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Z kroniki przedszkolnej  
 
 

„ MOJA MAMA JEST KOCHANA…” 

24 maja 2019r. w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji dnia Mamy, podczas 

której grupy Pszczółek, Biedronek, Motylków, Ślimaczków i Żabek  zaprezentowały swój 

program taneczno -wokalno-recytatorski. Po występie były życzenia, całusy, prezenty  

oraz wiele uśmiechów i radości. Za swoje popisy przedszkolaki zostały nagrodzone burzą braw. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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XVI POWIATOWY KONKURS PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ 

Troje sześciolatków z oddziałów przedszkolnych wzięło udział w tym cyklicznym 

konkursie. Byli to : Julia Chlebowska, Natalia Waleńska oraz Kacper Piotrowiak.  

Dnia 17 maja 2019 roku na scenie kina Szarotka w Krobi zaśpiewali piosenki z repertuaru 

zespołu Dwa plus Jeden, Fasolki i Natalii Kukulskiej. Wybór utworów nie był przypadkowy, 

bo tegoroczne zmagania przedszkolaków przebiegały pod hasłem „Piosenki moich rodziców”. 

Wokalne popisy 26 dzieci wywołały wśród wielu osób na widowni miłe wspomnienia  

oraz gromkie brawa publiczności. Wykonanie piosenek „Iść w stronę słońca” (Julia 

Chlebowska) oraz „Zuzia, lalka nieduża” (Natalia Waleńska) zostało wyróżnione przez jury. 

Kacper bardzo ładnie zaśpiewał „Moją fantazję”. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy  

i upominki. 

Małym wokalistom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
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Beata Kaczmarek, Alicja Olszak 
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DZIEŃ RODZINY 
 

23 maja 2019r. grupa przedszkolna „Misie” razem z rodzicami przygotowała Dzień 

Rodziny. Dzieci wystąpiły dla rodziców z programem artystycznym z okazji zbliżającego się 

święta Dnia Matki i Ojca. Były okolicznościowe wiersze i piosenki. W drugiej części spotkania 

odbyły się konkursy i zabawy, w których brały udział rodziny. Rodzice zadbali o słodki 

poczęstunek i kiełbaski z grilla. Wszyscy chętnie uczestniczyli w zabawie, a dzieci 

dopingowały rodziców w różnych konkurencjach. Było to wesoło i mile spędzone popołudnie. 

 

 

Violetta Rolnik 
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ZAJĘCIA ADAPTACYJNE W PRZEDSZKOLU 

28 maja odbyły się zajęcia dla dzieci, które od września rozpoczną przygodę 

z przedszkolem. Podczas zajęć adaptacyjnych dzieci wspólnie z rodzicami (opiekunami) 

poznały wychowawczynie. Zapoznały się też z pomieszczeniami przedszkolnymi 

i zabawkami. W sali rodzice z przyszłymi przedszkolakami spędzili czas na wesołej zabawie. 

Każdy nowy przedszkolaczek ☺ wychodził ze sali z uśmiechem na buzi i kolorowym 

balonikiem. Do zobaczenia. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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DZIEŃ DZIECKA W PRZEDSZKOLU 

31 maja w przedszkolu obchodziliśmy Dzień Dziecka. Dzień ten obfitował w wiele 

atrakcji. Przyszliśmy do przedszkola ubrani na kolorowo. Każda grupa miała przydzielony swój 

kolor. Weseli, z papierowymi owocami i warzywami na patykach wyruszyliśmy ulicami 

Pępowa na „Happening Zdrowia”. Po powrocie do przedszkola czekały inne atrakcje - bańki 

mydlane oraz słodycze. Wesoła zabawa i dobry humor towarzyszył nam przez cały dzień. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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WYCIECZKA DO MILICZA 

 

Z okazji Dnia Dziecka dzieci z gryp przedszkolnych „Misie”, „Jeżyki” i „ Zajączki „  

31 maja 2019r. pojechały na wycieczkę do Kreatywnego Obiektu  Multifunkcyjnego w Miliczu. 

Obiekt ten nastawiony jest na pobudzanie aktywności ruchowej i artystycznej dzieci. Program 

opiera się na miejscowej legendzie o zdobyciu milickiego zamku. Sześciolatki uczestniczyły  

w zajęciach edukacyjnych „Jak obudzić zamek? Była to nierzeczywista wędrówka poprzez 

uśpiony zamek, pełen magicznych sideł i niebezpieczeństw. Zadaniem dzieci było 

konstruowanie wież, budowanie magicznych urządzeń i tworzenie barw. Ci, którzy zgłębią 

tajniki działania zamkowych pułapek i poznają co kryje w sobie las, przezwyciężą klątwę  

i szczęśliwie zakończą swoją misję. Wszystkim grupom udało się „obudzić” zamek. 

Zadowoleni z uśmiechami na twarzy wróciliśmy do przedszkola. 
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Beata Kaczmarek, Violetta Rolnik, Alicja Olszak 
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W PRZYCHODNI WETERYNARYJNEJ 

 

05 czerwca 2019 r. dzieci z grupy „Zajączki” wraz z opiekunkami wybrały się  

na spacer do gabinetu weterynaryjnego pani Eweliny Mareckiej. Celem naszego spotkania było 

poznanie specyfiki pracy weterynarza, kształtowanie opiekuńczych postaw w stosunku  

do zwierząt, uświadomienie, że zwierzęta, tak jak i ludzie, są żywymi istotami, które też chorują 

i cierpią. Pani Ewelina opowiedziała dzieciom o sposobie pielęgnacji zwierząt domowych. 

Przedszkolaki poznały narzędzia medyczne potrzebne do badania zwierząt.  

Z wielkim zaciekawieniem oglądały wszystkie pomieszczenia przychodni, mogły wraz  

z panią weterynarz zbadać krew pieska i obejrzeć płytki krwi pod mikroskopem.  

Na zakończenie dzieci podziękowały za wizytę i słodkie upominki, które otrzymały od pani 

Eweliny, wręczając dyplom. Po wizycie w przychodni weterynaryjnej udaliśmy się  

na sąsiednie podwórko - rodziców Kasi Wierzyk. Zostaliśmy zaproszeni przez jej mamę, która 

w imieniu rodziców zakupiła dla dzieci lody - prezent z okazji Dnia Dziecka. Piknik  

na trawie i tarasie był wspaniałym dopełnieniem naszego spaceru. Zadowoleni i posileni, 

wróciliśmy do przedszkola. Dziękujemy pani Ewelinie Mareckiej za ciekawą lekcję oraz pani 

Anecie Wierzyk za miłe przyjęcie. 

                         

Alicja Olszak 
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PIKNIK RODZINNY 

12 czerwca 2019r. o godzinie 17:00 na Cegielni rozpoczął się Piknik Rodzinny dwóch 

grup przedszkolnych "Ślimaczków" i "Żabek". Organizatorami pikniku byli rodzice 

przedszkolaków. Na pikniku nie zabrakło atrakcji przygotowanych przez Pana Tomasza 

Gruetzmachera. Pan Tomek zorganizował dla przedszkolaków mini zawody sportowe  

- RUNAWAY. Każdy uczestnik po zakończeniu wyścigu otrzymał od wychowawcy medal.  

Po części sportowej wszyscy uczestnicy przenieśli się na plac przy grzybku, gdzie zaczęła się 

zabawa przy muzyce, grillowanej kiełbasce i słodkich wypiekach. Serdeczne podziękowania 

należą się sponsorom, za pomoc w organizacji uroczystości: 

Panu P. Maciejewskiemu (za udostępnienie stołów, ławek i parasoli oraz kawę, herbatę 

i napoje), 

Panu Sz. Wyzujakowi (za kiełbasę), 

Pani J. Markowskiej (za kiełbasę), 

Panu S. Gościańskiemu (za udostępnienie grilla oraz zakupienie owców), 

Pani J. Matyla (za napoje), 

Panu T. Greutzmacherowi (za organizację mini RUNAWAY i medale), 

oraz wszystkim rodzicom, za przepyszne wypieki. 

 

Anita Basty – Nowak, Marta Hudzińska 
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NASZA PRZEDSZKOLNA WYCIECZKA 

Dnia 13.06.2019r. grupy przedszkolne: "Motylki", "Biedronki", "Żabki", "Pszczółki" 

i "Ślimaczki" udały się na wycieczkę do Leszna. Pierwszym punktem wycieczki było kino 

CINEMA 3D, w którym obejrzeliśmy film animacyjny pt. "Panda i banda". Kolejnym punktem 

naszej wycieczki był wyjazd do Zaczarowanego Świata WMB grup młodszych  

oraz Euro-Jump dla dwóch grup starszych. Końcowym elementem naszej wycieczki było 

ognisko w leśniczówce w Karcu i wspólne zabawy. Wycieczka minęła nam bardzo szybko. 

Zmęczeni, zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do przedszkola. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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NIECH ŻYJĄ WAKACJE!!! 

19 czerwca 2018r. dzieci 6-letnie pożegnały przedszkole. W uroczystości zakończenia 

roku uczestniczyli zaproszeni goście oraz rodzice. Wśród nich obecna była pani wicedyrektor 

Agata Milewska. Były wiersze, piosenki oraz tańce. Absolwenci "Misie", "Jeżyki" 

i „Zajączki” opuściły przedszkole, by rozpocząć po wakacjach naukę w klasie pierwszej. 

Życzymy im wielu sukcesów i spełnienia marzeń, a wszystkim dzieciom bezpiecznych  

i radosnych wakacji. 

Wszystkim Rodzicom składamy najserdeczniejsze 

podziękowania za całoroczną współpracę 

i życzymy, by okres wakacyjny był czasem odpoczynku  

i radości. 

Z okazji długo wyczekiwanych wakacji życzymy 

wszystkim przedszkolakom bezpiecznych 

i słonecznych wakacji, interesujących podróży, 

niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień 

oraz szczęśliwego powrotu do przedszkola☺ 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 



Życie Szkoły. Nr 79.   Cz.1. Maj – czerwiec 2019 

 

21 
 

Z życia klas I-III 
 

PODSUMOWANIE KONKURSU ,,MÓJ WYGLĄD ŚWIADCZY O MNIE” 

 
Dnia 9 maja 2019 roku odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego, w którym udział 

wzięli uczniowie klas I-III. Konkurs został przeprowadzony w ramach realizacji programu 

,,Szkoła dobrego wychowania”. 

Prace konkursowe wykonywane były w pięciu wylosowanych przez przedstawicieli 

poszczególnych klas kategoriach. 

1. Uroczystość rodzinna – w tym wariancie prace tworzyli uczniowie klasy 1a. Laureatem 

została Lena Begale. Wyróżnione zostały prace: Marii Nowackiej, Karola Łagódki, 

Zofii Piniewskiej oraz Izy Błaszyk. 

2. Bal karnawałowy – prace o tej tematyce przygotowali uczniowie klasy 1b. Zwycięzcą 

tej kategorii został Mateusz Kuczyński, wyróżnienia otrzymali; Ola Naskręt, Igor 

Twardowski, Ewa Milewska, Rafał Grzelewski.  

3. Impreza sportowa – tu mieli okazję wykazać się uczniowie klasy 2a. Jury zadecydowało 

o zwycięstwie pracy, którą przygotowała Lena Mak. Docenione zostały również prace 

stworzone przez Nataszę Brylewską, Ninę Jarczewską, Ksawerego Sipurzyńskiego  

oraz Wojtka Wyzujaka.  

4. Święto szkolne – swą kreatywnością mogli tu popisać się uczniowie klasy 2b. 

Jednogłośnie zadecydowano o wygranej Julii Kęsy. Wyróżnieni zostali również: Hubert 

Zboralski, Szymon Pawlak, Lena Rotman, Oliwier Szynka.  

5. Piknik – w tej kategorii prace stworzyli uczniowie klasy 3a. Zwyciężyła praca Igi 

Ratajczak. Wyróżnione zostały również prace: Anastazji Szałaty, Franka 

Klementowicza, Filipa Zjeżdżałki oraz Amelii Piotrowiak.  
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Zwycięzcy nagrodzeni zostali pamiątkowymi książkami, z których mogą przypominać sobie 

zasady savoir vivre, wyróżnieni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.  

Wszystkim jeszcze raz serdecznie gratulujemy! 

Sandra Lorek, Lidia Machowska, Arleta Sierszulska 
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AS ORTOGRAFII 

 

Dnia 22.05.2019 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny „As ortografii”, 

którego celem było wyłonienie spośród uczniów klas drugich i trzeciej edukacji 

wczesnoszkolnej „mistrza ortografii”.  

 

W konkursie wzięli udział: 

Bzdęga Mikołaj - klasa 2a 

Ptak Cezary - klasa 2a 

Wyzujak Wojciech - klasa 2a 

Rotman Lena - klasa 2b  

Broda Mateusz - klasa 2b 

Stachowiak Bartosz - klasa 2b 

Piotrowiak Amelia - klasa 3a 

Ratajczak Iga - klasa 3a 

Szałata Anastazja - klasa 3a 

I miejsce zajęli: Anastazja Szałata z klasy 3a i Bartek Stachowiak z klasy 2b, 

II miejsce zajęła: Iga Ratajczak z klasy 3a, 

III miejsce zajęli: Wojciech Wyzujak z klasy 2a, Mikołaj Bzdęga z klasy 2a oraz Mateusz 

Broda z klasy 2b.  

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Małgorzata Andrzejewska, Jolanta Durczewska 
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ŚWIĘTO RODZINY 2a 

 

Wspólna zabawa i biesiadowanie stały się już tradycją dla rodziców i uczniów z klasy 

2 a. W tym roku spotkaliśmy się w słoneczne popołudnie, 31 maja 2019 roku w Siedlcu.  

Już po raz trzeci był z nami DJ Ryszard Rogala, który zadbał o świetną zabawę dużych  

i małych uczestników pikniku. Serdecznie dziękujemy całym rodzinom naszych uczniów  

za wspaniałą atmosferę panującą podczas spotkania. Szczególne podziękowania kierujemy  

w stronę osób zaangażowanych w przygotowanie i organizację Pikniku Rodzinnego 2019. 
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Sandra Lorek, Arleta Sierszulska 

 
 

KONKURS "W RODZINIE SIŁA" 

W czerwcu uczniowie klas pierwszych wzięli udział w konkursie W RODZINIE 

SIŁA, zorganizowanym przez Stowarzyszenie „DZIECKO” oraz Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Celem konkursu było rozwijanie i promowanie uzdolnień 

artystycznych uczniów dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół powiatu gostyńskiego. Mali 

artyści włożyli dużo wysiłku i serca w swoje prace, które wykonali za pomocą różnych 

technik plastycznych. 

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją prac nastąpiło 

23 czerwca 2019 roku, podczas „Rodzinnego popołudnia” w Gostyńskim Ośrodku Kultury 

„Hutnik”w Gostyniu. 

W kategorii szkoły podstawowe zwyciężyli uczniowie z naszej szkoły: 

II miejsce Lena Begale z kl. 1a 

III miejsce Dominik Matuszkiewicz z kl. 1a 

Wyróżnienia zdobyli: 

Wojciech Gruchociak z kl. 1a 

Ewa Milewska z kl. 1b 
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Zwycięzcy nagrodzeni zostali dyplomami i nagrodami. 

Dziękujemy pierwszoklasistom, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie. 

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy rozwijania swoich zdolności plastycznych.  

 

Lidia Machowska, Maria Tomczak 

 

 

LEKCJA PSZCZELARSTWA 

 

W ostatni szkolny poniedziałek, 17 czerwca 2019 roku, uczniowie klasy 2a odwiedzili 

gospodarstwo pasieczne Państwa Bednarek w Katarzynowie. Podczas zajęć edukacyjnych 

prowadzonych przez właścicielkę i pasjonatkę pszczelarstwa- Panią Jolantę Bednarek dzieci 

przeszły  profesjonalną ścieżką dydaktyczną bogacącą i systematyzującą wiedzę na temat życia 

pszczół i ich przydatności dla człowieka. Wiele radości sprawiło uczestnikom wycieczki 

własnoręczne wykonanie świeczki, degustacja miodu, gry i zabawy integracyjne na terenie 

Zagrody Pszczółki Przyjaciółki.  
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Sandra Lorek, Arleta Sierszulska 

 

 

 

,,ZACZYTANA FONTANNA” 

 

,,Zaczytana fontanna” to tytuł wystawy umieszczonej w centrum Pępowa promującej 

czytelnictwo wśród najmłodszych. Na planszach przy fontannie znalazły się wiersze ze zbioru 

,,Długonosy” autorstwa Gabriela Roszaka wydanego przez Urząd  Gminy Pępowo. Uroczyste 

otwarcie wystawy odbyło się dnia 14 czerwca 2019 roku i zgromadziło zacnych gości.  

Była to jednocześnie inauguracja obchodów Dni Ziemi Pępowskiej.  
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Jako pierwszy do zgromadzonej publiczności przemówił wójt Pępowa pan Grzegorz 

Matuszak, następnie głos zabrał redaktor wydania-  pan Bogusław Janik, nie zabrakło również 

samego autora. Gabriel Roszak czytał  wiersze z najnowszego tomiku, opowiadał o swoich 

fascynacjach i zainteresowaniach, zachęcał wszystkich do czytania i pisania wierszy.  

Uczestnikami tego wydarzenia kulturalnego były dzieci z klas I-IV Szkoły Podstawowej 

w Pępowie. Pod koniec spotkania zaprezentowały własne, ciekawe interpretacje wierszy 

Gabriela Roszaka. Dokumentacja fotograficzna uroczystości została wykonana  

przez pana Jacka Śląskiego.   
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Arleta Sierszulska 

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