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Z kroniki przedszkolnej  
 

DZIEŃ ZADUMY 

Dzieci wraz z dorosłymi przeżywają Święto Zmarłych. Jak to przeżyją zależy tylko  

od nas - dorosłych. Jakie wartości im przekażemy, co sobą sami reprezentujemy – jak nas 

widzą. Nasze przedszkolaki uczciły śmierć swych bliskich, poległych w czasie wojny  

oraz pamięć Papieża Polaka odmawiając modlitwy na cmentarzach oraz pod popiersiem  

Jana Pawła II. 

 

 



Życie Szkoły. Nr 76   Cz.1. Listopad – grudzień 2018 

 

3 
 

 

Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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KONKURS PLASTYCZNY „JESIENNE WARZYWO” 

 

7 listopada rozstrzygnięto konkurs pt. „Jesienne warzywo”. Konkursowym zadaniem 

było wykonanie pracy przedstawiającej „Jesienne warzywo” dowolną techniką plastyczną. 

Głównym celem konkursu było rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych  

oraz wrażliwości artystycznej dzieci. Z przyniesionych prac zorganizowano wystawę, którą 

można podziwiać na holu przedszkola. Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom i nagrodę 

w postaci patyczków do nauki liczenia. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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„MARSZ, MARSZ, DĄBROWSKI” 

 

Już od czwartku, 8 listopada 2018r. rozpoczęliśmy obchody Święta Niepodległości. 

Trzymając w dłoniach małe flagi, udaliśmy się pod Pomnik Powstańców Wielkopolskich.  

Tam zapaliliśmy znicz i odśpiewaliśmy głośno hymn narodowy. Następnie udaliśmy się  

pod mural. Dzień Niepodległości stał się bardzo radosnym dniem w naszym przedszkolu  

i mamy nadzieję, że zapadnie on w pamięci „Małych Polaków”. Dzięki udziałowi w tego typu 

uroczystościach nasze maluchy uczą się patriotyzmu, kształtują pozytywne postawy i uczucia 

patriotyczne. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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PRZEGLĄD PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ 

 

9 listopada 2018r. z okazji Święta Niepodległości oraz 100 rocznicy wybuchy 

Powstania Wielkopolskiego w naszym przedszkolu zorganizowano Przegląd pieśni 

patriotycznych. Wszystkie grupy przedszkolne zaprezentowały się na konkursowej scenie, 

godnie prezentując pieśni ojczyste. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 

 

 

 

 

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE PT. „KRÓLEWNA ŚMIESZKA” 

W okresie przedświątecznym wszystkie grupy z przedszkola obejrzały spektakl  

pt. „Królewna Śmieszka”, który przedstawił Teatrzyk „POMPON”. Przedstawienie przypadło 

dzieciom do gustu, nawiązywało ono do bieżącej tematyki świątecznej. Poznaliśmy historię 

tytułowej Śmieszki, jej przyjaciela - renifera oraz Złej Królowej. Mogliśmy tez aktywnie 

uczestniczyć w przedstawieniu, co widać na załączonych zdjęciach.  
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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WRÓŻBY ANDRZEJKOWE 

Andrzejki są tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie. W odległych czasach 

wierzono, że dzień 30 listopada otwiera drzwi do nieznanej przyszłości. W dzisiejszych czasach 

Andrzejki są świetnym pomysłem na wesołą zabawę przy muzyce i wróżbach. W naszym 

przedszkolu andrzejkowe wróżby odbyły się w piątek, 30 listopada. Atmosfera od samego rana 

była gorąca. Dzieci, podekscytowane, nie mogły doczekać się rozpoczęcia zabawy. 

Przedszkolaki mogły poznać swoją przyszłość, imię ukochanej/ukochanego i dowiedzieć się, 

co może zdarzyć się w ich życiu w niedalekiej przyszłości. Dzieci miały okazję poznać swój 

przyszły zawód, rzucały monetą do wody, aby spełniły się ich marzenia. Nie zabrakło wróżenia 

z butów i lania wosku. Wróżby-konkursy były niebywałą atrakcją. Wiele radości sprawiły 

dzieciom także tańce i słodki poczęstunek. W czarodziejskich czapkach oraz z czarodziejskimi 

różdżkami przedszkolacy udali się do swoich domów. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

 

W piątek, 26 listopada w przedszkolu pojawili się „Mili Goście”. Duże, małe, grube, 

chude, brązowe i kolorowe. Pluszowe misie „przybyły” ze swoimi małymi właścicielami  

do przedszkola, aby bawić się, świętować i uczyć. Uroczysty dzień rozpoczął się  

od przedstawienia ukochanego misia kolegom i zrobienie sobie pamiątkowego zdjęcia 

z pluszowym przyjacielem. Przedszkolaki poznały historię święta. Bawiliśmy się przy 

piosenkach: „Dwa malutkie misie”, „Jadą, jadą misie”. Przedszkolaki wykonały misie 

z talerzyków papierowych. Na koniec dnia wszystkie dzieci otrzymały „Odznakę Przyjaciela 

Pluszowego Misia” i „Dyplom Przyjaciela Pluszowego Misia”. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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„NASZE STARE, PIĘKNE BAŚNIE” 

29 listopada nasze przedszkolaki obejrzały audycję muzyczną pt. „Nasze stare piękne 

baśnie”. Artyści z Centrum Edukacji Atut ukazali polskie baśnie za pomocą śpiewów 

i dźwięków niezwykłych instrumentów oraz przybliżyli dzieciom kulturę słowiańską. 

 

 

Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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PAWIE OCZKO NA CHOINKĘ 

5 grudnia 2018r. rozstrzygnięto konkurs pt. "Pawie oczko na choinkę". Wszystkie prace 

konkursowe zdobią naszą choinkę w holu przedszkola. Za udział w konkursie uczestnicy 

otrzymali dyplom oraz nagrodę w postaci mikołajkowej czapki. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 

 

„ ZAWSZE BĄDŹ WŚRÓD NAS, MIKOŁAJU NASZ!” 

6 grudnia 2018r. do przedszkolaków zawitał Święty Mikołaj. Wszystkie dzieci już  

od dawna z niecierpliwością czekały na jego przybycie. Kiedy wszedł do naszego przedszkola, 

na twarzach naszych milusińskich pojawił się bardzo szeroki uśmiech. Mikołaj przywitał 

wszystkie dzieci i po wspólnej rozmowie z dziećmi rozdał im prezenty. Na koniec spotkania 

zrobiono pamiątkowe fotografie ze Świętym Mikołajem. Paczuszki otrzymane od Świętego 

Mikołaja dostarczyły dzieciom wiele radości oraz rozbudziły ciekawość poznawczą dotyczącą 

ich zawartości. Spotkanie z naszym gościem było miłą przygodą, a także nadzieją na kolejne 

spotkanie. Mikołaj obiecał dzieciom, że odwiedzi je w przyszłym roku. Nie zabrakło również 

Świętego Mikołaja od Rady Rodziców, który tego samego dnia przybył do przedszkolaków.  

Po cudownej wizycie Świętego Mikołaja, całym przedszkolem udaliśmy się do Gminnego 

Ośrodka Kultury w Pępowie na przedstawienie mikołajkowe pt. "Kraina lodu".  

Dziękujemy bardzo serdecznie za zaproszenie. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 

ŻABKI Z WIZYTĄ W PIANOFORTE 

W piątek, 7 grudnia 2018r. dzieci z grupy Żabek odwiedziły tatusia Kevina, który jest 

kucharzem i prowadzi własną restaurację PIANOFORTE. Kucharz zaproponował wspólne 

wykonanie pizzy. Dzieci poznały produkty oraz przybory i urządzenia dzięki, którym można 

było wykonać pyszną pizzę. Gdy ciasto zostało zrobione, każdy własnoręcznie mógł je 

podrzucać. Dzieci, oprócz wiedzy kulinarnej, utrwaliły sobie zasady bezpiecznego korzystania 

z urządzeń elektrycznych. Sami nałożyli na pizzę ulubione składniki. Gdy pizze znalazły się 

już w piecu, dzieci mogły przyglądać się jak kucharz wykonuje inne dania. Przedszkolacy 

dowiedzieli się również jak należy przyjmować zamówienia od klienta. Po krótkiej lekcji 

nadszedł czas by skosztować wypieczonej, pachnącej i smacznej  pizzy. Kulinarne spotkanie 

zakończyliśmy wspólnym zdjęciem. 

Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu MATYLA - właścicielom restauracji PIANOFORTE 

za gościnność i poświęcony nam czas. 
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Anita Basty – Nowak 
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POZNAJEMY ZAWODY 

 

Dzieci z dwóch grup przedszkolnych: "Żabki" i "Ślimaczki" na początku grudnia, 

wybrały się do pobliskiego salonu fryzjerskiego. Miały możliwość przyjrzeć się z bliska pracy 

fryzjera a także zapoznać się z wyposażeniem salonu fryzjerskiego. Dzieci obserwowały 

i zadawały mnóstwo pytań. Każdy na własne oczy mógł zobaczyć, że praca fryzjera wymaga 

siły i cierpliwości. Na zakończenie spotkania Pani Julia wszystkim dzieciakom zrobiła nowe 

fryzury. Wizyta sprawiła dzieciom wiele radości, wzbogaciła je o nowe doświadczenia  

i wiadomości. Dziękujemy za bardzo serdeczne i miłe spotkanie. 

 

 

Marta Hudzińska, Anita Basty - Nowak 
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WYCIECZKA NA POCZTĘ 

Dnia 13 grudnia 2018r. dzieci z grupy Jeżyki wraz z paniami B. Kaczmarek i M. Galeją 

wybrały się do Urzędu Pocztowego w Pępowie. Celem wizyty było poznanie „od kuchni” pracy 

na poczcie, a więc zakresu świadczonych tam usług oraz wyrobienie szacunku do pracy ludzi 

różnych zawodów. Sześciolatki zapoznały się z wyglądem pomieszczeń poczty, jej logo, 

wyposażeniem i różnymi urządzeniami: półką na listy i paczki, skrzynką pocztową, wagami, 

workami na listy i pieniądze, pieczątkami oraz regałami na kartki i czasopisma. Dzieci 

wzbogaciły swoje słownictwo związane z tą instytucją, np. awizo, telegram, przesyłka. 

Utrwaliły znajomość swojego adresu zamieszkania i adresu przedszkola. Poznały drogę listu 

od nadawcy do adresata oraz potrzebną, choć trudną i odpowiedzialną pracę listonosza i innych 

pracowników poczty.  

Ponieważ zbliżają się święta Bożego Narodzenia milusińscy mieli okazję nakleić 

znaczki i wrzucić do skrzynki pocztowej kartki ze świątecznymi życzeniami, które napisała  

i zaadresowała pani. Ta czynność dostarczyła im wiele radości i zadowolenia. 

 Wycieczka była bardzo interesująca, szczególnie dla tych, którzy pierwszy raz byli  

w tym urzędzie. Sześciolatki wracały zadowolone, że poznały wiele „tajemnic” poczty,  

o których nie miały pojęcia. 

Pani „w okienku” pocztowym serdecznie dziękujemy, że mimo dużego 

przedświątecznego ruchu, znalazła czas, by przekazać nam wiele wiadomości o swoim 

zakładzie pracy. 
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Beata Kaczmarek 

 

„GDY SIĘ CHRYSTUS RODZI” 

Jasełka Bożonarodzeniowe, to szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia powoduje, że 

ta uroczystość ma zawsze swój nastrój, jest inna niż pozostałe, dostarcza wielu wrażeń.  Dzieci 

z wielkim zaangażowaniem i zapałem przygotowywały jasełka. Maluszki ku uciesze swoich 

rodziców, w pięknych strojach przedstawiły historię narodzin Dzieciątka Jezus oprawioną 

kolędami i pastorałkami. Przepiękna scenografia nadała wyjątkowy klimat. 
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Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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Z życia klas I-III 

,, 100 LAT NIEPODLEGŁEJ’’ 

 

W miesiącu październiku odbył się w naszej szkole konkurs plastyczny pt.,, 100 LAT 

NIEPODLEGŁEJ’’. Uczestniczyli w nim uczniowie z edukacji wczesnoszkolnej oraz dzieci 

z oddziałów przedszkolnych 6-latki. Celem konkursu było: 

1. Kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia. 

2. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku z 100-ną rocznicą Odzyskania 

przez Polskę Niepodległości . 

3. Propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację plastyczną. 

Jury oceniło łącznie 93 prace w kategorii wiekowej od 6 do 9 lat. Z uwagi na piękne  

oraz różnorodne wykonanie prac, wszystkie dzieci zostały nagrodzone na apelu szkolnym 

dyplomem, książeczką -kolorowanką pt.,, Wszystko, co Polskie…’’, które wręczyła pani 

wicedyrektor Agata Milewska. 
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Maria Tomczak, Lidia Machowska 
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PIRAMIDA ZDROWIA 

 

W miesiącu listopadzie odbyło się spotkanie z higienistką szkolną na temat zdrowego 

stylu odżywiania się. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, zapamiętując co należy 

jeść, aby być zdrowym. 

 

 



Życie Szkoły. Nr 76   Cz.1. Listopad – grudzień 2018 

 

35 
 

 

Maria Tomczak, Lidia Machowska 

 

 

REKORD DLA NIEPODLEGŁEJ 

 

Wspólna akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rady Dzieci i Młodzieży przy 

Ministrze Edukacji Narodowej zakończyła się  ogromnym sukcesem. W piątek, 9 listopada 

2018 r. o godz. 11:11 blisko 5 mln uczniów (4 867 937), a także prawie 480 tys. nauczycieli 

(475 235) w 24 439 przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych jednocześnie 

odśpiewało czterozwrotkowy hymn narodowy (oficjalne dane ze strony MEN). W licznym  

gronie bijącym rekord w jednoczesnym wykonaniu Mazurka Dąbrowskiego znalazły się dzieci 

z klas edukacji wczesnoszkolnej i oddziałów sześciolatków Szkoły Podstawowej imienia  

Jana Pawła II w Pępowie. Chóralny śpiew zabrzmiał na placu przy fontannach. O uczestnictwie  

w ogólnopolskiej akcji z okazji  stulecia  odzyskania  przez Polskę niepodległości  uczniowie 

poinformowali spotykanych podczas spaceru mieszkańców, wręczali  im okolicznościowe 

ulotki  oraz biało-czerwone chorągiewki. Dzieci odwiedziły również miejscowe sklepy, Bank 

Spółdzielczy, GOK i Urząd Gminy. Jak co roku mali patrioci spotkali się z serdecznym, 

ciepłym odbiorem wśród społeczności Pępowa. 
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Wychowawczynie klas edukacji wczesnoszkolnej i oddziałów sześciolatków 

 

NASZE MISIE 

W listopadzie dzieci z klas pierwszych uroczyście obchodziły ŚWIATOWY DZIEŃ 

PLUSZOWEGO MISIA. Każdy z uczniów w tym dniu przyniósł do szkoły swoją przytulankę. 

Wszyscy razem bawili się wspaniale, a tańców z misiami nie było końca. Pod koniec zajęć 

panie z biblioteki przeczytały dzieciom ulubione książki, którymi bohaterami były różne 

misiaczki. 

 

Maria Tomczak, Lidia Machowska 
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ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

W związku z obchodami Światowego Dnia Pluszowego Misia, w czwartek 22.11.2018r. 

została zorganizowana dla klas I-III wystawa książek o misiach. Uczniowie chętnie przeglądali 

te pozycje książkowe. Niektórzy czytali z zaciekawieniem fragmenty w czasie przerwy 

międzylekcyjnej. Wystawione książki zachęciły czytelników do wypożyczania i czytania  

w domu. 

W ramach programu „Duży czyta Małemu” nie zabrakło głośnego czytania fragmentów 

ciekawych książek, których bohaterami są sympatyczne misie. Dzieciom spodobała się 

opowieść o magii przyjaźni i miłości pt. „Marzenie Małego Misia”. Ochoczo odpowiadały  

na pytania związane z książką. 
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Bernadeta Kaźmierczak, Alina Nowacka 

 

KONKURS RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ  

„SŁOWA OJCZYSTE” 

…„A w tej naszej Ojczyźnie 

 wiatr piosenkę gwiżdże. 

Szumią kłosy i brzozy, i sosny. 

Lecz najmilszym w niej dźwiękiem  

Polska mowa brzmi pięknie, 

Słowa, które z tej ziemi wyrosły…” 

Hanna Łochocka 

30 listopada 2018 roku w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości, odbył się finał Szkolnego Konkursu Recytatorskiego „Słowa Ojczyste”.  

Celem konkursu było pielęgnowanie postaw patriotycznych, upowszechnianie kultury języka 

wśród uczniów, popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury, rozbudzanie 

zainteresowania poezją patriotyczną oraz rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień 

dzieci. Do finału szkolnego trafili laureaci konkursów klasowych, które odbyły się  

w wcześniejszym terminie. Uczestnicy konkursu podzieleni byli na dwie kategorie wiekowe: 

dzieci sześcioletnie i uczniowie klas pierwszych oraz uczniowie klas drugich i trzeciej.  
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Każdy uczestnik przygotował do recytacji jeden utwór o tematyce patriotycznej. W konkursie 

wzięło udział 16 uczniów. Komisja konkursowa pracowała w składzie: p. Stefania Kubas,  

p. Mariola Szelągowska oraz p. Bernadeta Kaźmierczak. Członkowie komisji oceniając 

wykonania brali pod uwagę dobór repertuaru, opanowanie pamięciowe tekstu, zaangażowanie 

emocjonalne i pomysłowość interpretacji, dykcję oraz ogólny wyraz artystyczny. Dzieci 

recytowały utwory znanych polskich poetów. Uczniowie prezentowali wysoki poziom 

artystyczny. Bardzo poważnie podeszli do tego zadania. Po wysłuchaniu pięknych recytacji 

wszystkich uczestników konkursu, komisja musiała podjąć trudną decyzję i nagrodzić 

najlepszych. Po długiej naradzie przyznała następujące miejsca: 

Laureaci w kategorii sześciolatków i klas pierwszych 

1 miejsce – Kalina Stachowiak ,,Polska” A. Słonimski  

2 miejsce – Kacper Piotrowiak ,,Polskie skarby” B. Szurowska 

3 miejsce – Ewa Milewska ,, Warszawa” I. Salach 

Laureaci w kategorii klas drugich i trzecich 

1 miejsce – Iga Ratajczak ,, Serce naszych serc” (fragmenty)- E. Skarżyńska 

2 miejsce – Amelia Piotrowiak „Ziemia rodzinna” – W. Bełza 

3 miejsce – Julia Wojtaszek ,,Moja mała Ojczyzna” – J. Białobrzeska 

Laureaci otrzymali nagrody książkowe, wszystkim uczestnikom konkursu wręczono 

pamiątkowe dyplomy oraz symboliczne nagrody pocieszenia. 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach. 
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Arleta Sierszulska, Alicja Olszak 
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MIKOŁAJKI 

Z okazji MIKOŁAJEK pierwszoklasiści brali udział w przedstawieniu świątecznym 

pt.,,LODOWA KRAINA’’, które odbyło się w GOK-u w Pępowie. Po spektaklu zadowolone 

dzieci ze słodką niespodzianką wróciły do szkoły. W sali czekały na nich MIKOŁAJE  

z prezentami od SZKOLNEJ RADY RODZICÓW oraz rodziców klas pierwszych. 

 

 

Mariola Tomczak, Lidia Machowska 
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,,ŚMIESZKA I RUDOLF’’ 

Teatrzyk ,,POMPON’’ z Leszna zawitał do naszej szkoły 11.12.2018r. ze spektaklem 

pt.,,ŚMIESZKA I RUDOLF’’. Dzieci sześcioletnie oraz uczniowie z kl.1a i 1b chętnie obejrzeli 

przedstawienie oraz aktywnie w nim uczestniczyli. 

 

 

Maria Tomczak, Lidia Machowska, Beata Kaczmarek, Violetta Rolnik, Alicja Olszak 
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SZLACHETNA PACZKA W NASZEJ SZKOLE 

 

W tym roku nasza szkoła po raz siódmy włączyła się w akcję Szlachetna Paczka. 

Dzięki szlachetności i pomocy darczyńców udało się nam przygotować paczkę  

dla rodziny. Bardzo dziękujemy za oddanie i czynny udział tym, którzy wspomagali akcję:, 

rodzicom, nauczycielom i uczniom. Dziękujemy za ofiarowany czas,  

za szlachetność, dobro i otwartość na drugiego człowieka. 

Szczególne podziękowanie składamy panu wójtowi, Grzegorzowi Matuszakowi  

oraz pani dyrektor Cyryli Krajce, pani Lidii Muszyńskiej, pani Ewie Fabisiak,  

pani Magdalenie Kulińskiej oraz pani Marcie Rzepce. 

Dziękujemy za wielkie serce!!! 
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Dziewczynki z klasy 1b chętnie pomagały w przygotowywaniu paczek. Sprawnie przyklejały 

kody na paczkach. 

 

Agata Milewska, Alicja Olszak 

 

 

 

WYSTAWA – POLECAM TĘ KSIĄŻKĘ… 

 

Jednym z zadań realizowanych w NPRCz było wykonanie przez uczniów kl. I-III, 

ilustracji do przeczytanych książek, zakupionych do biblioteki w ramach programu.  

Prace uczniów zostały wyeksponowane na wystawie pt. Polecam tę książkę, którą można 

było obejrzeć na korytarzu II piętra. 
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Bernadeta Kaźmierczak, Alina Nowacka 

 

 

 

W BOŻONARODZENIOWYM NASTROJU 

W ramach współpracy biblioteki szkolnej z Gminną Biblioteką Publiczną w Pępowie, 

dnia 12 grudnia br. zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne w formie warsztatów  

dla najmłodszych czytelników. Uczestnicy spotkania z pomocą swoich mam i bibliotekarzy 

wykonali ozdoby choinkowe, które wywołały uśmiech na ich twarzach,  a także dowiedzieli się 

o  tradycji własnoręcznego wykonywania świątecznych dekoracji. Dzieci miały również 

możliwość zapoznania się z książkami  o tematyce świątecznej  znajdującymi się na wystawie. 
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Bernadeta Kaźmierczak, Alina Nowacka 

 

WIGILIA KLASOWA 

W atmosferze zbliżających się świąt Bożego Narodzenia w kl.1a i 1b odbyła się wigilia 

klasowa, w której również uczestniczyli rodzice. Także w tak uroczystym dniu nie mogło 

zabraknąć niezwykłego gościa-GWIAZDORA. 
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Maria Tomczak, Lidia Machowska 
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GRUNT TO DOBRE WYCHOWANIE 

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Pępowie przystąpili do udziału w XXIII edycji 

konkursu ,,Szkoła dobrego wychowania”. Celem konkursu  organizowanego przez Studium 

Prawa Europejskiego w Warszawie jest zapoznanie dzieci ze standardami dobrego wychowania 

oraz wskazywanie jaki ma ono wpływ  na codzienne życie, jak i relacje rówieśnicze.  

Na wykonanie poszczególnych zdań przewidzianych w regulaminie konkursu szkoła ma czas 

do 20 maja 2019 roku. Pod koniec listopada powstał nasz wewnętrzny harmonogram prac  

i już od grudnia trwa edukacyjna  przygoda ze ,,Szkołą dobrego wychowania”. 

W świetlicy szkolnej przeprowadzone zostały zajęcia i pogadanki na temat ,, Jestem 

grzeczny i nie wstydzę się swojego zachowania”. Dzieci oglądały filmy promujące 

odpowiednie zachowanie w różnych sytuacjach życiowych , słuchały lektury autorstwa 

Grażyny Herbst ,, Dobre maniery czyli savoir-vivre dla dzieci”, brały udział w dyskusjach  

i odgrywały scenki rodzajowe ilustrujące  znajomość poznawanych reguł.  

Dnia 13 grudnia 2018 roku wszyscy uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej 

uczestniczyli w warsztatach  przygotowanych przez Małopolskie Centrum Edukacji z Krakowa.  

Prowadzący je trener Tomasz Wojtysiak rozmawiał z dziećmi na temat  agresji i przemocy 

słownej. ,,Moje słowa świadczą o mnie i nie ranią innych”- to motto warsztatowego spotkania. 

Dzieci uczyły się jak za pomocą słów i odpowiedniego zachowania nawiązywać  prawidłowe 

relacje z rówieśnikami i osobami dorosłymi. 

W przedświąteczną środę, 19 grudnia 2018 roku, Agnieszka Waleńska (pani odbywająca 

praktykę przygotowującą do zawodu nauczycielskiego i jednocześnie animatorka czasu 

wolnego dzieci) przeprowadziła dla uczniów klasy 2a zajęcia pt. ,,Savoir- vivre na co dzień”. 

Podczas niecodziennych lekcji omówione zostały różne aspekty dobrego wychowania: 

kulturalna rozmowa, odpowiedni wygląd, używanie właściwych słów, wzajemna życzliwość  

i szacunek. Tuż przed rodzinnymi spotkaniami z okazji Bożego Narodzenia Pani Agnieszka  

w części warsztatowej spotkania szczególną uwagę zwróciła na etykietę przy stole. Zajęcia 

zostaną przeprowadzone dla wszystkich uczniów klas I-III po uprzednim uzgodnieniu 

terminów z Wychowawczyniami. 

Dnia 20 grudnia 2018 roku  dzieci z  klas edukacji wczesnoszkolnej i oddziałów 

przedszkolnych sześciolatków przygotowały koncert piosenek pt. ,,To już są Święta…”. 
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 Każda grupa zaprezentowała wybrany przez siebie utwór. Po koncercie dzieci odwiedził  

Święty Mikołaj z listem i specjalną przesyłką ze ,,Szkoły dobrego wychowania” z Warszawy.  

 

Oto treść listu: 

 

 

Warszawa, 20.12.2018 r. 

 

Drogie Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pępowie ! 

 

Niezmiernie ucieszyła mnie wiadomość, że oprócz swoich codziennych obowiązków 

szkolnych podjęłyście dodatkowe wyzwanie uczestnictwa  w zajęciach ,,Szkoły dobrego 

wychowania”. 

Grzeczność to bardzo użyteczna umiejętność. Wszyscy chętniej przebywają  

w towarzystwie kogoś, kto wie, jak należy się zachować i darzą taką osobę sympatią  

i szacunkiem. Warto zatem wiedzieć, jakie zachowania uważane są za grzeczne, czyli uprzejme, 

a które świadczą o braku kultury osobistej. Pomoże Wam w tym ,,Szkoła dobrego 

wychowania”! 

Ponieważ zbliżają się Święta Bożego Narodzenia mam dla Was w prezencie magiczne 

słowa, bardzo ważne słowa: PROSZĘ, DZIĘKUJĘ BARDZO, PRZEPRASZAM, CZEŚĆ, 

CZY MOŻNA?, POMOŻESZ MI ?. Używajcie ich chętnie i często. Umieśćcie je, proszę,  

w widocznym miejscu (na przykład na drzwiach Waszej sali lekcyjnej). Okazujcie wszystkim 

szacunek i życzliwość. Pamiętajcie - bądźcie uprzejmi, a świat będzie piękniejszy. Przeczytałem 

o tym na Waszej gazetce szkolnej i w pełni się z tym zgadzam. 

Pozdrawiam Wszystkich serdecznie, życzę wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia 

spędzonych wśród najbliższych! 

 

Wasz dobrze wychowany Święty Mikołaj 

 

PS Szczerze zachęcam do udziału w dalszych zajęciach i konkursach ,,Szkoły dobrego 

wychowania”. Warto! 

 

Po odczytaniu listu Mikołaj wręczył przedstawicielom poszczególnych klas ,,magiczne 

słowa” i zachęcał do udziału w dalszych przedsięwzięciach programu  propagującego zasady 

savoir- vivre w szkole i codziennym życiu. Dziękuję przedstawicielom  Samorządu 

Uczniowskiego za zaangażowanie i aktywne włączenie się w realizację zadań ,,Szkoły dobrego 

wychowania”. 
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Arleta Sierszulska 

 

 

KONCERT PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ 

 

Dnia 20 grudnia 2018 roku dzieci z klas edukacji wczesnoszkolnej i oddziałów 

przedszkolnych sześciolatków wprowadziły nas w świąteczny nastrój  pięknym wykonaniem 

piosenek o tematyce świątecznej. Każda grupa zaprezentowała wybrany przez siebie utwór.  

Po koncercie dzieci odwiedził  Święty Mikołaj z listem i specjalną przesyłką ze Szkoły dobrego 

wychowania z Warszawy. Wręczył przedstawicielom poszczególnych klas ,,magiczne słowa” 

i zachęcał do udziału w dalszych przedsięwzięciach programu  propagującego zasady savoir- 

vivre w szkole i codziennym życiu. Wspólne spotkanie było doskonałą okazją do wręczenia 

dyplomów i nagród za udział w konkursach: SYNAPSIK MEN, OZDOBA CHOINKOWA.  

Laureatami konkursu  SYNAPSIK MEN zostali: 

z klas drugich 

1. Maciej Okręt  kl. 2b 

2. Cezary Ptak   kl. 2a, Bartosz Stachowiak  kl. 2b 

3. Sebastian Maćkowiak  kl. 2b 
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z klasy trzeciej 

1. Iga Ratajczak 

2. Adam Górski 

3. Filip Zjeżdżałka 

W konkursie OZDOBA CHOINKOWA wzięło udział 128 dzieci z II piętra naszej szkoły. 

Wszystkie prace zostały docenione dyplomem i drobnym upominkiem. Są ozdobą szkolnej 

choinki. 
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Nauczyciele klas edukacji wczesnoszkolnej i oddziałów 6- latków 
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NASI KLASOWI SPORTOWCY 

Jakub Grzymisławski i Mateusz Kuczyński to uczniowie z kl.1b , którzy należą do klubu 

sportowego DĄBROCZANKA a trenerem ich  jest pan Łukasz Lisiecki. W miesiącu grudniu 

wzięli udział w HALOWYM TURNIEJU O ZŁOTĄ PODKOWĘ RACOTU zdobywając 

statuetkę ,,NAJLEPSZY STRZELEC’’i , ,, NAJLEPSZY ZAWODNIK’’. 

 Gratulujemy! 

 

 

Wychowawczyni i uczniowie z kl.1b 

 

………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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