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Z kroniki przedszkolnej  
 
 
 

„MISIE” I „JEŻYKI” W PLANETARIUM 
 

 

 W marcu najstarsze przedszkolaki („Misie” i „Jeżyki”) poznały tajemnice kosmosu. 

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii multimedialnej uczestniczyły w seansie  

zaprezentowanym przez objazdowe planetarium oprowadzającym widzów po Układzie 

Słonecznym. Oglądały z bliska pojazdy kosmiczne, planety i ich księżyce, zobaczyły także 

gwiazdy i ich układ planetarny. 

 

 

 

Lidia Machowska, Maria Tomczak 
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DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU 

 8 MARCA to wyjątkowy dzień w roku. Wtedy swoje święto obchodzą wszystkie 

kobiety, zarówno te duże, jak i te małe. W tym szczególnym dniu wszyscy chłopcy w każdej 

grupie składali życzenia dziewczynkom i swoim paniom. Nie obyło się bez cukierków, 

drobnych upominków i kwiatów. Z dziewczęcych buź uśmiech nie schodził przez calutki 

dzień a chłopcy zachowywali się jak prawdziwi gentelmani, byli przemili, uczynni i bardzo 

sympatyczni. :)  

 Wszystkie panie i dziewczynki dziękują chłopcom za piękne życzenia, kwiaty  

oraz promienny uśmiech...  

 Święto Kobiet, które corocznie obchodzimy w naszym przedszkolu, to doskonały 

sposób do kształtowania u dzieci nawyku obdarowywania upominkami swoich najbliższych. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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„MUZYCZNE WYGIBASY” 

 

 16 marca 2018r.  wszystkie grupy oddziałów przedszkolnych uczestniczyły w kolejnej 

audycji edukacyjno – muzyczne   pt. „Muzyczne wygibasy”. Audycja została przeprowadzona 

przez Centrum Edukacji ATUT. Tego typu zajęcia to spotkanie dziecka ze światem muzyki    

i ruchu. Zajęcia te odgrywają ogromną rolę w rozwoju osobowości i sprawności fizycznej 

dziecka. Uczestnictwo dzieci w audycji edukacyjno - muzycznej wyzwoliło w nich radość, 

odprężyło oraz dostarczyło mnóstwo przeżyć estetycznych. 

                      

       

Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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„ŻEGNAJ ZIMO, WITAJ WIOSNO” –  

WIOSENNY POCHÓD Z MARZANNAMI 

 

 21 marca 2018r. przedszkolaki witały wiosnę. Dzieci wzięły udział w obrzędzie 

pożegnania zimy i powitania wiosny. Podczas marszu ulicami Pępowa zarówno maluchy, jak 

i starszaki nawoływały "Żegnaj zimo, witaj wiosno" oraz śpiewały piosenki o Marzannie – 

zimowej pannie.  Na wiosenny pochód dzieci zabrały ze sobą kukły Marzann, które potem 

złożyliśmy na przedszkolnym podwórku. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 

 22 marca 2018r. dwie grupy przedszkolne „Pszczółki” i „Żabki” obchodziły Światowy 

Dzień Wody”. Z tej okazji starszacy udali się na wycieczkę pieszą do hydroforni w Pępowie. 

Wycieczka miała jeden bardzo ważny cel – przybliżenie dzieciom znaczenia wody. Dzięki 

serdeczności osób pracujących w tym miejscu nasze przedszkolaki mogły dowiedzieć się 

ciekawostek, na przykład w jaki sposób oczyszczana jest woda i dostarczana do naszych 

domów. Bardzo serdecznie pragniemy jeszcze raz podziękować za przeprowadzone zajęcia 

pokazowe. 

 

 

 

Anita Basty, Agata Norman 
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ZAJĄCZEK WIELKANOCNY 

 28 marca 2018r. do naszych przedszkolaków przybył Zajączek. Dzieci przygotowały 

dla niego gniazda w postaci koszyczków. Gniazdka pozostawiliśmy na dworze w pobliżu 

przedszkola. Następnie udaliśmy się na spacer w poszukiwaniu zajączka. Wracając  

do naszego przedszkola, zauważyliśmy, że nasze gniazda są już wypełnione słodkościami.  

Na twarzach dzieci pojawiły się serdeczne uśmiechy. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI 

     Co roku 2 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki. Z tej okazji przybyła  

do przedszkola pani Emilia Tworkowska, która przeczytała sześciolatkom książkę z serii 

"Tupcio Chrupcio" pt. "Ja się nie boję". Dzieci wysłuchały bajki z dużym zainteresowaniem. 

 

L. Machowska, M. Tomczak 

 

 

 

 

 



Życie Szkoły. Nr 73.   Cz.1.  Marzec – kwiecień 2018 
	

13	
	

Z WIZYTĄ W GOSPODARSTWIE 

 Dnia 12 kwietnia 2018r. wszystkie grupy oddziałów przedszkolnych wybrały się na 

wycieczkę do gospodarstwa rolnego Państwa Klupś w Pępowie . Dzieci już od samego rana 

czekały z niecierpliwością na wyjście. Właścicielka gospodarstwa oprowadziła nas po 

gospodarstwie, pokazała krowy, maszyny rolnicze, różne gatunki ptaków a nawet psa. Dzieci 

dowiedziały się jak dojone są krowy, co jedzą, co robią i jak należy o nie dbać, by były 

zdrowe. Miały możliwość zobaczyć z bliska traktor oraz inne maszyny służących rolnikowi  

w jego codziennej pracy. Wróciliśmy do przedszkola pełni wiejskiego, zdrowego powietrza 

bogatsi o nowe doświadczenia oraz chętni na skosztowanie produktów mlecznych. Państwu 

Klupś jeszcze raz dziękujemy. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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"MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY" 

 

Dzieci sześcioletnie z grupy "Misiów" i "Jeżyków" w ramach  programu "Moje 

dziecko idzie do szkoły" wykonały plakaty pt. "Smacznie i zdrowo". Każda grupa  

po skończonej pracy przedstawiła i omówiła jego wartość zdrowotną.  

 

 

       L. Machowska, M. Tomczak 

DZIEŃ PATRONA 

30 kwietnia 2018r. wszyscy przedszkolacy wraz z wychowawcami grup obchodzili Dzień 

Patrona - Jana Pawła II. W tym wyjątkowym dniu udaliśmy się pod pomnik Jana Pawła II aby 

zapalić znicze, pomodlić się i zaśpiewać. Po powrocie do przedszkola odbył się zajęcia,  

na których przedstawiono dzieciom  bliżej postać Karola Wojtyły. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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PIERWSZA POMOC 

W miesiącu kwietniu dzieci sześcioletnie odwiedzili panowie: Tomasz Gruetzmacher  

i Mikołaj Nadolny - strażacy z OSP w Pępowie. Podczas spotkania dzieci mogły się poczuć, 

jak mali ratownicy. Poznały procedury zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia  

oraz obserwowały czynności ratownicze w sytuacji złamań, zasłabnięcia. Dużo emocji 

wywołał pokaz czynności z zakresu resuscytacji wykonywanych na fantomie. Sześciolatki 

pod opieką strażaków mogły samodzielnie wykonać czynności z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy, dowiedziały się, jak pomóc poszkodowanemu zanim przyjedzie pogotowie 

ratunkowe. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały i wykonywały zadania wskazane 

przez ratownika. Podczas spotkania utrwaliły podstawowe numery alarmowe  

oraz przypomniały sobie jak wezwać pomoc przez telefon. Na koniec zajęć przedszkolaki 

otrzymały certyfikaty poświadczające udział w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy. 

 

 

L. Machowska, M. Tomczak 
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Z życia klas I-III 

ZABAWA TO JEST TO! 

Dnia 6 marca 2018 roku w naszej szkole gościł p. Stanisław Sielicki z widowiskiem 

edukacyjnym „Zabawa- to jest to!” 

Przygotowany przez niego program nie tylko bawił uczniów, ale też uczył i integrował. 

Dzieci przeniosły się w niesamowitą wędrówkę po świecie. Na przykładzie polskiego serialu 

o Kargulu i Pawlaku przypomniały sobie bardzo mądre przysłowie „Zgoda buduje, niezgoda 

rujnuje”. 

Przez cały czas imprezy uczniom towarzyszył śpiew i słowa dopingujące uczestników 

konkurencyjnych zmagań: „Nieważne kto wygra, nieważne kto gra, byleby zabawa była  

na 102!”. 

 

 
 

Widowisko bogate w treści edukacyjne przebiegało w gorącej atmosferze, z dużą dozą 

zabawy i śmiechu. 

 

Jolanta Durczewska 
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WIOSENNA  ŚCIEŻKA  ZDROWIA 

Dnia 20 marca 2018 roku uczniowie klasy 1 a wyruszyli na dłuższy spacer  

w poszukiwaniu zwiastunów wiosny. Mali obserwatorzy przyrody wytropili pierwsze kwiaty 

w przydomowych ogródkach, delikatne pąki na drzewach i krzewach, kwitnące bazie  

i radośnie śpiewające ptaki. Przed wyjściem dzieci zapoznały się z najnowszą piramidą 

żywienia trafnie odczytując zawarte tam informacje: ruch i racjonalna dieta to podstawy 

naszego zdrowia. Zwłaszcza wczesną wiosną warto zadbać o  dobrą formę, aby korzystać  

z niej przez  dalsze miesiące. Wiosenna ścieżka zdrowia doprowadziła wycieczkowiczów na 

skraj Pępowa (lokal gastronomiczny przy stacji benzynowej). A tu wspaniała niespodzianka! 

W ramach współpracy przy realizacji całorocznego programu ,,Warzywa i owoce w szkole” 

rodzice przygotowali zdrowe, wiosenne śniadanie w formie szwedzkiego stołu. Brawa  

dla Pań: Karoliny Małeckiej, Jolanty Mak i Joanny Wyzujak za pomoc i zaangażowanie. 

Pierwszoklasistom również należą się pochwały: za ciekawość i bogatą wiedzę przyrodniczą 

oraz wspaniałe, kulturalne zachowanie podczas wspólnego biesiadowania przy stole.  

Na słowa wdzięczności zasługuje także Pani Marzanna Galeja, nasza częsta i pomocna 

opiekunka podczas licznych wyjść i klasowych wycieczek. Teraz czekamy na WIOSNĘ! 

       

Arleta Sierszulska 
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WITAJ WIOSNO! 

Po długiej zimie wszyscy z utęsknieniem oczekiwaliśmy przyjścia wiosny. Każdego 

dnia uczniowie obserwowali pogodę i przyrodę. 21 marca uczniowie klas 1-3 i oddziałów  

6-latków postanowili na dobre pożegnać zimę i powitać wiosnę. Do szkoły przybyli  

w dobrych humorach i kolorowych strojach. Punktem kulminacyjnym tego dnia było spalenie 

marzanny. Z pomocą pana woźnego, marzanny zostały spalone przy głośnych okrzykach „My 

chcemy wiosny! Precz zimo zła!” 
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Wychowawczynie oddziałów 6-latków 

i edukacji wczesnoszkolnej 

SPOTKANIE Z PISARKĄ 

 
Dnia 23 marca 2018r. uczniowie klas 1a i 3c wraz z opiekunami Paniami Marzanną 

Galeją, Bernadetą Kaźmierczak, Beatą Kaczmarek i Arletą Sierszulską zostali zaproszeni  

do Gminnej Biblioteki Publicznej w Pępowie na spotkanie z Panią Agnieszką Tyszką , 

autorką książek dla dzieci i młodzieży. 

Po nietuzinkowym powitaniu mali czytelnicy wysłuchali fragmentów opowiadań  

w wykonaniu Pani Agnieszki, rozmawiali na temat źródeł jej twórczych inspiracji. Mieli 

okazję zadawać pytania i podsuwać oryginalne pomysły kolejnych postaci literackich. 

Wątkiem przewodnim części warsztatowej spotkania była wiosna. Pisarka była zachwycona  

i mile zaskoczona kreatywnością myślenia dzieci. Na koniec uczestnicy spotkania mieli 

okazję nabyć książkę z osobistą dedykacją autorki. 

Dziękujemy Paniom Marioli Szelągowskiej i Emilii Tworkowskiej za zorganizowanie  

i zaproszenie nas na spotkanie autorskie. Obcowanie z żywym słowem rozwija u uczniów 

wyobraźnię, kreatywność i zachęca do czytania. 
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*Notka biograficzna 

Agnieszka Tyszka urodziła się w 1968r. w Toruniu – pisarka książek dla dzieci i młodzieży, słuchowisk 

radiowych oraz scenariuszy teatralnych. Jej twórczość prezentowana była w telewizyjnej 

„Jedyneczce”. W 2005r. otrzymała nagrodę literacką im. Kornela Makuszyńskiego za książkę „Róże 

w garażu”. Ukończyła Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat pracowała 

jako dziennikarka prasowa. Ma trzy córki: Asię, Julę i Melę, które są inspiracją przygód żeńskich 

bohaterek książek. 

Oto tytuły niektórych z nich: 

„Zosia z ulicy Kociej” 

„Deszczowa zagadka inspektora Nielubca” 

„Lato Nieni” 

„Kawa dla kota” 

„O czym pada śnieg” 

„M jak dżem” 

„Świat się roi od Marianów” 

„Świąteczny Elf” 

„Kot Bazyli: koty chodzą własnymi ścieżkami” 

„Smażone tablety” 

„Wyciskacz do łez” 

„Majka” 

„Marcysia” 
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Beata Kaczmarek 
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AFRYKARIUM 

 

 

Dnia 5 kwietnia 2018 roku uczniowie klas 1a i 1b odwiedzili niezwykłe miejsce- 

Afrykarium położone na terenie Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu. Kompleks 

prezentujący ekosystemy wodne i lądowe Afryki otwarto w 2014 roku- jest to pierwszy tego 

typu obiekt w Polsce. Rzeczywiście zachwyca rozmachem i  bogactwem nagromadzenia 

ciekawych okazów egzotycznej fauny i flory. Dzięki pani Bożenie Palczyńskiej ( przewodnik 

po obiekcie) była to interesująca lekcja przyrody blisko natury. Dzieci zachwycił rewelacyjny 

tunel podwodny, który pozwala obserwować z bardzo bliska mieszkańców odległych mórz. 

Atrakcjami wycieczki były również karmione hipopotamy, pingwiny, żółwie oraz bujna, 

wszechobecna zieleń. 
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Małgorzata Andrzejewska, Arleta Sierszulska 
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MAGIA TEATRU 

 
…A teatr jest po to,  

żeby wszystko było inne niż dotąd. 

Żeby iść do domu w zamyśleniu, 

w zachwycie… 

(J. Kulmowa) 

 

Dnia 10 kwietnia 2018r. uczniowie klas trzecich z opiekunkami paniami A. Olszak,  

V. Rolnik, B. Kaczmarek oraz M. Galeją pojechali do Teatru im. W. Bogusławskiego  

w Kaliszu na spektakl pt. ”Kopciuszek”. 

 Pomimo że baśń ta jest dobrze znana już najmłodszym dzieciom, to adaptacja wg 

Jewgienija Szwarca wzbudziła duże zainteresowanie. Uczniowie oczarowani byli wspaniałą 

grą aktorską, barwnymi błyszczącymi kostiumami, zmieniającą się scenografią, efektami 

specjalnymi. Ogromnym zaskoczeniem było dla nas wszystkich to, że aktorzy pojawiali się 

w różnych miejscach sali m.in. na balkonie. Publiczność rozśmieszał komizm zarówno 

słowny jak i sytuacji np. król za każdym razem, gdy coś nie szło po jego myśli, zrzekał się 

korony. 

Wychodząc z teatru mali widzowie przekonali się, że teatr to magiczna przestrzeń, 

pozwalająca odbyć podróż w czasie i przenieść się w inny świat. Tam warto bywać! 

 
B. Kaczmarek, A. Olszak, V. Rolnik 
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SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY „AS ORTOGRAFII” 

 

 16 kwietnia 2018 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny  

„As ortografii” dla klas drugich i trzecich edukacji wczesnoszkolnej. W konkursie wzięło 

udział 11 uczniów,  w tym 8 z klas trzecich i 3 z klasy drugiej. Treść dyktand nawiązywała  

do historii Polski w ramach projektu 100 lat Niepodległej. Po trudnych zmaganiach komisja 

wyłoniła laureatów.  

W kategorii klas drugich I miejsce zajęła Anastazja Szałata, II miejsce Iga Ratajczak,  

III miejsce Adam Górski. 

W klasach trzecich miejsca uplasowały się następująco: I miejsce Maja Roszak z klasy 3c, II 

miejsce Anna Adamiak klasa 3c, III miejsce Marysia Kordek z klasy 3a. 

Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. 

Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie dziękujemy, a laureatom gratulujemy  

i życzymy dalszych sukcesów. 

 

  M. Andrzejewska, J. Durczewska 
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MAJA-MISTRZYNI ORTOGRAFII 

 
 

Dwie uczennice klasy 3c Szkoły Podstawowej w Pępowie Anna Adamiak i Maja 

Roszak 25 kwietnia 2018r. wzięły udział w Międzygminnym Konkursie Ortograficznym 

organizowanym przez Szkołę Podstawową w Nieparcie. Dziewczynki zostały wyłonione  

w szkolnych eliminacjach konkursu As Ortografii. 

W Gostkowie konkurowało 13 trzecioklasistów. Rywalizacja polegała na pisaniu  

ze słuchu tekstu na temat przyjęcia urodzinowego u Michaliny. Dyktando było trudne, długie, 

zawierało pułapki językowe. Maja Roszak, uczennica naszej szkoły, zajęła II miejsce. 

Wszyscy uczestnicy, którzy zmierzyli się z ortografią i interpunkcją, otrzymali pamiątkowy 

dyplom i drobne upominki. Naszej laureatce wręczono puchar oraz nagrodę. 

 

 
 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w zmaganiach z ortografią! 

Beata Kaczmarek 
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PASOWANIE NA CZYTELNIKA 
 
 

Uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych na czytelnika biblioteki szkolnej 

stała się już tradycją naszej szkoły. W tym roku wydarzenie to odbyło się 28 marca. Głównym 

celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki, 

wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. 

 Specjalnie na tę okazję została przygotowana krótka część artystyczna wykonana 

przez uczniów klasy Vb i Vc. Dzieci obejrzały pełne humoru, ale i też pouczające 

przedstawienie pt. „ Baśniowi przyjaciele”. Dowiedziały się, jak należy dbać o książki i czego 

nie wolno robić podczas czytania. 

 Następnie uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie. Z przejęciem przyrzekali, że będą 

zawsze szanować i kochać książki oraz sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. 

Mamy nadzieję, że pamiątkowe książki i zakładki, które otrzymali, nie pozwolą zapomnieć  

o kolejnych odwiedzinach w bibliotece. Zapraszamy! 

 

 

 
Ewa Fabisiak 

Bernadeta Kaźmierczak 
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ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 

 Dnia 22 marca każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Z tej okazji 

uczniowie klas 1a i 1b odwiedzili ekologiczną oczyszczalnię ścieków pod Pogorzelą. 

W trakcie wycieczki dzieci przekonały się jak wiele trudu, nakładów pracy i pieniędzy 

potrzeba, aby uzdatnić zanieczyszczoną przez ludzi wodę. Oprowadzający po obiekcie pan 

Adam Jarczewski zwrócił się do wszystkich z ważnym apelem: ,,Szanujmy wodę!". 

 

Małgorzata Andrzejewska, Arleta Sierszulska  

 

Z ANDERSENEM NA WESOŁO	

 

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci to święto obchodzone co roku 2 kwietnia, 

w dzień urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Dzień ten ma na celu 

rozpowszechnienie książek dla dzieci oraz wspieranie czytania przez najmłodszych. 

Z inicjatywy p. Marioli Szelągowskiej i p. Emilii Tworkowskiej, 12 kwietnia uczniowie klas 

1b i 2a zostali zaproszeni do Gminnej Biblioteki w Pępowie na spotkanie  

pt. „Z Andersenem na wesoło”. Prowadzącym spotkanie był p. Jacek Śląski, który przybliżył 

dzieciom postać H. Ch. Andersena. Uczniowie rozwiązywali zagadki słowne i obrazkowe 

związane z twórczością pisarza. Pani Emilia Tworkowska przeczytała dzieciom fragment 

baśni „Calineczka”, którą dzieci wysłuchały z dużą uwagą i w skupieniu.   
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 Miłym przerywnikiem spotkania była piosenka „Bajki pana Andersena” przy 

akompaniamencie gitary. W podziękowaniu za zorganizowanie spotkania uczniowie wręczyli 

podziękowania p. Jackowi Śląskiemu oraz paniom Marioli Szelągowskiej i Emilii 

Tworkowskiej. Dzieci otrzymały od organizatorek pamiątkowe zakładki do książek. 

Małgorzata Andrzejewska 

Jolanta Durczewska 
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ZMAGANIA Z OLIMPUSKIEM 

 

Dnia 06.04.2018r. uczniowie edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyli w apelu 

podsumowującym udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie OLIMPUSEK. W kolejnej edycji 

wzięło udział 22 uczniów w części zintegrowanej i 10 w części językowej. Konkurs został 

przeprowadzony 08-09.01.br. W pierwszym dniu olimpiada polegała na rozwiązaniu 

sprawdzianu zintegrowanego z części ogólnej, zróżnicowanego na poszczególne klasy. 

Natomiast drugiego dnia test dotyczył języka angielskiego. Każdy sprawdzian składał się z 21 

zadań, za które można było zdobyć 210 punktów. Najlepszy wynik w sprawdzianie z języka 

angielskiego i jednocześnie tytuł laureata zdobyła Julia Kęsy z kl.2a. Na szczególnie 

wyróżnienie za osiągnięcia wysokich wyników z części językowej zasłużyli: Tymoteusz 

Kowalik i Iga Ratajczak. Natomiast z części zintegrowanej wyróżnić należy: Lenę Mak z 

kl.1a, Igę Ratajczak z kl. 2a i Magdalenę Wierzyk z kl. 3c. 

 

Gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach. 

B. Kaczmarek, V. Rolnik 
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RAZEM DLA NIEPODLEGŁEJ 

 

 

 
W szczególnym dla Polski roku 2018 uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej 

połączyli obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości ze świętowaniem szkolnego 

Dnia Patrona. Dnia 30 kwietnia 2018 r. dzieci w odświętnych strojach, z wpiętymi 

emblematami ,,KOCHAM POLSKĘ” oraz biało-żółtymi chorągiewkami wyruszyły w marszu 

ulicami Pępowa. Uczestnicy happeningu odwiedzili miejsca pamięci narodowej na 

pępowskim cmentarzu, pomnik Powstańców Wielkopolskich oraz popiersie Jana Pawła II. Tu 

dzieci zatrzymały się na krótką modlitwę i zapaliły znicze. Następnym miejscem, które 

skupiło uwagę maszerujących był nowo powstały mural w centrum Pępowa poświęcony 100 

rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.  

W tym dniu również odbyły się zajęcia z wychowawcami w klasach poszerzające dziecięcą 

wiedzę o Świętym Janie Pawle II- wielkim patriocie i przyjacielu najmłodszych. 

Wszyscy uczniowie klas I-III zostali zaproszeni do udziału w konkursie pt. ,,ZNAM 

SYMBOLE NARODOWE”. 
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Wychowawczynie klas 

edukacji wczesnoszkolnej 
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