla Krajka i Urszula 

Latuszek. Dzieci otrzymały okolicznościowe dyplomy i upominki dbające o ich 

bezpieczeństwo podczas drogi do szkoły. Autorką reportażu fotograficznego i pamiątkowych 

zdjęć klas pierwszych jest pani Małgorzata Śląska. O oprawę artystyczną i sprawne 

przeprowadzenie uroczystości zadbali uczniowie klas trzecich i ich wychowawczynie: pani 

Izabela Marszałek, pani Ewa Matyla i pani Arleta Sierszulska. 

 



Życie Szkoły. Nr 60. Cz.1. Wrzesień - październik  2015 
!

!
!

20!

 

!

!

  Wychowawczynie klas 

edukacji wczesnoszkolnej 
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„ PRACA Z OCHOTĄ PRZERABIA SŁOMĘ W ZŁOTO ” 

 Tytułowy cytat trafnie określa to, co od pierwszych dni działalności dzieje się                     

w świetlicy szkolnej. Na chwilę obecną WESOŁA PACZKA liczy 70 członków. Od 6.30 sala 

tętni życiem – śpiewamy tańczymy, aby radośnie zacząć dzień. Często organizujemy 

głosowanie, aby uczniowie sami mogli zadecydować o kolejności wykonywania zadań.               

Na życzenie uczniów oglądamy bajki. W razie potrzeby „zarządzamy ciszę”, aby uczniowie 

mogli odrobić zadania domowe bądź powtórzyć lekcje. Kolejno przechodzimy do pracy: 

kolorujemy, malujemy, wycinamy, sklejamy, wyklejamy itd. Wszystkie prace prezentujemy 

na gazetkach świetlicowych. W ramach relaksu po wykonaniu zadań wychodzimy na boisko 

lub plac zabaw, bądź (w przypadkach niesprzyjającej pogody) organizujemy zabawy na 

dywanie.  

 

 Dla uczniów, którzy przychodzą do świetlicy po zajęciach lekcyjnych, organizujemy 

odpoczynek. Następnie odrabiamy zadania domowe, wykonujemy prace manualne, 

organizujemy zabawy na dywanie, wychodzimy na boisko lub plac zabaw.  
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 Każdy dzień spędzony z WESOŁĄ PACZKĄ jest inny, a uśmiechy na twarzach dzieci                       

to najlepsza opinia o naszej działalności. 

 

Joanna Grobelna 

 

KLASOWY DZIEŃ CHŁOPCA 
Dnia 30 września w klasie 2a obchodzony był Dzień Chłopaka. Dziewczynki przy 

wsparciu rodziców przygotowały chłopcom prezenty w postaci ołówków i teczek, na których 

znajdowały się zdjęcia znanych sportowców. Chłopcy byli w tym dniu uśmiechnięci  

i zadowoleni, a dziewczyny powiedziały, że czekają na rewanż. Myślę, że był to udany dzień 

i wszystkim się podobało. 

                

 Maria Tomczak 
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JESIENNY SPACER 

W piątek, 2 października klasy Ia i IIIa wraz z wychowawczyniami  wybrały się na 

spacer, którego cel stanowiła „Kasztanówka”, czyli ulica Sportowa. Głównym założeniem 

lekcji w terenie była obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie  

oraz poszukiwanie darów jesieni. Uczniowie rozróżniali drzewa i krzewy, 

przyporządkowywali im owoce, rozpoznawali poszczególne części drzewa. Odpoczywając  

na ławeczkach, słuchali dźwięków przyrody, poczuli zapach jesieni. Następnie dzieci zbierały 

liście i kasztany, które najpierw musiały policzyć a potem ułożyć z nich obrazek. Lekcja  

w terenie była dla dzieci innym doświadczeniem, bardzo interesującym, inspirującym  

do codziennych obserwacji. Wszyscy zmęczeni, ale niezwykle zadowoleni (z bagażem 

kasztanów i liści, które wykorzystamy na zajęciach plastycznych) – wrócili do szkoły.   

 

 

Izabela Marszałek, Alicja Olszak 
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MALI PRZYRODNICY Z KLAS DRUGICH!

Jesień to czas zmian w przyrodzie. Liście drzew zmieniają kolor i spadają na ziemię. 

Dlatego, wykorzystując jeszcze ładną pogodę jesienną, uczniowie z kl.2a i kl.2b  

wraz z paniami w dniu 7.10.2015r. wybrali się na wycieczkę na ,, Kasztanówkę’’ w Pępowie. 

Dzieci obserwowały zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią. Rozpoznawały 

najpopularniejsze gatunki drzew jak kasztanowiec, dąb, lipa. Dokonywały pomiaru grubości 

drzew wykorzystując do tego celu miary. Przez lupy spoglądały na korę drzew szukając 

maleńkich zwierzątek. Zbierały również kolorowe liście tworząc z nich piękne bukiety. 

Gromadziły także inne skarby jesieni , które po powrocie do szkoły znalazły miejsce w kąciku 

przyrodniczym w klasie. Później wykorzystają je podczas wykonywania jesiennych prac 

plastycznych. 
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Lidia Machowska, Maria Tomczak 

 

CEGIELNIA W BARWACH  JESIENI 

 W słoneczny piątek, 2 października 2015 roku uczniowie z klas 3b i 3c pod opieką 

wychowawczyń  wyruszyli na pieszą wycieczkę na Cegielnię. Pomysłodawczynią i jedną                 

z organizatorek przedsięwzięcia była mama  Marcina z 3b- pani  Violetta Mostowska-Śląska. 

Podczas marszu dzieci obserwowały jesienne zmiany w przyrodzie: opustoszałe pola, powoli 

wybarwiające się liście na drzewach, spadające kasztany. Po dotarciu na miejsce był czas na 

gry i zabawy rekreacyjne. Potem mamy (pani Violetta Mostowska-Śląska i pani Justyna 

Gierlik) przygotowały ognisko, przy którym dzieci smażyły kiełbaski. Były również pieczone 

ziemniaki.  
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 Podczas spaceru wokół  zbiornika wodnego pani Violetta opowiadała o hobby swojej 

rodziny - wędkowaniu. Pokazała dzieciom stanowiska wędkarskie na Cegielni, podium dla 

uczestników  zawodów w łowieniu ryb, podzieliła się ciekawymi informacjami na temat 

wędkowania. Pogoda w tym dniu wyjątkowo dopisała. Po raz kolejny okazało się, że nie 

trzeba daleko wyjeżdżać, żeby aktywnie i ciekawie spędzić czas. Wystarczy pójść na spacer 

po gminie Pępowo. 

 

Ewa Matyla, Arleta Sierszulska 
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„NOWOROCZNE” NIESPODZIANKI 

Nowy rok szkolny obfitował w wiele niespodzianek, jakie czekały na uczniów klas 

edukacji wczesnoszkolnej. We wrześniu dzieci dowiedziały się, że podczas zajęć 

komputerowych będą korzystały z mobilnej pracowni wyposażonej w nowe laptopy. 

 

Kolejną niespodziankę stanowi smaczny i zdrowy dodatek do drugiego śniadania- 

porcja warzyw i owoców. Nasza szkoła przystąpiła bowiem do EUROPEJSKIEGO 

PROGRAMU OWOCE I WARZYWA W SZKOLE. 
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Wszyscy uczniowie na drugim piętrze mają teraz nieograniczony dostęp do wody 
pitnej. 

 

Wychowawczynie klas 
edukacji wczesnoszkolnej 

 

PROGRAM ,,SPÓJRZ  INACZEJ” W KLASACH I-III 
 

      W miesiącu październiku 2015r. klasy nauczania zintegrowanego uczestniczyły                      

w programie wychowawczo - profilaktycznym „Spójrz inaczej”, realizowanym przez 

pedagoga - panią Magdalenę Marek i psychologa - panią Marię Dominiak. Obie panie 

współpracują ze szkołą z ramienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu. 

       Nadrzędnym celem programu jest takie wpływanie na dziecko, by radziło sobie lepiej, 

bez nadmiernego napięcia z rozwiązywaniem problemów, które niesie życie, aby rozumiało 

siebie, potrafiło współżyć z innymi oraz znajdować  w samym sobie oparcie w trudnych 

sytuacjach. 

         Program obejmuje treści zgrupowane w czterech blokach tematycznych. Dotyczą one 

uczestnictwa w grupie, postrzegania siebie i rozumienia swoich uczuć, rozwiązywania 

problemów i dbania o swoje zdrowie. 

          Celem zajęć dotyczących uczestnictwa w grupie jest kształtowanie umiejętności 

obcowania z ludźmi, dostrzegania i szanowania potrzeb otoczenia, rozwijania zdolności 

empatii, rozumienia uczuć innych ludzi i uznawania prawa do życia każdego człowieka. 
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           Zajęcia na temat postrzegania siebie i rozumienia swoich uczuć mają umożliwić 

dzieciom uczenie się rozpoznawania i otwartego komunikowania innym własnych uczuć  

i potrzeb, a także wspólne poszukiwanie przez dzieci sposobów rozładowywania napięć 

emocjonalnych i dzielenia się odczuciami w tym zakresie. Zajęcia służą też rozwijaniu 

poczucia własnej wartości poprzez obserwowanie własnej niepowtarzalności i doświadczanie 

akceptacji. W bloku tematycznym poświęconym rozwiązywaniu problemów dzieci mogą się 

uczyć radzenia sobie z konfliktami i podejmowania samodzielnych decyzji. Celem zajęć 

dotyczących zdrowia jest zrozumienie jego wartości oraz wyrobienie nawyków                             

prozdrowotnych, co może w konsekwencji zmniejszyć skłonność do sięgania w przyszłości 

po substancje zmieniające świadomość. 

             Program kładzie szczególny nacisk na wspieranie rozwoju dziecka nie tyko poprzez 

treści programowe i specjalnie dobrane metody wywodzące się z nurtu psychologii 

humanistycznej, ale przede wszystkim poprzez osobisty kontakt nauczyciela z dziećmi. 

Wśród technik wykorzystywanych podczas zajęć należy wymienić krąg uczuć, psychodramę 

(odgrywanie scenek), burzę mózgów oraz rysowanie, malowanie, gry i zabawy. Formy pracy 

dostosowane są do zainteresowania dzieci tematem, umiejętności radzenia sobie z problemem 

i do poziomu aktywności. 

Alina Olejniczak 

 

SZUKAMY JESIENI 
 

Nadejście nowej pory roku wiąże się ze zmianami w przyrodzie. Aby zobaczyć 

te zmiany uczniowie klasy Ib i Ic z wychowawczyniami i panią B. Kaźmierczak 01.10.2015r. 

poszli na wycieczkę do parku w Gębicach. Po drodze dzieci obserwowały zmiany zachodzące 

na polach. Po dotarciu do celu uczniowie wyjęli ze swoich plecaków notesy, długopisy, lupy                

i miary. W parku oglądali owady i mierzyli obwód drzew, rozpoznawali i nazywali drzewa.            

Z kolorowych liści robili piękne bukiety. 
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Uczniowie z  zainteresowaniem słuchali informacji o „pomnikach przyrody”, które znajdują 

się w gębickim parku. Oznaczone są one tabliczką przypiętą do drzewa. Następnie zbierali 

dary jesieni – kasztany, żołędzie i liście. 

Towarzyszyła nam piękna, słoneczna pogoda. Dla 6–latków była to wyczerpująca 

wyprawa. Poradzili sobie ochoczo maszerując 2 km  w jedną stronę.  

 Zmęczeni, ale z uśmiechem na twarzy wróciliśmy do szkoły. Była to ciekawa lekcja 

przyrody. 

Violetta Rolnik 

 

WYCIECZKA DO FABRYKI BOMBEK 

 

Dnia 21 października br.  uczniowie klasy IIa i IIb wraz z wychowawczyniami udali 

się na wycieczkę do Fabryki Bombek „Lotos” w Koźminie Wielkopolskim. Przechodząc 
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przez kolejne działy fabryki poznali tajniki oraz etapy powstawania bombek. Jednym  

z etapów zwiedzania była sala, w której pracownicy fabryki nad palnikiem ogniowym 

rozgrzewali szkło, a następnie ustami wydmuchiwali bańki. Wszyscy byli bardzo zaskoczeni, 

że bombki robi się ze zwykłego, przezroczystego szkła, które pod wpływem nagrzewania 

stawało się miękkie i gotowe do nadmuchiwania. Szklana rurka zmieniła się w bombkę 

odpowiedniego kształtu, np. łabędzia. Następnie dzieci zapoznały się z etapem „srebrzenia”, 

gdzie bombka uzyskiwała podkład potrzebny do dalszych etapów. Potem zwiedziły 

najciekawszą salę – dekoratornię, w której zobaczyły prawdziwe dzieła sztuki.                   

Bombki malowane są tu w tradycyjny sposób,  z zachowaniem ręcznego charakteru 

wytwarzania. Praca ta wymaga niezwykłej precyzji, trudu i poświęcenia. Po wyjściu                           

z dekoratorni  wszyscy udali się do sklepu, gdzie zobaczyli bombki, które były 

wyprodukowane w fabryce  i przygotowane do sprzedaży. Na pamiątką pobytu                      

w fabryce każdy kupił kilka bombek, którymi chciał obdarować najbliższych.  

Na koniec wycieczki uczniów czekała niespodzianka. Wszystkie dzieci otrzymały 

bombki. 

 
 

Lidia Machowska, Maria Tomczak 
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SPOTKANIE Z POLICJANTEM 
 

 Dnia 23.10.2015r. uczniowie klas I-III  uczestniczyli w spotkaniu z policjantami                   

z KPP w Gostyniu.  Policjantka pani  Monika Curyk przypomniała zasady bezpieczeństwa w 

drodze do i ze szkoły. Dzieci z  uwagą  słuchały   informacji o konieczności  unikania  

kontaktów z osobami nieznanymi, przypomniały sobie numery alarmowe: 999, 998, 997 i 112 

oraz zobaczyły, jak bronić się, jaką pozycję ciała przyjąć  przed atakiem psa. 

Dużą niespodzianką dla wszystkich było pojawienie się „Pyrka”- policyjnej maskotki. 

Duży chodzący miś wywołał uśmiech na twarzach dzieci. Chętnie pozowali z nim do 

wspólnego zdjęcia. Na zakończenie spotkania można było obejrzeć i wsiąść do policyjnego 

radiowozu. 

Coroczne spotkania z policjantem pomagają utrwalić najmłodszym uczniom zasady 

bezpieczeństwa, by odpowiednio reagowali w razie zagrożeń.   

 

 
Violetta Rolnik 
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PAMIĘTAMY 
 Dnia 26 października 2015 roku uczniowie z klas 3b i 3c szkoły podstawowej 

uczestniczyli w niezwykłej lekcji historii na pępowskim cmentarzu. W roli nauczycielki 

miłości do własnego kraju, szacunku dla zmarłych i dawnych dziejów naszej Ojczyzny 

wystąpiła doskonale znana wszystkim lokalna patriotka - pani Stefania Kubas. 

 Co roku w październiku obchodzimy Święto Edukacji Narodowej. Z tej właśnie okazji 

dzieci odwiedziły groby zmarłych nauczycieli znajdujące się na starym cmentarzu przy 

kościele. Pani Stefania opowiadała uczestnikom wycieczki o panu Kazimierzu Rudnickim, 

który był profesorem gimnazjum w Rawiczu oraz nauczycielem szkoły w Siedlcu. 

Wspominała o jego kresowym pochodzeniu i niezwykłych zdolnościach artystycznych. 

Nagrobek pana Kazimierza Rudnickiego został odrestaurowany dzięki staraniom pani Kubas  

i przy dobrowolnym wsparciu obecnego Grona Pedagogicznego Zespołu Szkół w Pępowie. 

 Następnie dzieci dowiedziały się, że w sąsiedniej mogile spoczywa Rudolf Rudnicki- 

dawny kierownik szkoły w Babkowicach, uczestnik wojny 1920 roku, ułan odznaczony za 

walkę pod Kaniowem. Trzecioklasiści zapalili znicze również na grobie Karola Pękalskiego, 

nauczyciela szkoły w Zalesiu Wielkim i Wojciecha Robaszyńskiego - pracownika PKP 

rozstrzelanego 9 września 1939 roku przez Niemców. 
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 W trakcie spotkania dzieci wysłuchały krótkich, ale istotnych informacji o Katyniu, 

księdzu Popiełuszce i dawnym naszym proboszczu – księdzu kanoniku Zenonie 

Półrolniczaku. Nie zabrakło również wspomnień i żartów pani Stefanii na temat dawnej 

szkoły, a zwłaszcza dyscypliny wymaganej bezwzględnie przez ówczesnych pedagogów. 
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 Była to niezapomniana lekcja historii rozpięta pomiędzy Dniem Nauczyciela,                   

a Świętem Zmarłych. Pani Stefanii Kubas- za chęć spotkania z nami, za dzielenie się 

pasją i ogromną wiedzą- serdecznie dziękujemy! 

Ewa Matyla, Arleta Sierszulska 

 
SYNAPSIK MEN 

 
 

 Dnia 28 października 2015 r. 22 uczniów z klas drugich wzięło udział w konkursie 

przedmiotowym SYNAPSIK MEN. Jest to konkurs dla uczniów klas II szkół podstawowych, 

korzystających w klasie pierwszej z darmowego podręcznika ministerialnego „Nasz 

Elementarz”. 

 
Wychowawczynie  klas drugich 

 
 

 

WYJŚCIE NA CMENTARZ 
W Dzień Zaduszny uczniowie klas IIa i IIc odwiedzili cmentarz i miejsca pamięci 

narodowej.  Zapalili znicze   pod pomnikiem naszego  patrona  szkoły – Jana Pawła II  oraz 

pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich.  
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Od najmłodszych lat uczniowie uczestniczą w wydarzeniach z okazji  1 i 2 listopada, 

przyswajają sobie zasady zachowania się na cmentarzu oraz uczą się kultywowania pamięci    

o ludziach zasłużonych dla miejscowości, w której mieszkają. 

 
Jolanta Durczewska 

Maria Tomczak 
…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………!
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