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Przerwany marsz 

            W pierwszym dniu nowego roku szkolnego Szkoła Podstawowa w Pępowie wzięła 

udział w organizowanej przez Radę Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy Ministrze 

Edukacji RP akcji pn. „Przerwany marsz…”, polegającej na symbolicznym dokończeniu                 

2 września 2019 r. przerwanego przez wybuch II wojny światowej marszu do szkoły ówczesnej 

młodzieży. Akcja była okazją do tego, aby młodsze i starsze pokolenia mogły wspólnie 

przywitać nowy rok szkolny. Punktem kulminacyjnym spotkania było odśpiewanie Mazurka 

Dąbrowskiego. 

                                                                                                           Mirosława Bigaj 

                                                                                                           Paweł Andrzejewski  
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XXV Festyn Archeologiczny w Biskupinie – 

my też tam byliśmy i  świetnie się bawiliśmy! 

           20 września br. uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami wzięli udział w  wyjątkowej 

podróży do Biskupina. Tam odbył się XXV Jubileuszowy Festyn  Archeologiczny. 

            Tegoroczna impreza była wyjątkowa, ponieważ połączyła wszystkie wątki tematyczne      

z poprzednich edycji. Uczestnicy wycieczki przenieśli się nie tylko w czasie,                          

ale   i w przestrzeni. Odwiedzili Japonię, starożytny Egipt, Grecję i Rzym. Usłyszeli opowieści              

o niezwykłych Celtach, wojowniczych Wikingach i tajemniczych Bałtach. Zajrzeli też                      

do indiańskiej wioski. Nie zabrakło walk wojowników, pokazów mody, degustacji dawnych 

potraw, tańca i muzyki z różnych epok i kultur. 

            Była to nauka przez zabawę, zabawa przez naukę! Wspólnie świętowaliśmy srebrny 

jubileusz! 
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                                                                                   Lidia Muszyńska, Arleta Adamek, 

                                                                          Ewa Fabisiak, Bernadeta Kaźmierczak  
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Europejski Dzień Języków w naszej szkole 

        26 września w całej Europie obchodzony jest Europejski Dzień Języków.                                

To międzynarodowe święto, ustanowione przez Radę Europy w 2001 roku, ma na celu 

zachęcanie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie różnorodności 

językowej i kulturowej Europy. Uczniowie naszej szkoły również włączyli się w obchody 

święta języków. Każda klasa wykonała plakat na temat wylosowanego przez siebie państwa. 

Zawierał on istotne informacje, ciekawostki oraz przedstawiał flagę danego kraju. Wszystkie 

postery zostały powieszone na zewnętrznej stronie drzwi sal lekcyjnych. 

         W efekcie, przez kilka tygodni każdy mógł podziwiać ciekawe i barwne prace                    

oraz sprawdzić swoją wiedzę o różnych europejskich krajach.  
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Weronika Krajka 
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III SZKOLNY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W PĘPOWIE  

Już od kilku lat na przełomie września i października obchodzony jest Światowy Dzień 

Tabliczki Mnożenia. Fakt ten kolejny raz zainspirował nauczycieli matematyki Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie  do zorganizowania zabaw i konkursów opartych 

właśnie na działaniach mnożenia i dzielenia.  

4 października 2019 r. odbył się III Szkolny Dzień Tabliczki Mnożenia. Uczniowie 

zaakcentowali fakt obchodzonego dnia swoim ubiorem, przybywając do szkoły w koszulkach 

własnoręcznie przyozdobionych działaniami mnożenia i dzielenia w zakresie 100. Już od 

wczesnych godzin lekcyjnych, podczas przerw, chętni uczniowie z klas IV - VI zmagali się                      

z tabliczką mnożenia, biorąc udział w konkursie, którego celem było wyłonienie mistrzów 

tabliczki mnożenia w różnych kategoriach. Zadaniem uczniów było obliczenie trzydziestu 

działań w określonym czasie. Szóstoklasiści mieli na to zadanie zaledwie minutę, ale to ich nie 

zniechęciło, wręcz z każdą przerwą przybywali kolejni. Pod czujnym okiem organizatorów, 

prace komisji wykonywali najstarsi uczniowie szkoły. 

Dla uczniów klas VII – VIII przygotowano konkurs multimedialny w programie 
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Kahoot, podczas którego w wyznaczonym czasie rozwiązywali zadania z zakresu mnożenia                  

i dzielenia liczb. Rywalizacja miała miejsce w sali komputerowej, gdzie każdy uczestnik         

na pytania wyświetlone na projektorze udzielał odpowiedzi na komputerze. O zwycięstwie 

decydowały nie tylko poprawne rozwiązania, ale też czas wskazania prawidłowego wyniku.  

Kolejnym punktem programu było wykonanie prac plastycznych, przedstawiających 

sposób na naukę tabliczki mnożenia. Uczniowie układali rymowanki, tworzyli plakaty i gry 

planszowe. Ich pomysły przerosły nasze oczekiwania, ponieważ wykazali się ogromną 

kreatywnością.  

Dziękujemy za zaangażowanie i udział w tym przedsięwzięciu. Szczególne 

podziękowania kierujemy do uczniów klasy VIIIa, którzy bardzo chętnie pracowali                                    

w komisji.   

                                                                                       Nauczyciele matematyki  

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie 
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„Młodzi Głosują” 

We wtorek, 8 października w pępowskiej szkole, zgodnie z wieloletnią tradycją, odbyła 

się symulacja wyborów do Sejmu i Senatu RP, zorganizowana w ramach ogólnopolskiej akcji 

„Młodzi Głosują”. Program realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej ma charakter 

wyłącznie edukacyjny i nie wspiera żadnych kandydatów czy partii politycznych. Jego celem 

jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym oraz zachęcenie                          

do świadomego udziału w wyborach.  Głosowanie w naszej szkole poprzedziły lekcje na temat 

zasad wyborów i  kompetencji Parlamentu RP. Uczniowie przygotowali plakaty zachęcające  

do udziału w wyborach. Ponadto Maria Fabisiak, Amelia Koncewicz i Wiktoria Okręt 

przeprowadziły ankietę wśród uczniów klas ósmych oraz mieszkańców naszej gminy. 

Dorosłych zapytały między innymi o to, czy zamierzają wziąć udział w wyborach i czy ich 

zdaniem, oddany głos ma znaczenie. Młodzież odpowiadała  na pytania dotyczące parlamentu, 

a także, czy zamierza w przyszłości skorzystać z czynnego prawa wyborczego oraz czy udział   

w wyborach powinien być obowiązkowy. 
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Cała akcja to doskonała lekcja demokracji i nauka obowiązków obywatelskich                 

przez zabawę. Warto też zapamiętać, że każdy głos ma znaczenie.  

Anna Raczkiewicz  

 

  
ZJAZD SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W CZĘSTOCHOWIE 
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         Jak co roku, uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli uczestniczyli w Zjeździe 

Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie.      

        10 tys. młodych ludzi z 250 szkół z nauczycielami, wychowawcami, dyrektorami szkół                 

oraz ponad 200 szkolnych pocztów sztandarowych stanęło w czwartek, 10 października             

przed jasnogórskim szczytem, by uczestniczyć w 19. Pielgrzymce Rodziny Szkół                  

im. św. Jana Pawła II i dziękować Matce Bożej za dar, jakim był dla nas Jan Paweł II,           

za pomoc, jaką my za sprawą Jana Pawła II uzyskujemy w wychowywaniu dzieci i młodzieży. 

Na pielgrzymkę przyjechali także uczniowie i nauczyciele ze szkół z Wilna  na Litwie                     

i Grodna na Białorusi.  

        W tym roku, w czasie pielgrzymowania nawiązywano do 40. rocznicy pierwszej 

pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, ale również do 100. rocznicy urodzin papieża Polaka, 

która przypada na rok szkolny 2019/2020. Mottem spotkania stało się hasło tegorocznego Dnia 

Papieskiego: „Wstańcie, chodźmy!”. Kulminacyjnym punktem pielgrzymki była Msza Święta, 

którą odprawił bp Henryk Tomasik, krajowy duszpasterz Rodziny Szkół                                  

im. Jana Pawła II. Kaznodzieja podkreślał, że „dzisiaj w szczególny sposób dziękujemy                

za św. Jana Pawła II, który pielgrzymował po całym świecie, aby utwierdzać braci w wierze”. 

Zachęcał, byśmy troszczyli się także o rodzinę, którą jest Polska, by pozostała wierna 

Chrystusowi. Bp Henryk Tomasik przypomniał młodym, że „Miarą człowieka jest miara jego 

serca”.   

       Dzieci i młodzież otrzymały pamiątkowe różańce z napisem „Jezu, Ufam Tobie”. 

Odmówiona została także Koronka do Bożego Miłosierdzia i odczytany został Akt Zawierzenia 

Matce Bożej. Pielgrzymi wysłuchali listu, który został wysłany do papieża Franciszka                    

z zapewnieniem o modlitwie. 

       Przeżyliśmy wspaniałe chwile, łącząc się w modlitwie z tak wielką rzeszą uczniów szkół, 

którym patronuje nasz wielki rodak Jan Paweł II. 

Anna  Raczkiewicz 

Danuta Szczęsna 

Marlena Wachowiak 
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„Nie możemy pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś.” 

            13 października uczniowie naszej szkoły  wzięli udział w zbiórce publicznej                   

na rzecz stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Pracowało trzydziestu czterech 

wolontariuszy pod czujnym okiem nauczycieli: p. Anny Raczkiewicz i p. Danuty Szczęsnej. 

Dzień Papieski obchodzony jest w niedzielę poprzedzającą wybór kard. Wojtyły na papieża. 

Tego roku odbył się on pod hasłem: „Wstańcie, chodźmy!”. Podczas kwesty uczniowie zebrali 

4.110 zł.                                                                                                                                                                                             

             Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wsparli to dzieło, a przede wszystkim 

dziękujemy młodzieży , która zawsze ochoczo podejmuje powierzone zadania. 

                                                                                             Danuta Szczęsna  

                                                                                             Anna Raczkiewicz 
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Taste of Erodesk” 

           W  Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie w dniu 15.10.2019 r.  odbyła się 

Minikonferencja. Wzięli w niej udział uczniowie klas ósmych  z naszej szkoły oraz gościnnie 

uczniowie klas ósmych  ze Skoraszewic.  

           Projekt „Taste of Eurodesk” miał na celu aktywizację środowiska klas ósmych, 

podniesienie świadomości młodzieży dotyczącej kreowania wizji własnego samorozwoju                    

i  planowania przyszłej kariery zawodowej. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat 

promocji mobilności młodzieży i działań Eurodesku. Podczas minikonferencji 

wystąpili  młodzi ludzie będący ambasadorami projektów mobilnościowych  

oraz zagraniczni wolontariusze, którzy poprzez swoje wystąpienie zachęcali 

naszych uczniów  do aktywności lokalnej, międzynarodowej, a nauczycieli     

do ukazania na co dzień uczniom istoty angażowania się, ale także szukania 

możliwości dla własnego rozwoju. 

                                                                                           Patrycja Maury 
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„Bicie rekordu w pierwszej pomocy” 

            Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie wzięli udział                  

w Ogólnopolskiej Próbie Bicia Rekordu w Pierwszej Pomocy. W tym roku do próby 

przystąpiło 291 uczniów, którzy ćwiczyli na 6 fantomach. Wydarzenie odbywało się                          

w ramach realizacji Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”, który 

prowadzony jest przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy od 2006 roku. Wiedzą                   

i doświadczeniem       z uczestnikami podzieliło się czterech strażaków z Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Pępowie oraz dwóch ratowników medycznych z firmy TRANS-MED 24                           

z powiatu krotoszyńskiego. 

         16 października to Światowy Dzień Przywracania Czynności Serca, powołany                          

z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji. Tradycyjnie już z tej okazji WOŚP w całej Polsce 

organizuje bicie rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy. W ten sposób w naszej szkole 

popularyzowaliśmy wiedzę na temat zasad udzielania pierwszej pomocy osobie, u której 

wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Nauka zasad, budowanie aktywnej postawy oraz 

poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko – na podjęcie działań ratujących życie przez 

świadków zdarzenia ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność co do swoich 

umiejętności, a także obawy, które często im towarzyszą. Trzydzieści uciśnięć może uratować 

życie, dlatego zrobiliśmy akcję „z hukiem”, z muzyką oraz z całą oprawą.     

          O godzinie 11.30  zaproszeni goście przybliżyli naszym uczniom, kim w ogóle jest 

ratownik medyczny, na czym polega jego codzienna praca oraz wyjaśnili, iż wymaga ona 

perfekcyjnego wyszkolenia w ratowaniu zdrowia i życia drugiego człowieka. Punktualnie        

o godzinie 12.00 ruszyło bicie rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy. Każda klasa była 

przypisana    do jednego z sześciu fantomów, przy którym pomagali ratownicy medyczni oraz 

strażacy. 

          Aby utrwalić zdobytą  wiedzę, w salach lekcyjnych na uczniów czekały testy. Po ich 

sprawdzeniu wyłoniono szkolnych „mistrzów udzielania pierwszej pomocy”, którzy otrzymali 

dyplomy. 

                                                                                                  Patrycja Maury, pedagog  
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Zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z Ukrainy 
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            W trwającym w dniach  20 – 26 października Tygodniu Misyjnym w naszej szkole 

odbyła się zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z Ukrainy. W akcję zaangażowali się 

zarówno uczniowie, jak i rodzice. Z dnia na dzień, można było dostrzec zwiększającą się ilość 

przyborów szkolnych w wystawionych koszach w szkole i przedszkolu. Po zakończonej 

zbiórce i zliczeniu przyniesionych darów, możemy powiedzieć, że była to akcja nie tylko 

zbierania przyborów szkolnych, ale przede wszystkim otwartego serca na potrzeby tych 

najmniejszych, którzy z wdzięcznością czekają na każdy gest ludzkiej dobroci. 

            Z radością informujemy, że najwięcej zostało zebranych zeszytów różnego rodzaju - 

ponad 400 szt., bloki techniczne i rysunkowe - ponad 180 szt., kredki różnego rodzaju -         

ok. 120 op., plastelina różnego rodzaju - ok. 60 op., farby różnego rodzaju - ok. 30 szt., teczki - 

26 szt., ołówki - 26 op. + luzem, długopisy - 28 op. + luzem, pisaki - 45 op., 3 plecaki                          

z wyposażeniem, a także kilkanaście piórników, temperówek, klei biurowych, pędzli                        

do malowania, przyborów geometrycznych, nożyczek, gumek do mazania, notesów, 

kolorowanek, karteczek biurowych oraz 1 pamiętnik, 3 szt. papieru ozdobnego, 1op. bibuły. 

Łącznie wszystkich przyborów szkolnych zebranych zostało ok. 1.090 szt. 

Uczniowie klas zerowych, oprócz zebranych przyborów, dodatkowo namalowali rysunki       

dla swoich rówieśników z Ukrainy, które także zostały dołączone do całości zbiorki. 

             Serdecznie dziękujemy za każdy gest dobroci, dary zostaną przekazane na placówkę              

do Równego i Sławuty na Ukrainie, gdzie posługują Siostry Opatrzności Bożej. 

                                                                                                                                          s. Sancja 

 

 

Misjonarka z Japonii w naszej szkole 
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             W ramach Tygodnia Misyjnego w dniach 21 - 22.10.2019 r. naszą szkołę odwiedziła 

misjonarka z Japonii s. Agnieszka Bujnowicz ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej           

w Grodzisku Mazowieckim. 

           Siostra Agnieszka, która przez 12 lat posługiwała na misjach w Japonii, zarówno                

w klasach I – III, jak i klasach IV – VI, podzieliła się doświadczeniem wiary, gdy pracowała 

wśród dzieci    i młodzieży w katolickiej szkole w Tokio. Mówiła o tradycji, zwyczajach 

kulturowych, panującej religii i potrzebie głoszenia ewangelii, gdyż katolików w Japonii jest 

zaledwie  1 procent.  Największym zainteresowaniem cieszyły się jednak pismo i wypowiadane 

słowa np. modlitwa „Zdrowaś Maryjo”, chyba każdy z uczniów chciał napisać chociaż jeden 

wyraz    i powiedzieć kilka słów w języku japońskim. 

           Z pewnością był to niezapomniany czas i bardzo chętnie będziemy wspominać lekcję     

z s. Agnieszką – misjonarką z Japonii. 

                                                                                                                              s. Sancja  
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Wyróżnienie w Konkursie Misyjnym 

             23 października dwoje uczniów z naszej szkoły zostało wyróżnionych                               

w Ogólnopolskim Konkursie Misyjnym „Mój kolega z Buluby”, organizowanym przez Szkołę 

 Podstawową  nr 3 w Poznaniu. Konkurs dotyczył dr Wandy Błeńskiej, świeckiej misjonarki, 

która ponad 40 lat spędziła w Afryce, lecząc ludzi na trąd.  

           Spośród 700 prac konkursowych nadesłanych z całej Polski, wyróżnienie za pracę 

plastyczną otrzymali: Zuzanna Rokicka z kl. VI b i Oliwier Domański z kl. V b. Serdecznie 

gratulujemy! 

                                                                                                                         s. Sancja 
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Szkoła pamięta 

          W dniach 23 - 25.10.2019 r. uczniowie  i nauczyciele  Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Pępowie wzięli udział w akcji ogłoszonej przez MEN: „Szkoła Pamięta”. Celem   

tej inicjatywy było zorganizowanie działań upamiętniających  ważne postacie i wydarzenia.                    

           W ramach akcji uczniowie wraz z wychowawcami odwiedzili lokalne miejsca pamięci                    

i zgłębili ich historię. Zapalili znicze w miejscach przypominających o tych, którzy polegli     

za ojczyznę. Pamiętali również o grobach zmarłych nauczycieli. W salach lekcyjnych powstały 

gazetki przypominające ważne  dla naszej społeczności wydarzenia.                                                                                                                                                   

           Działania polegające na upamiętnieniu powstańców, żołnierzy  oraz osób cywilnych 

poległych w czasie II wojny światowej są podejmowane w naszej szkole od wielu lat. 

Tegoroczna akcja „Szkoła pamięta”  jest kontynuacją tych działań. 

                                                                                        Marlena Wachowiak 
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             Szkoła Podstawowa w Pępowie dołączyła do CodeWeek2019, czyli Europejskiego 

Tygodnia Kodowania. Akcja co roku organizowana jest na terenie całej Europy i dedykowana 

wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem. W ramach 

zajęć z informatyki oraz zajęć kształtujących kreatywność uczniowie brali udział                                

w niesamowitych lekcjach poświęconych kodowaniu i programowaniu. Uczniowie wykazywali 

się dużą aktywnością oraz wspaniałymi pomysłami. Zajmowali się m.in. grafiką komputerową, 

grami logicznymi, rozszyfrowaniem wiadomości oraz podstawami robotyki. Dzięki nowej 

macie zakupionej przez szkołę mogliśmy połączyć zabawę z kodowaniem. Zrealizowaliśmy 

dziesięć zadań i tym samym wzięliśmy udział w pobiciu rekordu wykonanych wydarzeń 

CodeWeek2019.  

          Za wykonanie wszystkich zadań  otrzymaliśmy nagrodę: puzzle AR, które pozwalają 

zobaczyć to, czego gołym okiem nie widać. Z niecierpliwością czekamy na kolejne wydarzenie 

w 2020 r.                                                                                                

Katarzyna Grobelna 

 

 



Życie Szkoły. Nr 80. Cz.2. Wrzesień – Październik 2019 

26 
 

 

 



Życie Szkoły. Nr 80. Cz.2. Wrzesień – Październik 2019 

27 
 

 

                  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja, opracowanie i skład komputerowy: Joanna Góźdź, 
Marlena Wachowiak 

Teksty: Grono Pedagogiczne 

Patronat: Dyrektor Szkoły Podstawowej 

Cyryla Krajka 

 


