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Z kroniki przedszkolnej  
 

PIERWSZE CHWILE W PRZEDSZKOLU 

Od września swoją przygodę z przedszkolem rozpoczęła najmłodsza grupa dzieci 3-4 letnich. 

Pierwsze dni mijały dzieciom na wspólnej zabawie, poznawaniu nowego miejsca oraz kolegów  

i koleżanek. Wielką radość sprawiał im czas spędzany na świeżym powietrzu, a szczególnie na placu 

zabaw, gdzie mogą uwolnić swoją energię. 

 

 

Jolanta Urbańska 
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ODBLASKOWA KLASA 

Wraz z początkiem roku szkolnego 2016/2017 nasze oddziały przedszkolne wzięły udział  

w konkursie „ODBLASKOWA KLASA”. Celem konkursu była popularyzacja akcesoriów 

odblaskowych wśród dzieci. Udział w tym konkursie dał możliwość wykazania, że przedszkole  

nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych. Bardzo dziękujemy 

rodzicom za współpracę. 

 

Wychowawczynie grup przedszkolnych 

„PAN POLICJANT PORZĄDKU PILNUJE…” 

20 września 2016r. w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z policjantem z Komisariatu 

Policji w Krobi. Celem spotkania było zapoznanie z rolą i zadaniem policji, rozumienie wartości 

zawodu policjanta oraz wzbudzanie szacunku i zaufania do funkcjonariuszy policji. Nasz gość 

wytłumaczył jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo 

własne i innych oraz do kogo zwracać się  o pomoc w sytuacji zagrożenia. Policjant poinformował  
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i zademonstrował dzieciom również, w jaki sposób należy się zachowywać podczas ataku psa. Dzieci 

z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa. Na zakończenie wizyty 

przedszkolaki wręczyły panu policjantowi podziękowanie. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 

 

„STO LAT, STO LAT… „ DLA NASZYCH CHŁOPCÓW! 

30 września chłopcy z naszego przedszkola obchodzili swoje święto - Dzień Chłopca. W tym 

dniu dziewczynki postanowiły zrobić kolegom niespodziankę. Dziewczynki zaprosiły kolegów  

do kółka i zaśpiewały gromkie „Sto lat”. Potem wręczyły chłopcom upominki i złożyły życzenia. 

Dziewczynki otrzymały symboliczne upominki. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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SPOTKANIE Z PIELĘGNIARKĄ 

W ramach realizacji treści programowych na temat zdrowia i zachowaniu czystości grupa 

„Pszczółek” zaprosiła na zajęcia panią higienistkę, która również jest pielęgniarką. Pani Jolanta 

opowiedziała dzieciom o swojej pracy, zademonstrowała przybory: strzykawkę, bandaże, plastry  

z opatrunkiem, termometr. Chętnym dzieciom zmierzyła ciśnienie i temperaturę. Zabandażowała też 

rękę chętnemu dziecku. Pokazała również różne opakowania leków, uczuliła dzieci na fakt, iż tabletki 

to nie cukierki, tylko lekarstwa, które można zażywać tylko pod opieką dorosłych. Pielęgniarka 

przeprowadziła również pouczającą pogadankę na temat konieczności mycia rąk po wyjściu z toalety, 

myciu owoców i warzyw przed spożyciem. 
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W realizacji tematu o higienie, w tym o dbałości o swoje zęby nauczyciel ułożył  przed 

dziećmi sylwety: zdrowego zęba – uśmiechniętego- zdrowego i smutnego – chorego, oraz obrazki 

warzyw, owoców, nabiał i słodyczy. Dzieci oglądały  obrazki i zastanawiały się, które  

z przedstawionych na nich produktów są dobre dla naszych zębów, a które nie. Ułożyły  obrazki pod 

sylwetą odpowiedniego zęba, np. owoce, warzywa, nabiał, pod sylwetą zdrowego zęba, a słodycze – 

pod sylwetą chorego zęba. Na koniec zajęć Pszczółki wykonały z kolorowego papieru szczękę, 

naklejając na niej zęby powycinane z białego papieru. 

 

Agata Norman 

WITAMINKI DLA CHŁOPCZYKA I DZIEWCZYNKI 

Przedszkolaki z grupy „Żabek” pod hasłem „Zdrowo rośniemy bo owoce i warzywa jemy” 

poznawały znaczenie owoców i warzyw dla zdrowia. Jesień to przecież czas zbiorów w sadzie  

i ogrodzie. Podczas zajęć praktycznych poznawały smak i zapach owoców i warzyw ich kształty, 

wielkość. Przygotowywały też różne potrawy: soki, sałatki. 
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Anita Basty 
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SAŁATKA OWOCOWA 

We wrześniu w grupie Biedronek i Motylków „królowały” owoce i warzywa, co związane 

było z omawianą tematyką. Głównym celem prowadzonych zajęć i zabaw było uświadomienie 

dzieciom, że warzywa i owoce są niezbędne dla zdrowia, jako źródło cennych witamin  

oraz zachęcanie do częstego ich spożywania. Naszą owocowo – warzywną przygodę rozpoczęliśmy 

od zorganizowania ekspozycji warzyw i owoców w kąciku przyrody. Dzieci oglądały je, 

rozpoznawały, nazywały, segregowały, rysowały, malowały, wyklejały plasteliną ulubione owoce  

i warzywa. Przedszkolaki zamieniły się nawet w małych „kucharzy” i przygotowały owocową 

sałatkę. Po umyciu owoców pięknie je pokroiły, wrzuciły do wielkiej miski a potem wszystkie: 

banany, winogrona, jabłka, gruszki i śliwki zostały wymieszane i znalazły się na talerzykach 

„głodnych” dzieci. Zrobiona własnoręcznie sałatka smakowała wyśmienicie! Dzieci zjadły ją  

z wielkim apetytem . 
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Jolanta Urbańska, Hanna Wabińska 
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OWOCOWE ZABAWY  

Grupa Pszczółek, omawiając temat owoców nie tylko uczyła się nazywać, klasyfikować  

i rozpoznawać owoce wielozmysłowo, ale też wykonywała bardzo chętnie działania matematyczne. 

Dzieci przyporządkowywały podpisy do określonego drzewa, umieszczały owoc pod właściwym 

drzewem, przeliczały owoce na drzewach, wyrażały ich ilość za pomocą kartoników z kropkami, 

porównywały liczebność zbiorów. 
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Dużą radość sprawiło dzieciom wykonanie szaszłyków owocowych oraz ich degustacja. 

 

 

Agata Norman 
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W KRAINIE NAJMŁODSZYCH PRZEDSZKOLAKÓW 

Jesienna tematyka sprzyjała efektywnej pracy plastycznej maluszków. Z wielką starannością  

i ciekawością przedszkolaki  pracowały nad swoimi pierwszymi dziełami. Owocowo warzywny blok 

tematyczny umożliwił dzieciom wykazać się w wielu pracach plastycznych: wyklejaniu owoców  

i warzyw oraz wykonaniu ziemniaczanego jeżyka. Jesień pojawiła się również w obrazkach 

wykonanych przy użyciu korka i farb. 
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Jolanta Urbańska 
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LAS JESIENIĄ 

 

Dzieci z grupy „Żabek” przyniosły do swej sali bardzo dużo darów jesieni: kasztanów, 

żołędzi, szyszek, suszonych liści, jarzębiny, orzechów, kory itp. Z przyniesionych materiałów 

wykonaliśmy prześliczne prace: gokarty, jesienne ludziki oraz gąsienicę z liści. 
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Omawiając tematykę lasu jesienią dzieci z grupy „Żabek” wykonały też różne prace plastyczne. 

Z dużym zainteresowaniem wyklejali sowę. Poznali też „inny” las- dżunglę. Na zakończenie tematu  

o dżungli wykonaliśmy małpkę. 

 

 

Anita Basty 
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KTO DBA O LEŚNE ZWIERZĘTA? 

 

Dnia 28.10.2016r. nasze przedszkole odwiedził niezwykły gość: pan leśniczy. Dzieciaki 

oczekiwały go z niecierpliwością od samego rana. Około godziny dziewiątej ich cierpliwość została 

nagrodzona. Na początku spotkania pan leśniczy zaprezentował dzieciom swój mundur. Nasz gość 

opowiedział nam o swojej pracy, o lesie i mieszkających w nim zwierzętach. Podkreślił, że człowiek 

jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających. 

Podczas spotkania dzieci miały okazję poznać zwyczaje wybranych zwierząt (sarny, dzika, lisa) 

zamieszkujących lasy naszej okolicy. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się także, w jaki sposób 

pomóc zwierzętom przetrwać zimę i dlaczego niektóre zwierzęta gromadzą zapasy, a inne zapadają  

w sen zimowy. W trakcie spotkania dzieci przedstawiły krótki program artystyczny i zaprosiły gościa 

do wspólnej zabawy ze śpiewem. Pan leśniczy wykazał się dużym poczuciem humoru i nawiązał 

świetny kontakt z dzieciakami. Pan leśniczy zadał dzieciom dużo zagadek i zaprezentował wabiki  

i akcesoria myśliwskie. W prezencie otrzymaliśmy książkę o lesie i kolorowanki. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 

Dzień 28 października pozostanie na długo w pamięci dzieci z grupy  Biedronek.  

Tego właśnie dnia odbyła się pierwsza ważna przedszkolna uroczystość – „Pasowanie  

na przedszkolaka”, w której brali udział rodzice oraz dyrekcja. Uroczystość rozpoczęła się  

od powitania gości i przedstawienia krótkiego programu artystycznego, w którym maluszki 

zaprezentowały swoje umiejętności – dając tym samym dowód, jak dużo już potrafią. Były więc 

piosenki, wierszyki, zabawy ruchowe i tańce. Małym artystom bacznie przyglądali się rodzice, 

którym z twarzy nie znikały uśmiechy. Ten dzień zapewne na długo zapadnie w ich pamięci.  

Po części artystycznej, dzieci złożyły uroczyste ślubowanie, w którym obiecały: zgodnie bawić się  

w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani i pomagać kolegom, być 

dzielnym przedszkolakiem. Następnie pani dyrektor Cyryla Krajka dokonała uroczystego pasowania. 

Za dotknięciem czarodziejskiego ołówka każde dziecko stało się dzielnym przedszkolakiem.  

Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplom pasowania, plakietkę 

oraz mały słodki upominek. 

 

 

Jolanta Urbańska 
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ZAJĘCIA OTWARTE W GRUPIE PSZCZÓŁEK 

W ostatnim tygodniu października rodzice grupy Pszczółek mieli możliwość uczestniczenia  

w zajęciach dydaktycznych. Nauczycielka w tym dniu realizowała temat o zwierzętach 

przygotowujących się do zimy. Najpierw dzieci bardzo uważnie wysłuchały opowiadania o „Pajacyku 

Fik – Myku szukającego mieszkania na zimę”. Następnie po rozmowie na temat treści opowiadania 

dzieci, wraz z rodzicami, brały udział w zabawie ruchowej, naśladując różne zwierzątka leśne.  

Po aktywności ruchowej przyszedł czas na działalność matematyczną. Dzieci przeliczały zbiory 

wiewiórek, określały, w której dziupli jest więcej orzeszków. Przedszkolaki prawidłowo umieściły 

kartoniki z liczbą kropek, odpowiadającą zebranym zapasom. Na zakończenie zajęć rodzice z dziećmi 

wykonały papierowego, kolorowego jeżyka. 
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. 

Agata Norman 

 

SZEŚCIOLETNIE MISIE 

 

 Wrzesień bardzo szybko i ciekawie minął w oddziale przedszkolnym sześciolatków. 

Już w pierwszym tygodniu dzieci wybrały patrona swojej grupy- został nim Miś-ukochany i wierny 

przyjaciel, któremu można powierzyć wszystkie tajemnice. Na gazetce przy sali 21 każdy przywiesił 

własnoręcznie pomalowanego oryginalnego niedźwiadka. Podczas codziennych zabaw i zajęć 

wychowawczyni sześciolatków wiele czasu poświęciła tematyce związanej z bezpieczeństwem dzieci 

oraz zdrowym odżywianiem na progu jesieni. Stąd też wizyta w  pępowskim ogródku z ziołami  

i w szkolnej kuchni. Pani Kasia opowiadała przedszkolakom o szczególnym znaczeniu warzyw 

i owoców w codziennym menu, zachęcała do próbowania i chrupania zdrowych dodatków 

serwowanych przez naszą kuchnię do wszystkich posiłków. Z dużym zainteresowaniem  

i zaangażowaniem dzieci potraktowały wizytę przedstawicieli  Policji. Było dużo pytań i perfekcyjny 

udział (zdaniem pani Moniki Curyk) w zajęciach praktycznych.  
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Wszystkie Misie polubiły cotygodniowe spotkania z lekturą w bibliotece szkolnej w ramach 

akcji ,,DUŻY CZYTA MAŁEMU”. Wrzesień zakończył się życzeniami i chóralnym ,,Sto lat”  

dla chłopaków. Z okazji Dnia Chłopca wręczono również drobne upominki.  
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Arleta Sierszulska 

 

CZAS NA LAS 

  

Październikowa, kolorowa jesień to doskonały czas na wycieczkę do lasu. Dlatego też 

sześciolatki z oddziałów przedszkolnych  w piątek, 28.10.2016 roku odwiedziły ścieżkę dydaktyczną 

przy leśniczówce w Karcu. Przewodnikiem był znany w naszej szkole propagator wiedzy o lesie- pan 

Maciej Kubas. Dzieci nie tylko spędziły aktywnie czas na świeżym powietrzu, ale też poznały 

podstawowe zasady leśnego savoir-vivre’u, uczestniczyły w ciekawych zajęciach na temat drzew 

liściastych i iglastych w Polsce, odwiedziły leśną szkółkę. Wspaniale, że pogoda dopisała. Była  

to przyjemna i pouczająca wycieczka. 
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        Ewa Matyla, Arleta Sierszulska 
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DZIEŃ NAUCZYCIELA 

 

Rodzice razem z dziećmi z przedszkolnej grupy ..Misie” pamiętali o święcie pracowników 

szkoły. Już od rana były kwiaty i piękne życzenia dla wychowawczyni oraz wszystkich pozostałych 

pedagogów pracujących z sześciolatkami. Serdecznie dziękujemy! 

 

Arleta Sierszulska 

 

 

JESIEŃ W BIBLIOTECE GMINNEJ W PĘPOWIE 
 

W czwartek, 27 października 2016 roku dzieci z oddziału przedszkolnego ,,Misie” odwiedziły 

Gminną Bibliotekę w Pępowie. Panie pracujące w bibliotece zaprosiły gości na literackie spotkanie  

z Panią Jesienią. W pięknej scenerii  dzieci wysłuchały  opowiadania  ,,Kolczatek” Heleny 

Bechlerowej, rozwiązywały łamigłówki i zagadki, wzbogaciły wiedzę o jesiennych plonach  

i zwyczajach jeży. Była to również doskonała okazja do zachęcania dzieci i ich bliskich  

do korzystania ze zbiorów bibliotecznych w nadchodzące długie , jesienne wieczory. 
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Arleta Sierszulska 
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Z życia klas I-III 

„Przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro” 

Jan Paweł II 

PASOWANIE NA UCZNIA 

 „Przyszłość” uczniów klas pierwszych w Zespole Szkół w Pępowie rozpoczęła się 

pierwszego września 2016 roku, kiedy złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Była  

to niezwykle doniosła i wzruszająca chwila, która zapewne pozostanie w pamięci wszystkich 

uczestników uroczystości. Po tym doniosłym momencie p. dyrektor Cyryla Krajka powitała 

serdecznie uczniów, przekazując im wiele ciepłych słów i cennych wskazówek, po czym przystąpiła 

do Pasowania dzieci na uczniów Szkoły Podstawowej. Pierwszoklasiści otrzymali piękne dyplomy  

na pamiątkę oraz oryginalne prezenciki.  
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Uroczystość została znakomicie przygotowana przez wychowawczynie oraz uczniów klas III 

SP, w pięknie udekorowanym holu Szkoły Podstawowej. Po wesołym śpiewie na zakończenie, 

uczniowie wraz z wychowawczynią oraz rodzicami udali się do sali lekcyjnej, gdzie czekały kolejne 

niespodzianki od Dyrekcji. Dzieci nie kryły zadowolenia i z trudem opuszczały klasę. Tak piękny, 

pierwszy dzień w szkole zapowiada wspaniałą przyszłość naszym nowym uczniom. 

 

 

Joanna Grobelna 
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WYCIECZKA DO PIEKARNI 

W dniu 19 września uczniowie klasy III c wybrali się na wycieczkę do piekarni w Pępowie, 

której celem było poznanie zawodu piekarza, zapoznanie z etapami wypieku chleba, poznanie 

produktów do wyrobu pieczywa. Dzieci miały okazję poznać różne maszyny i urządzenia, które 

pomagają piekarzowi w pracy. 

Na zakończenie dzieci podziękowały pracownikowi piekarni za gościnność, poświęcony czas 

i przekazaną wiedzę. W zamian otrzymały pyszne ciasteczka i świeży chlebek, które zostały 

natychmiast zjedzone. 

Wycieczka do piekarni okazała się bardzo pouczająca i niezwykle potrzebna. Dobrze, że 

uczniowie zobaczyli ile wysiłku trzeba włożyć, by każdego ranka na nasze stoły trafiło świeże 

pieczywo. Praca piekarni i piekarzy jest naprawdę bardzo ciężka. Pracownicy zadają sobie wiele 

trudu, byśmy mogli zajadać się chrupiącymi bułeczkami i pysznymi pączkami.. 
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Jolanta  Durczewska 
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ŻEBY BYŁO BEZPIECZNIEJ 

27 i 28 września 2016 r. w klasach 1-3 i oddziałach sześciolatków odbyły się spotkania  

z policjantami. Do szkoły przyjechali przedstawiciele KPP w Gostyniu st.asp. Monika Curyk i st.asp. 

Jarosław Godniak. Od wielu lat policjanci uczą o zasadach bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły 

oraz bezpieczeństwie w domu. Przypomnieli uczniom o tym, że: 

o nie należy rozmawiać z nieznajomymi osobami, 

o nie należy podawać swojego adresu zamieszkania, 

o nie wolno wsiadać do obcego samochodu i nie otwierać w domu drzwi obcym 

ludziom, 

o pokazali pozycję obronną w razie ataku psa, 

Policjanci rozmawiali też z dziećmi na temat poruszania się rowerem po drogach. Wyjaśnili, 

że dzieci, które nie maja karty rowerowej, jeżdżą rowerem tylko pod opieką dorosłych. Aby utrwalić 

wiadomości, uczniowie brali udział w różnych scenkach sytuacyjnych. Ciekawe spotkania 

zakończyły się oglądaniem policyjnego radiowozu i wspólnymi zdjęciami. 
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JAK POWSTAJE CHLEB? 

 27 września br.  uczniowie klasy III a i III b udali się do piekarni w Pępowie. Z ciekawością  

dzieci przyglądały się pracy piekarza i uważnie śledziły etapy powstawania pieczywa. Obejrzały 

pomieszczenia, w których piecze się chleb. Miały okazję zobaczyć  magazyny z workami mąki. 

Słuchając wszelkich informacji, obserwowały jednocześnie pracę urządzeń służących do produkcji 

różnego rodzaju pieczywa. Największe wrażenie wywarł na uczniach ogromny piec do wypieku 

chleba. Zainteresowanie wzbudziła również łopata piekarska, służąca do wyciągania gorących 

bochenków chleba. 

 

 Na pożegnanie wszyscy zostali poczęstowani pysznymi i pachnącymi ciasteczkami. 

Trzecioklasiści wręczyli podziękowanie pracownikowi piekarni za możliwość uczestniczenia  

w ciekawej wycieczce i przekazaną wiedzę. 

 Wycieczka do piekarni była bardzo udana i dostarczyła dzieciom wielu niezapomnianych 

wrażeń. 
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Maria Tomczak 
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DZIĘKUJEMY 

 

Dnia 12 października 2016 r. na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej, nauczyciele  

i pracownicy oświaty obchodzili swoje święto. Tego dnia sala przybrała odświętny, jesienny wygląd. 

Wszystkich ciepło i serdecznie przywitała Dyrektor Szkoły pani Cyryla Krajka. Uroczystość 

uświetnili swą obecnością: Wójt Gminy Pępowo pan Stanisław Krysicki, Inspektor Oświaty pani 

Maria Stachowiak, Proboszcz parafii ks. Kazimierz Małek, ks. kanonik Henryk Szwarc, grono 

pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, 

rodzice oraz uczniowie. Uroczystą akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowali 

uczniowie edukacji wczesnoszkolnej pod kierunkiem swoich wychowawczyń. Zadedykowali 

pracownikom oświaty oraz przybyłym gościom piosenki, układy taneczne oraz inscenizacji 

w jesiennej scenerii. Na zakończenie przedstawienia mali artyści podziękowali za codzienny trud, 

uśmiech, cierpliwość oraz miłe słowa. Złożyli serdeczne życzenia i wręczyli wszystkim obecnym 

laurki wykonane przez uczniów z koła rękodzielniczego „Złote rączki”. 
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Beata Kaczmarek 
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SYNAPSIK MEN CZWARTA EDYCJA 

 

19 października 2016 r. wśród uczniów II i III klas edukacji wczesnoszkolnej odbył się 

ogólnopolski konkurs przedmiotowy SYNAPSIK MEN. Jest to już czwarta edycja tego konkursu, 

który przygotowywany jest w oparciu o ministerialne podręczniki „Nasz Elementarz” i „Nasza 

Szkoła”. Do konkursu przystąpiło 22 uczniów z klas II i 25 uczniów z klas III. Wszystkim 

uczestnikom życzymy jak najwyższych wyników. 

 

 

Wychowawczynie  klas II i III 

 

KONKURS PLASTYCZNY ,,CHEMIA W ROLNICTWIE” 

 

Dnia 26 października 2016 roku dokonano rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pt. „Chemia 

w rolnictwie”. Organizatorem konkursu była Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police”. W konkursie 

wzięło udział 69 uczniów z klas I – III. 

Komisja w składzie: 

-  Paweł Andrzejewski -  wicedyrektor 
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-  Jolanta Durczewska 

-  Beata Kaczmarek 

-  Maria Tomczak 

-  Małgorzata Andrzejewska 

wyłoniła 6 zwycięzców. Do dalszego etapu zakwalifikowali się: 

1. Aleksandra Sierota 

2. Weronika Nowacka 

3. Julia Orzechowska 

4. Amelia Sieńska 

5. Natalia Jankowska 

6. Kacper Twardowski 

 

 

Prace wymienionych uczniów zostały  przesłane do organizatora konkursu – Grupy Azoty.  

             

                         Julia Orzechowska III b                                       Aleksandra Sierota III d 
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                 Amelia Sieńska III a                                                         Kacper Twardowski II c 

           

                  Natalia Jankowska III a                                                Weronika Nowacka III d 

Jolanta Durczewska 

 

LIST DO ANDERSENA 

Ja dziękuję panu 

panie Janie Christianie 

za to bardzo dziecinne bajanie. 

... 

Za słowika -  

że miał żywe serce. 

Za księżniczkę na ziarnku grochu. 

I za każde brzydkie kaczątko,  

co wie teraz, że łabędziem będzie. (J. Kulmowa) 
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25 października 2016 r. uczniowie klas drugich i trzecich edukacji wczesnoszkolnej mieli 

okazję obejrzeć przedstawienie pt. „Baśnie Pana Andersena” w wykonaniu aktorów Katolickiego 

Teatru Edukacji z Krakowa. Spektakl ten był adaptacją kilku najbardziej znanych baśniowych 

opowieści H. CH. Andersena: „Dziewczynka z zapałkami”, „Brzydkie kaczątko”, „Nowe szaty 

cesarza”, „Księżniczka na ziarnku grochu”, „Świniopas”. Hans Christian, jako główny narrator 

wprowadził widzów w świat wrażeń i osobistych przeżyć. Fantastyczna atmosfera spektaklu często 

przemieszana z realiami życia codziennego, nadała „Baśniom Pana Andersena” specyficzny klimat 

przypowieści o najważniejszych dla człowieka sprawach, o dylematach życia, o ludzkich marzeniach 

i tęsknotach, o niegodziwości i o miłości, a także pięknie świata. W sposób profesjonalny, 

z ogromnym poczuciem humoru, aktorzy Katolickiego Teatru z Krakowa ukazali dzieciom, że dobro 

można odnaleźć w życzliwości dla świata, akceptacji siebie i tolerancji dla innych, w okazywaniu 

współczucia i wrażliwości na cierpienie. 

 

 

Przedstawienie wszystkim bardzo się podobało a aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. 

Wychowawczynie klas II i III 
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CZEKOLADA NA JESIENNĄ SZARUGĘ 

 

Od kilku dni uczniowie klasy II b na zajęciach poznają słodkie tradycje kulinarne różnych 

regionów naszego kraju. Wiedzą, że w Krakowie jest obwarzanek, w Toruniu pierniki, w Poznaniu 

rogale marcińskie. Słodkie specjały narobiły nam apetytu. Wspólnie postanowiliśmy, że słodkim 

przysmakiem naszej klasy będzie czekolada. Uczniowie przynieśli przepisy na domową czekoladę. 

Każdy przepis był bardzo ciekawy i trudno było wybrać ten najlepszy. Poprosiliśmy naszą panią 

kucharkę o pomoc. Pani Kasia Waleńska przygotowała własny przepis i zgodziła się pomóc 

w przygotowaniu czekolady. W szkolnej kuchni, wspólnie z panią kucharką udało się przyrządzić 

ciepłą czekoladę i w kuleczkach. Posmarowane nią wafle smakowały przepysznie, a zamrożone 

kuleczki, na drugi dzień były słodkim deserem. Czekolada dała nam dużo energii na cały dzień, 

a pochmurna pogoda nie przeszkodziła w świetnych humorach. Polecamy! 
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Violetta Rolnik  

 

 

KÓŁKO,, MAŁY EUROPEJCZYK’’ 

 

   Od października tego roku kółko ,, Mały Europejczyk’’ wznowiło swoją działalność. 

Spotykamy się raz w tygodniu, w poniedziałek po lekcjach o godz.15.00 w sali nr 17 .Grupa  liczy 19 

członków. Na kółku wszystkim czas  szybko mija. Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje  

i zainteresowania. Dzieci zaskakują swoimi pomysłami, niespożytą energią i chęcią do pracy. 

Obecnie wykonywały plakaty na temat „CO JUŻ WIEM O EUROPIE’’. Zbierały informacje  

o państwach należących do Europy. W kilkuosobowych zespołach realizowały podane zadanie. 

Efekty ich pracy będzie można niedługo zobaczyć na gazetce na drugim piętrze. Serdecznie 

zapraszamy . 
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