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Z kroniki przedszkolnej 

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

  Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka jak co roku obchodzony jest 20 września. Święto to zostało usta-

nowione, aby podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci. Dzień ten ma tak-

że dostarczyć dzieciom kolejnych okazji do świętowania, wspaniałej zabawy oraz czerpania radości. 

W tym dniu na dzieci czekało wiele atrakcji i niespodzianek przygotowanych przez Panie. Wśród

nich znalazły się między innymi gry i zabawy integracyjne, taniec na gazecie, zabawy z chustą anima-

cyjną czy też z dużą kolorową piłką. Nie zabrakło również dyplomu za udział oraz medalu przedszko-

laka.

  Wszyscy  bawili  się  znakomicie,  a  zadowolenie  nie  znikało  z  twarzy  przedszkolaków. 

Z pewnością ten radosny dzień na długo pozostanie w pamięci każdego dziecka.
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Wychowawczynie grup przedszkolnych
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PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

  Uroczystość „Pasowania na Przedszkolaka” pozostanie na długo w pamięci dzieci z grup Biedronek

i Żabek. Była to pierwsza taka ważna przedszkolna uroczystość, w której brali udział rodzice oraz

pani  wicedyrektor  Agata  Milewska. 

Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości i przedstawienia krótkiego programu artystycznego, w

którym maluszki zaprezentowały swoje umiejętności – dając tym samym dowód, jak dużo już potra-

fią. Były piosenki, wierszyki, zabawy ruchowe i tańce. Małym artystom bacznie przyglądali się rodzi-

ce, którym z twarzy nie znikał uśmiech. Po części artystycznej, dzieci złożyły uroczyste ślubowanie,

w którym obiecały: zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słu-

chać pani i pomagać kolegom, być dzielnym przedszkolakiem. Następnie pani wicedyrektor dokonała

uroczystego  pasowania. 

Za dotknięciem czarodziejskiego ołówka każde dziecko stało się dzielnym przedszkolakiem. Na pa-

miątkę tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplom pasowania oraz mały słodki

upominek.
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Monika Dyba, Jolanta Urbańska

DZIEŃ JABŁKA

  28 września w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień czerwonego jabłka. Wszyscy w tym dniu

mieliśmy na sobie kolor czerwony. Dzieci poznały wiele ciekawostek na temat jabłek. Słuchały pięk-

nego opowiadania o jabłkach, wykonały zadanie a także wzięły udział w superowych konkurencjach

z jabłkami. Milusińscy wykonali piękne prace plastyczne oraz zajadali się pysznym jabłkami. Mogły

również skosztować pysznego soku jabłkowego. Rodzice jednej z grup przynieśli również różne prze-

twory, które można wykonać z jabłek. Nie zabrakło w tym dniu racuchów z jabłkami, pieczonych

i suszonych jabłek  i upieczonego przez dzieci jabłecznika bez cukru.
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Wychowawczynie grup przedszkolnych

10



Życie Szkoły. Nr 95  Cz.1. Wrzesień – październik 2022
 

DZIEŃ CHŁOPAKA

Dnia 30.09.2022r. w oddziałach przedszkolnych swoje święto obchodzili wszyscy chłopcy.

Z tej okazji rodzice w każdej grupie zakupili mały upominek dla każdego chłopaka. Dziewczynki

wręczyły prezenty i zaśpiewały gromkie „ Sto lat”. Bardzo dziękujemy rodzicom za zakup i przygoto-

wanie pięknie zapakowanych niespodzianek.
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Wychowawczynie grup przedszkolnych
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„MOJE SERCE TO JEST MUZYK”

3 października dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczyły w koncercie z okazji Międzynarodo-

wego Dnia Muzyki. Każda grupa przedszkolna zaprezentowała się na przygotowanej scenie, wykonu-

jąc utwór muzyczny.  Dodatkową atrakcją koncertu były również tańce w parach.  Ponadto w grupie

Pszczółek rodzice jednej dziewczynki zaprezentowali swoje instrumenty, przeprowadzając ciekawą

lekcję muzyczną. Bardzo dziękujemy rodzicom za poświęcony czas i uwrażliwienie na piękno muzy-

ki.

Wychowawczynie grup przedszkolnych

CHATKA PRADZIADKA

11 października grupa Pszczółek i Ślimaczków udały się na wycieczkę autokarową do ,,Chatki

Pradziadka" w Boszkowie. Dzieci dowiedziały się tam w jaki sposób dawniej ludzie przygotowywali

jedzenie.  W specjalnej  prasie pomagały panu Maciejowi wycisnąć przepyszny sok jabłkowy,  bez

odrobiny cukru ! Z przygotowanego wcześniej ciasta formowały bułeczki orkiszowe, posypując je se-

zamem, płatkami migdałowymi czy siemieniem lnianym. Wypieczone bułeczki wróciły z nami do

przedszkola, skąd przedszkolaki zabrały je do domu, by podzielić się z rodziną. Wielką frajdą było

dla dzieci samodzielne ubijanie masła w maselnicy, którego mogły potem skosztować z pysznym,

wiejskim chlebem, ogórkiem kiszonym lub bułeczką z miodem. Dzieci mogły delektować się także
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pyrami    z gzikiem i szczypiorkiem. Był także czas na tańce przy muzyce ludowej i zabawy w ,,Mał-

pim gaju". 

W drodze powrotnej czekała na Nas jeszcze jedna niespodzianka-wizyta w sadzie w Krobi

u Pana Szymona Matuszewskiego.  Dzieci mogły podziwiać piękno jabłoni, dowiedziały się w jaki

sposób są przechowywane jabłka, na czym polega praca sadownika. Na koniec wycieczki dzieci zo-

stały obdarowane prawdziwym sokiem z jabłek oraz zasmakowały pysznych jabłek.
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Marta Kulawinek, Agata Antkowiak
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DZIEŃ OWOCÓW I WARZYW

21 października w naszym przedszkolu obchodzono święto owoców i warzyw. Z tej okazji

dzieci przyniosły z domu różne warzywa i owoce. Dzieci wykonały szaszłyki owocowe, rozwiązywa-

ły zagadki związane z owocem i warzywem, rozpoznawały po smaku, zapachu, dotyku, próbowały

nowych  smaków.  Bawiły  się  też  własnoręcznie  wykonaną  ciastoliną  z  marchewki.  Nie  zabrakło

w tym dniu również ciekawych prac plastycznych, tańców i zabaw ruchowych. Szczególne podzięko-

wania dla pani Katarzyny Niedzieli, która umiliła Pszczółkom ten wyjątkowy dzień, czytając bajkę

pt. „Kicia Kocia. Witaminowe przyjęcie” .
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` Wychowawczynie grup przedszkolnych

"OWOCOWO-WARZYWNE ZWIERZAKI CUDAKI"

W październiku w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Od Arbuza do Ziemniaka” za-

prosiliśmy wszystkich przedszkolaków oraz ich rodziców do udziału w konkursie plastycznym pt.

„Owocowo-warzywne zwierzaki cudaki”. Głównym celem tego przedsięwzięcia była popularyzacja

różnych gatunków roślin i zwierząt, rozbudzanie kreatywności oraz promowanie zdrowego stylu ży-

cia. Efekt końcowy konkursu był zdumiewający i przerósł najśmielsze oczekiwania. Wszyscy uczest-
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nicy konkursu otrzymali dyplom oraz nagrodę. Bardzo dziękujemy wszystkim za tak liczny udział

i za zaangażowanie dzieci jak i pomoc rodziców.
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Wychowawczynie grup przedszkolnych
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DZIEŃ KISZONEK

Realizując działania w ramach innowacji pedagogicznej pt. „Od Arbuza do Ziemniaka” 29 paździer-

nika zaproszono do grupy Pszczółek dwoje rodziców, którzy z chęcią przeprowadzili dzieci przez cie-

kawy temat spożywania kiszonek. Dzieci dowiedziały się,  dlaczego spożywanie kiszonek jest  tak

ważne dla naszego organizmu, następnie skosztowały kiszonego ogórka. Kolejnym elementem dnia

było ukiszenie kapusty. Dzieci z chęcią pomagały i przyglądały się poszczególnym etapom pracy.  

Za około 2 tygodnie sprawdzimy, jak smakuje nasza kiszona kapusta, pełna cennych dla zdrowia wi-

tamin.

           Agata Antkowiak
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DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

Dwudziestego  września  obchodzimy w przedszkolach  w całej  Polsce,  zarówno  w dużych

miastach, jak i w mniejszych miejscowościach Dzień Przedszkolaka.  Celem święta jest podkreślenie

znaczenia  oraz  popularyzacja  edukacji  przedszkolnej  w  rozwoju  dzieci,  jak  również  integracja

przedszkoli  z  całego kraju.   W tym dniu przedszkolaki  z  grup "Misie",  "Jeżyki"  oraz "Zajączki"

miały  przyjemność  spotkać  się  z  wyjątkowym gościem -  Panią  Agnieszką  Waleńską  ,  która  jest

animatorką  oraz  pracownikiem  Gminnego  Ośrodka  Kultury,  Sportu  i  Aktywności  Lokalnej

w Pępowie. Dzieci rozpoczęły świętowanie od wspólnych zabaw oraz tańców. Wykonaliśmy prace

plastyczne  -  opaski  na  głowę  identyfikujące  grupę.  Radość,  śmiech  i  głośny  doping  świadczyły

o wspaniale spędzonym czasie. Po zakończonej zabawie każdy przedszkolak otrzymał pamiątkowy

medal.  Nie  zabrakło  oczywiście  wspólnego  zdjęcia.  Składamy  serdeczne  podziękowania  Pani

Agnieszce za pomoc w organizacji tak ważnego dla przedszkolaków dnia, za wspaniale spędzony

razem czas, za uśmiech na twarzach naszych milusińskich. 
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                                                                     Wychowawczynie grup "Misie", "Jeżyki", "Zajączki"

KOLOROWA PRZEKĄSKA

O tym, jak ważne dla naszego organizmu i zdrowia jest spożywanie owoców i warzyw wiedzą

oddziały 6 -latków. W ramach Światowego Dnia Owoców i Warzyw dzieci przygotowały owocową

przekąskę. Nadziewały na patyczki wcześniej pokrojone, ulubione owoce tworząc w ten sposób pysz-

ne i zdrowe szaszłyki owocowe. Po zakończeniu pracy maluchy skosztowały to, co same zrobiły.

Przedszkolakom bardzo smakowała owocowa przekąska, a jej przygotowanie sprawiło dzieciom dużo

radości.
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                                                                                  Wychowawczynie grup: Misie, Zajączki, Jeżyki
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MUZYKI

" Muzyka to najlepszy język do poruszenia serc ludzi na całym świecie" - Jimmy Page

Trzeciego  października  w  ramach  obchodów  Międzynarodowego  Dnia  Muzyki  dzieci

z grup "Misie", "Jeżyki" oraz "Zajączki" wybrały się do kościoła parafialnego w Pępowie.  Odbyło się

tam spotkanie przedszkolaków z organistką Panią Katarzyną Chmielarczyk. Każdy uczestnik miał

okazję nie tylko posłuchać koncertu organowego, ale także dotknąć instrumentu, a nawet samodziel-

nie wydobyć z niego dźwięk. Żadne pytanie dzieci nie pozostało bez odpowiedzi.

Składamy serdeczne podziękowania Pani Katarzynie Chmielarczyk za niezwykły koncert organowy

oraz za ogromną dawkę wiedzy na temat organów - największego instrumentu muzycznego. Również

dziękujemy Księdzu Proboszczowi za możliwość organizacji spotkania w kościele oraz udostępnienie

instrumentu. 

26



Życie Szkoły. Nr 95  Cz.1. Wrzesień – październik 2022
 

27



Życie Szkoły. Nr 95  Cz.1. Wrzesień – październik 2022
 

Wychowawczynie grup "Misie", "Jeżyki", "Zajączki"

28



Życie Szkoły. Nr 95  Cz.1. Wrzesień – październik 2022
 

Z życia klas I-III

PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

Rozpoczęcie  nauki  w  szkole,  to  bardzo  ważny  moment  w  życiu  każdego  dziecka.

Pierwszoklasiści  z  niecierpliwością  czekali  na  ten  dzień.  1  września  2022  r. uczniowie  klas

pierwszych złożyli ślubowanie i oficjalnie zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej.

Na uroczystość została zaproszona Pani dyrektor Cyryla Krajka oraz Pani wicedyrektor Agata

Milewska,  które  dokonały  pasowania  wszystkich  pierwszaków  wielkim,  drewnianym  ołówkiem.

W zdobywaniu tytułu ucznia pomagali pierwszakom starsi koledzy  z klasy 3b.  W części artystycznej

dzieci  zaprezentowały  piosenki  i  wierszyki.  Uczniowie  z  dumą  wypowiadali  słowa  ślubowania

składane na sztandar szkoły. Po ceremonii Pani dyrektor Cyryla Krajka  skierowała ciepłe słowa do

pierwszoklasistów, życząc im, by osiągali jak najlepsze wyniki w nauce,  aby zdobywanie wiedzy

było  dla  nich  przyjemnością,  a  lata  nauki  wspominali  zawsze  bardzo  miło.  Na  pamiątkę  tego

wydarzenia  wychowawcy klas wręczyli uczniom piękne dyplomy oraz upominki od rodziców. 
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Wszystkie  dzieci  były  bardzo  przejęte  całą  uroczystością  i  dumne  

z otrzymanych dyplomów.
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Maria Tomczak, Lidia Machowska, Romina Jańczak 

PS. Pierwszoklasiści wraz z wychowawczyniami bardzo dziękują pani Alicji Olszak i pani Emilii
Bzodek oraz uczniom kl.3 za przygotowanie scenariusza PASOWANIA KLAS PIERWSZYCH. 

WIEMY JUŻ, JAK PRZECHODZIĆ PRZEZ JEZDNIĘ

W  ramach  realizowanych  tematów  pt.  „Moja  droga  do  szkoły”  oraz  „Zasady  ruchu

drogowego” dzieci z klas pierwszych nabywały umiejętności właściwego zachowania się na ulicy,

poznały  znaki  drogowe:  nakazu,  zakazu,  informacyjne  oraz  ostrzegawcze.

Swoją  nabytą  wiedzę  dzieci  mogły  w  tym  dniu  zastosować  

w  praktyce.  Podsumowaniem  była  wycieczka  na  pobliskie  przejście  dla  pieszych  przy  szkole

i  skrzyżowanie  ulic,  na  którym  ćwiczyły  umiejętność  praktycznej  nauki  przechodzenia  przez

jezdnię. Dzieci zwróciły szczególną uwagę na poznane znaki drogowe, sposób oznakowania przejścia

dla pieszych – pasy. Obserwowały też zachowanie pieszych i pojazdów oraz przechodziły na drugą

stronę ulicy z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa.
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Dzieci zapoznały się z wyglądem i znaczeniem kilku ważnych znaków drogowych tj. przejście dla

pieszych, droga wyłącznie dla rowerów, uwaga dzieci, czy sygnalizacja świetlna.   Utrwaliły zasady

poruszania się po chodniku, jego prawą stroną. 

        

Maria Tomczak, Lidia Machowska, Romina Jańczak 
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DZIEŃ CHŁOPCA U PIERWSZAKÓW

Obchody Dnia Chłopaka w klasach pierwszych stały się doskonałą okazją do integracji zespołu klaso-

wego oraz wspólnej zabawy.

„Dzień Chłopaka” obchodzony jest co roku 30 września. 

Z tej właśnie okazji dziewczynki z klas pierwszych

wręczyły chłopcom upominki oraz złożyły życzenia.

Na wszystkich chłopców czekała również wyjątkowa 

niespodzianka – budowanie klockami Korbo Technix.

Było dużo uśmiechu i radości. 

Wszystkim chłopcom życzymy jeszcze raz wszystkiego najlepszego!
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Maria Tomczak, Lidia Machowska, Romina Jańczak 

WYCIECZKA DO SZRENIAWY

W środę, 12 października uczniowie klas 2a, 2b oraz 3a wybrali się na pierwszą w tym roku

szkolnym wycieczkę. Celem naszej podróży było Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożyw-

czego w Szreniawie. Jest to miejsce przedstawiające historię rolnictwa i przemysłu rolno-spożywcze-

go z terenu historycznych i współczesnych ziem polskich od czasów prehistorycznych po dzień dzi-

siejszy. Ma to pozwalać publiczności muzealnej zrozumieć, skąd i w jaki sposób powstaje żywność

i inne dobra pochodzące z surowców rolniczych i naturalnych. Przedstawiając przeszłość, muzeum

ma nas pobudzić do refleksji na temat teraźniejszości i przyszłości. 
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Pierwszym punktem zwiedzania była drewniana zagroda chłopska z początku XX wieku z typowym

ówczesnym wyposażeniem. Dzieci  bardzo chętnie  brały udział  w: wyrobie masła  w kierzynkach,

młóceniu zboża cepami, czy mieleniu ziarna w żarnach i stępach. Następnie udaliśmy się do pałacu,

którego pierwszymi polskimi właścicielami byli Józef i Katarzyna Glabisz. Najwięcej emocji wzbu-

dziło zwiedzanie stałych ekspozycji: muzeum tarpana, dzieje transportu tradycyjnego, ocalone powo-

zy, agrolotnictwo czy źródła energii w rolnictwie (lokomobile parowe, silniki spalinowe, ciągniki rol-

nicze oraz młocarnie). Jak przystało na muzeum na terenie folwarku eksponowane   są drewniane bu-

dynki różnego przeznaczenia oraz zwierzątka domowe. Nie brakuje wszelakiego ptactwa hodowlane-

go i zwierząt gospodarczych. Wycieczka do Szreniawy okazała się świetną lekcją plenerową i z wiel-

ką ochotą powrócimy do muzeum na kolejne warsztaty plenerową i  z  wielką ochotą powrócimy

do muzeum na kolejne warsztaty.
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Grażyna Kaczmarek, Arleta Sierszulska, Zuzanna Weinert

PIERWSZAKI W PRACOWNI MOBILNEJ

W obecnym świecie  trudno  funkcjonować  bez  komputera.  Dzieci  bardzo  szybko  i chętnie

zaczynają  korzystać  z urządzeń  cyfrowych  i Internetu.  Wczesny  kontakt  w  szkole  z  informatyką

powinien przybliżyć uczniom możliwości zastosowań tej dziedziny oraz wzbudzić zainteresowanie

informatyką. Często rodzice nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, jakie niesie samodzielne korzystanie

z komputera, laptopa czy smartfonu, dlatego ważna jest rola rodzica oraz  nauczyciela w procesie

wdrażania  bezpiecznego  korzystania  z tych  urządzeń.  Pierwszaki  dzięki  mobilnej  pracowni

komputerowej bardzo chętnie i z wielkim zaangażowaniem pracowały na laptopach.                    
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Zadania,  które wykonywały na lekcji  informatyki były  bardzo atrakcyjne i   dostosowane do ich

możliwości.  W pracy z  komputerem wykazywały  duże  zainteresowanie.  Czas  szybko  im płynął.

Uczniowie nie mogą doczekać się następnej lekcji . Życzymy im miłej zabawy i samych sukcesów

w nauce.

Lidia Machowska, Maria Tomczak

„CZYTAMY Z KLASĄ LEKTURKI SPOD CHMURKI”

"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,

 jaką sobie ludzkość wymyśliła" - Wisława Szymborska.

Uczniowie  klasy  1a  przystąpili  do  realizacji  projektu  "Czytam  z  klasą  -  Lekturki  spod

chmurki”  –  edycja  IV,  w  której  podróżujemy  przez  czytanie.  Dzieci  poznały  chmurkę  Tosię,

wykonały  klasowe  chmurki  oraz  ozdobiły  swoje  lekturniki.  Podróżowanie  przez  czytanie

rozpoczynamy lekturą "Pilot i ja". Uczniowie wykonali również prace plastyczne o bohaterze naszej
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pierwszej lektury. Naszą podróż zaczynamy od Polski, a następnie będziemy podróżować po Europie

i świecie. Pozdrawiamy.

Romina Jańczak
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KODUJĄCE ASY Z PIERWSZEJ KLASY

Uczniowie  klasy  1a  w  tym  roku  szkolnym  biorą  udział  w  innowacji  

„ Kodujące asy z pierwszej klasy”. Za nimi pierwsze zajęcia, które były pełne pozytywnych emocji.

Dzieci poznały nowego przyjaciela do programowania „Ozobota”. Nauczyły się jak go skalibrować

przed przystąpieniem do sprawdzenia zadania. Uczniowie otrzymali puste kartki na których samo-

dzielnie projektowali trasę ozobota, który zdobywał po swojej drodze narysowane przez nich „Dary

jesieni”.  Dzieci  nauczyły się  przy pomocy instrukcji  jak zaprojektować trasę,  aby ozobot  skręcał

w lewo, skręcał w prawo oraz zakończył swoją przygodę. Wszystkim dzieciom udało się 

wykonać wzorowo to zadanie, co sprawiło im ogromną radość i satysfakcję. Podstawowym celem in-

nowacyjnego działania jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, prze-

kazanie podstaw programowania przez doświadczanie i  zabawę.  Na zajęciach będziemy rozwijać

umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni, rozumowania i wnioskowania. Innowacja po-

lega  przede  wszystkim  na  połączeniu  zabawy  ze  zdobywaniem  umiejętności  programistycznych

wplatając w to bieżącą podstawę programową.
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Romina Jańczak

WYCIECZKA DO ROGALINA

Dnia  12  października 2022r.  grupa  40  uczniów, z  klasy  2c  i  3b,  pojechała  na  wycieczkę

do Rogalina,  miejscowości zaliczanej do najpiękniejszych w Wielkopolsce.  Tego dnia pogoda była

wymarzona na taką wyprawę - prawdziwa polska, złota jesień. Podzieleni na dwie grupy, zwiedzanie

rozpoczęliśmy od  pięknej  rezydencji  Raczyńskich.  Przewodnicy  w interesujący  sposób  zapoznali

uczestników wycieczki z historią pałacu, powiązaną z rodziną Raczyńskich - właścicielami do 1939r.

Największe wrażenie zrobiła na wszystkich niezwykła biblioteka, zwana dzisiaj hendlowską, która

powstała w latach 1893-94. Jej  wnętrze wykonano z bogato zdobionej dębiny o złotym odcieniu.

Na piętro można było dojść krętymi, dębowymi schodami. Sufit pomieszczenia upiększa sztukateria

zawierająca herby rodowe właścicieli. Niestety, jak poinformowała nas pani przewodnik - oryginalny

wystrój, podobnie jak księgozbiór, uległy zniszczeniu w trakcie działań wojennych… To, co możemy

podziwiać obecnie, to wierne odtworzenie pierwotnego wnętrza.

Następnie  uczniowie  brali  udział  w  warsztatach  edukacyjnych.  Pierwsza  grupa  

w  zajęciach  zatytułowanych  „Czym  oświetlić  pałac?” Dzieci  poznały  różne  pomysły  
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na  rozproszenie  mroku  stosowane  przed  wynalezieniem  elektryczności.  Sprawdziły,  jak  

w pałacowych wnętrzach prezentowały się świece, lampy, żyrandole. Dowiedziały się, jak wyglądają:

świeca woskowa, stearynowa, lampa oliwna i naftowa. Po krótkiej pogadance  każdy uczestnik zajęć

wykonał  własny  lampion.  W tym samym czasie,  druga  grupa  uczniów brała  udział  w zajęciach

pt.  „Na  ratunek  sztuce”,  podczas  których  dzieci  dowiedziały  się  jak  wygląda  warsztat  pracy

konserwatora  zabytków  oraz   które  eksponaty  w  pałacowych  wnętrzach  są  oryginalne,  a  które

odtworzone. Poznały tajniki zabiegów konserwatorskich zastosowanych na wybranych eksponatach.

Na zakończenie uczestnicy warsztatów własnoręcznie pozłocili gipsowe figurki aniołków.

Po  zwiedzaniu  pałacowych  wnętrz  i  warsztatach,  nadszedł  czas  na  spacer  

po przepięknym parku przypałacowym. Zachwyt uczniów wzbudziły starannie utrzymane parkowe

alejki  oraz  bogactwo  gatunków  roślin  tam  rosnących.  Park  w  Rogalinie  słynie  

z  pomników  przyrody  –  dębów,  jest  tutaj  ich  największe  skupisko  w  Europie.  Najbardziej

widowiskowymi okazami są dęby o imionach legendarnych braci:  Lech (6,33 m), Czech (7,35 m)

i  Rus (9,15 m). 

Zmęczeni, ale i zadowoleni ze zrealizowania wycieczkowych planów w promieniach ciepłego,

październikowego słońca, wracaliśmy do Pępowa.
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Małgorzata Andrzejewska, Alicja Olszak

POCZTÓWKOWA PODRÓŻ PO POLSCE KLASY 1A

Właśnie dziś wyruszyło w podróż kilka pocztówek z pozdrowieniami od dzieci z klasy 1a

do innych szkół w Polsce. W ramach ogólnopolskiej wymiany pocztówkowej uczniowie klasy 1a

z wychowawcą nawiązali kontakt z  wybranymi szkołami z całej Polski. Celem udziału w tym projek-

cie jest zapoznanie dzieci z różnymi regionami Polski, nawiązanie kontaktu z dziećmi z innych placó-

wek oraz promowanie regionu, w którym żyjemy. Przez cały rok będziemy wymieniać się takimi po-

zdrowieniami a także zaznaczać na mapie Polski wszystkie miasta, z których dostaniemy kartki. Na-

sze pierwszaki już nie mogą się doczekać pierwszych pocztówek od innych szkół. 
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Romina Jańczak

W POSZUKIWANIU JESIENI…

Wykorzystując  piękną  pogodę  w  poniedziałek,  17  października  pierwszoklasiści

z  wychowawczyniami  udali  się  pieszo  na  KASZTANÓWKĘ.   W  czasie  spaceru  dzieci  nie

zapomniały o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez ulicę. Po dotarciu

do celu obserwowały zmiany zachodzące w przyrodzie. Dostrzegły niezwykle piękne, jesienne barwy,

które zdobiły drzewa i krzewy.  Z zapałem zbierały  kasztany.  Kolorowe liście na drzewach  oraz

przebijające się przez nie promienie słoneczne wprawiły wszystkich w zachwyt. Najwięcej radości

sprawiło  uczniom układanie  w  grupach  różnych  wzorów z  kamyków.  Zadowoleni  z woreczkami
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i  koszyczkami  pełnymi  darów jesieni  wrócili  do  szkoły.  Wycieczka  dostarczyła  dzieciom wielu

wrażeń i stała się bogatym źródłem wiedzy o przyrodzie.
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Romina Jańczak, Lidia Machowska, Maria Tomczak  
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PAMIĘTAMY

W ostatnich dniach  uczniowie klas 1-3 naszej szkoły pod opieką wychowawców odwiedzali miejsca

spoczynku bliskich nam zmarłych. Spacer alejkami cmentarza parafialnego był dla uczniów głębokim

przeżyciem, wprowadził w nastrój refleksji, zadumy oraz wspomnień o osobach bliskich, których już

niestety  z  nami  nie  ma.  Dzieci  pomodliły  się  i  zapaliły  znicze  na  rodzinnych  grobach.

Uczniowie zapalili również znicze w miejscach pamięci przy pomniku powstańców wielkopolskich

oraz męczenników i bojowników walki z faszyzmem z lat 1939-45, przy pomniku Jana Pawła II.

Niewątpliwie  takie  wyjścia  na  miejsca  pamięci  to  jedna  z  ważniejszych  lekcji  wychowania

patriotycznego. Oprócz tego dzieci poznawały tradycje, zwyczaje związane ze świętem zmarłych.

Dbały również o właściwe zachowanie się na cmentarzu, by nie zakłócać spokoju zmarłych i osób

odwiedzających to miejsce. Uczniowie uporządkowali również bezimienne oraz opuszczone groby.
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Zuzanna Weinert
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