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Z kroniki przedszkolnej  
DZIEŃ KOBIET 

 8 MARCA to wyjątkowy dzień w roku. Wtedy swoje święto obchodzą wszystkie kobiety, 

zarówno te duże, jak i te małe. W tym szczególnym dniu wszyscy chłopcy w każdej grupie składali 

życzenia dziewczynkom i swoim Paniom. Nie obyło się bez cukierków, drobnych upominków                      

i kwiatów. Z dziewczęcych buź uśmiech nie schodził przez calutki dzień, a chłopcy zachowywali się 

jak prawdziwi gentelmani, byli przemili i sympatyczni. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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ŻEGNAJ ZIMO, WITAJ WIOSNO! 

21 marca przedszkolaki witały wiosnę. W poniedziałek w przedszkolu królowały odcienie 

zieleni, zarówno w pomieszczeniach, jak i ubiorze przedszkolaków. Świętowanie powitania Wiosny 

rozpoczęło się od zabaw związanych z tematyką pór roku. Dzieci śpiewały piosenki, rozwiązywały 

zagadki oraz wysłuchały opowiadań o nadejściu wiosny. Podczas marszu ulicami Pępowa zarówno 

maluchy, jak i starszaki nawoływały "Żegnaj zimo, witaj wiosno". Nie zabrakło również zabaw 

artystycznych- wszystkie dzieci wykonały prace plastyczne, które można podziwiać na wystawach 

poszczególnych grup. Jesteśmy pewni, że starania naszych wspaniałych przedszkolaków sprawią,  

że Wiosna zawita do nas na dobre. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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DZIEŃ PATRONA 

1 kwietnia grupy przedszkolne uczciły ważne święto.  W tym dniu nauczycielki przedszkola 

przypomniały dzieciom o śmierci wybitnego Polaka, Patrona naszej szkoły - świętego Jana Pawła II. 

Wychowawczynie w swoich grupach przybliżyły dzieciom postać Papieża, zaprezentowały liczne 

ilustracje oraz krótki film edukacyjny o życiu Jana Pawła II. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 

 

 

 

 

WIOSENNY KWIAT 

 

Dzieci z oddziałów przedszkolnych powitały wiosnę udziałem w przedszkolnym konkursie 

plastycznym „Wiosenne kwiaty". Dzieci z pomocą rodziców  bardzo kreatywnie podeszły do realizacji 

tego zadania plastycznego. Wspaniale wyraziły środkami plastycznymi piękno wiosennych kwiatów. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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W POSZUKIWANIU ZAJĄCZKA 

Jak co roku, w Wielki Tydzień, w ostatni dzień przed wiosenną przerwą świąteczną dzieci 

z naszego przedszkola zostały obdarowane słodkościami. Najpierw otrzymały czekoladkę ufundowaną 

przez Radę Rodziców. Następnie z niecierpliwością wyczekiwały przyjście zajączka. Mimo 

niesprzyjającej Wykorzystując słoneczną pogodę przedszkolaki pochowały swoje koszyczki pomiędzy 

krzaczkami i choinkami. Radości po znalezieniu pełnego koszyka słodyczy nie da się opisać! 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 

CO ROBIŁY 6-LATKI WIOSNĄ W PRZEDSZKOLU 

MALI OGRODNICY
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DZIEŃ PATRONA 
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ZAJĄCZEK 
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DZIEŃ ZIEMI 

 

 

Wychowawczynie sześciolatków 
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Z życia klas I-III 

W KARNAWALE 

„A w karnawale, a w karnawale to wszyscy w głowach mają bale…” Podążając za słowami 

piosenki, uczniowie edukacji wczesnoszkolnej bawili się na klasowych zabawach karnawałowych. 

Niektórzy z nich byli przebrani za barwne postacie z bajek. Inni przyszli w tym dniu odświętnie ubrani, 

jednak nie przeszkadzało to nikomu w przedniej zabawie. Bal karnawałowy dla uczniów to często dzień 

wyczekiwany przez wiele tygodni, dzień niezwykły, pełen radości, dostarczający wielu emocji  

i pozytywnych wrażeń. 
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Wychowawczynie klas 1-3 
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O ŚRODOWISKO DBASZ, GDY TORBĘ EKOLOGICZNĄ MASZ 

W ramach realizacji innowacyjnego programu „Jestem eko- jestem spoko”, uczniowie klas 

trzecich na zajęciach kształtujących kreatywność projektowali i ozdabiali lniane torby wielokrotnego 

użytku. Ilustracje i hasła widniejące na torbach apelowały do dbania o środowisko naturalne. Rysunki 

wykonane przez trzecioklasistów sprawiły, że torby stały się modnym, niepowtarzalnym elementem 

garderoby. Bycie EKO jest popularną i ekonomiczną postawą a używanie toreb bawełnianych,  

w zamian wszechobecnych foliowych reklamówek, podczas codziennych zakupów jest niewątpliwie 

dobrym nawykiem. Celem zajęć było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów  

oraz wzmacnianie zachowań proekologicznych, zarówno dzieci, jaki i ich rodziców. 

Dziękujemy Radzie Rodziców za sfinansowanie zakupu bawełnianych toreb. 
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Beata Kaczmarek, Alicja Olszak Violetta Rolnik 

 

 

,,ZIMA W OBIEKTYWIE” 

W miesiącach styczniu i lutym roku szkolnego 2021/2022 uczniowie klas 1-3 wzięli udział 

w konkursie fotograficznym pt. ,,Zima w obiektywie”. Celem konkursu było uwrażliwianie dzieci  

na piękno otaczającej przyrody oraz rozwijanie zdolności  i zainteresowań fotograficznych.  

Do konkursu przystąpiło 37 uczniów, a łącznie wpłynęło 88 prac. Wszystkie zdjęcia zostały 

umieszczone na wystawie ,tworząc przepiękny wernisaż dokumentujący zimową aurę. Zdjęcia były 

piękne, na wielu z nich w sposób artystyczny uchwycono niezwykłość tej pory roku.  
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Dodatkowym atutem edukacyjnym wystawy były zamieszczone wśród prac praktyczne porady 

skierowane w stronę młodych adeptów fotografii. Jury konkursowe w składzie: Pani Katarzyna 

Banaszyńska, Pani Monika Krajka i Pani Marlena Wachowiak wyłoniło 14 równorzędnych laureatów 

konkursu. 

Wyróżnienia zdobyli: 

1a- Paweł Pazoła, Zofia Lester, Fabian Grześkowiak 

1b- Franciszek Bury, Tomasz Wolny 

1c- Anita Sikora 

2a- Maksymilian Grobelny 

2b- Kamil Małecki, Roma Lewandowska 

3a- Kalina Stachowiak, Oskar Grześkowiak, Aleks Leszkiewicz 

3b- Magdalena Maćkowiak, Maria Stelmaszyńska 

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Dziękujemy za liczny udział 

i zaangażowanie uczniom z klas 1-3 oraz ich wychowawczyniom. 
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Violetta Rolnik, Arleta Sierszulska 

 

WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA 

„Woda to skarb! 

Woda to życie! 

Szanujmy ją należycie”! 

  

W dniu 22 marca obchodziliśmy Dzień Wody. Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez 

Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 roku. Powodem ustanowienia święta był fakt, że ponad 

miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody. Ta ogólnoświatowa akcja ma 

zwrócić uwagę ludzi na niewielkie zasoby wody pitnej, które posiadamy i, co za tym idzie, konieczność 

dbania o nie.  

W ramach realizacji innowacji „Jestem Eko- jestem spoko!” uczniowie klas trzecich 

przypomnieli sobie ile wody i jakiego rodzaju jest na naszej planecie oraz ile procent z niej stanowi 

wodę zdatną do picia. Dzieci z zainteresowaniem oglądały prezentacje dotyczące omawianej tematyki.  

  Uczniowie zajęcia w tym dniu rozpoczęli od burzy mózgów na temat wody. Dzieci poszerzyły swoje 

dotychczasowe wiadomości na temat zużycia wody w ciągu doby przez mieszkańców poszczególnych 

kontynentów oraz na temat sposobów oszczędzania tej cennej cieczy. Na zakończenie, pracując  



Życie Szkoły. Nr 93  Cz.1. Marzec – kwiecień 2022 

27 

w grupach, trzecioklasiści zbudowali filtry do wody z plastikowych butelek, waty, kamieni i żwirku. 

Mocno „zanieczyszczoną” (przez nauczycielkę) wodę przelewali przez filtry i nie mogli się nadziwić  

z efektów, jakie uzyskali już po pierwszym filtrowaniu. 

Pamiętajmy, że woda jest największym skarbem i każdy z nas powinien ją chronić, cenić, 

szanować i we właściwy sposób wykorzystywać, by nie nastał nigdy taki dzień, w którym nie popłynie 

z naszego kranu. Przecież jeśli jej zabraknie, zabraknie i nas!!! 
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Alicja Olszak 

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY - JANA PAWŁA II W KLASACH 1-3 

„Jest dla nas wielkim przykładem i wzorem” 

W dniu 1 kwietnia 2022 roku kolejny już raz obchodziliśmy Dzień Patrona. To święto całej 

społeczności szkolnej, to dzień szczególny – to pamięć, oddanie i zjednoczenie z Patronem Szkoły, 

którym jest św. Jan Paweł II. Już od 16 lat przeżywamy to szczególne wydarzenie nadania naszej szkole 

imienia Jana Pawła II. Świętowanie tego dnia rozpoczęliśmy od obejrzenia przygotowanej na ten dzień 

okolicznościowej akademii. Tegorocznej uroczystości przyświecało hasło: „JAN PAWEŁ II - PAPIEŻ 

POKOJU”!”. Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy 2b, a każda z klas 1-3 zaśpiewała 

piosenkę religijną. Przygotowany montaż słowno-muzyczny był po to, aby uczcić naszego Patrona  

i skłonić nas do refleksji i wdzięczności za to, że Ojciec Święty był i nadal jest wśród nas wielką 

osobowością i na zawsze pozostanie w naszej pamięci wzorem do naśladowania. Nasz Patron był 

wrażliwy na każdego człowieka, ale przede wszystkim na poruszenia Ducha Świętego, dlatego 

sięgnęliśmy pamięcią do jego I pielgrzymki do Ojczyzny w czerwcu w 1979 roku, kiedy wypowiedział 

do nas bardzo ważne słowa: „Niechaj zstąpi Duch Twój”. Akademię zakończyliśmy „Barką” – ulubioną 

pieśnią Ojca Świętego Jana Pawła II. Ten dzień, był dla nas pełen radości i głębokich przeżyć. Mieć  

za Patrona św. Jana Pawła II to wielki zaszczyt, który zobowiązuje, a zarazem pomaga w każdych 

łatwych i trudnych momentach naszego życia. 
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Patrycja Maury 

WYCIECZKA KLASY 2B DO STOLICY DOLNEGO ŚLĄSKA 

Dnia 13 kwietnia 2022r. uczniowie klasy 2b wraz z wychowawcą udali się na wycieczkę  

do stolicy Dolnego Śląska - Wrocławia. Pierwszym miejscem zwiedzania była Hala Stulecia we 

Wrocławiu. Wraz z przewodnikiem mogliśmy zobaczyć wnętrza Hali Stulecia – miejsca największych 

wydarzeń kulturalnych, sportowych i muzycznych. Kompleks Hali Stulecia to klimatyczna lokalizacja 

wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kolejnym punktem była wystawa składająca się 

z dotykowych ekranów i map, filmowych i dźwiękowych nagrań, a także wirtualna wycieczka 

opracowana w technologii Virtual Reality. W jej trakcie uczniowie mogli poznać samego architekta 

Hali Stulecia – Maksa Berga, zajrzeć do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, a także, co 

najbardziej ekscytujące, wzbić się wysoko ponad Halę i Iglicę, aby móc z wysokości poznać kompleks 

Hali Stulecia i obejrzeć niewiarygodną panoramę Wrocławia. Zastrzyk adrenaliny był gwarantowany! 

Po atrakcjach w „perle wrocławskiego modernizmu”, udaliśmy się na warsztaty rękodzieła 

“Wielkanocne pisankowanie” do sali zabaw dla dzieci Fikołki. Na początku Pani prowadząca zajęcia 

wyjaśniła, skąd pochodzi wielkanocna tradycja malowania jajek. Uczniowie podczas warsztatów 

ozdabiali pisanki, które potem zabrali do domu. Następnie przyszedł czas za dowolną zabawę w sali 

zabaw która łączy rozrywkę, warsztaty ogólnorozwojowe, edukacyjne i hobbystyczne. 
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Patrycja Maury 

 

 

WYCIECZKA DO ROGALINA 

 

Na powitanie wiosny klasy 1a i 1b pojechały na wycieczkę do Rogalina. Rogalin to piękne 

miejsce, w którym znajduje się Pałac Raczyńskich otoczony niezwykłym parkiem. „Przygoda  

w pałacu” to jedna z lekcji, podczas której dzieci zwiedzały z przewodnikiem pałac, dowiadując się 

wielu ciekawostek o właścicielach oraz pomieszczeniach. Drugą, interesującą lekcją był „Bal  

w pałacu”. Uczniowie poznali rodzaje tańców, tradycyjne stroje szlacheckie oraz poczuli się jak  

na prawdziwym balu podczas nauki tańca dworskiego. Zachwyt wzbudziła również wizyta w Galerii 

Malarstwa. Po zwiedzaniu pałacu wszyscy miło spędzili czas na świeżym powietrzu, podziwiając 

ogrody i słynne Dęby Rogalińskie. 
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Jagoda Wojciechowska 

„DLA LASU, DLA LUDZI” 

Pod takim hasłem 16 września 2021 roku ruszyła ogólnopolska kampania społeczna Lasów 

Państwowych. Jej twarzami zostali: dr Andrzej Kruszewicz - przyrodnik i ornitolog, Maja 

Włoszczowska - wielokrotna medalistka w kolarstwie górskim i Sebastian Karpiel - Bułacka - muzyk  

i architekt. W ramach kampanii zaplanowano szereg działań, mających na celu wyjaśnienie Polakom, 

co oznaczają poszczególne funkcje lasów i jakie znaczenie dla społeczeństwa, przyrody oraz 

gospodarki ma sprawne zarządzanie terenami leśnymi. Jednym z takich działań jest odnowa zasobów 

leśnych. Dlatego 23 kwietnia bieżącego roku mali ekolodzy z klas trzecich wraz z rodzicami  

i wychowawczyniami, „uzbrojeni” w łopaty, sadzili las w okolicach leśniczówki Kawcze, należącej  

do Nadleśnictwa Piaski. Wraz z dwustuosobową grupą ochotników zasadzili tysiące drzew! 

 Piękna, wiosenna pogoda sprzyjała pracy i odpoczynkowi na łonie natury. Organizatorzy zapewnili 

napoje i posiłek dla każdego, komu los lasów nie jest obojętny. Zmęczeni, ale pewni dobrze 

wykonanego zadania, wróciliśmy do domów, przekonani, iż „nie było nas, był las, nie będzie nas, 

będzie las.” 
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Beata Kaczmarek, Alicja Olszak 

„CHŁOPIEC Z CHMUR”- FILM, KTÓRY WARTO OBEJRZEĆ 

 

„Nie dziedziczymy Ziemi po naszych przodkach,  

tylko pożyczmy ją od naszych dzieci” 

Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry 

 

Dwudziestego dziewiątego marca w kinie „Szarotka” w Krobi trzecioklasiści obejrzeli film 

 pt. „Chłopiec z chmur”. To opowieść, której bohaterem jest Thomas, typowy nastolatek, który spędza 

czas na graniu w gry wideo. Gdy dowiaduje się, że ma spędzić wakacje z ojcem, znanym ornitologiem, 

jest przerażony. Wizja takich wakacji wydaje się dla niego koszmarem. Szybko jednak zmienia 

zdanie… 

 Twórcy filmu w dobitny sposób pokazują, że znaczna część społeczeństwa nie przejmuje się 

losami gatunków zagrożonych wyginięciem ani stanem planety, na której żyją, dopóki związane z tym 

problemy nie dotykają ich w bezpośredni sposób. „Nikogo to nie obchodzi”- słyszymy z ekranu wiele 

razy. Ta obojętność na ekologiczne wyzwania jest główną przeszkodą, jaką muszą pokonać 

bohaterowie w walce o przyszłość planety. 

 „Chłopiec z chmur” może stanowić impuls do dyskusji o tym, jak istotna jest przyszłość 

wszystkich istot na naszej planecie i jak powinna wyglądać nasza relacja z naturą, by za kilka lat było 

jeszcze o co walczyć. Bo wszystko jest w naszych rękach! 

Zdjęcia z portalu kino.klasa.pl MONOLITH FILMS SP. Z O.O. 
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Wychowawczynie uczniów klas trzecich 
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