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Z kroniki przedszkolnej  
 

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA 
  

20 września 2018r. nasze przedszkolaki obchodziły Dzień Przedszkolaka. 

Świętowanie rozpoczęły od wspólnej zabawy i udziału w konkursach. Przedszkolaki rzucały 

piłką do celu, chodziły z woreczkami na głowie, uczestniczyły w zabawach z wykorzystaniem 

chusty animacyjnej oraz tańczyły z balonami. Wykonaliśmy prace plastyczne – kolorowe, 

wesołe pajacyki bawiliśmy się na świeżym powietrzu. Każdy przedszkolak otrzymał dyplom. 

Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku. Radość, śmiech i głośny doping świadczyły                      

o wspaniałej zabawie. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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CZYTAMY NAJMŁODSZYM 

27 września 2018r. obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.  

Do naszego przedszkola przybył gość specjalny – Pani bibliotekarka z Gminnej Biblioteki 

Publicznej, która przeczytała dzieciom bajkę pt. „Kicia Kocia zostaje policjantką”. Okazji  

do czytania dzieciom jest wiele i powinniśmy robić to jak najczęściej zarówno w domu, jak  

i w przedszkolu. Warto i trzeba czytać dzieciom! Tej zasady się trzymamy i codziennie 

głośno czytamy! 

              

              

Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO DLA NASZYCH CHŁOPCÓW 

W tym dniu szczególnym – września trzydziestego, 

Witamy serdecznie chłopaka każdego. 

Dzisiaj święto Wasze, dzień prezentów, życzeń, 

Innych przyjemności już nawet nie zliczę! 

Od najmłodszych lat uczymy dzieci, aby pamiętały o ważnych uroczystościach  

w życiu rodziny czy życiu przedszkola. Równie ważne jest więc Święto Chłopców, które 

obchodzimy 30 września. W tym dniu we wszystkich  grupach dziewczynki wręczały 

chłopcom upominki, własnoręcznie namalowane laurki, złożyły życzenia, uściskały 

i ucałowały. Nie brakło także   w tym dniu słodkiego poczęstunku dla wszystkich dzieci. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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PROPAGOWANIE ZDROWEGO ODŻYWIANIA 

Przedszkolaki pod hasłem „Zdrowo rośniemy bo owoce i warzywa jemy” poznawały 

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

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

wielkość. Przygotowywały też owocowe soki. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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TO KASZTANKI, SKACZĄ TU, SKACZĄ TAM! 

Jesień to piękna pora roku, pełna kolorów i cudownych widoków. Tegoroczna jesień 

jest wyjątkowo ciepła, dlatego też zachęciła ona przedszkolaków do spaceru  

na KASZTANÓWKĘ. 11 października wyruszyliśmy całym przedszkolem na jesienną 

wyprawę. Dzieci podziwiały kasztanową aleję w jesiennej szacie, otaczającą przyrodę, 

rozpoznawały gatunki drzew, owoce i liście, które zbierały w celu wzbogacenia kącika 

przyrody. Na zakończenie dzieci świetnie bawiły się na boisku sportowym. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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„KOT W BUTACH” 

 

23 października 2018r. gościliśmy w przedszkolu Teatrzyk POMPON z Leszna. 

Przedszkolaki obejrzały przedstawienie pt. "Kot w Butach". Dzieci z wielkim zaciekawieniem 

śledziły losy dzielnego Janka oraz jego przyjaciela - Kota w Butach. W trakcie przestawienia 

przedszkolaki dzielnie odpowiadały na pytania Sowy Zapominalskiej, która pojawiała się  

na scenie i często zdarzało się jej mylić niektóre wydarzenia. Dzieciom bardzo podobało się 

przedstawienie o czym świadczyły uśmiechnięte miny oraz gromkie brawa dla aktorek.  

Z niecierpliwością czekamy na następny spektakl. 

 

 

       Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 

26 października pierwszą ważną uroczystość przedszkolną w swoim w życiu przeżyły 

nowo przyjęte przedszkolaki z grupy „Pszczółek”. W czasie uroczystości przygotowanej 

przez Panią A. Norman dzieci pokazały zdobyte w ciągu dwóch miesięcy umiejętności. 

Maluchy śpiewały piosenki, recytowały wierszyki i udowodniły wszystkim, że zasługują  

na miano   przedszkolaka.  Po występach artystycznych dyrektor Cyryla Krajka, dotykając 

każdego malucha olbrzymim ołówkiem włączyła go do grona przedszkolaków. Po pasowaniu 

dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy.  

 

 

Agata Norman 
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PARK MA DLA DZIECI WIELE PODARKÓW 

Dzieci sześcioletnie, wraz z opiekunkami postanowiły wykorzystać piękną pogodę  

i uroki jesieni. W czwartkowe przedpołudnie udały się do parku w Gębicach, by obserwować 

zmiany zachodzące w przyrodzie. Park odkrył przed nami swe piękno. Podziwialiśmy 

jesienne barwy, rosnące krzewy i drzewa, słuchaliśmy odgłosów przyrody, ,,mierzyliśmy" 

obwód drzewa za pomocą złączonych rąk. Wykorzystując zabrane lupy i lornetki bacznie 

przyjrzeliśmy się przyrodzie: korze drzew, liściom i zwierzętom żyjącym w parku. Wizyta  

w parku była również okazją do zobaczenia odnowionego pomnika poświęconego Ludwikowi 

Mycielskiemu, poległemu w powstaniu styczniowym. Podczas wycieczki zbieraliśmy 

najpiękniejsze kolorystycznie liście, żołędzie i kasztany, którymi przyozdobiliśmy kąciki 

przyrody w naszych salach. 

 

 



Życie Szkoły. Nr 75.   Cz.1. Wrzesień – październik 2018 

 

15 
 

 

 

Wychowawczynie dzieci sześcioletnich 
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NIE BOJĘ SIĘ, GDY CIEMNO JEST… 

Dzieci sześcioletnie z grupy Jeżyki wraz z paniami Beatą Kaczmarek i Marzanną 

Galeją zostały zaproszone 11.10.2018r. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Pępowie  

na spotkanie z panią Haliną Radołą. Po miłym przywitaniu się z paniami i Kacperkiem, 

pluszowym misiem, dzieci mówiły o swoich lękach i strachach. Okazało się, że każdy z nas 

kogoś lub czegoś się boi. Następnie przedszkolaki z dużym zainteresowaniem wysłuchały 

bajki terapeutycznej pt.”Zapomniany przyjaciel Czarusia”, czytanej przez autorkę. Potrafiły 

odpowiedzieć na pytania stawiane przez miłego gościa. W części warsztatowej sześciolatki 

rysowały stracha Plampacza. Zajęcia z biblioterapii zostały pozytywnie ocenione przez 

milusińskich, co widać na zdjęciach, natomiast galerię ich prac można podziwiać w gminnej 

bibliotece. Spotkanie miało na celu pobudzenie dziecięcej wyobraźni, radzenie sobie z lękiem 

przed ciemnością, nazywanie i wyrażanie swoich emocji. Dziękujemy za zaproszenie! 
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Beata Kaczmarek 
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ZAWSZE BEZPIECZNIE 

W październiku 2018r. dzieci 6-letnie wzięły udział w spotkaniu z policjantem.  

Jak co roku, do szkoły na pogadankę o bezpieczeństwie przyjechała pani Monika Curyk.  

Na początku dzieci obejrzały krótki film o zasadach zachowania się w różnych sytuacjach, 

między innymi o spotkaniu z nieznajomym. Następnie pani policjantka przypomniała  

i utrwaliła z dziećmi zasady poruszania się po drodze i przypomniała o obowiązku zapinania 

pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem. Przećwiczyła też zachowanie jak bronić 

się przed atakiem psa. Później sześciolatki mogły pobawić się klockami edukacyjnymi 

przywiezionymi przez panią Curyk, a na koniec obejrzały radiowóz.  
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Wychowawczynie dzieci sześcioletnich 
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Z życia klas I-III 
 
 
PASOWANIA NADSZEDŁ CZAS- UCZNIEM BĘDZIE KAŻDY Z NAS 

 

Uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia odbyło się 3 września, w dniu 

rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019. 

Pierwszaki złożyły uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, a aktu pasowania 

dokonały panie dyrektor: Cyryla Krajka i Agata Milewska. Po pasowaniu uczniowie 

otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz upominki m.in. mające dbać o ich bezpieczeństwo 

podczas drogi  do szkoły. Pani dyrektor Cyryla Krajka serdecznie powitała pierwszoklasistów 

w gronie uczniów naszej szkoły i życzyła im wielu sukcesów w nauce. Starsze koleżanki 

i koledzy życzyli pierwszakom dużo radości z codziennej podróży w cudowny świat nauki 

oraz wielu przyjaciół. 
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Serdecznie dziękujemy panu Radosławowi Ratajczakowi za sesję fotograficzną 

i wykonanie zdjęć pamiątkowych klas pierwszych. 

Jolanta Durczewska 

Małgorzata Andrzejewska 

 

MIĘDZYSZKOLNA SPARTAKIADA 

 

Dnia 24 września 2018 r. uczniowie klas 2b i 3a wzięli udział w Międzyszkolnej 

Spartakiadzie zorganizowanej z okazji Europejskiego Tygodnia Sportu w Szkole 

Podstawowej w Skoraszewicach. W rozgrywkach uczestniczyły reprezentacje trzech klas. 

Celem przedsięwzięcia było uaktywnienie jak największej grupy uczniów bez względu 

na posiadane przez nich umiejętności sportowe. 

Mali sportowcy z dużym zaangażowaniem dzielnie pokonywali kolejne konkurencje 

i z wielką radością odebrali nagrody i dyplomy z rąk p. A. Grobelnej, która zorganizowała 

zawody. 
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  Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów sportowych. 

 

Jolanta Durczewska 

Małgorzata Andrzejewska 
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W KRAINIE ORŁA BIAŁEGO 

Dnia 3października 2018 roku uczniowie klasy 2 a odwiedzili Krainę Orła Białego  

w pobliskim Starym Gostyniu. Podczas zwiedzania obiektu dzieci miały okazję 

do przypomnienia sobie i utrwalenia najbardziej znanych polskich legend. Okazało się, że 

wszyscy pamiętają Lecha, Czecha i Rusa, Syrenkę, Bazyliszka i Koziołki z Poznania. Dzieci 

wykazały się też znajomością naszych symboli narodowych, orientacją na mapie Polski, 

pięknie wyrecytowały wiersz Władysława Bełzy ,,Kto ty jesteś?  Polak Mały”. Bez trudu 

udało się także odnaleźć wśród muzealnych eksponatów postać Józefa Piłsudskiego. 

Atrakcjami wyjazdu były również: zwiedzanie chatki biskupiańskiej, spacer wśród galerii 

rzeźb, wyścigi wokół stawu, spotkanie ze zwierzętami w minizoo, wspólne zabawy 

i spotkanie przy stole. Rodzice dzieci po raz kolejny aktywnie włączyli się do realizacji 

programu ,,Warzywa i owoce w szkole”. W ramach wycieczkowego deseru przygotowali 

kosze z pysznymi, zdrowymi owocami. Dziękujemy! 

 

 

Arleta Sierszulska 
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TALERZ ZDROWIA 

 

Talerz Zdrowia był głównym tematem spotkania uczniów klasy 2a z higienistką 

szkolną- Panią Jolantą Nowacką, w dniu 5.10.2018r. Drugoklasiści chętnie uczestniczą  

w różnorodnych programach i konkursach propagujących zdrowy styl życia , doskonale znają 

Piramidę Żywieniową oraz starają się przestrzegać zawartych w niej zaleceń. W ciągu ponad 

20 lat swojego istnienia Piramida Żywieniowa była wielokrotnie modyfikowana. Nadal 

obowiązuje, ale obok niej pojawiła się nowość - Talerz Zdrowia. Na tym talerzu jak na dłoni 

widać, czego i ile powinniśmy zjeść. Opracowali go amerykańscy naukowcy z Harvard 

School of Public Health. A dzieciom z klasy 2a przedstawiła Pani Jola podczas 

interesującego, edukacyjnego spotkania. 
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W trakcie zajęć Pani Nowacka przypomniała wszystkim, że najważniejsza jest 

aktywność fizyczna (ona też jest podstawą piramidy zdrowego żywienia) i picie minimum  

2 litrów płynów dziennie. Do bilansu płynów wlicza się ten zawarty na przykład w owocach 

i warzywach. Talerz podzielony został na sześć części, w każdej jest inna grupa produktów. 

Łatwo odczytać, ile dana grupa powinna zajmować miejsca na talerzu w czasie jednego 

posiłku albo jaką część ma stanowić w bilansie żywieniowym każdego dnia. Co ciekawe, 

wielkość tego talerza nie jest określona, ważne jest zachowanie pokazanych na nim proporcji. 

Po części teoretycznej nastąpiła  atrakcyjna dla dzieci część praktyczna. Korzystając 

ze zdobytej wiedzy uczniowie stworzyli (za pomocą przygotowanych przez Panią higienistkę 

rekwizytów) własny Talerz Zdrowia. Był również czas na aktywność fizyczną. Dziękujemy 

Pani Jolancie Nowackiej za bardzo ciekawe spotkanie. 

 

Arleta Sierszulska 
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„Nauczyciel to przewodnik i lider, sternik łodzi.  

Jednakże energia, która tę łódź napędza, musi pochodzić od uczących się”. 

T. Mackenzie 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

Dnia 11 października 2018 r. na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej, nauczyciele 

i pracownicy oświaty obchodzili swoje święto. Uroczystość uświetnili swą obecnością: 

Sekretarz Gminy pani Katarzyna Kmiecik-Rosa, Skarbnik Gminy pani Maria Stachowiak  

oraz pani Magdalena Wajs, Proboszcz parafii ks. Kazimierz Małek, ks. kanonik Henryk 

Szwarc, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi, emerytowani nauczyciele  

i pracownicy szkoły, rodzice oraz uczniowie. Uroczystą akademię z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej przygotowali uczniowie edukacji wczesnoszkolnej pod kierunkiem swoich 

wychowawczyń oraz uczennice z klas piątych i klasy ósmej. Wszystkim pracownikom 

oświaty oraz przybyłym gościom zadedykowano piosenki, układ taneczny i złote myśli. 

Na zakończenie przedstawienia wdzięczni uczniowie  złożyli serdeczne życzenia zdrowia, 

radości,  jak najmniej trosk, zmartwień i przykrości. Wręczyli wszystkim obecnym laurki 

wykonane przez uczniów z koła rękodzielniczego „Złote rączki”. 
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Serdeczne podziękowania kierujemy do pana Radosława Ratajczaka za wykonanie 

zdjęć upamiętniających uroczystość Dnia Edukacji Narodowej. 

 

Wychowawczynie edukacji wczesnoszkolnej 
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CO W TRAWIE PISZCZY, CZYLI W GRUPIE SIŁA 

 

Na musical profilaktyczny pod powyższym tytułem wybrali się w dniu  

19 października uczniowie klas: 2a, 2b i 3a. Spektakl wystawiał Teatr Muzyczny FORTE  

z Wrocławia. Dziś, w czasach zapotrzebowania na akceptację i tolerancję, twórcy musicalu 

ukazali życie drobnych stworzeń, zabawnych przez swój wygląd i dziwactwa, uświadamiając 

dzieciom, że „inność każdego z nas” tak naprawdę wcale nie jest wadą. Przygoda 

mieszkańców łąki udowodniła, że chociaż wszyscy tak bardzo się od siebie różnią, to tylko  

wspólnymi siłami mogą pokonać wszelkie trudności i dokonać czegoś naprawdę wielkiego.  

Pomysłowe kostiumy, poruszająca muzyka, znakomity wokal aktorów oraz morał 

płynący  z widowiska sprawiły, że uczniowie obejrzeli go z wielką uwagą. 

 

Małgorzata Andrzejewska 

Jolanta Durczewska 

Arleta Sierszulska 

 

 

SYNAPSIK 
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Tak, jak w latach poprzednich wydawnictwo SYNAPSA zaprosiło 

 uczniów wszystkich klas drugich oraz trzecich szkół podstawowych do wzięcia udziału 

w kolejnej, VIII edycji konkursu: Synapsik "MEN". W naszej szkole odbył się on 

26.10.2018r. Wzięło w nim udział 20 uczniów (14  z klas drugich oraz 6 z klasy trzeciej). 

Synapsik to konkurs o charakterze ogólnopolskim, będący ciekawym uzupełnieniem zajęć 

oraz stanowiący cenną informację zwrotną, zarówno dla nauczycieli jak i uczniów,  

o aktualnym poziomie wiedzy uczestników. Testy konkursowe dla poszczególnych klas 

zostały przygotowane przez zespół ekspertów w oparciu o obowiązującą podstawę 

programową. Przy ich tworzeniu autorzy bazowali na wszystkich dostępnych  

i wykorzystywanych w szkołach podręcznikach wiodących wydawnictw na rynku. 

 

 

 

 

Małgorzata Andrzejewska 

Jolanta Durczewska 
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ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE 

 

28.11.2018r. w sali GOK w Pępowie odbył się PREGLĄD PIOSENKI 

PATRIOTYCZNEJ. Dzięki współpracy z rodzicami, dzieci wystąpiły w ślicznych strojach  

i w pięknej scenografii. Klasę 1a i 1b reprezentowała grupa uczniów( Lena Begale, Agatka 

Chorała, Lena Szuba, Zosia Piniewska, Tomek Kończak, Wojtek Gruchociak Ewa Milewska, 

Zuzia Okręt, Maksymilian Ratajczak, Jakub Grzymisławski, Mateusz Kuczyński, Wojtek 

Nowacki, Igor Twardowski), którzy zatańczyli i zaśpiewali piosenki pt. ,,Przybyli ułani’’  

i ,, Krakowiaczek jeden’’.  

 

 

 

 

Serdecznie dziękujemy rodzicom za pomoc, a w szczególności pani Hannie Kuczyńskiej  

za wsparcie artystyczne. 

Lidia Machowska 

Maria Tomczak 
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JESIENNA WYCIECZKA 

 

 W październiku, korzystając z uroków pięknej i słonecznej pogody klasy 1a i 1b 

wybrały się na kasztanówkę w Pępowie. Uczniowie obserwowali zmiany zachodzące  

w przyrodzie jesienią. Podziwiali jesienne barwy i rosnące drzewa oraz słuchali odgłosów 

przyrody. Wykorzystując lupy i lornetki, bacznie przyglądali się korze drzew, liściom  

i owadom. Z zapałem zbierali liście, układając z nich wspaniałe, różnokolorowe bukiety. 

Najwięcej radości sprawiło pierwszoklasistom gromadzenie skarbów jesieni, które umieścili 

w kąciku przyrodniczym. 
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 Wycieczka dostarczyła dzieciom nie tylko dużo wiadomości, ale również 

niezapomnianych wrażeń. Jesienny krajobraz urzekł wszystkich swoim pięknem. 

Lidia Machowska 

Maria Tomczak 

 

SMACZNIE, ZDROWO I KOLOROWO 

 

W październiku klasy 1a i 1b podjęły wielkie wyzwanie - własnoręcznie przygotowały 

smaczne kanapki pełne witamin. Po umyciu rąk i założeniu fartuszków ochoczo zabrały się 

do pracy. Najpierw nazywały produkty, z których można zrobić kanapki. Następnie 

samodzielnie układały na kromkach różne warzywa, tworząc piękne i pomysłowe 

kompozycje. Wszyscy zjedli swoje porcje z wielkim apetytem. Dzięki tym zajęciom 

uczniowie kształcili nawyki jedzenia zdrowych produktów i rozwijali kreatywność. 
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Serdecznie dziękujemy RODZICOM za zakup produktów niezbędnych do wykonania 

kanapek. 

 

Lidia Machowska 

Maria Tomczak 
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W KRAINIE WYOBRAŹNI 

 

  

W miesiącu październiku organizatorami konkursu plastycznego pt. ,,Strach ma 

wielkie oczy’’ był GOK ,, Hutnik’’ w Gostyniu. Konkurs był skierowany do dzieci 

i młodzieży  z powiatu gostyńskiego od  4-15 lat. Z naszej szkoły wzięli w nim udział 

uczniowie z edukacji wczesnoszkolnej oraz dzieci 6-letnie: 

,,Misie’’ 1.Julian Ratajczak,2.Kalina Stachowiak,3.Oliwia Ginter, 

„Zajączki” 1.Szymon Adamiak. 

,,Jeżyki’’1.Magdalena Maćkowiak, 2.Lena Lorek,3.Julia Woźniak 

Kl.1a 1.Rafał Kaczorowski,2.Tomasz Lewicz 

Kl.1b 1.Maksymilian Ratajczak,2.Mateusz Kuczyński 

Kl.2a 1.Filip Danielczyk,2.Julia Wojtaszek,3.Natalia Waleńska 

Kl.2b 1.Szymon Pawlak 

Kl.3a 1.Iga Ratajczak, 2.Amelia Piotrowiak 

Kl.4c1.Anna Adamiak 
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Celem konkursu było oswojenie strachu oraz rozwijanie wyobraźni dzieci i młodzieży, 

inspirowanie twórczości plastycznej, umożliwienie zaprezentowania swoich zdolności  

i umiejętności plastycznych. Na konkurs wpłynęło 237 prac. Przy ich ocenie komisja 

konkursowa brała pod uwagę przede wszystkim nastrój i kolorystykę, sposób wyrażenia 

tematu oraz kompozycję i staranność wykonania. Ogółem przyznano 27 wyróżnień oraz 13 

nagród w trzech kategoriach wiekowych. Wśród nich znalazł się uczeń naszej szkoły 

Maksymilian Ratajczak z kl.1b. Za swoją pracę otrzymał wyróżnienie. 

 

    

Serdecznie gratulujemy! 

Wychowawczynie klas edukacji wczesnoszkolnej i oddziałów 6-latków 

 

 

………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….. 
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