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Niezwykły koncert w rytmie flamenco 

 

           W piątek, 20 stycznia uczniowie klas 4-6  wzięli udział w koncercie muzycznym        

pt. „Świat muzyki flamenco” zorganizowanym przez Łódzkie Biuro Koncertowe WIRTUOZ. 

Podczas koncertu dzieci  poznały   historię flamenco, dowiedziały  się, że flamenco to nie 

tylko taniec, ale także  muzyka, śpiew, strój i odpowiednie zachowanie.  Artyści 

zaprezentowali  instrumenty muzyczne charakterystyczne dla tego rodzaju muzyki: gitarę 

flamenco i gitarę klasyczną.  Niewątpliwą atrakcją był występ tancerki, która  pokazała 

dynamiczny, pełen ekspresji taniec andaluzyjski z kapeluszem, chustą i wachlarzami. 

Uczniowie zostali również zaproszeni do zabawy – uczyli się podstawowych kroków 

flamenco, a także rozpoznawali melodie znane z bajek i filmów.  

 

 

                                                                                                                                Joanna Góźdź 
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                                                     FERYJNE GRANIE 

 

 Dwa dni trwały zmagania uczniów ZSSPiG w Pępowie, którzy rywalizowali               

w Mistrzostwach Szkoły w halowej piłce nożnej. W pierwszym dniu na parkiet wybiegli 

uczniowie klas IV – VI. W tej kategorii wiekowej w rywalizacji uczestniczyło siedem 

zespołów,  które zostały podzielone na dwie grupy. Oto klasyfikacja końcowa: 

1. Danonki – VIa 
2. Gumisie – Va 
3. FC Minionki – IVc 
4. Dziewczyny Mix 
5. IVb 
6. SSP Skoraszewice 
7. FC Żelki - Vb 

 Drugiego dnia turniej rozegrali uczniowie gimnazjum. Zawody cieszyły się dużym 

zainteresowaniem, ponieważ do sportowych zmagań przystąpiło aż siedem drużyn. 

Rywalizacja była bardzo zacięta, ale wszystko przebiegało w czysto sportowej atmosferze. 

Tabela końcowa klas gimnazjalnych: 

1. III A 
2. II A 
3. III C 
4. I B 
5. I C 
6. II C i II A(dziewczyny) 
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 Turnieje piłki nożnej halowej podczas ferii odbywają się w naszej szkole od kilku lat. 

Celem rozgrywek jest to, aby dzieci i młodzież miały możliwość aktywnego spędzenia czasu 

w dni wolne od nauki. Najważniejsza była dobra zabawa i to udało się osiągnąć. 

Reprezentacje klas po rozgrywkach otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy,                  

które wręczyła Dyrektor Szkoły Pani Cyryla Krajka. 

Marcin Kaczmarek                                    

 

              Walentynkowy czar 
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                 Dnia 10 lutego 2017 r. kilkoro uczniów poświęciło ostatni dzień  ferii zimowych, 

aby upiększyć naszą szkołę i przygotować tradycyjną wystawę walentynkową.  Najbardziej 

aktywni członkowie koła rękodzielniczego „Złote rączki” z zapałem przystąpili do pracy. 

Było wiele rzeczy do wykonania.  Nikt nie narzekał na nudę, a praca szła nam szybko              

i sprawnie.  Nad całością czuwały panie: Elżbieta Andrzejewska i Zuzanna Neuhoff – Ley. 

Kiedy skończyliśmy, byliśmy zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi, ponieważ efekt był 

zaskakujący. Wystawa, zdaniem wielu osób, jest bardzo piękna, co nas bardzo cieszy,       

gdyż    w jej przygotowanie włożyliśmy mnóstwo pracy. Znaleźć na niej można: kartki 

walentynkowe wykonywane różnymi technikami, pudełka i torebki na drobne upominki, 

ramki na zdjęcia, ręcznie szyte serduszka i tulipany oraz piękne, walentynkowe drzewka,       

a także   dodające uroku czerwone świece. Do obejrzenia wystawy, która jak zawsze mieści 

się na  I piętrze szkoły podstawowej, zaprosiliśmy  wszystkich uczniów, pracowników            

i gości odwiedzających naszą szkołę. 

 

              Autorami walentynkowej scenografii są: Aleksandra Małecka, Dagmara Gleń, Beata 

Kandzierska, Oliwia Błaszyk, Aleksandra Chudzińska, Aleksandra Neuhoff – Ley i Mikołaj 

Wojtkowiak. 

                                                                                                      Ola Chudzińska    kl.IIIc 
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Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego – etap rejonowy 

 

            17 lutego w Szkole Podstawowej nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi  w Lesznie odbył 

się etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów szkół 

podstawowych. W konkursie  wzięło udział 102 uczniów, reprezentujących kilka powiatów 

naszego województwa, m.in. powiaty gostyński, rawicki, kościański, grodziski. Naszą szkołę 

godnie reprezentowała Julia Kołodziejczak z klasy VIb. Test konkursowy wymagał 

znajomości kilku książek i filmu – każdy uczestnik musiał wcześniej zapoznać się    z tymi 

pozycjami.  Problematyka konkursu była związana z wolontariatem   i funkcjonowaniem osób 

niepełnosprawnych w społeczeństwie. Mimo że Julii nie udało się awansować do etapu 

wojewódzkiego, to i tak odniosła sukces!!! Uzyskała bardzo dobry wynik, który może jedynie 

zachęcać do dalszego rozwijania swoich pasji, zwłaszcza   w dziedzinie języka polskiego. 

                                                                                                                                Joanna Góźdź 

 

 

 
Wojewódzki Konkurs Matematyczny – etap rejonowy      

 

W dniu 23 lutego 2017 roku odbył się etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu 

Matematycznego dla uczniów szkół  podstawowych. Z naszej szkoły wzięło w nim udział 

dwoje szóstoklasistów – Julia Kołodziejczak z klasy 6b oraz Sławomir Michalski z klasy 6a. 

Konkurs miał miejsce w miejscowości Kaszczor. Uczestnicy rozwiązywali trudne zadania 

wymagające logicznego myślenia oraz ogromnej wiedzy. Pracowali wytrwale, z wielkim 

zaangażowaniem i ambicją podchodzili do zadań. Niestety,  nie udało im się przejść do etapu 

wojewódzkiego.  

Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań matematycznych, uwrażliwienie     

na problematykę zadaniową, zachęcanie uczniów do poznawania zasad zdrowej rywalizacji.  
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Gratulujemy uzyskanych wyników i życzymy dalszych sukcesów! 

 

Kamila Dzierżgowska 

Marzena Matysiak  

 

 

VIII Ogólnopolski Bieg Katyński w Pępowie 

 

W piątek, 7 kwietnia 2017 r. w Pępowie odbędzie się VIII Ogólnopolski Bieg 

Katyński. W tym roku  obchodzimy 77. rocznicę zbrodni katyńskiej. Aby godnie uczcić 

pamięć naszych rodaków pomordowanych na „nieludzkiej ziemi”, a jednocześnie zachęcić 

dzieci i młodzież, by hartowały swego ducha i ciało poprzez sportową rywalizację, pragniemy 

zaprosić wszystkich do udziału w sportowo – historycznym przedsięwzięciu, jakim jest Bieg 

Katyński w Pępowie. 
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Biegi będą się rozpoczynać i kończyć na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury    

obok posadzonych tam „katyńskich dębów”. W zawodach startować będą uczniowie Zespołu 

Szkół w Pępowie. Spodziewamy się, że licznie dotrą na nie również zawodnicy z  innych 

szkół naszego powiatu i regionu. Łącznie przewidujemy udział ok. 400 uczestników. 

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowe plakietki i posiłek, zwycięzcy – medale       

i nagrody. Na zakończenie odbędzie się masowy bieg rekreacyjny, bez ograniczeń 

wiekowych, dla wszystkich miłośników biegania. Wszyscy uczestnicy tego biegu otrzymają 

pamiątkowe dyplomy oraz  wezmą udział w losowaniu nagród.  

 

 

Program zawodów 

7. 04. 2017 r. ( piątek ) 

godz.9:30 – 11:30 – przyjazd ekip, wydawanie kart startowych 

godz.11:20 – zbiórka uczestników do otwarcia 

godz. 11:30 – uroczyste otwarcie 

godz. 11:45 – rozpoczęcie zawodów 
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 dziewczęta/kobiety chłopcy/mężczyźni 

rocznik 2006 i młodsi/sze (SP) 1000 m 1000 m 

roczniki 2005 - 2004 (SP) 1000 m 1000 m 

roczniki   2003 - 2002 (Gimn.)  1500 m 1500 m 

rocznik 2001 (Gimn.) 1500  m 1500 m 

 

Długość biegu podano w przybliżeniu. 

 

Około godz.13:45 – zakończenie zawodów, wręczenie nagród oraz masowy bieg rekreacyjny 

 

           Zainteresowanych prosimy o kontakt (ZSSPiG w Pępowie, ul. Powstańców Wlkp. 44, 

63 – 830 Pępowo, tel. 65 5736124, fax. 655736518, email: sekretariat@zspepowo.edu.pl)          

i jak najszybsze potwierdzenie udziału w VIII Biegu Katyńskim w Pępowie. Szczegółowy 

regulamin biegu dostępny jest w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej Zespołu Szkół 

SPiG w Pępowie oraz www.skspepowo.cba.pl. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAWODACH ! 

Mirosława Bigaj 

Jacek Migdalski 

 

	

 
 

Redakcja, opracowanie i skład komputerowy: Joanna Góźdź, 
Marlena Wachowiak 

Teksty: Grono Pedagogiczne 

Patronat: Dyrektor Zespołu Szkół 

Cyryla Krajka	

	


