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Z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca
uczniowie przygotowali inscenizację
baśni H.Ch.Andersena pt. „Calineczka”.
Na scenie zaprezentowali się uczniowie
z klas I-III SP, którzy dla mam zatańczyli.
Doceniono też muzyczne występy solis-
tów i solistek, którzy dla rodziców za-
śpiewali i zagrali.

29 maja 47 gimnazjalistów Zespołu
Szkół wyjechało do Poznania, aby wy-
słuchać koncertu „Dobranocki nie tylko
dla dorosłych”. Aula Uniwersytetu im. A.
Mickiewicza wypełniła się uczniami star-
szymi i młodszymi, którzy przybyli pod
opieką nauczycieli lub rodziców. Pod-
czas półtoragodzinnego koncertu młodzi
ludzie wysłuchali piosenek z najbardziej
znanych dobranocek oraz z seriali tele-
wizyjnych. Koncert prowadził aktor –
Krzysztof Tyniec.

1 czerwca odbył się finał całorocz-
nego projektu „Bądź bezpieczny na dro-
dze”. Podczas ostatniego spotkania
dzieci omawiały zasady bezpiecznego
poruszania się w drodze do szkoły, roz-
poznawały znaki drogowe, prezentowały
makiety skrzyżowań i sygnalizatora
świetlnego, które wykonały wcześniej.
Zmaganiom tym przyglądała się komisja
w składzie: Sierżant Adam Rudziński -
policjant z Rewiru Dzielnicowych w
Osiecznej, Sławomira Praczyk oraz au-
torka projektu - Bogna Rzetelska. Po
dogrywce I miejsce wywalczyła klasa
IIIa, II miejsce zajęła drużyna z IIb, a na
trzecie klasa Ib.

2 czerwca (z okazji Dnia Dziecka)
odbyła się XIV edycja Wewnątrzszkolnej
Imprezy „Szukamy Młodych Talentów”.
Przebiegała pod hasłem „Ale wkoło jest
wesoło”. Refren piosenki zespołu Per-
fekt, z którego pochodzi hasło, był prze-
wodnim motywem muzycznym dnia. Na
scenie poza konkursem wystąpiły tan-
cerki i zespół Respekt. Oto wyniki:

„WESOŁA PIOSENKA I-III G”
I miejsce: Magdalena Katarzyńska
II miejsce: Katarzyna Katarzyńska
III miejsce: Ewelina Jaraczewska,

Adrianna Skorupska,
„RYSOWANIE NA STOLIKACH” I-III

SP – RADOSNE BAJKOWE ZWIE-
RZĄTKO

I miejsce: Magdalena Drebot
II miejsce: Kinga Kanikowska
III miejsce: Natalia Szramiak,
RYSOWANIE NA SZTALUGACH”

IV-VI SP – KARYKATURA DOWOLNEJ
OSOBY

I miejsce: Piotr Mrukowski
II miejsce: Blanka Prałat
III miejsce: Monika Cieślik,
RYSOWANIE NA SZTALUGACH” I-

III G – KARYKATURA DOWOLNEJ
OSOBY

I miejsce: Natalia Majchrzak
II miejsce: Weronika Stachowiak
III miejsce: Agnieszka Bartkowiak,
RYSOWANIE NA ekranie” IV-VI SP

– KARYKATURA ZNANEJ OSOBY
I miejsce: Mikołaj Glapiak
II miejsce: Robert Jakubowski

Ostatni miesiąc roku szkolnego w
Zespole Szkół w Osiecznej upływał pod
znakiem zarówno wytężonej pracy, jak i
wielu atrakcyjnych imprez i wyjazdów.

W programie sponsorowanym przez
Starostwo Powiatowe uczestniczyli
uczniowie klas trzecich Szkoły Podsta-
wowej. Na program złożyły się zajęcia
prowadzone przez pracowników Nad-
leśnictwa Włoszakowice na temat ga-
tunków roślin i zwierząt leśnych oraz
problematyki ekologii na terenach leś-
nych. Podsumowaniem zdobywanej
wiedzy i umiejętności był film oraz od-
wiedziny w gospodarstwie agrotury-
stycznym w Koczurach, gdzie piknik,
zabawy na powietrzu i zwiedzanie mini-
zoo pozwoliły dzieciom miło spędzić
czas. Uczestnikami podobnego projektu
byli uczniowie klas trzecich gimnazjum,
którzy obserwowali funkcje i mecha-
nizm działania oczyszczalni ścieków w
Henrykowie.

Do szczególnie udanych wyjazdów
należy zaliczyć także wycieczkę pierw-
szoklasistów do ogrodu zoologicznego
we Wrocławiu. Dzieci bawiły się na
placu zabaw, obserwowały zwierzęta,
zaś najbardziej w pamięci utkwiło im
„przedszkole dla zwierząt”, gdzie
można było maluchy nosić na rękach i
dokarmiać.

Po raz trzeci gimnazjaliści uczący
sie języka niemieckiego przyjęli zapro-
szenie Nauczycielskiego Kolegium Ję-
zyków w Obcych w Lesznie do udziału
w konkursie zatytułowanym Sprach-
stadt. Nietypowa formuła rywalizacji
oparta na konwersacjach prowadzo-
nych przez studentów w specjalnie
przygotowanej scenerii, przyciągnęła w
tym roku ponad stu uczestników, także
spoza województwa wielkopolskiego. W
grupie początkowej pierwsze miejsce
zajęli: Anna, Dudziak, Renata Boś i Mi-
kołaj Kaliszewski zdobywając maksy-
malną liczbę punktów, drugie zaś
Magdalena Szneider i Martyna Kosmal-
ska, tracąc tylko jeden punkt do zwy-
cięzców. Również w grupie
zaawansowanej nie zabrakło sukcesów
naszych uczniów: Alicja Sawicka, Alicja
Tusień, Daniela Lorkiewicz i Anna Szpi-
lak zajęły drugie miejsce, gubiąc w cza-
sie rozmów jeden punkt. Szczególną
radość sprawiła nam Anna Szpilak,
która uczęszcza dopiero do piątej klasy,
jednak okazała się jedną z najlepszych
w grupie zaawansowanych gimnazjalis-
tów.

Kolejną turę rywalizacji w zakresie
różnych przedmiotów przeprowadzono

wśród najmłodszych uczniów. W kon-
kursie matematycznym wyłoniono zwy-
cięzców na poszczególnych poziomach
klasowych. Najlepsza w klasach pierw-
szych okazała sie Roksana Szmania, 2
miejsce zajął Piotr Heliński, 3 Kacper
Ambrożak. W klasach drugich najwyż-
szą liczbę punktów zdobyła Joanna
Szczepańska, druga była Karolina Sur-
dyk, a trzecią Miłosz Rudawski. Wśród
trzecioklasistów triumfowała Anna Cu-
gier, przed Maurycym Lewickim i Jaku-
bem Cugier.

Najmłodsi mierzyli się także w tech-
nice pięknego czytania. W klasach
pierwszych najpiękniej czytała Marta
Kretschmer, przed Jolantą Flak i Micha-
łem Samolakiem. Wśród drugoklasis-
tów najlepsza była Karolina Surdyk,
następnie Dominika Zalewska, Joanna
Szczepańska i Weronika Toboła (rów-
norzędnie). Na poziomie klas trzecich
zwyciężyła Hanna Hoffmann, przed Mi-
leną Skorczyk i Jakubem Cugrem (rów-
norzędnie) oraz Anną Cugier.

Ostatni tydzień maja dzieci poświę-
ciły swoim Mamom. Z okazji ich święta
zorganizowano w klasach sympatyczne
przyjęcia połączone z występami i ob-
darowywaniem mam własnoręcznymi
upominkami. Zespół naszych uczennic
gościł także z krótkim występem na ob-
chodach Dnia Matki w osieckim przed-
szkolu.

1 czerwca wszyscy wysłuchali spe-
cjalnej audycji radia „Węzeł”, poświęco-
nej dzieciom, a następnie kosztowano
lodów ufundowanych przez Radę Ro-
dziców. Uczniowie klas 1-3 Szkoły Pod-
stawowej bawili się przy dźwiękach
muzyki biesiadnej oraz obejrzeli spek-
takl „Czerwony kapturek” przygotowany
prze klasę 1b.

Na trudną sytuację związaną z po-
wodzią na południu kraju błyskawicznie
odpowiedziała redakcja radia „Węzeł”,
ogłaszając zbiórkę mydła w kostkach.
W ciągu kilku dni uczniowie zebrali łącz-
nie 930 sztuk, z czego aż 177 kostek
zebrała piętnastoosobowa klasa 2a ze
Szkoły Podstawowej, a 238 dwudzies-
toośmioosobowa 2ga. Szkolna rozgłoś-
nia zachęca stale do wysyłania sms-ów
na ów cel o treści „POMAGAM” na
numer 72052. Trwają nadal akcje
zbiórki ręczników i odzieży dla grupy ko-
lonijnej z Sandomierza, która przebywa
w Lesznie. Klasy przygotowują także
plecaki z przyborami szkolnymi, które
zostaną przekazane jednej ze szkół z
terenów powodziowych.

III miejsce: Mikołaj Domagała,
RYSOWANIE NA EKRANIE” I-III G

– KARYKATURA ZNANEJ OSOBY
I miejsce: Dominik Lira
II miejsce: Tomasz Jędrzychowski
III miejsce: Daria Walkowiak,
MISTRZ DOWCIPU, CZYLI

UŚMIECHNIJ SIĘ…
I miejsce: Marek Mazankiewicz
II miejsce: Bartosz Szczerbal
III miejsce: Mariusz Chróścik.
Zgodnie z tradycją imprezę zakoń-

czył występ nauczycieli, którzy tym
razem zagrali niesfornych uczniów.

Samorząd Uczniowski koordynuje
szkolną akcję pomocy powodzianom.
Zbierano pieniądze na zakup zeszytów i
przyborów szkolnych. Świętując radoś-
nie Dzień Dziecka, duża grupa uczniów
wysłała SMS o treści POMAGAM, zasi-
lając konto Caritasu. W ostatnich tygod-
niach roku szkolnego przeprowadzona
zostanie zbiórka książek dla bibliotek
zniszczonych przez powódź.

Rozstrzygnięto adresowany do
uczniów klas I-III SP konkurs plastyczny
pt.„Cztery pory roku w gospodarstwie
rolnym”. Prace powstały po obejrzeniu
tematycznego filmu. Szkolna komisja do
siedziby KRUS w Lesznie wysłała 62 ry-
sunki. Spośród nich wyłoniono trzy naj-
piękniejsze. I miejsce zajęła praca
Kornelii Kowalik, autorka w nagrodę
otrzymała zestaw ochraniaczy na rower.
II miejsce i kask ochronny zdobyła We-
ronika Górczak, a trzecie i zestaw ochra-
niaczy na deskorolki Martyna
Berdychowska.

W Gimnazjum nr 7 w Lesznie odbył
się I Międzyszkolny Konkurs „Mistrz czy-
tania ze zrozumieniem”. Wzięły w nim
udział trzy uczennice Gimnazjum: Jo-
anna Kosmalska, Ewelina Kmiecik i
Adrianna Skorupska – podopieczne
Pani Cecylii Glapiak. Aby otrzymać ma-
ksymalną liczbę punktów, należało do-
brze odpowiedzieć na 24 zadania (7
zamkniętych i 17 otwartych) testu pt.
„Reklamowy chwyt za serce”. Komisja
wyłoniła mistrza czytania ze zrozumie-
niem oraz przyznała trzy wyróżnienia -
m. in. dla Adrianny Skorupskiej i Eweliny
Kmiecik. Serdecznie gratulujemy.

W mijającym roku szkolnym pani
Małgorzata Suszek zaproponowała
uczniom klas I-III SP udział w projekcie
poświęconym twórczości Ewy Szelburg-
Zarembiny. Trzyosobowe drużyny z każ-
dej z klas spotykały się co dwa miesiące
i poznawały utwory pisarki. Szczególnie
zainteresowały ich baśnie, których chęt-
nie słuchali. Wykonywali prace pla-
styczno-techniczne. Stworzyli kukiełki i
przygotowali krótkie scenki teatralne.
Efekty ich pracy można podziwiać na
wystawce w patio Szkoły. Rozstrzygnię-
cie konkursu nastąpi 23 czerwca.

7 czerwca odbył się ostatni w tym
roku szkolnym koncert z cyklu Pro MU-
SICA. Królowały instrumenty perku-
syjne, na których grał i o których
opowiadał Piotr Trojanowski. W roli
akompaniatora wystąpił Marcin Dęga.
Uczniowie zobaczyli i usłyszeli: afrykań-
ską dżembę, turecką darabukę, ksylo-
fon, werbel, kastaniety, tamburyn, guiro,
klawesyn, agogo, krowi dzwonek, oślą
szczękę, marakasy… Panowie zagrali
m. in. Marsz turecki Mozarta i Bolero Ra-
vela.


