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Z kroniki przedszkolnej 
 

UROCZYSTOŚĆ DNIA MAMY I TATY 

 
26 maja oraz 23 czerwca to w kalendarzu bardzo ważne daty, święto wszystkich mam  

i tatusiów. Z tej okazji wszystkie przedszkolaki z oddziałów przedszkolnych w Pępowie 

zaprezentowały swoje umiejętności przed najbliższymi. Na tę okoliczność przygotowały dla rodziców 

część artystyczną: recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Wszyscy goście bardzo 

zaciekawieni z wielką uwagą słuchali życzeń, wierszy, piosenek. Po wspólnym tańcu dzieci wręczyły 

Rodzicom prezenty. Po zakończeniu oficjalnej części wszyscy zostali zaproszeni na słodki 

poczęstunek. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ 
 

 

W raz z początkiem maja "Ślimaczki" i „Pszczółki” odwiedziły Bibliotekę Szkolną. Dzieci 

miały okazję obejrzeć bogaty księgozbiór przeznaczony specjalnie dla nich. Pani bibliotekarka 

opowiedziała w jaki sposób można zapisać się do biblioteki oraz jak z niej korzystać. Wędrując 

między pólkami pełnymi książek opowiadała o tym, jak należy zachować się w takim miejscu oraz 

jak szanować książki. Dzieci bardzo były zainteresowane tematem oraz chętnie dzieliły się zdobytą 

wiedzą z zajęć. 

 

 

 

 
 
 
 
 



Życie Szkoły. Nr 64 Cz.1. Maj – czerwiec  2016 
  
 

6 

 

 
 
 

 
 

Agata Norman, Anita Basty 

 

 



Życie Szkoły. Nr 64 Cz.1. Maj – czerwiec  2016 
  
 

7 

WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI GMINNEJ I ŚWIĘTO STRAŻAKA 

Przedszkolaki z grupy „ Biedronki” „Pszczółki” i „Motylki” wybrały się na wycieczkę  

do Biblioteki w Pępowie, gdzie obchodzono Dzień Strażaka. Na miejscu czekali już na nas panie 

bibliotekarki oraz strażak. Panie opowiedziały wiele ciekawych informacji o tym jak dbać  

o książki i jak je można w bibliotece wypożyczać. Z wielkim zaciekawieniem przedszkolaki oglądały 

wiele wielkich regałów z książkami, próbując je nawet policzyć. Następnie wszystkie dzieci 

przysłuchiwały się przygodom bohatera książki Czesława Janczarskiego „Jak Wojtek został 

strażakiem”. Miły gość opowiedział wiele ciekawostek o ważnej i odpowiedzialnej pracy strażaka 

oraz przekazał dużo wiedzy związanej z bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Następnie udaliśmy 

się do remizy OSP, gdzie dzieci wyposażenie remizy, mundury i znajdujący się tam sprzęt 

ratowniczo-gaśniczy. Największym zainteresowaniem cieszyły się oczywiście samochody bojowe, 

które wszyscy chętni mogli zobaczyć również od środka. Strażacy omówili sprzęt pierwszej pomocy 

przedmedycznej i wyposażenie wozów biorących udział w działaniach ratowniczych. Czekała też  

na dzieci wielka niespodzianka w postaci lania wody z hydronetki. Serdecznie dziękujemy strażakom 

i paniom z biblioteki za zaproszenie oraz za ciekawie spędzony dzień. Dziękujemy również  

za upominki w postaci zakładki do książki i słodyczy. 
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Agata Norman, Jolanta Urbańska, Hanna Wabińska 
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WYCIECZKA BIEDRONEK I MOTYLKÓW DO CLUBU NENUFAR 
W KOŚCIANIE  

 
Dnia 30 maja dzieci z grup Biedronek i Motylków wybrały się na wycieczkę do „Nenufar 

Club” w Kościanie. Po przybyciu na miejsce gospodarz placu powitał przedszkolaki i zaprowadził  

na przystań. Tam na małych gości czekali animatorzy. Dzieci ubrane w kamizelki asekuracyjne 

popłynęły dużą tratwą do „Świata Bajek”. Po dotarciu do „Świata Bajek”, dzieci zwiedzały domki 

bajkowych postaci. Animatorzy prowadzili gry i zabawy związane z tematyką różnych bajek.  

Po udanych zabawach i powrocie tratwą na przystań na dzieci czekały pyszne lody oraz wspólna 

zabawa w sali zabaw „Nufrik” . Dopełnieniem wycieczki był udział przedszkolaków w programie 

„Przyjęcie” , podczas którego odbył się pokaz i nauka SAVOIR VIVRE przy stole, połączone  

z trzydaniowym obiadem serwowanym w restauracji. Obiad prowadzony był przez Szefa Sali , który 

w bardzo przystępny i ciekawy sposób uczy prawidłowego zachowania się przy stole. Po pysznym 

jedzeniu przedszkolaki udały się plac zabaw, gdzie dzieci baraszkowały i bawiły się aż do momentu 

powrotu do autobusu. Wszyscy zadowoleni wrócili do przedszkola.  
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Jolanta Urbańska, Hanna Wabińska 
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WYCIECZKA DO ZAKŁADU FRYZJERSKIEGO 
 

W celu umacniania współpracy przedszkola z środowiskiem rodzinnym naszych pociech dnia 

30.05.2016r.  grupa Ślimaczków udała się na wycieczkę do zakładu fryzjerskiego p. E. Szymańskiej - 

babci Piotrusia. Babcia Piotrusia opowiedziała nam o swoim zawodzie, pokazała wszystkie 

urządzenia, które wykorzystuje podczas swojej pracy oraz chętnym przedszkolakom wykonała 

przepiękne fryzury. Bardzo dziękujemy babci Piotrusia za gościnę i miłe przyjęcie. 
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Anita Basty 

 

 

 

ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ DZIECKA 
 

1 czerwca w całym przedszkolu obchodziliśmy ważne święto - DZIEŃ DZIECKA.  

Od samego rana pogoda płatała nam figle… ale wszystko odbyło się zgodnie z planem. Po wspólnym 

świętowaniu, rozdaniu upominków udaliśmy się na ORLIK aby poznać sztuki walki taekwondo. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 

 

WYCIECZKA PSZCZÓŁEK DO ŁACIATEJ WSI W GŁUCHOWIE 
 

03.06.2016r. najmłodsza grupa dzieci wraz w wychowawcą i opiekunami wybrała się  

na wycieczkę do Głuchowa. Najpierw odbyły się warsztaty plastyczne, podczas których dzieci 

malowały farbami drewniane krowy. Jedną z atrakcji wyjazdu było malowanie twarzy. Dzieci chociaż 

na chwilę mogły być Spider-Man’em, motylem lub inną postacią. Dużą niespodziankę sprawił nam 

pan Józef, który zorganizował dla wszystkich uczestników przejażdżkę bryczką po wsi. Następnie 

odbył się konkurs dojenia krowy. Każdy z uczestników otrzymał dyplom. Kolejnym punktem 

programu były odwiedziny w Muzeum „Łaciata Wieś”, w którym najmłodsi czytelnicy naszej 

biblioteki zobaczyli sprzęty gospodarstwa domowego z XIX i XX w. oraz zabytkowe eksponaty  

do przetwarzania mleka, wyrobu masła i sera. Muzeum to mieści się w starym domu, gdzie wnętrze 

urządzone jest tak, jak to niegdyś bywało. Pod koniec dnia na dzieci czekały kiełbaski  

z grilla, które dzieci zajadały ze smakiem oraz słodki poczęstunek. Szczęśliwe dzieci wróciły 

bezpiecznie do przedszkola. 
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Agata Norman 
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WYCIECZKA DO PIEKARNI  
 

 

W drugim tygodniu czerwca w ramach zajęć edukacyjnych „Pszczółki” wybrały się  

na wycieczkę do piekarni. Dzięki uprzejmości Pana Zenona Matuszewskiego mogliśmy zobaczyć jak 

wygląda jego piekarnia „od kuchni”. 

Zwiedziliśmy magazyn mąki, dzieci mogły zobaczyć jak wygląda i pachnie zaczyn na chleb.  

Na własnej skórze doświadczyliśmy temperatury jaką daje piec chlebowy. Pan Zenon  przybliżył nam 

również poszczególne etapy produkcji chleba. Dzieci były zachwycone. Podczas wycieczki 

maluchom wyostrzyły się wszystkie zmysły. Zapach który unosił się w powietrzu sprawiał, że 

burczało w brzuchach. Jednak nasz gospodarz zadbał również o to, by nikt nie wyszedł głodny. 

Każdy obdarowany został bułką i chlebem, który smakował jak nigdy dotąd. 
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Agata Norman 

 

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE DLA PRZYSZŁYCH MALUCHÓW 

08.06.br. w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia adaptacyjne dla przyszłych 

przedszkolaków. Godziny spędzone w przedszkolu miały na celu pokonywanie niepewności, 

nieśmiałości u dzieci, a także przezwyciężenie strachu przed nowym otoczeniem. Dzieci wraz 

 z rodzicami zapoznały się ze swoimi salami, kącikami zabaw, rysowały, brały udział w zabawach 

ruchowych. Mamy nadzieję, że dzieci wrócą do nas po wakacjach z uśmiechem na twarzy. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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WYCIECZKA GRUPY ŻABEK I ŚLIMACZKÓW DO MILICZA 

15 czerwca 2016r. dwie grupy z naszego przedszkola „Żabki” i „Ślimaczki” udały się na wycieczkę 

do Kreatywnego Ośrodka Multifunkcyjnego w Miliczu. 3-4 i 5-latki uczestniczyły w dwóch 

programach. W pierwszym programie „Jak obudzić zamek?”  dzieci wysłuchały opowieści i udały się 

w nierzeczywistą wędrówkę dziecięcej wyobraźni poprzez uśpiony klątwą zamek, pełen magicznych 

sideł i niebezpieczeństw. Podczas wspólnych zabaw dzieci budowały magiczne urządzenia i zamki 

oraz tworzyły barwy. Przedszkolacy zgłębili tajniki działania zamkowych pułapek i poznały, co kryje 

w sobie okoliczny las. Następnie udaliśmy się na wycieczkę w Dolinę Baryczy. Była to wycieczka 

piesza nad stawami. Tam nasi przedszkolacy mieli możliwość zapoznania się z pięknem przyrody, 

poznały nowe gatunki zwierząt. Dzieci pełne wrażeń, szczęśliwe i zmęczone wróciły do swoich 

domów. 
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Alicja Krzyżosiak, Anita Basty 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 

Tegoroczna uroczystość zakończenia roku przedszkolnego była dniem szczególnym. 

Starszaki, które po wakacjach idą do szkoły żegnały przedszkole, a młodsze dzieci pożegnały swych 

starszych kolegów i koleżanki. Przedszkolaki z grupy Motylków, Biedronek, Żabek, Ślimaczków  

i Pszczółek zaprezentowały program artystyczny, pięknie recytowały wiersze, śpiewały piosenki  

i tańczyły. W przygotowanie uroczystości dzieci włożyły wiele pracy, a zaproszeni rodzice i Dyrekcja 

przedszkola docenili ich starania gromkimi brawami. Na zakończenie uroczystości dzieci otrzymały 

upominki, a także dyplomy ukończenia oddziału przedszkolnego. Jednak tego dnia żegnaliśmy nie 

tylko najstarszą grupę przedszkolaków, ale również naszą Panią dyrektor Urszulę Latuszek,  

W podziękowaniu za spędzone wspólnie miłe chwile przedszkolaki rodzice oraz panie 

wychowawczynie, wszyscy razem zaśpiewaliśmy gromkie 100 lat !!! 

W dniu przejścia na emeryturę życzymy, aby zrealizowała Pani wszystkie projekty  

i marzenia, żeby one zaowocowały w przyszłości, która stoi przez Panią otworem, bo przecież 

ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. 



Życie Szkoły. Nr 64 Cz.1. Maj – czerwiec  2016 
  
 

25 

Przedszkolakom i ich rodzicom życzymy udanego wypoczynku i wielu niezapomnianych przeżyć. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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Z życia klas I-III 
 

DZIECKO POTRAFI ! 
 

Piątego maja 2016r. uczniowie klas 1b i 1c wybrali się ze swoimi wychowawczyniami 

paniami V. Rolnik i B. Kaczmarek do Teatru Muzycznego w Poznaniu. W drodze do stolicy naszego 

województwa zatrzymaliśmy się na Świętej Górze w Gostyniu. Ksiądz Robert Klemens był naszym 

przewodnikiem po bazylice. W bardzo ciekawy i przystępny sposób opowiadał o fundatorach tego 

miejsca, zabytkach, architekturze. Pierwszoklasiści z zainteresowaniem słuchali jego barwnej 

opowieści, odpowiadali na zadawane pytania oraz stawiali pytania. Na zakończenie naszej wędrówki 

po Sanktuarium Maryjnym weszliśmy do podziemi, gdzie znajdują się trumny zmarłych księży. 

Niektórzy uczniowie schwycili nauczycieli mocno za rękę, by pokonać strach. Podziękowaliśmy 

księdzu Klemensowi za lekcję historii, a on życzył nam wspaniałych przeżyć podczas spektaklu. 

Pojechaliśmy w dalsza drogę. Do teatru dotarliśmy planowo, czyli godzinę przed spektaklem. 

Bileterka sprawdziła ważność biletów, w szatni zostawiliśmy wierzchnią odzież    i zajęliśmy miejsca 

dla nas przeznaczone na widowni. Z zapartym tchem czekaliśmy na rozpoczęcie musicalu.  

Z Właścicielem Wesołego Miasteczka i dzieciakami wyruszyliśmy w niezwykłą podróż dookoła 

karuzeli! Jeździliśmy wyścigówką. Poznaliśmy przyczyny wypadków samochodowych, nauczyliśmy 

się wzywać karetkę i udzielać pierwszej pomocy poszkodowanemu. Wiemy, że nie wolno siadać  

za kierownicą, gdy nam się „kręci w głowie”, choćby to było ze szczęścia. Płynąc żaglowcem  

pod polską banderą, spotkaliśmy okręt piracki. Była bitwa! Z naszą pomocą wygrał mały Polak. 

Samochodem strażackim gasiliśmy pożar. Potem konik zabrał nas do szkoły. Trwała lekcja śpiewu. 

Poznaliśmy instrumenty, ich brzmienie i nazwy. Udowodniliśmy, że dziecko potrafi!!! 

            Musical „Dookoła karuzeli, czyli dziecko potrafi” to niezwykły spektakl, który bawiąc – uczy, 

a ucząc – bawi. Było to wspaniałe widowisko muzyczno – taneczne z udziałem dzieci, solistów  

i orkiestry Teatru Muzycznego w Poznaniu. Przedstawienie zawierało w sobie wiele walorów 

edukacyjnych. Bazowało na sprawdzonej metodzie ich przekazania  poprzez interaktywną zabawę,  

w której uczestniczyli mali widzowie. Po spektaklu każde dziecko otrzymało bezpłatny zeszyt 

edukacyjny, a nauczyciele – scenariusz zajęć oraz płytę z piosenkami tego widowiska. 

            W drodze powrotnej wstąpiliśmy do McDonald’s w Kórniku. Około godziny 17.00 

wróciliśmy do Pępowa. Na parkingu obok szkoły czekali na swoje pociechy rodzice. Zadowoleni, 

uśmiechnięci  wróciliśmy do swoich domów. 
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Beata Kaczmarek 
 

 

SYNAPSIK MEN 

22 marca uczniowie klas pierwszych i  drugich szkoły podstawowej, korzystający   
z darmowego podręcznika ministerialnego „Nasz Elementarz” wzięli udział  w kolejnej już trzeciej 
edycji Konkursu SYNAPSIK  MEN zorganizowanego przez wydawnictwo SYNAPSA.  Do konkursu 
przystąpiło    12 pierwszaków i 28 drugoklasistów. 

Najwyższe wyniki w konkursie osiągnęli: 

Klasa I 
 
I miejsce – Maria Waszyńska – kl. I b 
II miejsce – Igor Ciążyński – kl. I c 
                    Anna Olejniczak – kl. I c 
                    Bartosz Rypień – kl. I c 
                    Kacper Twardowski – kl. I c 
III miejsce – Maja Roszak – kl. I c 
 
Klasa II 
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I miejsce – Paulina Nowacka – kl. II a 
II miejsce – Marcin Kończak – kl. II a 
III miejsce – Konstanty Grześkowiak – kl. II a 
                     Bartosz Ratajczak – kl. II c 
 

 
 

Wychowawczynie klas pierwszych i drugich 
 

 
 

KLASOWY DZIEŃ MATKI 
 

Dzień Matki – święto obchodzone jako wyraz szacunku dla wszystkich matek. 
Data obchodów Dnia Matki zależy od kraju, w którym jest świętowany.  
W Polsce obchodzone jest 26 maja. 
 

Również uczniowie klasy 1a postanowili uczcić to święto. Miało to miejsce 25 maja w sali 

wiejskiej w Kościuszkowie. Uroczystość Dnia Mamy  to szczególna okazja, której towarzyszą 

niesamowite emocje, uśmiech, wzruszenie i duma z pociech. Wszyscy goście z zaciekawieniem  

i skupioną uwagą słuchali życzeń, wierszy, piosenek. Pierwszaki zaprezentowały swoje umiejętności 

przed najbliższymi. Na tę okoliczność przygotowały dla mam część artystyczną: recytowały wiersze, 

śpiewały piosenki i tańczyły. Dzieci wręczyły ukochanym mamom prezenty. Na koniec mamy 
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rozpoznawały się na portretach namalowanych przez dzieci a nagrodą za wybór właściwego portretu 

było 5 buziaków od autora pracy! Po zakończeniu oficjalnej części wszyscy zostali zaproszeni  

na słodki poczęstunek i kiełbaski z grilla. 

  

 

Alicja Olszak 
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ŚWIĘTO DZIECI 
Pierwszego czerwca obchodziliśmy, jak co roku, Dzień Dziecka. Również w naszej szkole ten 

dzień był szczególnie celebrowany. Na uczniów czekało wiele atrakcji i niespodzianek. Zaczęło się 

od przedstawienia, którego scenariusz powstał na podstawie książki dla dzieci „W leśnej operze” 

autorstwa Gabriela Roszak, poety ze Skoraszewic. Autor książki był również gościem specjalnym  

w tym dniu w naszej szkole. Scenariusz przedstawienia, w oparciu o książkę ‘W leśnej operze”, 

napisała p. Mirosława Bigaj a na scenie wystąpili członkowie Koła Teatralnego działającego przy 

naszym gimnazjum. Występy młodych aktorów nagrodzono gromkimi brawami.  

Po spektaklu był czas na przemówienia zebranych gości oraz czas na rozmowę  

z samym Gabrielem Roszakiem. Dzieci miały wiele pytań do autora a on chętnie na wszystkie 

odpowiadał i zachęcał do uczniów czytania. 
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OSTATNIE ZMAGANIA 
 
Trzeciego czerwca członkowie koła zainteresowań „Mali zdobywcy” po raz ostatni w tym 

roku szkolnym udali się na ściankę wspinaczkową do Krobi.  
Ostatnie zajęcia miały charakter współzawodnictwa - uczniowie wspinali się na czas.  

Najwyższe wyniki osiągnęli: 
dziewczynki 
I miejsce – Nikola Paluszkiewicz klasa 2c 
II miejsce – Maja Roszak klasa 1c 
III miejsce – Ania Olejniczak klasa1c 
chłopcy 
I miejsce – Bartosz Kowalkowski klasa 2c 
II miejsce – Aleksander Błaszyk klasa 2c 
III miejsce – Rafał Przybył klasa3a   

Na zakończenie wszyscy członkowie koła otrzymali dyplomy za aktywne uczestnictwo  
w zajęciach oraz upominki. Uczniowie wraz z opiekunkami koła podziękowały panom Wojciechowi 
Wenderskiemu  i Mariuszowi Fórmanowskiemu za współpracę, czuwanie nad bezpieczeństwem 
uczniów podczas zajęć i zaprosili do wspólnego zdjęcia. 

 

 
 

Opiekunowie koła: 
Beata Kaczmarek 

Jolanta Durczewska 
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PAMIĘTAMY 
 

Od kilku lat uczniowie edukacji wczesnoszkolnej systematycznie nawiedzają „mały” cmentarz 

w Pępowie. Otaczają opieką nagrobki zmarłych nauczycieli oraz poległych w obronie Ojczyzny. 

Trzeciego czerwca pierwszoklasiści z wychowawczyniami - p. Beatą Kaczmarek i p. Alicją Olszak, 

udali się na cmentarz. Dzieci wraz z nauczycielkami uporządkowały groby, postawiły zapalone 

znicze, włożyły do wazonów świeże, cięte kwiaty i odmówiły krótką modlitwę. 

Działanie to uczy małych Polaków szacunku i czci dla tych, którzy oddali życie za nasz kraj 

oraz tych, którzy kształcili mieszkańców naszej gminy. 

 

 

 
 

Beata Kaczmarek 

Alicja Olszak 
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„JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM” 

 

Pod tym hasłem odbyła się Ogólnopolska Akcja Masowego Czytania, w której uczestniczyli 

uczniowie z naszej szkoły. W piątek, 10 czerwca br. o godzinie 9.45 spod szkoły wyruszył barwny 

korowód bohaterów lektur, w tym postaci bajkowych. Przebrani pierwszoklasiści pod opieką 

przebranych wychowawców wesołym orszakiem udali się w stronę centrum Pępowa. Happening miło 

zaskoczył mieszkańców. Na placu przy fontannach, przy przyjemnym szmerze wody, dzieci 

odpoczywały, słuchając wierszyków. Lektorami byli: dyrektor szkoły Cyryla Krajka oraz dwie 

emerytowane nauczycielki: Stefania Kubas i Ewa Migdalska. Uczniowie słuchali m.in. utworów Jana 

Brzechwy, Juliana Tuwima i Danuty Wawiłow. Najodważniejsi prezentowali głośne czytanie 

ulubionych wierszy, w tym z niedawno wydanej książki Gabriela Roszaka „W leśnej operze”. Dzieci 

uczyły się i bawiły zarazem, uczestniczyły w zgadywankach dotyczących poznanych lektur. Był też 

czas na ruch w rytm muzyki. 

Program przygotowany przez bibliotekę szkolną przy współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną, 

wychowawcami klas pierwszych oraz ich rodzicami, prowadziła Ewa Fabisiak. 

Klasy II i III edukacji wczesnoszkolnej przystąpiły do ogólnopolskiej akcji w swoich salach 

lekcyjnych.  
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KÓŁKO ,,MAŁY EUROPEJCZYK’’ 

 

Do koła ,,Mały Europejczyk’’ w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczało szesnaścioro uczniów 

z klas 1-3. Zajęcia były prowadzone metodami aktywizującymi. Omawiane były na nich zagadnienia 

dotyczące Europy i Unii Europejskiej, a także regionu –naszej ,,Małej Ojczyzny’’. Uczniowie 

zapoznali się z położeniem geograficznym, ciekawostkami dotyczącymi krajobrazu i kultury tych 

krajów. Korzystali z różnych źródeł informacji. Swoją wiedzą dzielili się ze wszystkimi chętnymi 

umieszczając ciekawe informacje na gazetce szkolnej. Od października do czerwca przemierzyli 

wirtualnie całą Europę. Była to dla nich fascynująca podróż. Uczniowie przychodzili na kółko  

po lekcjach o godzinie 15.00 i byli potem odbierani przez swoich rodziców, którzy chętnie 

współpracowali z opiekunkami koła ,, Mały Europejczyk’’.  

Serdecznie wszystkim dziękujemy! 

 
 

Opiekunowie koła 

Maria Tomczak, Lidia Machowska 
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UDANA WYCIECZKA 
 

W słoneczny wtorek 24 maja 2016 roku uczniowie z klas 3 b i 3 c wyruszyli na całodniową 

wycieczkę. Pierwszy przystanek był już w Gostyniu. Dzięki uprzejmości Dyrekcji i Pani Justyny 

Kaczmarek dzieci zwiedziły miejscową placówkę banku PKO. Po ciekawym spotkaniu  

z pracownikami wycieczka udała się do Rogalina, aby tam odbyć pouczającą wędrówkę  

po historycznej siedzibie rodu Raczyńskich. Przedstawiciele tej wielkopolskiej magnackiej rodziny 

wielokrotnie wsławili się szerzeniem patriotyzmu w czasach niełatwych dla naszej Ojczyzny.  

W przypałacowej galerii zgromadzili imponujący zbiór malarstwa znanych artystów z całego świata. 

Małych turystów szczególnie zachwyciła wspaniała biblioteka, kiedyś pełna cennych książek 

(niestety większość nie przetrwała zawieruchy wojennej). Właściciele księgozbioru udostępniali 

swoje zbiory chętnym czytelnikom - była to pierwsza w Wielkopolsce prawdziwa biblioteka. O tych  

i wielu innych jeszcze rogalińskich niezwykłościach uczniowie dowiedzieli się podczas lekcji 

muzealnej przeprowadzonej przez miejscowego kustosza. Po ciekawych zajęciach miło było posilić 

się i odpocząć w cieniu zabytkowych dębów. Kolejnym punktem wycieczki był rejs statkiem  

po jeziorze w Kórniku oraz piknik w pobliskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Była to niezmiernie 

interesująca i udana wycieczka. 
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Ewa Matyla, Arleta Sierszulska 

 

Z PIRATAMI DOOKOŁA ŚWIATA 

 

Uczniowie klasy II c i II d  uczestniczyli w wycieczce do Nenufar Club w Kościanie. Wzięli 

udział w dwóch programach: „Z piratami dookoła świata w poszukiwaniu białego nenufaru”  

oraz w „Przyjęciu.”   

Dzieci zostały przywitane przy recepcji przez pirata, następnie udały się na spotkanie z pozostałymi 

piratami. Zostały ubrane w kamizelki asekuracyjne, wsiadły na tratwę, z której rozpoczęły podróż ku 

poszukiwaniu zaginionego skarbu. Po około 2 godzinach skarb został odnaleziony, a dzieci przeszły 

do tzw. :Cyrku”, gdzie odbyło się Mini Disco Show czyli taniec z lalka.  

Drugi program to „Przyjęcie”, podczas którego odbył się pokaz i nauka SAVOIR VIVRE przy stole 

połączone z trzydaniowym obiadem.  

Dzieci i opiekunowie przyjęci zostali w restauracji przy wytwornie przygotowanym stole. 

Obsługiwani byli przez elegancko ubranych zawodowych kelnerów i kelnerki. Dzieci jadły 

trzydaniowy posiłek: zupę, drugie danie i deser. Obiad- program prowadzony był  przez Szefa Sali, 

który w ciekawy i przystępny dla dzieci sposób uczył elegancji i zachowania SAVOIR VIVRE  

przy stole. 
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Jolanta Durczewska 
Małgorzata Andrzejewska 
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    OGÓLNOPOLSKI KONKURS LOGICZNEGO MYŚLENIA   

 

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej 11 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 zgłosiło się 20 uczniów. 
Najwyższe wyniki i wyróżnienia uzyskali: 

x klasa 1 b 
- Wiktoria Ratajewska 

x klasa 1 c 
- Anna Olejniczak 
- Kacper Twardowski 

x klasa 2 a 
- Natalia Jankowska 
- Kukla Maria 
- Kończak Marcin 

x klasa 3 b 
- Anna Baranowska 

x klasa 3 c 
- Wiktoria Makoku Hauza 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy udziału w konkursie oraz osiągniętych wyników  
i życzymy dalszych sukcesów.   
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Urszula Latuszek 

 

 

 

WYCIECZKA DO ŚWIATA DZIKIEGO ZACHODU 
 

W poniedziałek, 13-tego czerwca, uczniowie klas Ia i IIIa wyruszyli na spotkanie ze Światem 

Dzikiego Zachodu. Udali się do największej Wioski Indiańskiej w Europie w Józefowie. Wycieczka 

miała charakter edukacyjno - rekreacyjny. W Wiosce można było spotkać Indian i Indianki, 

kowbojów, szeryfów (a także opryszków wyjętych spod prawa), traperów, poszukiwaczy złota. 

Wszyscy w oryginalnych strojach z epoki. Każdego turystę, przy bramie wjazdowej, witała 

Kowbojka, która rozdawała szczegółowe mapy całego terenu. W formie zabawy i fabule westernowej 

uczniowie przenieśli się w Świat Dzikiego Zachodu, wykonując kolejne zadania zawarte w programie 

wycieczki. Opuszczając Wioskę każdy uczeń otrzymał grupowe zdjęcie na stylizowanym liście 

gończym. Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni, wrócili późnym popołudniem do Pępowa. 
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Izabela Marszałek, Alicja Olszak 
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WYCIECZKA DRUGOKLASISTÓW 
 15 czerwca br. uczniowie klasy II a i II b uczestniczyli w wycieczce do Jezior -  Puszczykowa  

- Rogalina. Wycieczka rozpoczęła się od spaceru po Wielkopolskim Parku Narodowym. Tu dzieci 

zwiedziły Muzeum Przyrodnicze, gdzie zobaczyły kolekcję owadów, motyli i ptaków. Drugim 

etapem wycieczki było Muzeum - Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. 

Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli zgromadzone tam eksponaty. Oglądali ciekawe pamiątki  

z wypraw podróżnika. Sporo emocji wśród zwiedzających wzbudziły pokaźnych rozmiarów piranie, 

które znajdowały się w akwarium. Największe wrażenie na uczniach zrobiła replika piramidy 

Cheopsa. Jednak najwięcej czasu spędzili, podziwiając kopię statku Santa Maria. Przyjemnością 

okazał się dla nich odpoczynek w Ogrodzie Tolerancji. Tutaj dzieci podziwiały miniaturowe kopie 

rzeźb z różnych stron świata. Każdy uczestnik wycieczki pragnął uwiecznić pobyt w Puszczykowie 

fotografią na tle sfinksa. Kolejne kroki uczniowie stawiali w Rogalinie.  

Piękna słoneczna pogoda pozwoliła na spacer w przypałacowym parku. Alejki i drogowskazy 

doprowadziły wszystkich do słynnych dębów rogalińskich. 

 Wycieczka była udana, ciekawa i dostarczyła wielu niezapomnianych wrażeń.  

 

 
Lidia Machowska 

Maria Tomczak 
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CIEKAWA WYCIECZKA 

 
    Uczniowie klas I b i I c w ostatnim tygodniu nauki, 21.06.2016r. pojechali na wycieczkę  

do Kreatywnego Obiektu Multifunkcyjnego w Miliczu. Dzieci wzięły udział w programie 

edukacyjnym „Jak odczarować zamek?” Program opierał się na miejscowej legendzie o zdobyciu 

zamku. W opowieść dostosowanej do grupy wiekowej włączone były również elementy legendy  

o śpiącej królewnie. Uczestnicy na początek zostali wciągnięci w rozmowę o miejscu, w którym się 

znaleźli, poznają zarys jego historii i główne symbole tożsamości. Płynnie przeszli w opowieść  

o tajemniczym, uśpionym zamku i misji, jaka przed nimi stoi, jeżeli chcą uwolnić jego mieszkańców 

od klątwy. Zadania jakie uczniowie rozwiązywali to przede wszystkim gry i zabawy w grupie, 

nastawione na rozwijanie kompetencji społecznych. W grupach, dzieci brały udział w zabawach 

ruchowych, muzycznych i kreatywnych zajęciach artystycznych, budując łapacze snów i zaklinacze 

pogody z najprzeróżniejszych materiałów. Zdobywali zamkowe wieże, budując je najpierw z dużych 

klocków konstrukcyjnych i uczyli się tworzyć barwy. Przygoda podczas rozwiązywania zadań 

wieńczyła zdjęcie klątwy z mieszkańców zamku  i uczta w wyjątkowo podświetlonej Czarnej Sali. 

Po odczarowaniu zamku uczniowie mieli czas na posiłek i zakupy w tamtejszym sklepiku. 

Właściciele obiektu poczęstowali wszystkich uczestników wycieczki słodką rurką z kremem. 

Następnie udaliśmy się do sali kinowej , aby obejrzeć film pt. „W głowie się nie mieści”. Bohaterka 

filmu wraz z rodzicami przenosi się do San Francisco. Usiłuje dostosować się do nowej sytuacji.  

Jak każdym z nas, bohaterką kierują emocje Radość, Strach, Gniew i Smutek. Chociaż Radość robi 

wszystko by utrzymać pozytywną atmosferę, dziewczynce nie jest łatwo odnaleźć się w nowym 

mieście. 

Po ciekawym filmie nadszedł czas na chwile rekreacji na świeżym powietrzu. Zabawy piłkami dały 

upust energii dzieci. Zadowoleni z pobytu wróciliśmy do szkoły, gdzie na uczniów czekali rodzice. 

 

 Violetta Rolnik 

 

BEZPIECZNE WAKACJE 
Wychowawczynie wszystkich klas edukacji wczesnoszkolnej podczas ostatnich 

przedwakacyjnych zajęć sporo czasu poświeciły zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem. 

Omówiono zasady bezpiecznego zachowania w górach, nad morzem, w gospodarstwach rolnych  

i podczas zabaw. Dzieci utrwaliły sobie numery alarmowe oraz zasady postępowania w sytuacjach 

zagrożenia. Na szkolnym korytarzu pojawiły się gazetki promujące bezpieczne wakacje. 
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NAGRODZENI 

Zakończenie roku szkolnego to czas podsumowań i nagród dla tych, którzy pod względem 

nauki i zachowania mogą być wzorem dla wszystkich uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej. 

Nagrodę Dyrektora, wzorem lat ubiegłych, otrzymali zdobywcy największej ilości punktów  

w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji Trzecioklasistów. 

Uczniowie z maksymalną ilością punktów 

Za uzyskanie maksymalnej liczby punktów z języka polskiego 16/16 w Ogólnopolskim Sprawdzianie 
Kompetencji Trzecioklasistów nagrodę otrzymali: 

- Nadia Grześkowiak z klasy 3 c 

- Jakub Kowalik z klasy 3 c 

Za uzyskanie maksymalnej liczby punktów z matematyki  17/17 w Ogólnopolskim Sprawdzianie 
Kompetencji Trzecioklasistów nagrodę otrzymał: 

- Jakub Twardowski z klasy 3 c 

Uczniowie, którym zabrakło tylko jednego punktu  
 

Za uzyskanie wysokich wyników w części polonistycznej 15/16 w Ogólnopolskim Sprawdzianie 
Kompetencji Trzecioklasistów otrzymali: 

- Artur Kamieniarz z klasy 3 a 
- Jakub Plackowski z klasy 3 a 
- Miłosz Stachowiak z klasy 3 a 
- Zuzanna Regulska z klasy 3 b 
- Jakub Twardowski z klasy 3 c 

Za uzyskanie wysokich wyników w części matematycznej 16/17 w Ogólnopolskim Sprawdzianie 
Kompetencji Trzecioklasistów otrzymała: 

- Wiktoria  Makoku Hauza z klasy 3 c 

Za uzyskanie wysokich wyników w części przyrodniczej 14/15 w Ogólnopolskim Sprawdzianie 
Kompetencji Trzecioklasistów otrzymali: 

- Amelia Furmaniak z klasy 3 a 
- Witold Piotrowski z klasy 3 a 

Za trzykrotne uzyskanie odznaki „Wzorowy uczeń”  w cyklu edukacji wczesnoszkolnej nagrodę 
otrzymali: 

 klasa 3 a  
- Rozalia Dudka 
- Amelia Furmaniak 
- Klaudia Nowacka 
- Rafał Przybył 
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klasa 3 b 
- Zuzanna Regulska 
 
 klasa 3 c 
- Wiktoria Makoku Hauza 
 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w edukacji. 
 

 
 

Urszula Latuszek 
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