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Z kroniki przedszkolnej  
 

W TROSCE O ROZWÓJ FIZYCZNY 

Na początku września w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia pokazowe TAEKWONDO, które 

przeprowadził Pan Radosław Cichowlas. Sztuki walki bardzo spodobały się naszym przedszkolakom. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE- SPOTKANIE Z SIERŻANTEM PYRKIEM 

Najważniejszym wydarzeniem dla naszych przedszkolaków była wizyta policjantki  

z Komendy Powiatowej w Gostyniu z Sierżantem Pyrkiem - maskotką Wielkopolskiej Policji. 

Tematem numer jeden było bezpieczeństwo dzieci na drogach, lecz nie obyło się bez wielu pytań 

maluchów dotyczących codziennej pracy policjanta. Rozmawialiśmy o bezpiecznych zachowaniach 

na drogach, przypomnieliśmy sobie, jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię oraz jakie korzyści 

niesie noszenie ubrań posiadających elementy odblaskowe. Następnie Pani sierżant zaprosiła 

wszystkie dzieci do ćwiczeń pozycji obronnych podczas ataku psa - „drzewa” i „żółwika”. 

Przedszkolaki wykazały się dużą wiedzą i umiejętnościami, dlatego Sierżant Pyrek przygotował  

dla nich niespodziankę – radiowóz policyjny! Dzieci mogły wsiąść do radiowozu, który czekał na nie 

na ogrodzie przedszkolnym. Dzieci już nie mogą doczekać się ponownego i z pewnością bardzo 

interesującego spotkania! Dziękujemy! 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA 

 

Dzieci z Przedszkola w Pępowie dnia 20.09.2019r. świętowały Ogólnopolski Dzień 

Przedszkolaka. Dzień 20 września zapisany jest w kalendarzu jako Ogólnopolski Dzień 

Przedszkolaka. Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju 

i edukacji dzieci. Ma przyczynić się do popularyzacji wychowania przedszkolnego. Tego dnia 

nauczycielki wychowania przedszkolnego przygotowały dla dzieci wiele atrakcji. Już od samego rana 

rozbrzmiewała wesoła muzyka. Panie w swoich grupach przeprowadziły wiele zabaw integracyjnych, 

zawody sportowe oraz zabawy muzyczno-ruchowe. Wszystkie dzieci otrzymały ponadto dyplomy 

i medale super przedszkolaka. Następnie dzieci zapozowały do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA 

  

29 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Został on ustanowiony 

w 2001 roku przez Polską Izbę Książki. Z tej okazji 25 września 2019r. Gminna Biblioteka Publiczna 

w Pępowie zorganizowała akcję głośnego czytania przedszkolakom. Bardzo dziękujemy 

pracownicom Gminnej Biblioteki Publicznej za wizytę i przeczytanie bajek. 

 

 

Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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SMACZNIE, OWOCOWO, KOLOROWO 

W ramach realizacji tematu związanego z owocami dzieci przyniosły do przedszkola owoce. 

W czasie zajęć dydaktycznych maluszki bardzo chętnie brały udział w różnych zabawach 

„owocowych”. Jedną z nich było losowanie z dużego magicznego pudełka owocu i podjęcie próby 

nazwania go. Wszystkie owoce zostały rozpoznane. Następnie zgromadzone owoce spróbowaliśmy 

pogrupować ze względu na ich rodzaj, razem z panią przedszkolaki oceniały, których owoców jest 

najwięcej, a których najmniej. Równie dużym zainteresowaniem cieszyła się zabawa pt. ”Rozpoznaj 

owoc po smaku”. Wspólnie z owoców wykonaliśmy szaszłyki, oraz owocowo- warzywne koktajle. 

Dzieci dowiedziały się też o znaczeniu warzyw i owoców jako źródła niezbędnych dla człowieka 

witamin. Wszystkim tym zabawom towarzyszyły piosenki oraz prace plastyczne, które pozwalały 

nam utrwalać nowe wiadomości. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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PRZEGLĄD PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ „ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE” 

 

W niedzielę 27 października 2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Pępowie po raz kolejny 

zorganizowano przegląd piosenki ,,Śpiewać każdy może”. Tym razem grupę docelową stanowiły 

dzieci z przedszkola, zerówki i klas I-III. Nasze przedszkole reprezentowały jako pierwsze Ślimaczki 

z piosenką pt. "Kolorowe kredki", jako drugie wystąpiły trzy reprezentantki z grupy "Żabek" 

wykonując utwór pt. "Przedszkole drugim domem". Kolejno na scenie wystąpiły Motylki z piosenką 

pt. "Jesienna cza-cza" oraz "Pszczółki" wykonujące dwa utwory muzyczne "Puszek okruszek" i "Dary 

jesieni".  Grupę „Jeżyki” reprezentowały: Emilia Pawlak, Maja Jankowiak, Roma Lewandowska, 

Zofia Regulska, Lena Wolniak, Martyna Krukowska oraz Maksymilian Grobelny i Kamil Małecki. 

Mali artyści zaprezentowali swój talent nie tylko w śpiewie, ale też w tańcu, do piosenki „Kałużowy 

deszcz”. Wszyscy artyści zostali nagrodzeni. Najmłodsi otrzymali zabawkowe patelnie z warzywami. 

Serdecznie gratulujemy tak przepięknych i inspirujących występów. Podziękowania należą się 

rodzicom za kształtowanie i rozwijanie talentu wokalnego swych pociech oraz poświęcony czas. 
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PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 

Dzień 30 października pozostanie na długo w pamięci dzieci z grupy Biedronek. Tego właśnie 

dnia odbyła się pierwsza ważna przedszkolna uroczystość  „Pasowanie na przedszkolaka”,  

w której brali udział rodzice, pani dyrektor Cyryla Krajka oraz wicedyrektor Agata Milewska.  

Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości i przedstawienia krótkiego programu artystycznego,  

w którym maluszki zaprezentowały swoje umiejętności – dając tym samym dowód, jak dużo już 

potrafią. Były piosenki, wierszyki, zabawy ruchowe i tańce. Małym artystom bacznie przyglądali się 

rodzice, którym z twarzy nie znikał uśmiech. Po części artystycznej, dzieci złożyły uroczyste 

ślubowanie, w którym obiecały: zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia  

z uśmiechem, słuchać pani i pomagać kolegom, być dzielnym przedszkolakiem. Następnie pani 

dyrektor Cyryla Krajka dokonała uroczystego pasowania. Za dotknięciem czarodziejskiego ołówka 

każde dziecko stało się dzielnym przedszkolakiem. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy 

przedszkolak otrzymał dyplom pasowania, plakietkę oraz mały słodki upominek. 

 

Jolanta Urbańska 
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POZNAJEMY ZAWÓD KUCHARKI 

Dzieci z grupy Pszczółek zaprosiły na zajęcia kulinarne jedną z mam, która z zawodu jest 

kucharką. Pani Agnieszka Puślednik, mama Alanka zaprezentowała dzieciom sprzęty kuchenne 

niezbędne w pracy. Każda Pszczółka mogła rozpoznać akcesoria kuchenne i omówić jej 

przeznaczenie. Największą jednak atrakcja okazało się przyrządzenie ciasta na gofry oraz ich 

degustacja. Bardzo dziękujemy Pani Agnieszce za poświęcony czas i cudowne zajęcia. 
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Agata Antkowiak 

 

„ZIEMNIAK, ZIEMNIACZEK, CUDACZEK” 

W październiku  rozstrzygnięto konkurs pt. „Ziemniaczek cudaczek”. Konkursowym 

zadaniem było wykonanie z ziemniaka postaci, zwierzątka lub przedmiotu wykorzystując dowolną 

technikę plastyczną. Głównym celem konkursu było rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych 

oraz wrażliwości artystycznej dzieci. Z przyniesionych prac zorganizowano wystawę, którą można 

podziwiać na holu przedszkola. Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom i nagrodę w postaci 

patyczków do liczenia. 



Życie Szkoły. Nr 80  Cz.1. Wrzesień– październik 2019 

  

 

20 

 

 



Życie Szkoły. Nr 80  Cz.1. Wrzesień– październik 2019 

  

 

21 

 

 



Życie Szkoły. Nr 80  Cz.1. Wrzesień– październik 2019 

  

 

22 

 

 

Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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CO SŁYCHAĆ U JEŻYKÓW? 

Miesiąc wrzesień dla oddziału przedszkolnego „Jeżyki” to początek nowej drogi edukacyjnej. 

Przez pierwsze dni nowego roku szkolnego dzieci wzajemnie się poznawały. Do grupy dołączyli 

koledzy, którzy wcześniej nie chodzili do przedszkola. Pobyt w oddziale 6-latków to nie tylko zabawa 

i nauka. Dzieci uczą się zgodnego życia w zespole, radzenia sobie w sytuacjach trudnych  

oraz dostrzegania różnic między dobrem a złem. „Jeżyki” bardzo chętnie przychodzą do przedszkola. 

Są koleżeńskie, spontaniczne, pomysłowe i twórcze, niezwykle ciekawe wszystkiego i aktywne  

na zajęciach. Starają się przestrzegać zasad obowiązujących w oddziale przedszkolnym. Dbają  

o swoją salę, troszczą się o jej wygląd. Dzięki tym wrażliwym dzieciom i ich rodzicom urządzono 

kącik przyrody. Nie zabrakło w nim darów jesieni, pięknych wrzosów i domowych przetworów. 

Jesienny wystrój sali bardzo wszystkich cieszy i sprawia, że atmosfera, która panuje u „Jeżyków”  

jest niezwykle ciepła. 

 

 

        Elżbieta Andrzejewska 
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NIE MA CZASU NA NUDĘ 

W ostatnich tygodniach wiele się działo u „Jeżyków”. Miło upływał czas na nauce, zabawie 

oraz rozmowach na ważne tematy. Jednym z nich było bezpieczeństwo nie tylko na drodze, ale też  

na placu zabaw, z którego korzystamy codziennie. Przedszkolaki dowiedziały się, co to jest 

hartowanie organizmu i jak zapobiegać zmarznięciom i przegrzaniom. Przebywają na świeżym 

powietrzu bez względu na to czy świeci słońce, czy jest pochmurno, czy dni są ciepłe czy chłodne. 

Dbałość o środowisko, najbliższe otoczenie, porządek w sali i w swoim pokoju, to kolejne tematy, 

które niezwykle zainteresowały dzieci. Niezwykle ważnym wydarzeniem dla 6-latków była wizyta 

pana policjanta z Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu, asp. sztab. Jarosława Godniaka, któremu 

towarzyszyła maskotka wielkopolskiej policji – sierżant Pyrek. Podczas tego spotkania tematem 

numer jeden było bezpieczeństwo na drogach. Dzieci miały okazję zademonstrować sposób 

przechodzenia przez jezdnię po pasach oraz wykazały się dużą wiedzą na temat zachowania się  

w sytuacjach, kiedy spotkają się z obcą osobą. Czas spędzony z panem policjantem na długo 

pozostanie w pamięci „Jeżyków”. Mam nadzieję, że policjant zawsze będzie kojarzył się wszystkim  

z osobą, której nie należy się bać i do której zawsze można zwrócić się o pomoc. Kolejnym, 

niezwykle radosnym przeżyciem w grupie „Jeżyków” był Dzień Chłopca. Dziewczynki wręczyły 

swoim kolegom piękne niespodzianki – skarbonki i słodycze. Nie zabrakło też tradycyjnego „Sto lat”. 
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Elżbieta Andrzejewska 



Życie Szkoły. Nr 80  Cz.1. Wrzesień– październik 2019 

  

 

26 

TYDZIEŃ WRAŻEŃ 

 

Wiele emocji towarzyszyło „Jeżykom” w ostatnim tygodniu października. Rozmawialiśmy 

o rodzinie, relacjach rodzinnych, o teraźniejszości i przeszłości. Dzieci odgrywały scenki z życia 

rodzinnego. Z przyniesionych przez nie fotografii, udało się stworzyć niezwykłą wystawę. 

Przedszkolaki były bardzo zainteresowane zdjęciami swoich rówieśników z wczesnego dzieciństwa. 

Miały doskonałą okazję podzielić się ciekawostkami z życia swoich rodzin. Najwięcej radości 

sprawiły opowieści o babciach i dziadkach, którzy jak wiadomo, kochają swoje wnuczęta 

bezgranicznie. Mieć babcię i dziadka to duże szczęście – powiedział jeden z 6-latków. Stąd zrodził się 

pomysł, by zaprosić babcie na zajęcia. Dnia 30 października odwiedziła Jeżyki babcia Maksymiliana, 

pani Hanna Grobelna. Opowiedziała dzieciom historię swojego dzieciństwa. Dzieciaki były wielce 

zdumione, kiedy dowiedziały się, że babcia Hania, sama sobie szyła lalki do zabawy, a jej koledzy 

strugali z drewna żołnierzyki. Pani Hanna Grobelna przeczytała dzieciom dwa wierszyki ze zbioru 

„Najpiękniejszych wierszy dla dzieci” oraz zabawiła się z 6-latkami w „Ojca Wirgiliusza”. Kolejne 

październikowe przedpołudnie Jeżyki spędziły w towarzystwie babci przedszkolaka Leonarda.  

Pani Alicja Gruetzmacher opowiadała dzieciom o zabawach i grach w tamtych czasach, kiedy sama 

była małą dziewczynką. Gra w klasy, w gumę, podchody i kapsle były hitem w tamtym okresie. 

Babcia Ala bardzo ciepło wyrażała się o swoich wnukach. Jeżyki dowiedziały się, że każdą niedzielę 

spędza ze swoimi wnukami i zawsze znajduje czas na gry i zabawy w przydomowym ogrodzie. 

Wyrecytowała przedszkolakom wiersz Jana Brzechwy „Kwoka” oraz włączyła dzieci do wspólnej 

zabawy podczas czytania wiersza „Katar”. Jeżyki miały także okazję zatańczyć wspólnie 

z zaproszonym gościem do piosenki ruchowej. Na zakończenie wizyty, dzieci zostały poczęstowane 

słodyczami. Szczęśliwe i rozpromienione twarze Jeżyków i zaproszonych babć pokazały, jak ważne 

są wspólnie spędzone chwile. Dziękujemy! 
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Elżbieta Andrzejewska 
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W GABINECIE STOMATOLOGICZNYM 

 

Dnia 11 października br. „Jeżyki” i „Misie” udały się na niezwykłą wycieczkę do gabinetu 

stomatologicznego pani doktor Moniki Rodewald w Pępowie. Pani stomatolog bardzo ciekawie 

opowiedziała dzieciom o specyfice swojej pracy, pokazała wyposażenie gabinetu i zademonstrowała 

różne narzędzia stomatologiczne. W czasie wizyty w gabinecie dzieci wykazały się ogromną wiedzą 

na temat dbałości o zęby. Potrafiły powiedzieć, jakie rodzaje zębów występują u człowieka i jak 

prawidłowo należy myć zęby. Dwoje przedszkolaków usiadło nawet odważnie na fotelu 

dentystycznym. Podczas wizyty w gabinecie, dzieci nabrały ufności do stomatologa a pani doktor 

zachęciła wszystkich, by chętnie zaglądać do jej gabinetu. Dzieci wzbogacone o nowe doświadczenia 

i pełne wrażeń wróciły do przedszkola. Dziękujemy jeszcze raz pani Monice Rodewald za miłe 

przyjęcie i poświęcony nam czas. 

 

Elżbieta Andrzejewska Jolanta Durczewska 
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CO SŁYCHAĆ W SIEDLECKIEJ LEŚNICZÓWCE? 

17 października, tuż po śniadanku, Jeżyki i Misie udały się na wycieczkę do lasu.  

W siedleckiej leśniczówce czekał na nas pan leśniczy Rafał Bayer. Celem naszej wizyty było 

sprawdzenie, czy „Pani Jesień” zawitała już do lasu, poznanie środowiska leśnego i pracy leśnika.  

Gospodarz leśnictwa Siedlec pokazał nam swoje miejsce pracy i zademonstrował akcesoria, 

które są mu niezbędne w wykonywaniu obowiązków. Następnie wspólnie udaliśmy się na długi 

spacer po lesie. Dzieci miały okazję poznać bogatą, leśną szatę roślinną, różne gatunki drzew, krzewy 

i mchy. Przedszkolacy wsłuchiwali się w odgłosy lasu i zbierali liście, szyszki oraz kawałki kory. 

Chętni mogli dokonać pomiaru grubości drzew za pomocą specjalistycznego przyrządu. Pan leśniczy 

pokazał dzieciom prawdziwy paśnik i specjalne drewniane pale, na których umieszczone są duże 

kostki soli przeznaczone dla zwierząt leśnych. Zwrócił dzieciom uwagę, by nie niszczyć mrowisk  

i grzybni oraz by nie wyrywać mchu i nie deptać owadów leśnych.  

Wyprawa do lasu zakończyła się wspólnym pieczeniem kiełbasek, które po takiej wycieczce, 

smakowały wyśmienicie. Pełni wrażeń, w samo południe, wróciliśmy do przedszkola.  

Bardzo dziękujemy panu leśniczemu za gościnność i mile spędzony czas w lesie. Wyrażamy 

wdzięczność za podarowanie nam pięknych książek o lesie oraz przekazanie różnych ciekawostek, 

które z pewnością na długo pozostaną w pamięci naszych wychowanków. 
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Elżbieta Andrzejewska Jolanta Durczewska 
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CO SŁYCHAĆ U MISIÓW? 

Miesiąc wrzesień upłynął nam na poznawaniu nowego otoczenia i siebie nawzajem. Wspólnie 

tworzyliśmy Kodeks Przedszkolaka- ustaliliśmy zasady, jakie powinny obowiązywać w grupie, by 

wszyscy czuli się dobrze i bezpiecznie. Dzięki nim będzie nam się łatwiej bawić i uczyć. Na początku 

września odbyły się zajęcia pokazowe TAEKWONDO, które przeprowadził Pan Radosław 

Cichowlas. Sztuki walki bardzo nam się spodobały.  

26 września odwiedził nas wyjątkowy gość – Sierżant Pyrek- maskotka Wielkopolskiej 

Policji. Policjant z Komendy Powiatowej w Gostyniu poprowadził dla nas zajęcia o bezpiecznych 

zachowaniach na drogach, przypomnieliśmy sobie jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię  

oraz jakie korzyści niesie noszenie ubrań posiadających elementy odblaskowe. 

Na koniec miesiąca dziewczynki przygotowały niespodziankę dla kolegów z okazji Dnia 

Chłopca. 

W październiku zajmowaliśmy się zdrowiem. Dowiedzieliśmy się co powinniśmy jeść, 

by mieć dużo siły i energii i jak się ubierać, żeby nie zachorować. Odwiedziła nas pielęgniarka 

szkolna- Pani Jolanta Nowacka, która zapoznała nas z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności 

Fizycznej. Zwróciła nam uwagę na to, jak ważne jest przestrzeganie zawartych w niej zaleceń.  

Po spotkaniu z panią pielęgniarką wykonaliśmy w grupach własne piramidy żywieniowe.  

Kolejne dni upływają nam na nauce i zabawie. Jest kolorowo, czasami głośno, muzycznie  

i edukacyjnie.  Bardzo lubimy zabawy na świeżym powietrzu, na placu zabaw, na którym czujemy się 

bezpiecznie.  
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 Jolanta Durczewska 

 

 

 

 

 

 



Życie Szkoły. Nr 80  Cz.1. Wrzesień– październik 2019 

  

 

33 

WOKÓŁ JESIENNEGO LIŚCIA 

29 października dzieci z oddziałów przedszkolnych Misie i Jeżyki wraz 

z wychowawczyniami odwiedziły Gminną Bibliotekę Publiczną w Pępowie. 

Przedszkolaki z wielką radością zapoznały się z nowym dla nich miejscem. Część z nich była 

wcześniej w bibliotece ze swoimi rodzicami, ale dla większości była to pierwsza wizyta wśród tylu 

książek. Tematem spotkania była „jesień” oraz zapoznanie maluchów z biblioteką. Misie i Jeżyki 

zwiedziły placówkę, z wielkim zainteresowaniem przeglądały książki znajdujące się na półkach,  

ale szczególnie zainteresował ich dział dla najmłodszych. Wszystkim spodobały się kolorowe  

i bogato ilustrowane książeczki, które z chęcią oglądały. Pani bibliotekarka w przystępny sposób 

opowiadała o bibliotece i o księgozbiorach znajdujących się na półkach. Dzieci zobaczyły jak 

wygląda karta biblioteczna oraz poznały zasady wypożyczania książek. Dowiedziały się także, jak 

należy dbać o książki. W trakcie pobytu w bibliotece, dzieci rozwiązywały jesienne zagadki. 

Przedszkolaki znakomicie sobie poradziły. Spotkanie w bibliotece nie mogło się odbyć bez głośnego 

czytania. Pani Emilia Borowczyk, która wcieliła się w postać Pani Jesieni  przeczytała książeczkę 

Heleny Bechlerowej „Kolczatek”. Sześciolatki serdecznie podziękowały Pani Marioli Szelągowskiej  

i Pani Emilii Tworkowskiej za wspaniałą i pouczającą lekcję. Na pamiątkę otrzymały od pań 

bibliotekarek zakładki do książek.  

 

 

Jolanta Durczewska Elżbieta Andrzejewska 
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Z życia klas I-III 
WITAJCIE W SZKOLE ! 

 

 Jedną z ważniejszych uroczystości odbywających się w Szkole Podstawowej  

im. Jana Pawła II w Pępowie było przyjęcie w poczet pełnoprawnych członków społeczności szkolnej 

najmłodszych kolegów. 

 Dnia drugiego września 2019r. – 55 uczniów szczególnie przeżywało ten dzień. Swoją 

obecnością uświetnili go: dyrektor p. Hanna Grobelna, dyrektor p. Agata Milewska, rodzice, 

dziadkowie, uczniowie klas starszych edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele i wychowawcy. 

 Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i zaśpiewaniu hymnu państwowego, trzecioklasiści 

wystąpili w programie artystycznym, przygotowanym pod okiem swoich wychowawczyń –  

p. M. Andrzejewskiej i p. A. Sierszulskiej. Zaprezentowali w nim swoje umiejętności wokalne  

i recytatorskie. W dalszej części wystąpili pierwszoklasiści. Recytując wiersze o Ojczyźnie  

i śpiewając piosenkę „Jesteśmy Polką i Polakiem”, udowodnili, że są małymi patriotami gotowymi  

do złożenia uroczystego ślubowania. 

 Po złożeniu ślubowania Panie Dyrektor dokonały symbolicznego pasowania na ucznia. 

„Pasuję cię na ucznia…” – mówiły dotykając ołówkiem ramion najmłodszych uczniów. 

 Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie przez wychowawczynie pamiątkowych 

dyplomów. Następnie gorące słowa skierowała do uczniów, ich rodziców  

i nauczycieli p. dyrektor A. Milewska. 

 Po wyprowadzeniu sztandaru, wykonano pamiątkowe zdjęcia z wychowawczyniami. 

Następnie pierwszoklasiści z rodzicami udali się do sal, gdzie czekała na nich miła niespodzianka - 

dla każdego kolorowy balon z napisem „Witaj w szkole !” 

 Wszystkim pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły, a ich rodzicom 

gratulujemy wspaniałych pociech. 
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Beata Kaczmarek, Violetta Rolnik, Alicja Olszak 
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,,JESIEŃ NA WSI” W SZRENIAWIE 

 

Dnia 25 września 2019 roku uczniowie klasy 3a odwiedzili Narodowe Muzeum Rolnictwa  

i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie. Celem wycieczki było uczestnictwo w corocznych 

spotkaniach warsztatowych przeznaczonych dla dzieci pt. ,,Jesień na wsi”. Była to wspaniała okazja, 

aby poczuć klimat i charakter dawnej wsi, poznać trudy codziennej pracy oraz docenić ogromny 

postęp w codziennym życiu rolników i ich dzieci. Cały kompleks muzealny i prezentowane wystawy 

oraz zbiory są imponujące (samoloty rolnicze, maszyny, zwierzęta, dworskie i folwarczne 

zabudowania). Pracownicy muzeum przygotowali dla uczniów wiele atrakcji związanych ze zbiorem 

zbóż, jego tradycyjną obróbką oraz przetwórstwem płodów rolnych na zimowe zapasy.  

Dla uatrakcyjnienia pobytu w Szreniawie zajęcia odbywały się  w otoczeniu zabytkowych XIX-

wiecznych zabudowań folwarcznych. Uczniowie zobaczyli stodoły i spichlerz, w których niegdyś 

gromadzono i przechowywano zboże. Zaproszono nas też do laboratorium oceny nasion. Szczególną 

uwagę dzieci skupił   pokaz pracy młocarni szerokomłotnej napędzanej lokomobilą oraz śrutowanie 

zboża w młynku kieratowym napędzanym siłą wołów. Liczne stanowiska interaktywne i pokazy 

przybliżyły uczestnikom wszelkie jesienne prace gospodarskie związane ze zbiorami  

i przygotowaniami do zimy. Każdy mógł spróbować własnych sił i wziąć udział w jesiennych 

wiejskich zajęciach, takich jak:  młócenie cepami, młocarniami ręcznymi i mechanicznymi, 

czyszczenie ziarna za pomocą wialni i sit, przemiał ziarna na żarnach i śrutownikach, ocena jakości 

nasion w laboratorium, parowanie soków i wyrób kompotów, suszenie owoców, warzyw, ziół 

i grzybów, kiszenie ogórków i kapusty. Był również czas na wspólny posiłek przy ciepłej herbacie  

i krótki piknik w muzealnym parku. Dziękujemy Rodzicom za coroczne włączenie się do realizacji 

programu ,,Owoce i warzywa w szkole”. Tym razem przygotowali zdrowe przekąski i owoce z sadu 

na wycieczkowy piknik. Po wyjeździe pozostał pewien niedosyt i umówiliśmy się z Panią Marią 

Andrzejewską (muzealny kustosz), że jeszcze wrócimy, aby odwiedzić kolejne ciekawe miejsca 

Muzeum Rolnictwa w Szreniawie.  
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Arleta Sierszulska 

 

 

 

 

POTWORY WARZYWNO-OWOCOWE 

 

Uczniowie z klasy 2a i 2b na zajęciach kształtujących kreatywność wykonali warzywno-

owocowe wspaniałości. Nazwały je POTWORY WARZYWNO-OWOCOWE. Fantazja dziecięca nie 

znała granic. Jak widać  owoce i warzywa  mogą być nie tylko pysznym dodatkiem do dań głównych, 

ale stanowić dla dzieci idealną zabawę  twórczą . 
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Maria Tomczak, Lidia Machowska  
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SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY PT. ,, EKO-SOWA’’ 

 

Pomysłodawcą konkursu plastycznego ,,EKO-SOWA’’ był Gminny Ośrodek Kultury 

,,Hutnik’’ w Gostyniu. Uczniowie naszej szkoły również wezieli w nim udział. Organizatorkami 

SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. ,, EKO-SOWA’’ były pani Maria Tomczak 

oraz pani Lidia Machowska, nauczycielki wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. 

W konkursie brali udział uczniowie edukacji wczesnoszkolnej oraz dzieci 6 –letnie. Celem konkursu 

było rozwijanie wrażliwości ekologicznej, ponowne wykorzystanie zużytych materiałów, 

przetwarzanie ich i działanie na wyobraźnię młodych twórców. EKO-SOWĘ dzieci wykonały  

z dowolnych materiałów wtórnych tj. papier, karton, tektury, gazety, folia, plastikowe butelki, 

nakrętki, kubki, sznurki itp. Wykorzystały również materiały naturalne (np. gałązki, szyszki, 

kasztany, kamienie, korę, suche trawy…). 

Na konkurs wpłynęło 64 prace. W dniu 14.10.2019r. zebrała się komisja konkursowa, która wybrała 

19 prac.  

Laureatami zostali : 

6-latki;  

,,MISIE’’ : Waleński Franciszek, Bogdański Alan, Sobuś Jakub, Maszkowski Bartosz  

,,JEŻYKI’’: Waszyński Franciszek, Regulska Zofia; 

Kl.1 a: Grześkowiak Oskar,.Lester Zuzanna 

Kl.1c: Pazoła Anita, Sipura Wanessa; 

Kl.2a: Matuszkiewicz Dominik, Wojtkowiak Szymon; 

Kl.2b: Dudka Cezary, Waszynki Bartosz, Kuczyńki Mateusz, Okręt Zuzanna, Twardowski Igor, 

Kl.3b: Pawlak Szymon, Rotman Lena. 

Następnie odbył się apel podsumowujący wyniki konkursu, na którym laureatom pani 

wicedyrektor Agata Milewska wręczyła nagrody rzeczowe wraz z dyplomem, a pozostali uczestnicy 

konkursu otrzymali dyplom oraz nagrodę pocieszenia. Ten miły akcent był możliwy dzięki Radzie 

Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie. 

W dniu 17.10.2019r. wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs czyli 64, zostały zawiezione 

przez organizatorów szkolnego konkursu do GOK ,,HUTNIK’’ w Gostyniu.  

W dniu 22.10.2019r. JURY ogłosiło wyniki konkursu na szczeblu powiatowym, na który 

wpłynęło łącznie 416 prac. Wyróżnienie  z naszej szkoły otrzymali: Oskar Grześkowiak-1a, 

Bartosz Maszkowski-,,Jeżyki’’, Szymon Pawlak-kl.3b 
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Wyróżnieni uczniowie zostali zaproszeni na wręczenie nagród i dyplomów do GOK 

,, HUTNIK’’  w Gostyniu ,w dniu 8.11.2019r.  

Organizatorzy bardzo dziękują Radzie Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej  

w Pępowie za sfinansowanie konkursu szkolnego EKO-SOWA. 

 

 

Maria Tomczak, Lidia Machowska 
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ZAGINIONE KOZIOŁKI 

Uczniowie klas pierwszych wybrali się 09.10.2019r. do Teatru Muzycznego w Poznaniu  

na spektakl „Koziołek Matołek i zagadka ratuszowej wieży”. Przedstawienie opowiadało o zniknięciu 

Poznańskich Koziołków. Konieczne było wszczęcie śledztwa. Na poszukiwanie poznańskich skarbów 

wyruszył detektyw Koziołek Matołek wraz z wielkopolską obstawą: Pyrą i Rogalem. Szukali ich  

w najdalszych zakątkach Polski w rytm melodii ludowych ze Śląska, Lublina i Kaszub. Mocnym 

atutem spektaklu był pomysł pokazania tańców i pieśni ludowych. Dzięki temu spektakl zyskał walor 

edukacyjny. Niósł w sobie uniwersalne treści i wartości, które pokazują cechy dorosłych 

Poznaniaków i Wielkopolan.  

Po przedstawieniu poszliśmy na przystanek tramwajowy. Naszym celem był przejazd 

tramwajem nr 18. Przejażdżka dostarczyła dzieciom dużo wrażeń i emocji. Zobaczyli inne 

możliwości poruszania się po mieście oraz to, że transport publiczny jest szybki, tani, wygodny  

i przyjazny środowisku.  

Był to kolejny udany wyjazd! 
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Wychowawczynie klas pierwszych 

 

,,DZIECI W SIECI DOBRYCH MANIER” 

 

Dnia 11 października 2019 roku uczniowie klasy 3 a  uczestniczyli w spotkaniu autorskim 

zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę w Pępowie. Dzieci spotkały się z pisarką, Panią Zofią 

Staniszewską, autorką książki pt. ,,Dzieci w sieci dobrych manier”. Pani Zofia przeprowadziła bardzo 

interesujące i pouczające zajęcia- ,,Z klasą w internecie”, w trakcie których uczestnicy starali się 

zdobyć medale dla Damy i Dżentelmena Sieci. Okazało się, że trzecioklasiści są bystrymi 

obserwatorami i posiadają bogatą wiedzę na temat internetowej netykiety. Był również czas  

na rozmowę z autorką, zapoznanie się z jej dorobkiem pisarskim i  obejrzenie zbiorów Biblioteki 

Gminnej dla najmłodszych czytelników. Pomysłodawcą i głównym organizatorem spotkania 

edukacyjnego z Panią Zofią Staniszewską była Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum 

Animacji Kultury w Poznaniu. 
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Arleta Sierszulska 

 

 

 

 

,, ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE’’ 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Pępowie po raz kolejny zorganizował dla dzieci przegląd piosenki 

pt. ,, Śpiewać każdy może’’. Uczniowie z klasy 2a i 2b chętnie wzięli w im udział. W niedzielę 27 

października 2019r. drugoklasiści zaśpiewali piosenki o tematyce jesiennej i nie tylko. Klasę 2a 

reprezentowały: Zosia Piniewska, która zaśpiewała utwór pt. „Jesteś mamo skarbem mym”, Maja Kuś 

i Maria Nowacka z piosenką „Jarzębina” oraz Lena Szuba i Nikola Puślecka w „Deszczowej 

piosence” a klasę 2b Lena Pazoła i Maja Szczęsna, które w duecie zaprezentowały piosenkę  

pt. ,,Jarzębina’’. Jako drudzy wystąpili Jakub Grzymisławski i Mateusz Kuczyński w piosence  

,,Zatańczyły witaminy’. Ostatnim uczestnikiem tej grupy był Maksymilian Ratajczak, który solo 

zaśpiewał piosenkę pt. ,,Rudy lis’’. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni pięknymi, kolorowymi 

piłkami. Serdecznie gratulujemy uczestnikom udanego występu, a rodzicom dziękujemy  

za poświęcony czas i wielkie zaangażowanie. 
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M. Tomczak, L. Machowska 
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WYCIECZKA DO DOMU DRZEWA 

 

Dnia 19 października 2019 r. klasy drugie wybrały się na wycieczkę do "DOMU DRZEWA", 

znajdującego się w miejscowości Wałkowa. Najpierw uczniowie obejrzeli film, dzięki któremu 

dowiedzieli się o pracy leśnika i poznali ciekawostki z życia wybranych zwierząt leśnych. Następnie 

podziwiali zabytkowy piec, służący kiedyś do wyłuszczania szyszek. Zwiedzili również podsuszarnię, 

gdzie rozpoznawali szyszki różnych gatunków drzew. Na koniec szukali tropów zwierząt podczas 

spaceru leśną ścieżką edukacyjną. Największą atrakcją było dla nich budowanie szałasów z gałęzi. 

Zajęcia prowadzone przez edukatorów leśnych dostarczyły dzieciom dużo radości. Były ciekawe  

i pouczające. 
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Lidia Machowska 

Maria Tomczak 

 

 

 

WYCIECZKA DO POZNANIA 

 

29 października 2019 r. drugoklasiści pojechali na wycieczkę do Poznania, aby zwiedzić  

w starej, pięknej kamienicy ROGALOWE MUZEUM. Najpierw zostali przywitani przez Wuja Bina, 

który zapoznał ich z gwarą poznańską. Potem uczniowie otrzymali specjalne czapki i kolejno po parą 

osób pomagali mistrzom cukierniczym w przygotowaniu rogali. Z radością ugniatali i wałkowali 

ciasto. Dzieci obejrzały także krótki film o św. Marcinie i początku pieczenia rogali w Poznaniu.  

Na zakończenie wszyscy skosztowali rogali świętomarcińskich i otrzymali "CERTYFIKATY 

ROGALOWEGO CZELADNIKA". Po wyjściu z muzeum uczniowie pospacerowali po Starym 

Rynku. Zaopatrzeni w pamiątki i pełni wrażeń wrócili do domu. 
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Lidia Machowska, Maria Tomczak 
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KU PAMIĘCI! 

 

Uczniowie i nauczyciele klas edukacji wczesnoszkolnej naszej szkoły aktywnie włączyli się  

w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy było zwrócenie 

uwagi uczniów na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach, walczących o wolność naszego 

kraju, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.  

W ramach przedsięwzięcia uczniowie i nauczyciele odwiedzali w minionym tygodni miejsca pamięci 

w Pępowie, porządkowali groby, zapalali znicze i wspominali osoby ważne dla naszej miejscowości. 
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