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Z kroniki przedszkolnej 

 
SPACER ULICAMI PĘPOWA  

 

W nawiązaniu do zajęć o tematyce map i charakterystycznych miejsc w miastach,  

6-latki wybrały się na spacer ulicami Pępowa. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły  

w rozpoznawaniu szczególnych dla naszej miejscowości miejsc tj. straż pożarna, Urząd Gminy 

oraz wiele innych. Dzień zakończyliśmy quizem o naszej gminie. 

 

 

 

 



Życie Szkoły. Nr 85  Cz.1. Wrzesień – październik 2020 

 

 

 

Wychowawczynie dzieci sześcioletnich 
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DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA 

 

 

 

 

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

Święto to zostało ustanowione przez Sejm, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej  

w rozwoju i edukacji dzieci. Przedszkolaki rozpoczęły świętowanie od odśpiewania wspólnych 

piosenek. Następnie dzieci zostały zaproszone do wspólnej zabawy i udziału w konkursach. 

Radość, śmiech i głośny doping uczestników świadczyły o wspaniałej zabawie. Na zakończenie 

wesołego dnia, wszystkie przedszkolaki otrzymały dyplomy. Życzymy wszystkim dzieciom, 

aby uśmiech gościł na ich twarzach każdego dnia. 

 

 

  

                                                                                 Wychowawczynie grup przedszkolnych  
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„DZIEŃ CHŁOPAKA” W PRZEDSZKOLU 

 

„W tym dniu szczególnym – września trzydziestego, witamy serdecznie chłopaka każdego. 

Dzisiaj święto Wasze, dzień prezentów, życzeń, innych przyjemności już nawet nie zliczę!”  

W tym wyjątkowym dniu wszystkie dziewczynki zaśpiewały chłopakom uroczyste „Sto lat”  

i wręczyły upominki. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych, 

Wychowawczynie dzieci sześcioletnich 
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ŚWIATOWY DZIEŃ UŚMIECHU W PRZEDSZKOLU 

 

 

  W piątkowy dzień w naszym przedszkolu było bardzo radośnie i wesoło, a to za 

sprawą  „ Dnia Uśmiechu”. Na dzieci czekało w tym dniu wiele zabaw, do których "biletem 

wstępu" był uśmiech od ucha do ucha ☺. Na głowie każdego przedszkolaka zagościła opaska 

z pięknym uśmiechem. Rozpoznawaliśmy i naśladowaliśmy różne minki. Był to wspaniały 

dzień pełen wesołych wrażeń, uśmiechu i dobrej zabawy ☺ ☺ ☺. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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ŚWIATOWY DZIEŃ MYCIA RĄK W PRZEDSZKOLU 

 
 

„Dziś od rana plusk w łazience, to maluchy myją ręce. 

Najpierw w wodzie opłukują, potem mydłem nasmarują.   

Znowu woda - istny cud, umywalkę pup -puk -puk.   

Jeszcze tylko kran zakręcę i już czyste mamy ręce”  
 

  

Dnia 15 października obchodzony jest Światowy Dzień Mycia Rąk. 

Celem akcji jest uświadomienie dzieciom jak duże znaczenie dla ich zdrowia i życia ma mycie rąk, 

które może uchronić przed zakażeniem wieloma chorobami.  Podczas wspólnych zabaw 

przedszkolaki dowiedziały się między innymi, kiedy należy myć ręce, czym i w jaki sposób. 

Poznały poszczególne etapy mycia rąk dzięki ilustracjom i pokazom.  Z wielkim 

zainteresowaniem przyglądały się doświadczeniom ilustrującym walkę mydła  

z bakteriami. Światowy Dzień Mycia Rąk dostarczył nam wielu wrażeń oraz pokazał, że pewne 

umiejętności i nawyki należy kształtować już od najmłodszych lat.  
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Wychowawczynie grup przedszkolnych  
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Z życia klas I-III 

PASOWANIE UCZNIÓW KLASY 1b 

 

Dnia 01.09.2020r. o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie 

odbyła się niezwykła uroczystość. Niezwykła nie tylko dla dyrekcji, grona pedagogicznego, 

czy przybyłych tego dnia do szkoły rodziców, lecz przede wszystkim niezwykła  

i niezapomniana właśnie dla Nich, „świeżo upieczonych” uczniów klasy 1b, którzy przeszli 

pasowanie na pierwszoklasistę. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru  

i odśpiewaniem hymnu narodowego. Rodziców, nauczycieli, oraz dzieci powitała Pani 

wicedyrektor Agata Milewska. Dzieci z klas starszych zaprezentowały krótki program 

artystyczny. Od tego dnia wszyscy uczniowie klasy pierwszej  zostali pełnoprawnymi uczniami 

naszej szkoły. Oczywiście nie obyło się bez gromkich braw ze strony dumnych rodziców. 
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Wychowawca Patrycja Maury 

 

 

 

PASOWANIA NADSZEDŁ CZAS- UCZNIEM BĘDZIE KAŻDY Z NAS 

 

Uroczyste ślubowanie i pasowanie na ucznia odbyło się 1 września, w dniu rozpoczęcia 

nowego roku szkolnego 2020/2021. Uczniowie klasy 1a złożyli uroczyste ślubowanie na 

sztandar szkoły, a aktu pasowania dokonała pani dyrektor Agata Milewska. Po pasowaniu 

uczniowie otrzymali okolicznościowe dyplomy oraz kuferki z niezbędnymi przyborami 

szkolnymi. Pani dyrektor  serdecznie powitała rodziców oraz pierwszoklasistów i życzyła im 

wielu sukcesów w nauce. Starsze koleżanki życzyły pierwszakom dużo radości z codziennej 

podróży w cudowny świat nauki oraz wielu przyjaciół. 

Serdecznie dziękuję pani Marii Tomczak i pani Lidii Machowskiej za przygotowanie 

uroczystości pasowania pierwszoklasistów.  
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Jolanta Durczewska 
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NOWI CZYTELNICY 

 

W ostatnich dniach września uczniowie klas drugich złożyli ślubowanie na czytelnika 

biblioteki szkolnej. Nowi czytelnicy zostali zapoznani z zasadami korzystania z biblioteki. 

Każdy z nich doskonale wie, jakie są zalety książek i korzyści płynące z czytania.  

Drugoklasiści wykazali się dużą znajomością bajek odgadując związane z nimi zagadki.  

Na zakończenie spotkania złożyli uroczyste ślubowanie, że zawsze będą szanować książki.  

Na pamiątkę otrzymali książki i kolorowe zakładki. 

Mamy ogromną nadzieję, że nowi czytelnicy będą odwiedzać bibliotekę, 

systematycznie wypożyczać książki i doskonalić umiejętność czytania. 

Życzymy przyjemności z czytania. 
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Bernadeta Kaźmierczak, Alina Nowacka 
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OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA - 29 WRZEŚNIA 

 „Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała.” 
Richard Steel 

 
Święto Głośnego Czytania ma wieloletnią tradycję.  W Polsce zostało ustanowione  

z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001r.  Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny 

Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży.  

Nasza szkolna biblioteka już kolejny raz włączyła się w tę akcję, propagując głośne 

czytanie wśród dzieci. Poprzez promowanie idei głośnego czytania, staramy się zwrócić uwagę 

na konieczność czytania dzieciom oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród 

najmłodszych. 

W tym roku na spotkanie do biblioteki zostali zaproszeni uczniowie klas pierwszych  

z opiekunami. Pierwszoklasiści wysłuchali opowiadania pt. „Kamilka ma nowego przyjaciela”. 

Uczniowie chętnie udzielali odpowiadali na pytania dotyczące przeczytanej książki. 

Warto czytać dzieciom!  Czytajmy jak najczęściej! 

 

Dziękujemy uczniom i wychowawcom za udział w akcji Głośnego Czytania. 

 

 



Życie Szkoły. Nr 85  Cz.1. Wrzesień – październik 2020 

 

 

Bernadeta Kaźmierczak, Alina Nowacka 

 

DZIEŃ CHŁOPAKA 

 
Dziewczynki z klasy 3a i 3b w miesiącu wrześniu przygotowały niespodziankę  

dla swoich kolegów z okazji ,, Dnia Chłopca’’. Wręczyły im słodkie upominki z prezentem  

i złożyły życzenia.  
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Mariola Tomczak, Lidia Machowska 

 

ŚWIĘTO CHŁOPCÓW  

Również dziewczynki z klasy 2c z wychowawczynią pamiętały o Dniu Chłopaka, który 

świętujemy w ostatnim dniu września. Były życzenia, uśmiechy, dyplomy, odznaki oraz 

upominki przygotowane przez mamy uczniów. Chłopcy byli mile zaskoczeni ogromem miłych 

niespodzianek jakie na nich czekały w tym dniu. 
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Alicja Olszak 

 

ZDROWO JEM- WIĘCEJ WIEM 

„Zdrowo jem, więcej wiem” to projekt realizowany przez Fundację Banku Ochrony 

Środowiska w trosce o zdrowie młodego pokolenia. Warto dodać, że projekt objęła 

honorowym patronatem Pierwsza Dama, Agata Kornahauser-Duda.  

Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez 

uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących 

zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie 

związku pomiędzy żywieniem a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie 

roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.  

Uczniowie klasy 2c w październiku rozpoczęli cykl zajęć w ramach projektu „Zdrowo 

jem, więcej wiem”. Wszyscy przynieśli do szkoły owoce i warzywa, z których powstała 

klasowa wystawa. Dzieci podzieliły je na owoce i warzywa i dowiedziały się, jakie witaminy 

zawierają. Podczas lekcji uczniowie m.in. zaprezentowali w grupach wiersze o owocach  

i warzywach i wzięli udział w konkursie „Czy wiesz, co to jest”- uczniowie na podstawie 

zmysłu dotyku i zmysłu powonienia mieli za zadanie odgadnąć jaki owoc lub warzywo 

trzymają w ręku.. Zajęcia uświadomiły uczestnikom, że owoce i warzywa mają dużą wartość 

odżywczą, a ich obecność w codziennej diecie jest niezbędna.  
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Alicja Olszak 
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ŚWIATOWY DZEŃ UŚMIECHU 

 

„Stracony jest każdy dzień bez uśmiechu"  
Kornel Makuszyński 

 

 

Corocznie Światowy Dzień Uśmiechu obchodzony jest zawsze w pierwszy piątek 

października. Pomysłodawcą tego święta był Harvey Ball, który w 1963 roku stworzył słynny 

znaczek uśmiechniętej buźki na żółtym tle- smiley’a. Obrazek stał się jednym z najbardziej 

rozpoznawalnych symboli radości na całym świecie. Jednak wraz z komercjalizacją żółtego 

znaczka, jego autor coraz bardziej zaniepokojony zatarciem pierwotnego znaczenia jego dzieła, 

zainicjował Światowy Dzień Uśmiechu, który zachęcał do najczęstszego uśmiechania się  

i czynienia dobra 

W tym roku Światowy Dzień Uśmiechu przypadł 2 października. W związku z tym 

uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej i dzieci sześcioletnie wraz z wychowawczyniami, 

postanowiły zaakcentować ten miły dzień. Na korytarzu drugiego piętra z samego rana 

przywitał ich plakat informujący o święcie a na drzwiach każdej z sal pojawił się kolorowy 

symbol uśmiechu. Ponadto uczniowie kolorowali lub malowali słynnego ”smiley’a” a przede 

wszystkim wszyscy się do siebie uśmiechali 😊. 
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Agata Milewska, Alicja Olszak 
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