
Życie Szkoły. Nr 93. Cz.2. Marzec – kwiecień 2022 

1 
 

ŻYCIE SZKOŁY 

INFORMATOR  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

im. Jana Pawła II 

W PĘPOWIE 

 

Nr 93. Cz. 2. Szkoła podstawowa                                 marzec - kwiecień 2022 

klasy IV-VIII  

 

 

 

STRONA GŁÓWNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ: www.pepowo.edu.pl 

http://www.pepowo.edu.pl/


Życie Szkoły. Nr 93. Cz.2. Marzec – kwiecień 2022 

2 
 

Na imię mi kobieta 

           Kobiet w literaturze nie brakuje. To one są bohaterkami powieści, nowel, opowiadań                 

i tomików poezji.  

       Kobiece portrety literackie są bardzo różne – od kochających żon, matek, narzeczonych, 

troskliwych i dobrych babć, radosnych dziewczynek, po silne, słabe i okrutne. Trudno stworzyć 

katalog kobiecych postaci literackich, ale warto o nich przeczytać. 

          Zapraszamy do biblioteki szkolnej, by poznać wszystkie bohaterki naszych książek, które 

wzruszają, irytują, czasem wstrząsają, są też wzorem do naśladowania dla wielu z nas. 

Arleta Adamek, Alina Nowacka 
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Spichlerz Polskiego Rocka 

             Dnia 24 marca 2022r. uczniowie klas 8c oraz 8d wraz z nauczycielami udali się          

na wycieczkę do Jarocina, aby zwiedzić tamtejszy „Spichlerz Polskiego Rocka”. Muzeum już 

od lat 50. XX wieku zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem materiałów dokumentujących 

historię polskiej muzyki rockowej. Uczestnicy, podzieleni na grupy po 5 osób, zwiedzali 

spichlerz, wykonując najróżniejsze zadania. Dowiedzieliśmy się wielu nowych i ciekawych 

informacji. Tak właśnie ze zwykłego zwiedzania powstała świetna zabawa. Po zakończonych 

warsztatach uczniowie razem z nauczycielami udali się pod „Pomnik Glana w Jarocinie”,      

aby zrobić pamiątkowe zdjęcie. 

                                                                                                                 Kacper Maćkowiak 8d 
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Dzień Patrona – Koncert dla Jana Pawła II 

                                                     Pokój jest dobrem, 

                                            które należy wprowadzać poprzez dobro. 

                                                                                                                                   Jan Paweł II   

              

          Dzień Patrona to wielka uroczystość dla wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników 

szkoły. Tegoroczny Dzień Patrona przebiegał pod hasłem: „Jan Paweł II – Papież pokoju”. 

    1 kwietnia 2022r. obowiązywał strój galowy. Uczniowie obejrzeli wystawę 

poświęconą  Janowi Pawłowi II, która znajdowała się w holu naszej szkoły. Ekspozycja miała 

odpowiednią oprawę plastyczną utworzoną w tonacji żółto-białej.  W tym ważnym dniu 

uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w uroczystym apelu, który przygotowały panie: Joanna 

Góźdź  i  Marlena Wachowiak. Oprawą techniczną zajął się pan Tomasz Jarus. Apel rozpoczęła 

uczennica kl. Vb Lena Maria Rotman, która przypomniała, że Jan Paweł II odszedł do Domu 

Ojca 17 lat temu, ale ciągle jest obecny w naszych wspomnieniach i sercach, i to Jemu 

dedykujemy ten koncert. Następnie uczniowie naszej szkoły symbolicznie, ale  bardzo 

uroczyście, oddali hołd naszemu Wielkiemu Patronowi, został odśpiewany hymn Rodziny 

Szkół im. Jana    Pawła II, sławiący czyny i osobowość Patrona. Uczniowie klasy Vb: Lena 

Maria Rotman, Hanna Nowacka, Karolina Kuźnicka, Julia Kęsy i Bartosz Stachowiak, 

zaprezentowali część artystyczną, w której naświetlili biografię Jana Pawła II. Podkreślali 

wyjątkowość i wielowymiarowość Jego działań. Informacje biograficzne przeplatane były 

piosenkami wykonanymi przez uczniów naszej szkoły. Klasa IVa  zaprezentowała piosenkę 

pt. Biały pasterz, IVb  wykonała utwór  pt. Lolek, Va zaśpiewała piosenkę pt. Nie zastąpi 

Ciebie nikt,  Vb -  Wadowice, kl. VIa zachwyciła nas piosenką pt. Kochamy cię,  Janie Pawle 

II. Prowadzący akademię przypomnieli najważniejsze i najbardziej popularne myśli, które są 

aktualne nawet tyle lat po śmierci Ojca Świętego.                                                                          

       Jan Paweł II był i jest ceniony za trafne i mądre przemyślenia dotyczące człowieka, świata 

i  Boga. Papież szczególnie kochał młodych ludzi, z którymi wielokrotnie się śmiał, ale których 

przede wszystkim uczył i wychowywał. Dlatego tak ważne są słowa Ojca św. , które dotyczą 

tolerancji, pokoju na świecie, walki z niesprawiedliwością, złem, biedą, głodem czy ludzką 

krzywdą. Papież  wielokrotnie poruszał kwestie miłości i serdeczności względem drugiego 

człowieka, odważnej obrony Boga, wiary i moralności. Nie bał się również mówić o cierpieniu, 
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niemocy i słabości. Wszystkie słowa naszego Patrona mogą być dla nas drogowskazami.                   

Nie można zapomnieć, że w głosie Papieża Polaka rozbrzmiewała miłość  i troska o wszystkich 

młodych, którzy są przyszłością świata. Szczególnie aktualna myśl: Nie lękajcie się! Chrystus 

wie, co jest w człowieku. Dzisiaj tak często człowiek nie wie, co nosi w sobie, w głębi swej 

duszy, swego serca. Tak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi. Tak często 

opanowuje go zwątpienie… 

            Po apelu udaliśmy się pod pomnik Świętego Jana Pawła II, gdzie zapaliliśmy znicze 

i  ponownie odśpiewaliśmy hymn Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. 

      My, uczniowie Szkoły Podstawowej w Pępowie, jesteśmy dumni, że mamy tak 

wspaniałego Patrona, którym jest nasz ukochany Święty Jan Paweł II. Dziękujemy! 

Lena Maria Rotman 
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PIELGRZYM POKOJU 

           Nasza szkoła przywiązuje dużą wagę do tradycji. Już od wielu lat obchodzimy Dzień 

Patrona, poświęcony pamięci św. Jana Pawła II. Tegoroczne hasło to: „Jan Paweł II- Papież 

Pokoju”. Podniosły nastrój tego dnia podkreślała uroczysta oprawa Mszy Św., na którą 

przybyli uczniowie klas siódmych i ósmych na czele z pocztem sztandarowym, dyrekcją 

i wychowawcami. Następnie pod pomnikiem Jana Pawła II odśpiewano hymn Rodziny Szkół 

JPII. Delegacja złożyła kwiaty i znicze, a  uczniowie wypuścili w powietrze na cześć Papieża 

balony w kolorach: żółtym i białym. W drodze powrotnej wszyscy włączyli się w śpiew 

piosenki pt. Lolek. Pomimo niesprzyjającej pogody młodzież w galowych strojach,                    

z kotylionami i flagami w barwach papieskich, przybyła z radością na ustach do szkoły            

na dalszą część obchodów. Zanim rozpoczęła się uroczysta akademia, wspaniały występ Natalii 

Jankowskiej wprowadził nas w odpowiedni klimat. Piosenka Słowiański Papież długo 

pozostała w naszych głowach. Krótką biografię papieża przedstawili Nikola Ptak i Janek 

Krajka. Następnie, mogliśmy posłuchać piosenki – Moje miasto Wadowice w wykonaniu 

dziewczyn z klasy VIIIb. Ich występ został  nagrodzony gromkimi brawami. 
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            Z wielką czcią i w skupieniu oglądaliśmy dwie prezentacje – „Pielgrzym 

Pokoju” oraz „Pokój zostawiam Wam”,  przeplatane cytatami naszego Patrona. W tym 

wyjątkowym dniu nie mogło zabraknąć hymnu z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły 

– Jana Pawła II, Nie zastąpi Ciebie nikt, który w pięknym stylu zaśpiewały Eliza, Ola, Olga      

i Natalia. Na zakończenie cała społeczność szkolna włączyła się do śpiewu ulubionych 

piosenek papieskich. 

             Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w zorganizowanie i przebieg 

uroczystości. Do zobaczenia za rok! 

Danuta Szczęsna, Anna Raczkiewicz 
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Nagrody zostały rozdane. 

           Trzy tygodnie przed świętami Wielkiej Nocy został ogłoszony wielkanocny konkurs 

rękodzielniczy dla uczniów klas IV – VI. Polegał na wykonaniu kartki świątecznej                    

z dowolnych materiałów. Trzeba było wykazać się pomysłowością i inwencją twórczą. 

Komisja konkursowa, której zadaniem było wybranie najpiękniejszych kartek, stanęła przed 

bardzo trudnym wyzwaniem. Spośród  ponad czterdziestu prac, trzeba było wyłonić dziesięć 

najpiękniejszych i niepowtarzalnych. Wyobraźnia uczniów nie znała granic, a kunszt 

artystyczny był fenomenalny. Jak zawsze, celem konkursu było propagowanie tradycji               

i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi, rozwijanie wrażliwości plastycznej               

i artystycznej oraz pogłębianie wiedzy na temat symboli związanych z Wielkanocą. Komisja 

konkursowa w składzie: p. Hanna Grobelna, p. Monika Krajka, p. Lidia Muszyńska,            

i s. Magdalena Topolska, wyłoniła dziesięciu laureatów oraz przyznała dwa wyróżnienia. 

Laureatami konkursu zostali: Agata Chorała, Lena Begale, Dominik Matuszkiewicz, Antoni 

Sieński, Cezary Ptak, Maja Kaczmarek, Maksymilian Kubiak, Bartosz Wajs, Sebastian 

Maćkowiak i Wiktoria Łowińska. Wyróżnienia otrzymali: Hubert Zboralski i Miłosz 

Jakubowski. Laureaci i osoby wyróżnione otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe, a każdy 

uczestnik konkursu dostał  czekoladę Milka. Nagrody i dyplomy wręczyła pani Dyrektor 

Cyryla Krajka. Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród, 

panu Pawłowi Andrzejewskiemu za przygotowanie dyplomów, a paniom Elżbiecie 

Andrzejewskiej i Zuzannie Neuhoff-Ley za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu    

oraz przygotowanie pokonkursowej wystawy wszystkich prac. 

Lena Maria Rotman 
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1056. rocznica Chrztu Polski 

           W naszej szkole odbył się poranek patriotyczny z okazji 1056. rocznicy Chrztu Polski. 

Chrzest księcia Mieszka I to przełomowe wydarzenie w dziejach państwa i narodu polskiego, 

uznawane za symboliczny początek polskiej państwowości. Chrzest miał także fundamentalne 

znaczenie polityczne, kulturowe i tożsamościowe – wprowadził rodzące się wówczas państwo 

polskie w krąg cywilizacyjny Europy Zachodniej. Za symboliczną datę Chrztu Polski uznaje 

się Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 r. 

Arleta Adamek, Lidia Muszyńska 
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O Chrzcie Polski w bibliotece 

         W związku z obchodami 1056. rocznicy Chrztu Polski w naszej szkole, w  bibliotece 

szkolnej przygotowana została wystawka książek o początkach państwa polskiego. Wszystkich 

zainteresowanych historią serdecznie zapraszamy do odwiedzin.  

Arleta Adamek, Alina Nowacka 
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Dzień Ziemi 

            Dnia 22 kwietnia 2022r. w Szkole Podstawowej w Pępowie obchodziliśmy Dzień 

Ziemi. Jest to czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, jak 

ważna jest edukacja w zakresie ochrony środowiska oraz różnorodności biologicznej. Budzenie 

wśród nas uczniów współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości oraz poczucia 

troski o stan czystości najbliższego otoczenia to główne cele obchodów Dnia Ziemi w naszej 

szkole. Tradycyjnie już, wszystkie klasy, w tym nasza klasa Vb wraz z p. E. Andrzejewską           

i s.M. Topolską przyłączyły się do akcji „Sprzątania Ziemi”, podczas której uczniowie zbierali 

śmieci na terenie szkoły i wybranych miejsc w Pępowie. Świadomość ekologiczna wśród 

uczniów jest bardzo wysoka, ponieważ dbają o to nasi nauczyciele. W tym dniu uczniowie 

włączyli się również do konkursu „Pokaz Mody Recyklingowej”. Koledzy i koleżanki 

wykonali stroje z różnorodnych materiałów przeznaczonych do recyklingu m.in. folii, papieru, 

gazet, rolek po papierze, butelek plastikowych, nakrętek itp. Na pokazie mody można było 

zobaczyć strój wieczorowy, wizytowy, codzienny itd. Ciekawymi dodatkami były nietypowe 

nakrycia głowy, biżuteria z surowców wtórnych oraz torebki.  
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             Konkurs miał na celu podniesienie świadomości w zakresie  powtórnego 

wykorzystania odpadów komunalnych, propagowanie idei selektywnej zbiórki, jak również 

zwrócenie uwagi na możliwość ograniczenia ilości wyrzucanych śmieci. Wszystkie stroje były 

wyjątkowe, a przede wszystkim kolorowe i oryginalne.  

Lena Maria Rotman 
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Hydropolis i geocoaching 

            Uczniowie należący do projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska” wraz z rówieśnikami                   

ze szkoły w Siemowie 26.04.2022r. wzięli udział w wycieczce do Wrocławia.  

W pierwszej kolejności uczestnicy wycieczki odwiedzili Centrum Edukacji Ekologicznej 

Hydropolis, które łączy walory edukacyjne z nowoczesną formą wystawienniczą. 

HYDROPOLIS oferuje 9 stref tematycznych, w których uczniowie m.in.: pogłębili wiedzę                 

o funkcjach wody pełnionych w ciele człowieka, samodzielnie sprawdzili działanie 

starożytnych wynalazków wodnych, obejrzeli film o powstaniu wody na panoramicznym 

ekranie oraz podziwiali makietę Wrocławia. Wychowankowie  skorzystali także z różnych 

technologii multimedialnych i wielu interaktywnych instalacji. Wszyscy  z ogromnym 

zaciekawieniem i zaangażowaniem oglądali całą wystawę.                                                          

           Po bardzo ekscytującym zwiedzaniu, uczniowie wyruszyli do lasu, by zagrać w grę 

terenową. Geocaching to znana na całym świecie zabawa polegająca na odnajdywaniu różnego 

rodzaju skrytek ukrytych w ciekawych miejscach za pomocą GPS. Drużyny rywalizowały      

ze sobą, aby jak najszybciej odnaleźć skrytkę finałową. Do tego przydała się odrobina sprytu, 

połączona ze spostrzegawczością oraz orientacją w terenie. Znalezione skrytki były nie tylko 

zabawne, fascynujące, ale także zaskakujące. Gra okazała się dobrym sposobem na integrację 

oraz pracę zespołową.                                                                                                             

          Dzięki spacerom po lesie  uczniowie posiedli  zdolność orientacji    w terenie i poprawili 

swoją kondycję. Natomiast odwiedzając Hydropolis, pogłębili swoją wiedzę o wodzie. 

Katarzyna Twardowska 
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Cyryla Krajka 
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