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Grupa koła plastycznego klas nau-
czania zintegrowanego, pod opieką Jo-
anny Prałat wzięła udział w konkursie
plastycznym Akademii Misia Haribo.
Praca konkursowa stworzona w po-
staci komiksu opartego na treści Bajki
Misia Haribo, pt. "Jak Miś uczył się wy-
mawiać trudne wyrazy", wykonana
została techniką collage i pozwoliła
uczniom zająć I miejsce w konkursie.
Nagrodą za zwycięską pracę jest tab-
lica interaktywna, projektor multime-
dialny, zestaw książek dla dzieci i
nauczycieli, a także gry i upominki od
firmy Haribo. Serdecznie gratulujemy!

Po raz kolejny nie zawiedli miłoś-
nicy historii Małej Ojczyzny. W etapie
wojewódzkim XV Jubileuszowego Wo-
jewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wiel-
kopolsce ekipa naszych laureatów
okazała się największą w wojewódz-
twie, pozostawiając w tyle reprezenta-
cje największych miast w regionie.
Startujący na poziomie klas czwartych:
trzecioklasistka Joanna Szczepańska,
czwartoklasiści Hanna Hoffmann i
Jakub Cugier ukończyli konkurs zdo-
bywając 2. miejsca. Weronika Dobraś
bezbłędnie rozwiązała test dla piąto-
klasistów i zajęła 1. miejsce, zaraz za
nią uplasowali się jej koledzy z klasy:
Aleksandra Janowicz i Jakub Kociucki.
Równych sobie nie miały także szósto-
klasistki: Emilia Schulz i Zofia Płócini-
czak, wygrywając ostatni etap bez
pomyłki w teście. Opiekunka Halina
Szajbe oraz jej podopieczni odbiorą
uroczyście gratulacje podczas gali w
Poznaniu 21 czerwca.

Nie zabrakło także sukcesów w
Międzynarodowym Konkursie Mate-
matycznym „Kangur”. Wynik bardzo
dobry w kategorii Kangurek osiągnął
Adrian Dobraś z klasy 1a. Wyróżnienie
w kategorii Maluch zdobyła Joanna
Szczepańska z klasy 3a oraz Weronika
Dobraś z klasy 5a w kategorii Benja-
min. Wśród gimnazjalistów wyróżnio-
nym Kadetem został Hubert Niwczyk z
klasy 1gb oraz Juniorem Alicja Rataj-
czak z klasy 3ga.

Aż dwudziestoosobowa grupa
uczniów reprezentowała szkołę w III
Konkursie Języka Niemieckiego
„Sprachstadt” w Nauczycielskim Kole-
gium Języków Obcych w Lesznie. Je-
denaścioro z nich zajęło pierwsze
miejsca uzyskując w swoich katego-
riach maksymalną liczbę punktów. W
grupie zaawansowanej: Mateusz Boro-
wiak, zaś w grupie początkującej: Mar-
tyna Skrobała, Mikołaj Kaliszewski,
Marcin Roszkowiak, Magdalena Sznei-
der, Martyna Kosmalska, Agnieszka
Marciniak, Sandra Skrzypek, Joanna
Strzelczyk, Klaudia Krajewska i Ag-
nieszka Wawrzyniak. Na drugich miejs-
cach uplasowali się, gubiąc tylko jeden
punkt: Jason Kraszewski, Anna Szpi-
lak (uczennica klasy szóstej!) i Anna
Dudziak. Konkurs ma nietypowy cha-
rakter – sprawdza umiejętność mówie-
nia i znalezienia się w różnych
sytuacjach komunikacyjnych. Wysiłek
włożony w przygotowanie został na-
grodzony dyplomami i upominkami dla
wszystkich uczestników.

Ostateczne prace operatorskie i
szkolnego LipDuba przeprowadzono
24 maja. Budynek szkoły opanowało
152 uczestników, którzy zgłosili się do
filmu. Scenariusz opowiadający o pas-

jach i zainteresowaniach uczniów
opracowali uczestnicy projektu gim-
nazjalnego „Dzieci w filmie i fotografii”:
Daniela Lorkiewicz i Weronika Suder,
a także Alicja Sawicka i Joanna Pi-
wońska. Reżyserią zajęła się, Agata
Szczepańska, zdjęcia wykonał Dawid
Nowacki, a specjalistą od montażu
okazała się Monika Triller. „Donʼt stop
believing” jest optymistyczną, dyna-
miczną pamiątką dla wszystkich
uczestników, która będzie wspomnie-
niem dostępnym w sieci internetowej
(link na witrynie szkolnej). Prapremiera
miała miejsce w szkole podczas długiej
przerwy 27 maja 2011, większa pub-
liczność mogła obejrzeć efekt przed-
sięwzięcia podczas Festynu
Rodzinnego.

Grupa miłośniczek kina (Alicja Sa-
wicka, Joanna Piwońska, Monika Ko-
nieczna, Dajana Kubacka i Marika
Pudliszewska) zakończyła czteromie-
sięczny kurs Filmoteki Szkolnej orga-
nizowany przez Centrum Edukacji
Obywatelskiej. Na platformie interneto-
wej przeprowadzono sześć modułów
szkolenia, w których 70 grup z całej
Polski poznawało historię rodzimego
kina, ćwiczyło pisanie scenopisów i
scenariuszy, dyskutowało z ludźmi
sztuki filmowej i wymieniało się do-
świadczeniami z rówieśnikami. Ostat-
nim zadaniem grup było nakręcenie
etiudy filmowej. Dzieło naszych dziew-
cząt można obejrzeć w sieci pod tytu-
łem „My teraz”. Dziewczętom
gratulujemy wytrwałości i kreatywnych
pomysłów!

Na pierwsze dni czerwca zaplano-
wano klasowe wycieczki. Większość
bawiła na trzy lub czterodniowych wy-
jazdach w najpiękniejsze zakątki Pol-
ski. Aż cztery klasy zwiedzały Kraków i
okolice. Gimnazjalistów zachwycił kra-
kowski Kazimierz, a szóstoklasiści do-
datkowo zwiedzili Muzeum Narodowe
Auschwitz w Oświęcimiu i kopalnię soli
w Wieliczce. Nad morzem odpoczy-
wali gimnazjaliści z klas pierwszych (w
Wisełce) oraz uczniowie klas 3a, 4a i
4b (we Władysławowie). Nie zabrakło
też naszych reprezentantów w górach.
Stronie Śląskie i okolice zwiedzała
klasa 3ga. Oglądano zasoby Huty
Szkła Kryształowego oraz Muzeum
Papiernictwa w Dusznikach. Tamże
podziwiano park zdrojowy i Dworek
Chopina. Biwakową nockę przeżyli
także uczniowie klasy 1a, którzy zde-
cydowali się wziąć udział w prawdziwej
musztrze w Brzedni.

Klasy, które nie wyruszyły na wy-
cieczki kilkudniowe zwiedzały pieszo
okolice. Były w Lesznie w parku lino-
wym, organizowały rajdy wokół jeziora
oraz organizowały pikniki. Znaleźli się
także amatorzy jednodniowych wycie-
czek na Maltę w Poznaniu, a także do
Biskupina.

Maj to czas szkolnych wycieczek.
Uczniowie klas I i II Gimnazjum trzy dni
spędzili nad Morzem Bałtyckim. Byli w
Kołobrzegu, Trzęsaczu, Międzyzdro-
jach, Świnoujściu i nad Jeziorem Turku-
sowym. Dzieci z klas II Szkoły
Podstawowej pojechały do Muzeum
Pożarnictwa w Rakoniewicach i do wol-
sztyńskiej parowozowni, a ich o rok
starsi koledzy podziwiali eksponaty
zgromadzone w Muzeum Łowiectwa w
Uzarzewie. Uczniowie klas Ic i IIa miło
spędzili czas w leśniczówce w Drzew-
cach, gdzie zorganizowano dla nich at-
rakcyjną lekcję przyrody.

W Mistrzostwach Rejonu Leszczyń-
skiego w Lekkoatletyce szkołę repre-
zentowali: Daria Michałowska w skoku
w dal, Jakub Prałat w biegu na 1000 m,
Filip Maćkowiak w biegu na 300 m oraz
Łukasz Konopka, Filip Maćkowiak,
Dawid Majewski i Dominik Lira w szta-
fecie szwedzkiej. Gratulacje należą się
Darii Michałkowskiej, która z wynikiem
4,73 m zajęła I miejsce i uzyskała
awans do etapu wojewódzkiego. Odbył
się on 31 maja. W nim Daria też wy-
padła bardzo dobrze, uzyskując
V miejsce.

W Jaraczewie odbył się etap woje-
wódzki XV Jubileuszowego Konkursu
Wiedzy o Wielkopolsce. Szkołę repre-
zentowało ośmioro uczniów. Spośród
292 startujących w etapie wojewódzkim
tytuł laureata otrzymały 193 osoby.
Wśród nich znalazło się czworo
uczniów naszej Szkoły: Zofia Nowaczyk
z klasy VIb, Patryk Fischer z klasy 1ga,
Mikołaj Domagała z klasy 1gb i Kamil
Gąska z klasy 2gb. Laureaci to pod-
opieczni T.Rosińskiej.

Uczniowie klas IV – VI Szkoły Pod-
stawowej i gimnazjaliści obejrzeli przed-
stawienie pt. „Bajki i ballady Adama
Mickiewicza”. Aktorzy Polskiej Sceny
Edukacji zapoznali uczniów z najważ-
niejszymi faktami z życia polskiego
wieszcza. Panowie wykonali bajki pt.:
„Przyjaciele”, „Lis i kozieł”, „Koza, kózka
i wilk”, ballady: „Pani Twardowska” i we
fragmentach „Powrót taty” oraz „Świte-
zianka” i utwór pt. „Golono, strzyżono”.

Tradycją Szkoły jest, że z okazji
Dnia Matki uczniowie przygotowują in-
scenizację baśni. Tym razem młodzi ak-
torzy pokazali na scenie przygody
sympatycznego Kubusia Puchatka i
jego przyjaciół. Najmłodsi dla swoich
mam zatańczyli, a gimnazjaliści i zatań-

czyli, i zaśpiewali. Wszyscy w przygoto-
wania włożyli dużo wysiłku i jeszcze
więcej serca. Pokazali, że talentu im nie
brakuje. Nie obyło się też bez wzrusza-
jących życzeń dla wszystkich mam.
Młodym artystom podziękowała wice-
dyrektor – Cecylia Glapiak. Reżyserią
spektaklu zajęły się Sława Pietrowicz i
Anna Poprawska. Przedstawienie zo-
baczyli też uczniowie Szkoły i dzieci z
Przedszkola Samorządowego w Kąko-
lewie.

Grupa chłopców z klas IV, V i VI
obejrzała w Poznaniu na stadionie
Lecha Poznań przy ulicy Bułgarskiej
mecz piłki nożnej. Przeciwnikiem gos-
podarzy był zespół Korona Kielce. Wy-
jazd sponsorował leszczyński poseł
Łukasz Borowiak.

1 czerwca – z okazji Dnia Dziecka –
odbyła się XV edycja wewnątrzszkolnej
imprezy pt. „Szukamy Młodych Talen-
tów”. Przebiegała pod hasłem „W moim
magicznym domu”. W roli konferansje-
rów wystąpili Weronika Kosmalska i
Piotr Prymas. Uczniowie rysowali, ma-
lowali, wykonywali prace techniką col-
lage, śpiewali, tańczyli, prezentowali
słowem, gestem i ubiorem bohaterów
filmowych oraz brali udział w quizie na
temat domowej codzienności. Odkryto
– wiele talentów. Na scenie wystąpił ze-
spół Private Zone. Rozstrzygnięty zos-
tał również konkurs polegający na
rozpoznaniu pracowników Szkoły na
podstawie ich zdjęć z dzieciństwa.

W ramach Dni Ksiązki i Dni Biblio-
teki Donata Szymańska zaproponowała
uczniom spotkania z interesującymi lek-
turami oraz wiele konkursów literackich
i plastycznych.

Sukcesem zakończył się udział na-
szych uczniów w Powiatowym Konkur-
sie pod hasłem „Dopalaczom stop”.
Weronika Zdziebkowska zajęła
I miejsce w kategorii „Plakat”, a w kon-
kursie publicystycznym Kamil Gąska był
pierwszy, Jakub Jędrzychowski drugi, a
Weronika Kosmalska otrzymała wyróż-
nienie. Prace polonistyczne powstały
pod okiem Anny Poprawskiej.

Magdalena Katarzyńska w XX Ogól-
nopolskim Festiwalu Piosenki Religijnej
ŚREMSONG zdobyła nagrodę główną.
W śremskiej hali Bazar zaśpiewała dwa
utwory „Ave Maria Jasnogórska” i „Zo-
stań z nami”, które przygotowała pod
kierunkiem Dominika Nowackiego.


