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Z kroniki przedszkolnej  
 

SPIESZMY SIĘ KOCHAĆ LUDZI, TAK SZYBKO ODCHODZĄ… 
 

W dniu 2.11.2016r. tuż po Święcie Wszystkich Świętych przedszkolaki  

wraz z wychowawczyniami udały się na cmentarz, aby uczcić pamięć zmarłych, poległych 

żołnierzy w czasie wojny. Zrozumiały też jak należy zachowywać się na cmentarzu,  

by nie zakłócać spokoju zmarłych i osób odwiedzających to miejsce. 

 

Wychowawczynie grup przedszkolnych 

 

 

ZAJĘCIA OTWARTE W GRUPIE ŻABEK 

Dnia 3 listopada 2016r. w grupie Żabek odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców. 

Tematem zajęć były dawne urządzenia "Do czego to służyło?". Podczas zajęć aktywny udział 

brały mamy przedszkolaków, wspólnie z dziećmi tańczyły i wykonywały prace. 
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Anita Basty 

 

SPOTKANIE Z PANEM FOTOGRAFEM 

Dnia 7 listopada 2016 roku gościliśmy w naszym przedszkolu prawdziwego fotografa 

– Pana Radosława Ratajczaka,  który opowiedział nam o swojej pracy. Podczas spotkania 

dzieci miały również okazję obejrzeć profesjonalny sprzęt, jakiego w swojej pracy on używa. 

Podczas pogadanki dzieci dowiedziały się, że podstawą pracy fotografa jest nie tylko talent,  

ale także ciężka praca, doświadczenie i ciągłe szkolenie oraz wyrabianie tak zwanego 

„fotograficznego oka”. Na zakończenie spotkania oczywiście nie mogło zabraknąć zdjęć, 

 które przedszkolaki miały okazję zrobić same! 

 

 



Życie Szkoły. Nr 66 Cz.1. Listopad- grudzień  2016 

 

4 
 

 

 

Wychowawczynie grup przedszkolnych 

 



Życie Szkoły. Nr 66 Cz.1. Listopad- grudzień  2016 

 

5 
 

CZCIMY ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

Dnia 10 listopada dzieci z oddziałów przedszkolnych  uczciły zbliżające się Święto 

Niepodległości przemarszem ulicami Pępowa z chorągiewkami i kwiatkami w barwach 

narodowych. Przedszkolaki odwiedziły pępowskie pomniki i miejsca pamięci narodowej, 

wysłuchały krótkich pogadanek patriotycznych i zapaliły symboliczne znicze. 
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Żabki z okazji Święta Niepodległości wykonały herb Polski za pomocą figur 

geometrycznych - różnej wielkości kół. 

 

 

Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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„ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE…” 

20.11.2016 w Gminnym Centrum Kultury w Pępowie odbył się gminny festiwal 

muzyki. Cztery odważne dziewczynki z grupy Pszczółek reprezentowały godnie nasz oddział 

przedszkolny. Kalinka Stachowiak oraz Liliana Twardowska wykonały piosenkę pt. ”Pieski 

małe dwa”. Anna Krzyżosiak i Natalia Waleńska zaśpiewały piosenkę o żabce. Szczególne 

podziękowania należą się Pani Twardowskiej, która uszyła dla dziewczynek piękne stroje. 

Wyniki konkursu przekonują nas o tym, iż nie był to jednorazowy występ. 

 

 

Agata Norman 
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KONKURS PLASTYCZNY „MIŚ – BOHATER KSIĄŻKOWY” 

Realizując jedno z zadań zawartych w nowatorskiej metodzie pracy,  

w naszej placówce odbył się konkurs plastyczny pt. „Miś - bohater książkowy”. Zadaniem 

dzieci było wykonanie dowolną techniką plastyczną i na dowolnym formacie misia,  

który jest bohaterem książek. Efekty okazały się oszałamiające. Prawie cała społeczność 

przedszkolna podjęła się realizacji tego zadania. Wszystkie przyniesione misie wywarły 

ogromne wrażenie na nauczycielkach i na oceniającym prace Panu Dyrektorze. W związku  

z powyższym wszystkie dzieci otrzymały dyplom za udział w konkursie oraz niespodziankę- 

kolorowankę ilustrującą postać misia. Wszystkim osobom, które pomagały w przygotowaniu 

tych prac serdecznie dziękujemy za zaangażowanie. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 

 

 

 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

25.11.2016 na całym świecie obchodzimy Dzień Pluszowego Misia. Dzieci w tym 

szczególnym dniu przyniosły do przedszkola swojego ulubionego pluszaka. Podczas zajęć 

dzieci przedstawiały je swoim kolegom, wspominały od kogo go dostały. Wysłuchały 

opowiadania o misiu Łakomczuchu. Chętnie brały też udział w misiowych tańcach  

i zabawach. Wykonały misia z papierowego talerzyka, naklejając mu poszczególne części ciała. 

Na koniec dnia otrzymały dyplom Przyjaciela Pluszowego Misia.  
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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„CZARY, MARY, HOKUS, POKUS…” 

30.11.2016r. zgodnie z tradycją dzieci wraz z wychowawczyniami przeniosły się  

do świata magii, czarów. Dzieci poznały zwyczaje obchodzenia andrzejek poprzez zabawę.  

Na początku było lanie wosku, ciągnięcie karty „Kim będę?”, odczytywanie symboli  

czy przebijanie serduszek z imieniem chłopca lub dziewczynki. Najbardziej podobała się 

zabawa z kapciami - które wędrowały przez całą salę do drzwi - który pierwszy przekroczył 

próg - to dziecko dzisiaj miało przywilej pierwszeństwa. Podczas zabawy towarzyszyła nam 

miła atmosfera, tańce, muzyka oraz słodki poczęstunek. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 

 

 

 



Życie Szkoły. Nr 66 Cz.1. Listopad- grudzień  2016 

 

17 
 

KONKURS PLASTYCZNY -  „PREZENCIK NA CHOINKĘ” 

W przeddzień święta św. Mikołaja w naszym przedszkolu można było usłyszeć 

dzwoneczki św. Mikołaja. Wszystkie dzieci odwiedził specjalny gość - św. Mikołaj  

wraz ze śnieżynkami i swoimi pomocnikami wraz ze słodkościami. Bardzo dziękujemy Radzie 

Rodziców za słodką niespodziankę każdego roku! 

W dniu imienin św. Mikołaja odbyło się rozstrzygniecie konkursu plastycznego, 

którego zadaniem było wykonanie dowolną techniką prezentu, dającego się zawiesić na żywą 

choinkę. Prawie wszystkie dzieci z naszego przedszkola przy niezawodnej pomocy rodziców 

podjęły się tego zadania i w zamian otrzymały dyplom oraz w prezencie mikołajkową czapkę. 

Gratulujemy wszystkim biorącym udział w konkursie i dziękujemy za aktywny udział! 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 

 

SZLACHETNA PACZKA 

 

Do akcji przystąpiliśmy kolejny już raz. W kilka dni zgromadziliśmy wiele prezentów! 

Rodzina, którą wspieraliśmy w akcji SZLACHETNA PACZKA, musiała przygotować dużo 

miejsca, by pomieścić nasze dary. W piątek spakowaliśmy podarunki, by już w sobotę 

przewieźć je prosto do magazyny Szlachetnej Paczki a następnie, wraz z Panią wolontariusz 

dostarczyć je do Pani Małgorzaty i małego Edwarda. Lista potrzeb była długa, ale bez problemu 

wypełniliśmy ją ze sporą nawiązką. Zebraliśmy odzież, obuwie, produkty spożywcze, środki 

higieny, słodycze, zabawki, choinkę, świąteczne ozdoby oraz wszystko to, co pozwoli przeżyć 

wspaniałe Święta samotnie wychowującej matce. Zadbaliśmy o indywidualne prezenty 

zarówno dla mamy, jak i maleństwa. Do przewiezienia wszystkich paczek potrzebowaliśmy 

dwóch samochodów, które były wypełnione po dach. Wraz z Panią Małgorzatą pragniemy  

z całego serca podziękować rodzicom dzieci z Oddziałów Przedszkolnych w Pępowie  

i nauczycielom, wszyscy spisaliście się na medal! Drodzy Państwo zgodnie z ideą Szlachetnej 

Paczki JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO. Pamiętajmy, że dobro do nas 

powraca. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 

„DO SZOPY, HEJ PASTERZE…!!!” 

W dniach 20 i 21.12.2016r. w naszym przedszkolu dzieci zaprezentowały się swoim 

rodzicom na przedstawieniu bożonarodzeniowym. Piękna scenografia wprowadziła 

zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój. Mali aktorzy we wspaniałych strojach  

prezentowali się doskonale. Sala wypełniona była aniołkami, gwiazdkami, pastuszkami, 

kózkami i owieczkami, które wspaniale recytowały przygotowane wierszyki. Przedszkolaki 

świetnie wcieliły się w swoje role, śpiewały również znane pastorałki. Śpiewom towarzyszyły 

dźwięki gry na dzwoneczkach, które sprawiały, że atmosfera zrobiła się bardzo świąteczna. 

Publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię Marii i Józefa, którzy w ubogiej stajence 

znaleźli schronienie. Całość przedstawienia pokazująca scenki z życia nowonarodzonego 

dzieciątka, pasterzy, mędrców, dzieci oraz aniołów przeplatana była kolędami i pastorałkami. 

Ogromne zaangażowanie młodych aktorów, nauczycieli i rodziców opłaciło się,  

gdyż przedstawienie wywarło duże wrażenie i poruszenie. Natomiast dzieci miały możliwość 

uczestniczenia w tradycji, a także możliwość zaprezentowania swoich umiejętności 

artystycznych. Po wystąpieniu wszystkie dzieci odwiedził Gwiazdor z prezentami. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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GRUPOWE ŚWIĘTO MISIA 

 Dzieci z oddziału przedszkolnego sześciolatków po raz pierwszy obchodziły tak 

uroczyście Święto Pluszowego Misia, które przypada na dzień 25 listopada każdego roku.  

Stało się tak za sprawą wrześniowych wyborów patrona grupy- dzieci wskazały właśnie  

na niezawodnego przyjaciela każdego malucha - MISIA. Pomysłodawczynią uroczystości była 

wychowawczyni Arleta Sierszulska, która poprosiła jednocześnie o zaangażowanie  

i realizację własnych, ciekawych pomysłów chętnych rodziców. Ten dzień rzeczywiście  

okazał się wyjątkowy. Grupę MISIÓW  odwiedziła plejada gości z życzeniami i upominkami.  

Jako pierwsze zawitały panie bibliotekarki z Gminnej Biblioteki w Pępowie: Pani Maria 

Szelągowska i Pani Emilia Tworkowska. Odbyło się czytelnicze spotkanie z ulubionymi  

przez dzieci misiami oraz wręczenie pamiątkowych zakładek do pierwszych czytanek 

sześciolatków. Panie serdecznie zapraszały dzieci do swojej biblioteki. Następnie po krótkich 

występach artystycznych w wykonaniu dzieci Pani Andżelika Czapla Skrzypczak wręczyła 

całej grupie Certyfikaty Pszczelego Bohatera wydane przez GREENPEACE w ramach 

ogólnopolskiej akcji ,,Adoptuj pszczołę”. MISIE otrzymały również gustowne słoiczki  

z miodem i nasiona roślin miododajnych, które po wysianiu na wiosnę będą prawdziwym 

pożytkiem dla polskich pszczół (poprosimy o pomoc Panią Izę z lokalnej Ziołowsi). Aby 

zainteresować  dzieci bliżej tematyką związaną z pszczołami przybył kolejny gość- Pan Marek 

Gryczka, który od ponad 20 lat prowadzi pasiekę na terenie gminy Pępowo. Nie można 

zapomnieć o wizycie sympatycznych sąsiadów. Dzieci z grupy JEŻYKI także przyszły w tym 

dniu z laurkami i pięknymi życzeniami. Uczestniczyły w spotkaniu z Panem Markiem Gryczką. 

Wielką radość wśród przedszkolaków wywołały dwa kolejne MISIE: ogromna, pluszowa 

maskotka wręczona przez rodziców (ustalono, że w najbliższym czasie zostanie 

przeprowadzony konkurs na imię dla nowego przyjaciela) oraz prześliczny i przepyszny tort  

w kształcie misia przygotowany przez Panią Arletę Kmieciak- babcię naszego Dawida.  

Po wspólnym spotkaniu przy stole przyszedł czas na zabawę. Ostatnią część uroczystości 

wspaniale poprowadził Pan Leszek Żelazny. Były jeszcze drobne upominki dla każdego 

dziecka. Szczególne podziękowania należą się rodzicom, którzy bardzo zaangażowali się  

w organizację grupowego święta: Pani Andżelice Czapla Skrzypczak i Pani Karolinie 

Małeckiej. Dziękujemy również sponsorom, dzięki którym przedszkolne święto zyskało 

wyjątkową oprawę. Pluszowego misia ufundowała firma Zabawkarstwo Marian Woźniak  

z Kalisza, za adopcję pszczółek dziękujemy Agencji Reklamowej ANGEL z Pępowa, miód 

podarowało Specjalistyczne Gospodarstwo Pasieczne z Otmuchowa, pierniki - cukiernia Pana 
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Andrzeja Józiaka z Krobi, słodkie mleko i breloczki - Spółdzielnia Mleczarska z Gostynia, 

ozdoby- Galeria Kwiatów z Pępowa. Dokumentację fotograficzną wydarzenia wykonał  

Pan Adam Jarczewski i Pan Michał Knuła. Sześcioletnie MISIE zyskały również nowych 

przyjaciół, którym podziękowano za pomocą okolicznościowych dyplomów. 
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Ewa Matyla, Arleta Sierszulska 
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MISIE Z MIKOŁAJEM 

Orszak Świętego Mikołaja zawitał w tym roku  na II piętrze naszej szkoły już  

5 grudnia. Mikołaj odwiedził przedszkolną grupę  MISIÓW- były piękne życzenia, wspólne 

odśpiewanie piosenki oraz upominki od szkolnej i grupowej Rady Rodziców. Wręczając 

wszystkim  prezenty Nasz Gość nie zapomniał również o Paniach- i nie były to rózgi! 

Serdecznie dziękujemy za miłą wizytę i wprowadzenie nas w świąteczny nastrój. Natomiast  

6 grudnia 2016 roku MISIE wraz z wychowawczynią skorzystały z mikołajkowego zaproszenia 

GOK w Pępowie. Dzieci obejrzały wesołe i pouczające przedstawienie zatytułowane ,,Zajęcza 

chatka”. Po spektaklu ponownie spotkały Świętego Mikołaja ze słodkimi niespodziankami  

dla wszystkich ufundowanymi przez pępowski Ośrodek Kultury. W drodze powrotnej 

przedszkolaki odwiedziły szopkę w centrum Pępowa już gotową na czas nadchodzących Świąt 

Bożego Narodzenia.  

 

Arleta Sierszulska, Ewa Matyla 
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W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU 

Wreszcie nadszedł długo oczekiwany czas Bożego Narodzenia. Dzieci z grupy 

przedszkolnej MISIE poświęciły sporo czasu na świąteczne przygotowania: uczyły się wierszy, 

kolęd i pastorałek, wykonały różnorodne ozdoby i przybrały salę w oczekiwaniu na ważnego 

Gościa. Atmosfera świętowania  dopisała wspaniale. Było spotkanie przy wspólnym stole, 

łamanie się opłatkiem i składanie życzeń, wspólne śpiewanie kolęd. Dla dzieci  

to radosne, napełnione emocjami, ale też ważne pod względem edukacyjnym dni. 

 

 

Arleta Sierszulska 
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PODZIĘKOWANIE 

Grupa przedszkolna MISIE wraz z wychowawczynią Arletą Sierszulską serdecznie 

dziękują Paniom Andżelice Czapla Skrzypczak i Karolinie Małeckiej za wspaniałe 

zorganizowanie Święta Misia. Dziękujemy również MISIOWYM  PRZYJACIELOM, którzy 

uświetnili i wzbogacili swoją pasją i umiejętnościami tą  niecodzienną uroczystość. Do grupy 

MISIOWYCH  PRZYJACIÓŁ przystąpiło zacne grono: Pani Maria Szelągowska, Pani Emilia 

Tworkowska (bibliotekarki z Gminnej Biblioteki w Pępowie), Pan Marek Gryczka 

(pszczelarz), Pan Leszek Żelazny(dyrektor GOK w Pępowie i nauczyciel w naszej szkole) oraz 

Agencja Reklamowa ANGEL(sponsor adopcji pszczół dla przedszkolaków). Dziękujemy 

również sponsorom, dzięki którym przedszkolne święto zyskało wyjątkową oprawę. 

Pluszowego misia ufundowała firma Zabawkarstwo Marian Woźniak z Kalisza, za adopcję 

pszczółek dziękujemy Agencji Reklamowej ANGEL z Pępowa, miód podarowało 

Specjalistyczne Gospodarstwo Pasieczne z Otmuchowa, pierniki- cukiernia Pana Andrzeja 

Józiaka z Krobi, słodkie mleko i breloczki- Spółdzielnia Mleczarska z Gostynia, ozdoby- 

Galeria Kwiatów z Pępowa. Dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy! 

Arleta Sierszulska 
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Z życia klas I-III 
 

KONKURS - „ZAWSZE BEZPIECZNIE” 

 
Uczniowie klas I-III edukacji wczesnoszkolnej, po spotkaniach z policjantami, wzięli 

udział w konkursie plastycznym pt. ”Zawsze bezpiecznie” zorganizowanym przez Komendę 

Powiatową Policji w Gostynia. Do konkursu przystąpiło wielu uczniów, którzy wykazali się 

pomysłowością i dużą wyobraźnią. Dzięki dowolnej technice wykonania, prace były ciekawe, 

kolorowe i niezmiernie trudno było wyróżnić te najciekawsze. Do etapu powiatowego, szkolna 

komisja konkursowa wybrała 12 prac, które wysłano do Komendy Powiatowej Policji  

w Gostyniu. 

 

 

Paweł Andrzejewski  



Życie Szkoły. Nr 66 Cz.1. Listopad- grudzień  2016 

 

30 
 

LEKCJA PATRIOTYZMU 
 

Małe flagi rozdajemy, 

bo przypomnieć wszystkim chcemy, 

że już jutro, ku radości 

mamy Dzień Niepodległości! 

 

Po raz trzeci, wpisany w tradycję naszej szkoły, odbył się happening patriotyczny 

ulicami Pępowa. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej i oddziały 6- latków, wraz  

z nauczycielami, wyszli z budynku szkoły z biało- czerwonymi chorągiewkami. Chcieli 

mieszkańcom Pępowa przypomnieć o jutrzejszym święcie naszej Ojczyzny. Mali patrioci 

odwiedzili urzędy, zakłady pracy, sklepy, plebanię a napotkanym przechodniom wręczali małe, 

biało – czerwone flagi. Mile zaskoczeni Pępowianie, dziękowali za lekcję patriotyzmu małym 

Polakom. Przemarszowi towarzyszył wóz strażacki, z którego głośników rozlegały się dźwięki 

żołnierskich pieśni. Marsz nie miałby takiej oprawy, gdyby nie pomoc p. Grzegorza 

Wabińskiego i strażaków OSP Pępowo, którym serdecznie dziękujemy. 
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Wychowawczynie klas I-III SP  
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„U JAK UL” - NAUKA PRZEZ DOŚWIADCZENIE 
 

"Chwaliła się raz rzepa przed całym ogrodem, 

że jest bardzo smaczna z miodem. 

Na to miód się odezwie i tak jej przygani: 

A ja jestem smaczny i bez pani!”  

 

Jan Brzechwa 

 

Przy okazji tematu „U jak ul” uczniowie klasy pierwszej mieli przyjemność 

uczestniczenia w wyjątkowej lekcji. Odwiedziła nas pani Justyna – pszczelarka. W niezwykle 

interesujący sposób opowiedziała dzieciom o swoim zajęciu, prezentując przy tym atrybuty 

pszczelarza. Dzieci mogły dotknąć, a nawet przymierzyć niektóre z nich. Były zagadki,  

na które uczniowie chętnie odpowiadali. Nie zabrakło konkursu, który polegał na jak 

najszybszym zjedzeniu miodu z talerza, bez użycia rąk. Towarzyszyło temu wiele emocji  

i słodkich uśmiechów J Uczniowie otrzymali naklejki z nazwami różnych rodzajów miodu, 

które wkleili do zeszytów obok wierszyka „Pszczółka”. Pani pszczelarka przygotowała  

dla Nas niespodzianki w postaci słoiczków z miodem, którymi delektowaliśmy się  

przy wspólnej degustacji. Wspólnie podziękowaliśmy pani Justynie i mamy nadzieję,  

że jeszcze Nas odwiedzi. 
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                Joanna Grobelna  

 

 

 

 

PATRIOTYCZNIE - 11 LISTOPADA 
 

 

W listopadzie, również w świetlicy, zapanowała atmosfera związana z Dniem 

Odzyskania Niepodległości. Nasze symbole narodowe - godło wyklejaliśmy plasteliną, - flagę 

wykonaliśmy metodą wydzieranki z gazety. Poznaliśmy historię powstania hymnu Polski 

„Mazurka Dąbrowskiego”- kolejnego symbolu. Śpiewaliśmy hymn państwowy oraz inne pieśni 

patriotyczne. 
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Opiekunowie świetlicy 

 

KONKURS PLASTYCZNY "BARWY JESIENI" 

 

 Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. "BARWY JESIENI" odbyło się  

28 listopada br. Celem konkursu było  inspirowanie twórczości plastycznej dzieci. Cieszył się 

on wśród dzieci dużym powodzeniem. 

Na konkurs wpłynęło 105 prac . Wszystkie prace były wyeksponowane na II SP. Jury spośród 

wszystkich prac wyłoniło 31 laureatów i 12 uczniów wyróżniło. Otrzymali oni nagrody  

i piękne, kolorowe dyplomy. Pozostali uczestnicy konkursu dostali drobny upominek. 

Gratulujemy wszystkim artystom.  Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim uczniom, 

rodzicom, Radzie Rodziców oraz sponsorom za pomoc w realizacji konkursu. 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimkbTG6bnRAhVCXiwKHW3QD7oQjRwIBw&url=http://pl.depositphotos.com/7150018/stock-photo-autumn-leaves-and-chestnuts.html&psig=AFQjCNHXZs-t4S5XvsNEMUOo79DnlHI5Lw&ust=1484214840981310
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Maria Tomczak, Joanna Grobelna, Lidia Machowska 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

 

25 listopada swe święto obchodziły pluszowe misie – najpopularniejsze zabawki, 

kojarzące się z beztroskim dzieciństwem. Z tej okazji grupa sześciolatków i uczniowie klas  

I – III zostali zaproszeni na zajęcia czytelnicze. Spotkania odbyły się w holu nauczania 

wczesnoszkolnego, gdzie powstała „Misiowa Kraina”. 

Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną o historii pluszowych niedźwiadków, 

wysłuchali bajki Marii Kownackiej pt. „Stary, zielony miś” oraz układali misiowe puzzle. 

Wiele radości sprawiła zabawa „Jaka to melodia” podczas, której rozpoznawali piosenki  

ze znanych bajek dla dzieci. Najmłodsi chętnie też rysowali pluszaka z zamkniętymi oczami. 

Niespodzianką były misie wjeżdżające na hulajnodze. 

Na pamiątkę spotkania uczniowie pozowali w „portrecie” misia. 
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Ewa Fabisiak, Bernadeta Kaźmierczak 
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ODWIEDZINY MIKOŁAJA 

Tradycyjnie grudzień jest miesiącem, w którym obchodzimy mikołajki. W tym roku 

Mikołaj również nie zawiódł i wraz ze śnieżynkami odwiedził uczniów naszej szkoły.  

Nie zapomniał też o dzieciach realizujących nauczanie indywidualne. Oczywiście nie przybył 

z pustymi rękami, ale z workiem pełnym prezentów. Każdy z  naszych podopiecznych otrzymał 

słodki upominek i pozował do wspólnego zdjęcia przy pięknej, szkolnej choince. Panowała 

bardzo radosna atmosfera i ciężko było się rozstać z tak miłym gościem. Wiedzieliśmy jednak, 

że inne dzieci też czekały na jego odwiedziny. I tak, z kolędą na ustach pożegnaliśmy Mikołaja.  

Dziękujemy Ci Święty Mikołaju za Twoją obecność i wielkie serce. Mamy nadzieję,  

że za rok znów z nami będziesz. 

 

Zespół nauczycieli kształcenia specjalnego 

 

MIKOŁAJKI W GOK 

Z okazji mikołajek, dyrektor GOK, zaprosił dzieci do wspólnej zabawy z Teatrzykiem 

Krak-Art z Krakowa. Na godzinny spektakl przybyli uczniowie ze szkoły podstawowej,  

z klas 1-3, wraz z opiekunkami. Widownia wyglądała ślicznie – wszyscy mieli na głowach 

mikołajkowe czapeczki. Przedstawienie miało tytuł „ W zajęczej chatce”. Po spektaklu  

do dzieci przybył Mikołaj ze Śnieżynką i poczęstował maluchy czekoladowym 

gwiazdorkiem. Słodkości zostały ufundowane przez GOK, ponadto dzieci otrzymały 

również cukierki zasponsorowane przez p. Sołtys i Radę Sołecką. 
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Potem przeszliśmy na plac koło GOK-u, by obejrzeć pępowska szopkę.  

 

Wychowawczynie klas edukacji wczesnoszkolnej 

SZLACHETNA PACZKA PO RAZ PIĄTY 

Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Szlachetna 

Paczka”. Głównym założeniem akcji jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy.  

W ramach Szlachetnej Paczki docieramy z pomocą do rodzin najbardziej potrzebujących,  

w szczególności do rodzin wielodzietnych oraz do osób starszych i samotnych. W tym roku 

koordynatorkami akcji na terenie naszej szkoły były Panie: Lidia Muszyńska, Ewa Fabisiak 

i Alicja Olszak. 

W ramach akcji uczniowie przynosili artykuły spożywcze, środki czystości, odzież,  

oraz artykuły papiernicze dla wybranej przez szkolnego koordynatora rodziny. Podarunki 

przyniesione przez uczniów, oraz te zakupione za pieniądze zebrane do skarbonek, zostały 

spakowane, opisane i przekazane do magazynu w Gostyniu. Razem zebraliśmy 52 paczki! 

W zamian nasza szkoła otrzymała dyplom gratulacyjny za udzieloną pomoc. 

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy w tym roku włączyli się  

w przygotowanie Szlachetnej Paczki. Szczególnie dziękujemy Rodzicom naszych uczniów, 

którzy w największym stopniu przyczynili się do powstania paczki dla rodziny w potrzebie. 

Podziękowanie składamy również Dyrekcji, Nauczycielom i Pracownikom naszej szkoły 

oraz uczniom. Dziękujemy właścicielom firmy transportowej Agro-Trans, Państwu 

Agnieszce i Piotrowi Łagódkom oraz Pani Alicji Skowrońskiej i Panu Marcinowi 

Kaczmarkowi za zorganizowanie transportu tych paczek do Gostynia. 
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Mądra pomoc- to główne założenie Szlachetnej Paczki. Dzięki Wam mogliśmy  

po raz kolejny pomóc! 

 

 

 

Alicja Olszak 
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ODBLASKOWA KLASA 

 

 We wrześniu firma KONDO Plus zaprosiła wszystkie przedszkola i szkoły do udziału 

w konkursie ODBLASKOWA KLASA. Aby wziąć w nim udział, wystarczyło do 23 

października wysłać zdjęcie swojej klasy lub grupy przedszkolnej w odblaskowych 

akcesoriach. Mogło być ono zabawne, nietuzinkowe. Organizatorzy postawili na kreatywność 

nauczycieli i wychowawców. Celem konkursu była popularyzacja akcesoriów odblaskowych 

wśród dzieci. Natomiast szkole dał możliwość wykazania, że nie tylko uczy, ale również dba  

o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, zwłaszcza w drodze do i ze szkoły/przedszkola.  

 Napłynęło 230 zgłoszeń od szkół i przedszkoli w całym kraju. Również przedszkolaki  

i uczniowie edukacji wczesnoszkolnej naszej szkoły wzięły w nim udział. Ze względu na dużą 

ilość nadesłanych prac i bardzo wysoki ich poziom organizatorzy ogłosili II etapu konkursu. 

Wszystkie zgłoszone zdjęcia zostały opublikowane na profilu Facebook i oddano głos w ręce 

internautów. Zdjęcia, które zbiorą najwięcej polubień, otrzymają wyjątkowe nagrody. 

Trzydziestego listopada 2016r. nastąpiło rozstrzygnięcie głosowania. 

 Okazało się, że fotografia uczniów klasy 2c zajęła czwarte miejsce w kraju. Na sukces 

złożyła się praca wielu osób. Podziękowania należą się rodzicom, którzy przywieźli swoje 

pociechy w niedzielny wieczór do Pępowa na kasztanówkę. Oprócz tego gremialnie oddali 

głosy na nasze zdjęcie. Zaangażowali do tej akcji również bliskich i znajomych. Słowa uznania 

należą się dla mamy Kacpra – pani Elżbiety Twardowskiej za wykonanie, z własnej inicjatywy, 

odblaskowej planszy, która informowała do której klasy chodzimy. Artystyczne zdjęcie 

wykonała pani Karolina Grześkowiak, za co również dziękujemy.  

 Miłą niespodzianką była nagroda – voucher na kwotę 200zł oraz zawieszki odblaskowe 

dla każdego ucznia. Za wygrane pieniądze został zakupiony wąż spacerowy – również 

odblaskowy!  

 Udział w konkursie i wygrana sprawiła drugoklasistom i wychowawczyni ogromną 

radość. Warto brać udział w konkursach! 

 

 

 

 

 

 



Życie Szkoły. Nr 66 Cz.1. Listopad- grudzień  2016 

 

43 
 

 

 

 

 

 

 
 



Życie Szkoły. Nr 66 Cz.1. Listopad- grudzień  2016 

 

44 
 

 

Nagrodzone zdjęcie 

Beata Kaczmarek 

 

PIERWSZOKLASIŚCI – MALI EKSPERCI ZDROWEGO 

ODŻYWIANIA 
 

 „Lepiej zapobiegać niż leczyć.” 

Hipokrates 

  

O ponadczasowości powyższego cytatu nikogo nie trzeba przekonywać. W programie 

klasy pierwszej też o tym pamiętano, uwzględniając temat „Unikamy chorób”. Ogromny 

wpływ odżywiania na nasze zdrowie, to również znana wszystkim zależność.  

Aby w szczególny sposób zaakcentować rangę zdrowego odżywiania, rodzice wraz  

z wychowawczynią, zaprosili na zajęcia do klasy Ia panią dietetyk Sabinę Mikołajską. 

Warsztaty, które p. Sabina przeprowadziła dla uczniów przerosły wszelkie nasze oczekiwania. 

Pod ogromnym wrażeniem byli zarówno uczniowie, jak wychowawczyni. Natomiast dzieci 

zaskoczyły prowadzącą aktywnością i zaangażowaniem. 

Pisząc w wielkim skrócie – zajęcia zaczęły się od omawiania Piramidy Zdrowego Żywienia. 

Następnie uczniowie poznawali wartości odżywcze posiłków i napoi. Każdy omawiany aspekt 

podparty był przygotowanymi przez prowadzącą produktami. Ogromną ciekawość wzbudziła 

w uczniach przyprawa stewia (każdy mógł ją powąchać), która w znakomity sposób zastępuje 

tradycyjny cukier. Takich przykładów doświadczeń, które uczniowie przeżyli można byłoby  
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tu mnożyć i mnożyć. Nie zabrakło zagadek i ciekawostek. Ponad to każdy uczeń przyniósł  

z domu dwa dowolne produkty, które lubi najbardziej i były one kolejno omawiane.  

Pani dietetyk przeprowadziła również krótkie zajęcia o charakterze ruchowym  

oraz plastycznym. Wszystko oczywiście powiązane było z tematem zdrowego odżywiania. 

Sądzę, że po takiej lekcji trudno będzie nie zmienić złych nawyków odżywiania. 

 

          

Joanna Grobelna 
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OZDOBA CHOINKOWA – „ZŁOTY DZWONECZEK" 

 

 Co roku w miesiącu grudniu dzieci z edukacji wczesnoszkolnej oraz oddziałów 

przedszkolnych ubierają choinkę własnoręcznie wykonanymi ozdobami. W tym roku  

na choince zawiesiły "złoty dzwoneczek". Było ich aż 140. Prace cechowała oryginalność, 

zastosowanie różnorodnych materiałów i pomysłowość w ich połączeniu. 

 Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami oraz kolorowankami  

o tematyce świątecznej. 

Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim uczniom, rodzicom, Radzie Rodziców  

oraz sponsorom za pomoc w realizacji konkursu. 
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Maria Tomczak 

Lidia Machowska 

 

ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ…- W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Grudzień to czas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Rozmawialiśmy na temat 

tradycji związanych z okresem świątecznym. Wspólnie wycinaliśmy gwiazdki, wykonaliśmy 

różnymi technikami choinki. Mikołaje, anioły, bałwanki przez nas wykonane ozdobiły naszą 

salę. Wykonaliśmy różne ozdoby świąteczne, gwiazdki, papierowe bombki, łańcuchy  

na choinkę, kolorowaliśmy obrazki o tematyce świątecznej. Śpiewanie piosenek 

świątecznych i kolęd umilało nam czas. Zawitała do nas „Pani Choinka”, którą 

przyozdobiliśmy bombkami i śnieżnymi kamykami. 
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Opiekunowie świetlicy 
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„DOBRZE WIDZI SIĘ TYLKO SERCEM” 

 

21 grudnia 2016 roku, uczniowie klas drugich z wychowawczyniami, zaprosili 

Dyrekcję, nauczycieli oraz swoje koleżanki i kolegów na świąteczne przedstawienie. 

Scenariusz spektaklu został oparty na motywach utworu Oskara Wilda „Szczęśliwy Książę”. 

Akcja przedstawienia rozgrywała się w pięknym Pępowie. Na placu wójt odsłonił pomnik 

księcia. Książę rozpłakał się na widok biednych, chorych i nieszczęśliwych mieszkańców.  

Z pomocą jaskółek rozdał im swoje kosztowności: koronę, miecz, łańcuch i zbroję.  

W nagrodę za dobre uczynki otrzymał ludzkie serce. To uczyniło go szczęśliwym. Występ 

młodych artystów został nagrodzony gromkimi brawami. Po południu swoje pociechy 

oglądali i oklaskiwali rodzice i bliscy. Życzymy wszystkim, by byli zawsze tak szczęśliwi, 

jak książę, bo „dobrze widzi się tylko sercem”. 
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Beata Kaczmarek, Violetta Rolnik, Alicja Olszak 
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