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Ogromny sukces Marysi!!! 
 

         To, że piłka nożna jest sportem nie tylko dla mężczyzn, udowodniły dziewczyny z klubu 

sportowego KA4 resPect Krobia. To właśnie w tej drużynie trenuje uczennica V klasy Szkoły 

Podstawowej  w Pępowie – Maria Fabisiak. 

          Klub z Krobi, w składzie którego znajduje się nasza uczennica, brał udział                          

w tegorocznych rozgrywkach „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”.  W drodze                 

 do finału, który rozgrywany był na Stadionie Narodowym, drużyna Łukasza Walczaka 

odniosła komplet zwycięstw. W finałowej rozgrywce dziewczyny z KA4 resPect spotkały się            

z drużyną UKS Ząbkovia Ząbki z województwa mazowieckiego. Po bardzo emocjonującym 

spotkaniu zawodniczki z Krobi przegrały 2:1. Warto zaznaczyć, iż honorowe trafienie                  

dla  zespołu   reprezentującego    województwo     wielkopolskie zanotowała Maria Fabisiak.   

 Dla dziewczyn był to ogromny sukces. Przyjemność zagrania na Stadionie Narodowym                    

 i możliwość spotkania znanych     osobistości, m.in. Zbigniewa  Bońka, na     długo pozostaną               

 w ich pamięci. Jesteśmy dumni z Marysi, że uczestniczyła w takim wydarzeniu. 
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                                                                    Gratulacje!!! 

Marcin Kaczmarek  

 
Wycieczka do Warszawy 

  

           4 maja br. grupa uczniów z klas 4b i 4c wraz z opiekunami udała się na dwudniową 

wycieczkę do stolicy. 

            Pierwszą  atrakcją  był stadion PGE Narodowy. Uczniowie przeszli   trasą     piłkarską          

i poznali miejsca, gdzie przebywali najlepsi  piłkarze polscy i światowi. Odwiedzili szatnie 

zawodników, salę konferencyjną oraz miejsce transmisji telewizyjnych. Na zakończenie 

zobaczyli stadion w pełnej okazałości z punktu widokowego oraz zakupili „piłkarskie 

pamiątki”. 
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            Kolejne godziny upłynęły uczniom na zwiedzaniu warszawskiej Starówki. Zobaczyli 

Zamek Królewski, Kolumnę Zygmunta III Wazy oraz Katedrę św. Jana Chrzciciela. Dalej 

dotarli do  Starego Miasta, gdzie znajduje się jeden z najważniejszych symboli Warszawy – 

pomnik  Syrenki. Następnie  spacerkiem   przemierzyli   uliczki   warszawskiej     Starówki,      

przy których znajdują się najpiękniejsze i niezwykle urokliwe kamienice. Obowiązkowo 

młodzi turyści zrobili pamiątkowe zdjęcie przy Pomniku Małego Powstańca, którego  znali  

wcześniej z lekcji historii. Po drodze zobaczyli również: Kościół św. Anny, Pałac Prezydencki 

oraz gmachy Uniwersytetu Warszawskiego. Wiele radości sprawiły uczniom multimedialne 

„Ławeczki Chopina”, które wygrywały muzykę wielkiego kompozytora. Zwiedzanie 

historycznych miejsc Warszawy zakończyli na Placu Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego 

Żołnierza. 

 

           Tego dnia ostatnim punktem programu była wizyta w Narodowym Banku Polskim – 

Centrum Pieniądza. Jest to nowoczesna placówka edukacyjna ukazująca dzieje pieniądza         

oraz jego rolę na tle gospodarczo – społecznej historii świata i Polski. Uczniowie dowiedzieli 

się tam o zabezpieczeniach współczesnych banknotów, próbowali  odróżnić oryginał                            

od  falsyfikatu  oraz podnieść sztabkę złota. Korzystali tam z wielu  interaktywnych   wystaw            

 i symulatorów, poznając najważniejsze zagadnienia ekonomiczne. Nauczyli się również 

korzystać z bankomatu, uzyskując certyfikat. Po dniu pełnym wrażeń udali się do Hotelu 
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Groman pod Warszawą, gdzie spędzili miły wieczór w towarzystwie koleżanek i kolegów         

oraz zbierali siły na następny, ekscytujący dzień. 
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            Kolejny dzień uczniowie rozpoczęli od wizyty w Centrum Nauki Kopernik. Był  to 

bardzo wyczekiwany punkt programu. Jest to interaktywna wystawa, na której znajduje się 

około 340 eksponatów w sześciu galeriach tematycznych. Młodzi naukowcy mogli  tam 

samodzielnie eksperymentować  i wyjaśniać zawiłości świata. Po wielu naukowych wrażeniach 

wycieczkowicze udali się do Teatru Lalka, gdzie   od „kuchni” poznali tajniki sztuki teatralnej. 

Zostali zaproszeni w miejsca niedostępne na co dzień dla przeciętnego widza. Stanęli                     

na deskach sceny, zwiedzili garderoby aktorów       oraz pracownie - lalkarską                                  

i konstruktorską. Mogli również przyglądać się charakteryzacji aktorki, która wcielała się        

w rolę wiedźmy. Wizyta ta była nowym doświadczeniem  dla uczniów, którzy rzadko mają 

okazję widzieć tak nietypowe miejsce. Ostatnią  atrakcją wycieczki był Pałac Kultury i Nauki. 

Czwartoklasiści wjechali na taras widokowy „szybką windą” i podziwiali stolicę z lotu ptaka. 

Stamtąd  metrem wrócili  do autokaru i wyruszyli w drogę powrotną do domu. 

     

         Niestety, wszystko co dobre, szybko się kończy. Późnym wieczorem zmęczeni,                   

ale zadowoleni wrócili do Pępowa. Wszyscy uczniowie uznali, że wycieczka była bardzo udana  

i na długo pozostanie w ich pamięci. 

Fragmenty wypowiedzi uczniów: 

[…] Kiedy dojechaliśmy do celu, zwiedziliśmy Stadion Narodowy. Po tej atrakcji poszliśmy           

na Stare Miasto. Zobaczyliśmy Zamek Królewski i Kolumnę Zygmunta. Później zobaczyliśmy 

słynną warszawską  Syrenkę, Pomnik  Małego  Powstańca  i  Grób  Nieznanego  Żołnierza.   
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Pod koniec dnia udaliśmy się do Centrum Pieniądza, w którym dowiedzieliśmy się między 

innymi, jak odróżnić banknot fałszywy od prawdziwego. Po tak ciekawie spędzonym dniu 

zakwaterowaliśmy się w Hotelu Groman.      

Ania Baranowska kl. IVb 

 

[…] Zaraz po posiłku udaliśmy się do Centrum Nauki Kopernik, gdzie mogliśmy robić  

doświadczenia i dowiedzieć się wielu ciekawostek z różnych dziedzin nauki. Śmiało mogę 

stwierdzić, że na tym etapie wycieczki najbardziej podobała mi się atrakcja „Ratuj lub giń”, 

gdzie mogliśmy poczuć się jak na prawdziwym statku […] 

Wiktoria Hauza kl. IVc 

 

[…] Po „Koperniku”  odwiedziliśmy Teatr Lalka i mieliśmy okazję spotkać się z aktorką, która 

nas oprowadzała i opowiadała o pracy w teatrze. Następnie pojechaliśmy do Pałacu Kultury          

i Nauki, gdzie wjechaliśmy windą na XXX piętro i oglądaliśmy panoramę miasta. Potem 

pojechaliśmy metrem na obiad do restauracji „Warszawskie jedzenie”. Jako że w tym dniu 

przypadał pierwszy piątek miesiąca, nasze wychowawczynie stworzyły nam możliwość 

przyjęcia komunii świętej w jednym z warszawskich kościołów. Po tych dwóch fantastycznych 

dniach, ok. 21.30 przyjechaliśmy na parking szkolny i szczęśliwi rozjechaliśmy się do swoich 

domów. 

 

Aleksandra Gierlik kl. IV b 

[…] Następnego dnia pojechaliśmy do Centrum Nauki Kopernik. Było tam super! Najbardziej 

podobała mi się symulacja tonącego statku. Po „Koperniku” zwiedziliśmy Teatr Lalka, potem 

Pałac Kultury i Nauki. Gdy wyszliśmy, czekała nas przejażdżka metrem. Najbardziej podobał 

mi się wjazd windą na taras widokowy. To była super wycieczka! 

Zuzanna Regulska kl. IV b 

XVII Maraton Matematyczny 
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            6 maja 2017 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XVII edycji powiatowego 

konkursu matematycznego pod nazwą Maraton Matematyczny. Nasi uczniowie uczestniczą               

w nim  już od 8 lat. W bieżącym roku szkolnym zainteresowanie konkursem było ogromne. 

Łącznie wzięło w nim udział blisko 280 osób, w tym 13 naszych gimnazjalistów oraz 14 

uczniów  szóstej  klasy   szkoły    podstawowej.  Młodzi matematycy zmagali się  z zadaniami  

i łamigłówkami z różnych działów matematyki. Uczniowie szkoły podstawowej w ciągu trzech 

godzin     rozwiązywali  trzy   testy,  każdy  po 15   zadań,   natomiast   uczniowie gimnazjum 

w czasie pięciu godzin pięć testów po 15 zadań. Wszyscy  z dużym zaangażowaniem 

przystąpili do konkursu. W tym roku szkolnym najlepszy wynik wśród szóstoklasistów 

osiągnął    Sławomir   Michalski,         uczeń    klasy VIa,   zajmując   trzecie    miejsce, tracąc  

do pierwszego zaledwie 2 punkty. Na wyróżnienia zasługują również uczniowie, którzy 

znaleźli się     w pierwszej dziesiątce: Julia Kołodziejczak  z klasy VIb – miejsce V, Mikołaj 

Maciołka  z klasy VIa – miejsce VII, Dominika Marciniak z klasy VIb – miejsce IX,  Dominika 

Hauza    i Nadia Sudolska – które znalazły się na dziesiątej lokacie ex aequo. Spośród naszych 

gimnazjalistów najwyższy wynik osiągnął Aleksander Olszak z klasy Ia, zajmując IX miejsce. 

Dziękujemy wszystkim naszym uczniom za chęć udziału w konkursie, gratulujemy wyników 

oraz wytrwałości. Liczymy, że w następnym roku szkolnym  grupa ochotników będzie równie 

silna.  

 

Kamila Dzierżgowska                                                                                                               

Marzena Matysiak  
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W Tatrach 

        W  dniach 10-12 maja 2017 r.  uczniowie  klas V a  i V b  uczestniczyli  w  wycieczce    

do Zakopanego. 

Środa, 10.05.2017 r. 

         O godzinie 4.50 zebraliśmy się na parkingu, wsiedliśmy do autokaru, pomachaliśmy 

rodzicom i  opuściliśmy  Pępowo.  Pierwszym  punktem  naszej wyprawy była Wieliczka.        

Tu  zwiedziliśmy  zabytkową  kopalnię  soli.  Pokonaliśmy  800  stopni  i  zeszliśmy 135 m pod 

ziemię, gdzie za sprawą naszego przewodnika poznaliśmy historię i tajemnice kopalni. Solnymi 

korytarzami spacerowaliśmy ponad 4 godziny. Po zwiedzeniu kopalni pojechaliśmy do 

Zakopanego, aby zakwaterować się w hotelu. Zjedliśmy pyszny obiad, a potem kolejką 

wjechaliśmy na Gubałówkę, skąd mogliśmy podziwiać panoramę Tatr i Zakopanego. Ostatnim 

punktem pierwszego dnia naszej wyprawy były Krupówki. Około godziny 20.00 wróciliśmy  

do miejsca naszego zakwaterowania, gdzie spędziliśmy miły wieczór w towarzystwie kolegów 

i koleżanek. 
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Czwartek, 11.05.2017 r. 

       W czwartek przewodnik oprowadził nas po Dolinie Kościeliskiej. Byliśmy w Jaskini 

Mroźnej. Odwiedziliśmy  schronisko Ornak. To była dla nas prawdziwa górska wędrówka. 

Piękne widoki wynagrodziły nam trudy wyprawy. Po powrocie do hotelu, zmęczeni,               

ale zadowoleni,   zjedliśmy  obiadokolację.   Kolejną  atrakcją  tego  dnia był    pokaz    

produkcji i konsumpcja własnoręcznie wykonanych oscypków. Później odpoczywaliśmy           

przy ognisku.       
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Piątek, 12.05.2017 r. 

          To już ostatni dzień pobytu w górach.  Tego dnia mieliśmy okazję zobaczyć remont 

Wielkiej Krokwi. Wjechaliśmy wyciągiem do belki startowej, było to niesamowite przeżycie. 

Większość z nas pierwszy raz jechała wyciągiem. Po emocjach, których dostarczyła nam 

przejażdżka wyciągiem, ruszyliśmy Ścieżką pod Reglami do Doliny Strążyskiej, skąd roztaczał 

się doskonały widok na Giewont. W końcu stanęliśmy przed wodospadem Siklawica.                      

Na   dole  czekał   na  nas   autobus, którym pojechaliśmy na obiad do   hotelu.  Po obiedzie 

zabraliśmy bagaże i udaliśmy się w drogę powrotną do Pępowa. Na miejscu czekali na nas 

stęsknieni rodzice.              

          Wycieczka miała głównie na celu zapoznanie nas ze środowiskiem przyrodniczym 

odwiedzanych miejsc, zaznajomienie z zabytkami i ciekawymi miejscami oraz kształtowanie 

pozytywnych postaw wobec dóbr środowiska naturalnego i kultury, jak również rozbudzenie 

potrzeby znajomości historii i kultury własnego narodu. Był to również czas odpoczynku, 

relaksu i dobrej zabawy, tym bardziej, że towarzyszyła nam piękna pogoda. 
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Uczestnicy wycieczki na trasie Wieliczka – Zakopane 

 

Wycieczka nad morze 

Dzień 1. 

       Dnia 16.05.2017 roku wyjechaliśmy o godzinie 6:00 z parkingu szkolnego do Mrzeżyna. 

W wycieczce brali udział uczniowie z klas szóstych oraz gimnazjum, a opiekunami byli: pani 

Kamila Dzierżgowska, pani Arleta Adamek i pan Arkadiusz Błaszyk. Na miejsce dotarliśmy 

około godziny 14:00. Po przyjeździe zakwaterowaliśmy się, a następnie poszliśmy na spacer  

po plaży i miasteczku. Później udaliśmy się na obiadokolację. Wieczorem odbyła się 

dyskoteka, w której każdy mógł wziąć udział. 
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Dzień 2. 

        Drugi dzień pobytu nad morzem zaczęliśmy od śniadania. Następnie wsiedliśmy                 

do autokaru i pojechaliśmy do Kołobrzegu. Pierwszą atrakcją był rejs statkiem po Morzu 

Bałtyckim. Później zobaczyliśmy latarnię morską i wysłuchaliśmy ciekawych informacji             

na jej temat, po czym udaliśmy się na lody. Po drodze zatrzymaliśmy się przy Pomniku 

Zaślubin Polski z Bałtykiem. Widzieliśmy także Pomnik Dunina, molo, spacerowaliśmy 

promenadą wzdłuż plaży. Kolejnym punktem wycieczki w Kołobrzegu były zajęcia z piratem - 

zabawa "Piracka Przygoda", która wszystkim bardzo się spodobała. Był to program oparty             

na starych, żeglarskich zabawach i konkursach, wzbogacony muzyką folkową oraz szantami. 

Zwiedziliśmy również Bazylikę Konkatedralną Wniebowzięcia NMP. Zobaczyliśmy Starówkę. 

Do ośrodka wróciliśmy około godziny 18:00. Po zjedzeniu posiłku udaliśmy się   na plażę, 

gdzie graliśmy w dwa ognie i podziwialiśmy zachód słońca. 
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Dzień 3. 

       Dzień rozpoczęliśmy od wizyty w Trzęsaczu. Najpierw byliśmy w Muzeum 

Multimedialnym "Na 15. Południku", gdzie poznaliśmy historię znajdującego się tam kościoła. 

Później pojechaliśmy nad Jezioro Turkusowe do Wapnicy - na wyspę Wolin. Po drodze 

zobaczyliśmy również latarnię w Niechorzu, klif oraz wzgórza: Wolińskie  i Lubiańskie. 

Głównym celem naszego wyjazdu było zwiedzenie Międzyzdrojów. Tam szliśmy Aleją 

Gwiazd, skąd potem udaliśmy się na molo. Po długim i ciężkim dniu wróciliśmy do domu 

wczasowego.  

 

Dzień 4. 

         Po zjedzeniu śniadania, wykwaterowaniu się i po pożegnaniu z morzem, wyruszyliśmy           

w drogę powrotną. Tradycyjnie po drodze wstąpiliśmy do restauracji McDonald's.  Zmęczeni, 

ale bardzo zadowoleni wróciliśmy do Pępowa. 

 Maria Bzodek, Nadia Sudolska VIb 

Najbardziej zapamiętałam pobyt na plaży oraz świetną zabawę piracką.   

Julia Szymczak VIb 
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Moczyliśmy stopy w chłodnym morzu, odpoczywaliśmy na plaży. Było bardzo miło, chciałabym 

to powtórzyć.                                                                             

Natalia Dobrosz VIb  

Na wycieczce nad morzem najbardziej podobały mi się zajęcia z piratem, gdyż były ciekawe 

konkursy i gry, prowadzone na wesoło i z humorem. .... Chodziliśmy na plażę, tam moczyliśmy 

nogi, graliśmy w gry sportowe, spędziliśmy czas w miłym towarzystwie.  

                                                                                                              Wiktoria Konieczna VIb 

Dla mnie ciekawy był pobyt w Muzeum Multimedialnym w Trzęsaczu, dlatego że to, co tam 

zobaczyliśmy, było ukazane w bardzo realistyczny sposób. Poznaliśmy historię kościółka           

i legendę o syrenie Zielenicy. 

Julia Kołodziejczak VIb 

Chętnie powrócimy, tęsknimy za plażą,  ciekawymi miejscami. 

Krzysztof Kenig, Fryderyk Maciejewski, Maksymilian Bzdęga IaG 

 

Bardzo podobał nam się rejs statkiem i zachody słońca, które podziwialiśmy na plaży. 

Karolina Siama, Karolina Paris IaG 

Widoki zapierały dech w piersiach. Ten malowniczy krajobraz był niepowtarzalny. Musimy tam 

jeszcze wrócić. 

Daria Szuba, Izabela Kupczyk IaG 

 

Wizyta drużyny KA 4 resPect w naszej szkole 
 

          Dnia 26 maja do naszej szkoły przyjechała drużyna piłkarska dziewcząt – KA4 resPect           

z Krobi. Przypomnijmy, że dziewczyny są srebrnymi medalistkami Turnieju o Puchar 

Tymbarku, który rozgrywany był w Warszawie na Stadionie Narodowym. 
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          Spotkanie odbywało się na hali sportowej w doskonałej atmosferze przy wypełnionych 

po brzegi trybunach. Trenerzy i zawodniczki chętnie dzielili się wrażeniami z turnieju,  jak 

również opowiedzieli o  funkcjonowaniu  klubu. Kolejną częścią tego wspaniałego wydarzenia, 

 i chyba najbardziej emocjonującą, był mecz piłki nożnej pomiędzy drużyną KA4 resPect         

 a reprezentacją ZSSPiG w Pępowie. Mimo iż było to spotkanie czysto towarzyskie, to emocji 

nie zabrakło.  Wynik końcowy  okazał  się  korzystny dla   drużyny    z   Pępowa, ale  nie  to  

było tego dnia  najważniejsze. Liczyły się dobra zabawa  i   możliwość  integracji                             
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z koleżankami z sąsiedniej gminy. Na koniec wszyscy uczestnicy sportowych zmagań zostali 

zaproszeni  na słodki   poczęstunek, który przygotowały Panie Nauczycielki  z naszej szkoły.        

Było super! 

Marcin Kaczmarek 
 
 

Dzień Dziecka w klasach IV-VI 

Turniej interdyscyplinarny i akcja czytelnicza "Jak nie czytam, jak czytam" 

         1 czerwca to dzień szczególny w roku szkolnym. Tego dnia w Zespole Szkół w Pępowie 

nie  ma  zajęć  dydaktycznych, a uczniowie spędzają  miło czas   na   zabawach,  wycieczkach  

i  rozgrywkach  sportowych. 

          W klasach 4-6 szkoły podstawowej świętowanie Dnia Dziecka było w tym roku 

połączone z udziałem naszej szkoły w ogólnopolskiej akcji masowego czytania –„Jak nie 

czytam, jak czytam”. Uczniowie wspólnie z wychowawcami wzięli udział w happeningu 

promującym czytanie. O godz. 9.00 szkolny pochód wyruszył spod szkoły, aby przejść ulicami 

Pępowa i zachęcać mieszkańców do sięgnięcia po książki. Korowód był niezwykle barwny, 

ponieważ  niektóre osoby maszerowały przebrane za bohaterów książkowych.  Uczniowie 

trzymali w rękach transparenty z  hasłami  podkreślającymi korzyści wynikające   z czytania,          

a także wręczali przechodniom kolorowe ulotki.  Przepiękny skwer z fontannami stanowił 

świetną scenografię do chóralnych recytacji wierszy Jana Brzechwy, rewelacyjnie  

zaprezentowanych  przez każdą klasę. W tym miejscu uczniowie wysłuchali również 

opowiadania „Ciumkowe historie” Pawła Beręsewicza, w interpretacji p. Emilii Tworkowskiej. 

Przejście ulicami Pępowa było niezwykłym wydarzeniem także ze względu   na towarzyszącą 

nam muzykę, bowiem z głośników dobiegały wesołe piosenki z filmu „Akademia pana 

Kleksa”. Uczestnicy przemarszu spotkali się również   z p. Wójtem Stanisławem Krysickim, 

który poparł inicjatywę propagującą czytelnictwo, a także złożył życzenia wszystkim dzieciom 

z okazji ich święta. 
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          Po powrocie do szkoły w hali   sportowej został rozegrany turniej       interdyscyplinarny,  

w którym brali udział przedstawiciele klas. Pozostali uczniowie z wychowawcami głośno 

kibicowali koleżankom i kolegom z klasy. Emocji było co niemiara! 

 

            Tegoroczne obchody Dnia Dziecka w naszej szkole przeszły już do historii,  ale                    

z pewnością na długo pozostaną w pamięci uczestników.  Realizacja tak ciekawego programu  

w tym dniu nie byłaby możliwa bez ogromnego  zaangażowania  nauczycieli biblioteki 
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szkolnej, pracowników biblioteki gminnej, wkładu pracy nauczycieli wychowania fizycznego, 

 a także  współpracy z wychowawcami i uczniami. 

 

                                                                                                                                                        

Joanna Góźdź 
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Podsumowanie	XXIV	edycji	konkursu	samorządowego	
	

Uczniowie pępowskiego gimnazjum okazali się bezkonkurencyjni podczas etapu 

powiatowego XXIV Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, który 

odbył się 12 maja 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Gostyniu. Zuzanna Kubiak zajęła     

 I miejsce, natomiast II miejsce  Kamil Przybyłka i to oni reprezentowali powiat 

gostyński    w finale wojewódzkim. Oprócz Zuzi i Kamila w tej części konkursu wzięli udział 

także: Julia Fabisiak, Maria Andrzejewska i Mikołaj Plackowski.  
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8 czerwca 2017 roku w Żychlinie,  56 uczniów przystąpiło  do pisemnego egzaminu 

sprawdzającego wiedzę o samorządzie terytorialnym. Test wyłonił ośmiu uczestników ścisłego 

finału. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące funkcjonowania najważniejszych organów 

w Unii Europejskiej, działalności organizacji pozarządowych    i kompetencji różnych szczebli 

władz samorządowych. Wśród laureatów XXIV edycji, zajmując wysokie – II miejsce – 

znalazła się Zuzia Kubiak, która wykazała się olbrzymią wiedzą konkursową. Gratulujemy                  

i życzymy dalszych sukcesów !!!  

Gospodarzem uroczystości finałowej była pani Dyrektor Zespołu Szkół   Ekonomiczno-

Usługowych w Żychlinie, Anna Matczak - Gaj, a patronat objął   Starosta Powiatu 

Konińskiego.   Komisja      konkursowa        pracowała         pod          przewodnictwem  pana 

prof. nadzw. dr. hab. Piotra Gołdyna. 

Anna Raczkiewicz 

  

 

                 Miodobranie w Katarzynowie  

                                                                                     

         8 czerwca    uczniowie     klasy   VIa  wraz z   wychowawczynią   p. Joanną   Góźdź        

 i nauczycielką przyrody p. Alicją Gruetzmacher wybrali się na wycieczkę  do  Katarzynowa. 

Celem wyjazdu edukacyjno - integracyjnego była wizyta w zagrodzie „Pszczółki przyjaciółki”.   

           Skąd się bierze miód? Ile pszczół jest w ulu? Jak rozpoznać królową? Jak długo żyją 

pszczoły?  Kim byli bartnicy? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań usłyszeli szóstoklasiści 

podczas pobytu  w tym niezwykłym miejscu położonym w małej wiosce niedaleko 

Szkaradowa. Naszą przewodniczką była p. Justyna,  absolwentka technikum pszczelarskiego, 

znawczyni pszczół i pszczelarstwa, a zarazem opiekunka tej nietypowej zagrody. Na początku 

uczniowie zwiedzili skansen zabytkowych uli, m.in. ule rzeźbione w kłodach drzew. Później 



Życie Szkoły. Nr 69. Cz.2. Maj – czerwiec 2017 
 

22	
	

zapoznali się z przedmiotami, które są  potrzebne pszczelarzowi w codziennej pracy, zobaczyli 

specjalny kombinezon ochronny, a nawet mogli założyć  kapelusz pszczelarski.   Wszyscy                

z zainteresowaniem słuchali opowieści pani przewodniczki o życiu i zwyczajach pszczół, 

wartości ich pracy,  walorach zdrowotnych  miodu czy propolisu. Warto dodać,     że uczniowie 

klasy VIa wykazali się sporą wiedzą, odpowiadając na wiele pytań właścicielki zagrody. 

 

 

            Później  zajęcia przeniosły się do  specjalnej sali – minimuzeum, w której można było 

obejrzeć urządzenia   służące dawniej pszczelarzom, liczne plansze edukacyjne,  malownicze 

pejzaże, prace w drewnie i kamieniu – wszystkie związane z pszczołami. Niewątpliwą atrakcją 

było samodzielne  wykonanie  świeczek ze stopionego wosku. Następnie uczniowie odsklepiali 

ramki, aby można było je umieścić  w specjalnej wirówce do miodu. Na koniec przyszła pora 

na to, co najprzyjemniejsze, czyli kosztowanie świeżego produktu. Smak tego smacznego  

specjału przypadł do gustu wszystkim uczestnikom wycieczki, nawet tym, którzy wcześniej 

deklarowali, że nie lubią miodu.           

          Po degustacji przysmaku Kubusia Puchatka przyszedł   czas    na zabawę – spacery, grę           

 w piłkę, przeciąganie liny, smażenie kiełbasek i  biesiadę    przy ognisku. Podczas     pobytu   

  w zagrodzie „Pszczółki przyjaciółki” nie można było się nudzić!  
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            Z całą pewnością wyjazd do Katarzynowa był doskonałym uzupełnieniem,   a nawet 

 poszerzeniem wiedzy przyrodniczej zdobytej na lekcjach. Dzięki wielu atrakcjom   uczniowie 

  wracali do szkoły z szerokimi uśmiechami na twarzach. Ta  wycieczka klasowa pokazała,     

że nie trzeba jeździć  daleko, żeby zobaczyć coś ciekawego, a jednocześnie  miło    i aktywnie 

spędzić czas w gronie koleżanek i kolegów z klasy. 

                                                                                                          Joanna Góźdź 
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Rowerem na Cegielnię 
 

       Dnia 14 czerwca 2017 r. klasy piąte wybrały się na wycieczkę rowerową.  Dla wielu 

uczniów był to dzień inny niż zwykle, ponieważ do szkoły przyjechali rowerami.  

       Wyjazd nastąpił z boiska szkolnego. Po kilku minutach jazdy  dotarliśmy do celu, którym 

była Cegielnia. Na miejscu pan Marcin Kaczmarek rozpalił ognisko, wokół którego usiedliśmy, 

aby chwilę odpocząć i upiec kiełbaski. Później były wspólne zabawy i obserwacja     przyrody. 

Każdy znalazł coś dla  siebie,   dziewczynki plotły  piękne   wianki,  chłopcy   grali       w piłkę, 

niektórzy spacerowali.  Wykonaliśmy wiele pamiątkowych zdjęć. Gdy  opadły nam siły, 

czekała na nas słodka niespodzianka. Mama naszego kolegi przywiozła nam lody, napoje          

oraz wafelki (DZIĘKUJEMY!).  Wszystko było pyszne. Gdy już naładowaliśmy akumulatory, 

przyszedł czas na powrót do szkoły. Zanim wyruszyliśmy w drogę powrotną, dokładnie 

wysprzątaliśmy teren, na którym wcześniej się bawiliśmy. 
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         Wycieczka była bardzo ciekawa i pouczająca. Pogoda nam dopisała.  Poznaliśmy 

ciekawy  i malowniczy zakątek naszej gminy. Ten wspólnie spędzony czas sprawił nam 

ogromną przyjemność. 

           Dziękujemy panu Marcinowi za opiekę i pomoc. 

Uczniowie i wychowawczynie klas piątych 

 

Przyjemnie i  z pożytkiem 
 

         Dnia 21 czerwca 2017 r. wybraliśmy się na wycieczkę. Podróż nie trwała długo, 

zatrzymaliśmy się w Krobi. W Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji, pod okiem 

instruktorów,  próbowaliśmy naszych sił na ściance wspinaczkowej, wykazując się dużą 

odwagą i umiejętnościami. Poznaliśmy obsługę sprzętu wspinaczkowego i podstawowe 

techniki wspinaczki. Swoich sił na ściance wspinaczkowej próbowała nawet siostra Ewa. 

Wszyscy świetnie się bawiliśmy. 

       

        Na  kolejny punkt naszej wyprawy czekaliśmy z wielką niecierpliwością, była to 

wizyta    w schronisku dla zwierząt w Dalabuszkach. Do schroniska pojechaliśmy w celu 
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przekazania zebranej  wcześniej karmy dla psów i kotów.  Na początku wizyty usłyszeliśmy 

głośne szczekanie  mieszkańców tego miejsca. Kiedy już przekazaliśmy karmę, pracownik 

schroniska  opowiedział nam kilka historii o przebywających tam  psach. Gdy pan skończył  

opowiadać, pozwolił nam pospacerować  na terenie schroniska. Wszyscy chodzili i oglądali,         

 z niektórymi psami można było się bawić. W następnej kolejności naszym oczom ukazały się 

zadbane boksy i różnej maści i rasy ich właściciele.  Na widok niezwykłych gości pieski 

radośnie skakały na siatkę, niekiedy smutnym wzrokiem prosiły o dobre słowo i moment 

zainteresowania swoja dolą. Podczas tej wizyty uzyskaliśmy informacje o  adopcji 

porzuconych zwierząt, jak również usłyszeliśmy o sposobie postępowania z osieroconymi 

pieskami, począwszy od kwarantanny, poprzez badania, szczepienia, codzienną opiekę,               

aż  do szczęśliwej, czasami szybkiej, a czasami długotrwałej adopcji.  Dowiedzieliśmy się,            

że    pracownikom   schroniska     pomagają   wolontariusze.  Wolontariat  jest        alternatywą 

dla biernego spędzania wolnego czasu przed urządzeniami multimedialnymi, po prostu, zamiast 

grać na komputerze, wyprowadzasz na spacer pieski ze schroniska. Wiele emocji wzbudziły 

wśród uczniów szczeniaczki oraz ukrywające się koty.  Z czworonogami zrobiliśmy sobie 

mnóstwo zdjęć. Chwil spędzonych w schronisku nie zapomnimy  przez wiele lat. Wszyscy 

uczestnicy wycieczki postanowili co jakiś czas pomagać  tym psom, niektórzy już to robią. 

 



Życie Szkoły. Nr 69. Cz.2. Maj – czerwiec 2017 
 

28	
	

        

        Po powrocie do Pępowa czekała na nas miła niespodzianka, bowiem ostatnim punktem 

naszej wyprawy była wizyta w pizzerii, gdzie pałaszowaliśmy pyszną pizzę. 

 

         Ta wycieczka na pewno na długo pozostanie w naszej pamięci. 

                  Dziękujemy Siostrze Ewie za to, że zgodziła się pełnić opiekę nad nami.    

Uczniowie klasy V a                                                                                                       
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Wyłoniono Mistrzów Ortografii! 

       Szkoła uczy dzieci pisania, czytania, liczenia… i wielu innych umiejętności. Sztukę 

pisania   każdy   uczeń   opanowuje   na   początku    edukacji   szkolnej,  począwszy  od zajęć 

w   „zerówce”  i   I   klasie     podstawowej.  Później     ta       umiejętność   jest    doskonalona 

na  lekcjach   języka   polskiego  m.in. poprzez zapoznanie z zasadami pisowni  polskiej             

i utrwalanie poprawnej pisowni wyrazów. 

     W czerwcu, jak co roku, został zorganizowany Szkolny Konkurs Ortograficzny, 

podsumowujący wiedzę i umiejętności nabyte przez uczniów klas 4-6.  Uczestnicy konkursu 

musieli napisać dyktando „naszpikowane” trudnymi wyrazami.  Gratulujemy zwycięzcom           

i laureatom tegorocznego konkursu! 

Klasy IV 

Mistrz Ortografii – Sandra Woźna  kl.IVc 

II miejsce – Wiktoria Hauza    kl.IVc 

III miejsce – Klaudia Nowacka   kl.IVa 

Klasy V 

Mistrz Ortografii – Oliwia Zjeżdżałka   kl.Vb 

II miejsce – Oliwia Bogdańska  kl.Vb 

III miejsce – Emil Krajka  kl.Vb 

Klasy VI 

Mistrz Ortografii – Nadia Sudolska  kl.VIb i Sławomir Michalski  kl.VIa 

II miejsce – Natalia Dobrosz  kl.VIb 

III miejsce – Maria Bzodek  kl.VIb 
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Ogłoszenie wyników konkursu miało miejsce 23 czerwca podczas  uroczystej akademii                    

z okazji zakończenia roku szkolnego. Pani dyrektor Cyryla Krajka wręczyła laureatom 

dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. 

                   Joanna Góźdź 

                                                                                                 Marlena Wachowiak 

 

Konkurs dla humanistów 

             W czerwcu uczniowie klas szóstych mieli możliwość sprawdzenia  swojej wiedzy      

na temat tekstów literackich poznanych w klasach 4-6, biorąc udział w konkursie czytelniczym. 

Do rywalizacji przystąpili chętni szóstoklasiści z klas 6a i  6b. Pytania konkursowe dotyczyły 

utworów poetyckich i prozatorskich (w tym lektur) omawianych na zajęciach, a także 

wiadomości  o autorach tekstów.  Największą wiedzą z literatury  wykazała się Monika Sędłak, 

II miejsce zajął Nikodem Waleński, a III Wiktor Paluszkiewicz, wszyscy z klasy 6a.  

         Na wyróżnienie zasłużyły uczennice klasy 6b – Natalia Dobrosz i Julia Kołodziejczak. 

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody w postaci książek, jak zwykle ufundowane                       

przez szkolną Radę Rodziców. 

        Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie,  gratulujemy laureatom! 

                                                                                                                    Joanna Góźdź 

                                                                                                                    Marlena Wachowiak 

 

MISTRZ LOGICZNEGO MYŚLENIA 2017 

 W roku szkolnym 2016/2017 odbyła się kolejna edycja szkolnego konkursu „Mistrz 

Logicznego Myślenia”. W konkursie wzięli  udział ochotnicy z klas gimnazjalnych oraz klas 

szóstych szkoły podstawowej. Jego celem  było poszerzanie wiedzy matematycznej       i 

rozbudzanie ciekawości  uczniów przedmiotem. Zadania, z jakimi zmagali się uczestnicy, 

sprawdzały ich umiejętności przede wszystkim w zakresie logicznego myślenia, co przydatne 

jest nie tylko na lekcjach, ale i w życiu codziennym. Jak co roku  konkurs ten cieszył się 
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ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów. W gimnazjum   przystąpiło do niego 51 osób, 

natomiast w szkole  podstawowej  14. Uczniowie klas gimnazjalnych przez pięć tygodni 

zmagali się z nietypowymi zadaniami oraz łamigłówkami  matematycznymi, natomiast                

w klasach szóstych etap podstawowy zakończył się po czterech tygodniach. Zarówno              

w gimnazjum, jak i szkole podstawowej,  rywalizacja zakończona została dopiero                      

po dogrywkach. Po przeprowadzeniu wszystkich etapów wyłonieni zostali zwycięzcy, 

uzyskując tytuł Mistrz Logicznego Myślenia 2017. 

I tak mistrzami zostali: 

Sławomir Michalski - w kategorii Mistrz Logicznego Myślenia klas szóstych 

Przemysław Przewoźny - w kategorii Mistrz Logicznego Myślenia klas pierwszych gimnazjum 

Mikołaj Plackowski - w kategorii Mistrz Logicznego Myślenia klas drugich gimnazjum 

Szymon Wolniak - w kategorii Mistrz Logicznego Myślenia klas trzecich gimnazjum 

             Zwycięzcom zostały wręczone dyplomy oraz nagrody zrefundowane przez szkolną 

Radę Rodziców, w postaci łamigłówek i układanek logicznych. 

                                                                                                                           Marzena Matysiak 
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