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Narodowe Święto Konstytucji Trzeciego Maja i Dzień Flagi 

 

         Z okazji Narodowego Święta Konstytucji Trzeciego Maja i Dnia Flagi Rzeczypospolitej 

Polskiej, na lekcjach historii odbyły się poranki patriotyczne. Uczniowie klas 4-8 przystąpili też 

do akcji szkolnej „Pokaż swój patriotyzm – wywieś flagę”.  

         Celem było ukazanie patriotyzmu poprzez wywieszenie flagi na balkonie, w oknie               

lub przed domem, tak aby w całej gminie powiewały biało – czerwone. W ten sposób 

uczniowie dali wyraz przywiązania do narodowych symboli i wartości, które kształtowały 

Polaków   na przestrzeni wieków. Społeczność szkolna przystąpiła z wielkim zaangażowaniem 

do akcji  i dała dowód współczesnego patriotyzmu. 

Drodzy Uczniowie, jesteśmy z Was dumni! 

Biało - czerwona powiewała w całej gminie Pępowo. 

Arleta Adamek, Lidia Muszyńska 
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W obliczu świąt majowych 

„Ojczyzna to kraj dzieciństwa miejsce urodzenia, 

 to jest ta mała najbliższa ojczyzna …” 

Tadeusz Różewicz 

        Za nami już trzy święta majowe, które są szczególnie ważne w historii Polski. 

Obchodziliśmy je w wyjątkowy  sposób – razem, a jednak osobno. Na poprzedzającej te święta 

lekcji wychowawczej, pani Elżbieta Andrzejewska udostępniła nam prezentację multimedialną 

pt. „Polskie symbole narodowe”, aby przypomnieć nam, skąd wzięły się święta majowe, 

dlaczego je obchodzimy i komu je zawdzięczamy. W filmie ukazana była legenda o Lechu, 

Czechu i Rusie, która niesie w sobie bardzo istotną treść, ponieważ opowiada o tym,                    

jak powstało nasze państwo. Przypomnieliśmy sobie symbole narodowe Rzeczypospolitej 

Polskiej, takie jak: godło - Orzeł Biały, barwy biało – czerwone naszej flagi i hymn –„Mazurek 

Dąbrowskiego” oraz to, że trzeba się do nich odnosić z należnym szacunkiem. Nasi koledzy       

z klasy, Bartosz Stachowiak i Bartosz Wajs, przygotowali informację, której z zaciekawieniem 

wysłuchaliśmy. Dowiedzieliśmy się od nich, że 1 maja – to Międzynarodowy Dzień Pracy, 

obchodzony nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Drugi dzień maja to dzień Flagi 

Państwowej oraz Polonii i Polaków mieszkających za granicą. Trzeci maja to dzień uchwalenia 

Konstytucji z 1791 r. Polska i Polacy na całym świecie obchodzą to święto narodowe 

upamiętniające przyjęcie pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej Konstytucji. 

Wysłuchaliśmy również pięknych pieśni patriotycznych, takich jak: „Święto Flagi”, „Witaj 

majowa jutrzenko”, „Jak długo w sercach naszych”. W połowie kwietnia Pani wychowawczyni 

ogłosiła klasowy konkurs plastyczno – techniczny pt: „Majowe święta w mojej wyobraźni”. 

Każdy z nas mógł wykazać się inwencją twórczą i wykonać  kotylion, kartkę z kalendarza, 

plakat o tematyce patriotycznej itp. Do konkursu włączyli się również nasi rówieśnicy z klasy 

4a. Pani zachęciła nas również, abyśmy sfotografowali się z flagą i pokazali, jak okazujemy 

nasz szacunek do niej, do historii i tradycji ojczystego kraju. 

Lena Maria Rotman  

 

 



Życie Szkoły. Nr 89. Cz.2.Maj – czerwiec 2021 

5 
 

 

 



Życie Szkoły. Nr 89. Cz.2.Maj – czerwiec 2021 

6 
 

Konkurs dla ósmoklasistów 

 „Moja szkoła – mój wybór” to temat konkursu organizowanego przez Centrum 

Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i  Zawodowego w Lesznie,  w którym wzięło 

udział pięć uczennic naszej szkoły. 

 Celem konkursu było zwrócenie uwagi uczniów klas ósmych na zbliżający się moment 

podjęcia decyzji nt. wyboru szkoły ponadpodstawowej  oraz określenie własnej drogi 

edukacyjnej.  

Zadanie konkursowe polegało na opisaniu  powodów, którymi kierują się uczniowie 

podejmujący decyzję o wyborze dalszej ścieżki kształcenia. 

Największe uznanie komisji konkursowej zyskała  praca Aleksandry Gierlik z klasy 8b. 

Uczennica zajęła I miejsce wśród uczniów klas ósmych subregionu leszczyńskiego.   

 

Ewa Fabisiak  
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Matematyczne Stacje Badawcze 

         Matematyczne Stacje Badawcze to aktywna metoda pracy pozwalająca rozwijać 

zainteresowania i zdolności matematyczne poprzez działania w małych grupach. Praca oparta 

na MSB pozwala uczniom na samodzielne odkrywanie i konstruowanie wiedzy poprzez 

stawianie pytań i hipotez, dyskutowanie, dostrzeganie problemów i poszukiwanie różnych 

sposobów na ich rozwiązanie. Klasa VIb została podzielona na małe grupy, na każdej ławce 

można było znaleźć numer stacji zawierającej jedno zadanie matematyczne. Każda grupa 

otrzymała schemat z kolejnością odwiedzania stacji. Uczniowie wymienili się swoimi 

doświadczeniami matematycznymi, rozwiązywali zadania w swoich grupach, stworzyli zdrową 

rywalizację połączoną z dobrą zabawą.  

Katarzyna Twardowska 

 



Życie Szkoły. Nr 89. Cz.2.Maj – czerwiec 2021 

8 
 

Zajęcia z ozobotami Evo 

        Po powrocie do szkoły klasy czwarte miały okazję poznać nowo zakupione przez szkołę 

ozoboty Evo, które potrafią reagować na swoje otoczenie i samodzielnie podejmować decyzje, 

a nawet wyrażać emocje. Roboty są doskonałym narzędziem do nauki programowania, 

logicznego myślenia, a także do rozwijania kreatywności dzieci. Na kreatywnych zajęciach 

informatycznych uczniowie programowali ozoboty za pomocą strony ozoblockly.pl. Roboty 

wędrowały po trasach zakodowanych przez uczniów.  Uczniowie na pewno zapamiętają          

na długo zajęcia z ozobotami, ponieważ połączenie zabawy i nauki wywołało wiele 

pozytywnych emocji.  

Katarzyna Twardowska 
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„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. 

Janusz Korczak 

            Dzień Dziecka to święto wszystkich dzieci na świecie. W Polsce Dzień Dziecka 

obchodzony jest 1 czerwca, ale w różnych krajach świętuje się go w różnym czasie i na różne 

sposoby. Dzień Dziecka to wspaniała okazja, by rozmawiać o dziecięcych  marzeniach, 

planach i obawach. Tego dnia każde dziecko powinno czuć się ważne i kochane. 

            Tuż przed Dniem Dziecka, na godzinie wychowawczej, dostaliśmy zadanie, aby zrobić 

zdjęcie, które ukazuje nasz szczęśliwy moment w życiu, jakąś szczęśliwą chwilę. 

            Natomiast 1 czerwca, Panie Elżbieta Andrzejewska i Sylwia Grzelczak zadbały, 

abyśmy poczuli się bardzo wyjątkowo i w miłej atmosferze spędzili ten dzień. Otóż                       

we współpracy   z rodzicami zorganizowano nam „Piknik na Cegielni”. Czekało tam na nas 

mnóstwo niespodzianek. Pani wychowawczyni przygotowała dla nas różne konkursy. Była 

„Bitwa  na papierowe kule”, „Zabawa w mumie”, „Rzut kaloszem na odległość”, gra                 

w badmintona, piłkę nożną i siatkową. Wszyscy bardzo chętnie brali udział w tych  zabawach. 
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Było dużo śmiechu. Mogliśmy nacieszyć się sobą. Był czas na rozmowy, bo przecież tak 

dawno się nie widzieliśmy. Tego dnia odwiedził nas też nasz kolega Alexander, który obecnie 

uczy się   w innej szkole. Jak już wspomniałam, nad organizacją pikniku czuwała nie tylko pani 

wychowawczyni, ale również nasi rodzice. Serdecznie  im za to dziękujemy. Bardzo nam 

smakowały kiełbaski upieczone przez mamy naszych kolegów, które zajadaliśmy w przerwach 

między zabawami. Każdy z nas dostał w prezencie worek na strój sportowy  i słodycze. Były 

też lody i słodkie niespodzianki. Dzień Dziecka był bardzo udany, ponieważ po tak długim 

odizolowaniu od siebie, miło było spędzić ten czas razem. Było super! Dziękujemy! 

Lena Maria Rotman 
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Przyjemne z pożytecznym 

 

          1 czerwca, tradycyjnie, w szkole obchodziliśmy Dzień Dziecka. W tym roku nauczyciele 

przygotowali wiele różnorodnych propozycji, które z pewnością spodobały się uczniom. Jedną 

z nich był pokaz chemiczny, zaprezentowany przez panią Danutę Szczęsną, nauczycielkę 

chemii. Szóstoklasiści z ogromnym zainteresowaniem obserwowali kolejne eksperymenty,           

a chętne osoby, po uprzednim założeniu stroju ochronnego, mogły asystować podczas 

wykonywania doświadczeń. Zwęglanie cukru za pomocą kwasu siarkowego, balon 

nadmuchany CO2 (dzięki zalaniu sody octem), znikający styropian (wykorzystanie acetonu), 

tworzenie magicznej piany (reakcja na skutek połączenia sody, wody, płynu do naczyń i octu) - 

to tylko niektóre punkty pokazu. Uczniowie badali także odczyny substancji, wykorzystując 

wskaźniki chemiczne. Skupienie na twarzach dzieci świadczyło o atrakcyjności pokazywanych 

eksperymentów. Niektórzy stwierdzili nawet, że nie mogą się doczekać lekcji chemii,                  

które będą mieli w siódmej klasie. To ciekawe wydarzenie jest dowodem na to, że nauka może 

być przyjemnością i zabawą. 
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          W ostatnim tygodniu roku szkolnego uczniowie klasy 6a wraz wychowawczynią wybrali 

się na spacer do centrum Pępowa. Punktem kulminacyjnym wyjścia była wizyta w miejscowej 

lodziarni. Po zaspokojeniu kubków smakowych pysznymi lodami spacerowicze spędzili wesołe 

chwile na placu zabaw, gdzie korzystali z dostępnych form rekreacji (po przeczytaniu 

regulaminu miejsca). Piesza wycieczka to świetna forma integracji zespołu klasowego                   

po długim pobycie w domu w czasie pandemii. 

Joanna Góźdź 
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Szkolny Dzień Dziecka 

 

W kilku zdaniach chciałbym podsumować  wydarzenie sportowe, które miało miejsce    

w naszej szkole 1 czerwca  – Sportowy Dzień Dziecka. Przy współpracy z Panem Tomaszem 

Gruetzmacherem  zorganizowaliśmy bieg z przeszkodami, który  nazwaliśmy RunWay School. 

W biegu brali udział uczniowie klas 5. i 6. Okazał się on strzałem w dziesiątkę! 

Wyznacznikiem była dobra pogoda, która na szczęście dopisała. Uczniowie bardzo chętnie 

brali udział w wydarzeniu. Trasę biegową musieli pokonywać w parach, co zdecydowanie 

uczyło ich współpracy. Na wynik czasowy pokonania trasy pracowali razem.  Zróżnicowany 

poziom trudności  umożliwił ukończenie biegu przez  wszystkich.      Po raz pierwszy w naszej 

szkole zorganizowaliśmy takie wydarzenie i myślę, że w przyszłości będziemy je udoskonalać   

i kontynuować. 

            W tym samy czasie, na hali sportowej  rozgrywane były Mistrzostwa Szkoły w grze      

w Kwadrant z udziałem klas 7. i 8. Była to 2.edycja takich rozgrywek. Mistrzostwa                   

w poprzedniej edycji cieszyły się dużym zaangażowaniem wśród młodzieży i tym razem było 

podobnie. Podczas turnieju uczniowie musieli wykazać się  szybkością, rozwagą oraz pokazać, 

że umieją współpracować w zespole. Jest to bardzo emocjonująca gra, co było widać podczas 

rozgrywek. 
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         Między aktywnościami sportowymi nauczyciele zajęć kreatywnych przygotowali również 

atrakcje dla naszych uczniów. Pani Monika Krajka oraz p. Kamila Dzierżgowska zaprosiły           

na  zajęcia plastyczne, p. Alina Nowacka oraz p. Bernadeta Kaźmierczak przygotowały zajęcia 

muzyczne - karaoke, pani Danuta Szczęsna -  pokaz chemiczny. Z kolei pani Marlena 

Wachowiak    zaprezentowała  interesujące  krzyżówki i zgadywanki. 

  

Szymon Banaszyński 
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Wyjście na Cegielnię 

          18 czerwca 2021r. wybraliśmy się na pieszą wycieczkę na Cegielnię w Pępowie.                  

W trakcie spaceru mogliśmy zaobserwować, jakie przeszkody będą pokonywać uczestnicy 

Biegu Runaway Pępowo. Pogoda w tym dniu była piękna, po dotarciu na miejsce rozłożyliśmy 

kocyki i cieszyliśmy się możliwością zabawy na świeżym powietrzu. Graliśmy również                   

w siatkówkę, a nasza wychowawczyni zorganizowała nam bardzo fajne zabawy integracyjne. 

Na koniec zamówiliśmy pizzę i wróciliśmy do szkoły, zadowoleni ze wspólnie spędzonego 

czasu.   

Katarzyna Twardowska 
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PALENIU PAPIEROSÓW MÓWIMY – NIE! 

         W roku szkolnym 2020/2021 odbyła się kolejna edycja konkursu pod hasłem „Palić, nie 

palić – oto jest pytanie?” dla uczniów klas V szkół podstawowych województwa 

wielkopolskiego. Zadaniem uczestników w tegorocznej edycji konkursu było przygotowanie 

prezentacji multimedialnej, która miała: 

 propagować zdrowy styl życia wolny od palenia tytoniu i inhalowania e- papierosów, 

 poszerzyć wiedzę uczniów na temat składu papierosów i e-papierosów, ich wpływu                     

na organizm nastolatka i osoby dorosłej oraz negatywnych skutków palenia tytoniu                 

i używania e-papierosów (zdrowotnych, społecznych, ekonomicznych), 

 promować niepalenie i nieużywanie e-papierosów szczególnie w środowisku młodzieży 

szkolnej. 

     Z regulaminem Konkursu zostali zapoznani rodzice i uczniowie klasy 5a, a czworo 

piątoklasistów postanowiło wziąć w nim udział. Otrzymali oni od pielęgniarki szkolnej cenne 

materiały dotyczące skutków palenia papierosów i korzyści wynikających z niepalenia. 

Tematyka antynikotynowa pojawiła się także na godzinach wychowawczych, podczas których 

dzieci dowiedziały się, na jakie choroby narażeni są palacze czynni i bierni, co tak naprawdę 

zawierają papierosy i jakie korzyści dla naszego zdrowia płyną z unikania tego rodzaju 

używek. 

         Laureatami szkolnego etapu Konkursu „Palić, nie palić – oto jest pytanie?” zostali: 

I miejsce - Dawid Wróblewski  

II miejsce - Iga Ratajczak i Adam Górski  

III miejsce - Filip Zjeżdżałka  

Wyróżnienie - Kacper Bzdęga 

 

          Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Panią Jolantę 

Nowacką, pielęgniarkę szkolną. Prezentacja multimedialna zwycięzcy Konkursu, Dawida 

Wróblewskiego, została przesłana do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej                    

w Gostyniu. Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie                

i wysiłek włożony w przygotowanie prezentacji konkursowych. 

Joanna Góźdź 
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Sukces naszych uczennic 

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

w Regionalnym Konkursie Literacko – Teatralno – Fotograficznym „Korona Rzeczywistości”, 

którego organizatorem był Zespół Szkół Ogólnokształcących z Oddziałami Dwujęzycznymi             

w Gostyniu. 

          Celem Konkursu było pobudzenie aktywności twórczej, rozwijanie kreatywności, 

wrażliwości estetycznej oraz odnalezienie inspiracji w trudnej rzeczywistości.  

          Wśród laureatów konkursu znalazły się uczennice naszej szkoły. W kategorii klas IV-VI 

pierwsze miejsce zajęła Lena Rotman z klasy IVb. W kategorii klas VII-VIII pierwsze 

miejsce zajęła Sandra Woźna z klasy VIIIc, a wyróżnienie otrzymała Aleksandra Gierlik  

z klasy VIIIb. 

          Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

E. Fabisiak, M. Wachowiak 
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Pożegnanie  klas  ósmych 
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