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Szkoła Kąkolewo

Znane są już wyniki ogólnopolskiego sprawdzianu szóstoklasistów. Uczniowie
kąkolewskiej szkoły uzyskali wynik plasujący ich w staninie wyżej średni. Punktowy
wynik Szkoły to 23,81 na 40 punktów możliwych do zdobycia. Szóstoklasiści
osiągnęli rezultat wyższy od średniego wyniku wszystkich gmin powiatu lesz-
czyńskiego i wyniku szkół miasta Leszna (23, 65).

17 maja uczniowie klas I-III SP świętowali Światowy Dzień Ziemi. Z tej okazji
wykonali transparenty z hasłami dotyczącym ochrony Ziemi, powietrza lub środo-
wiska, ubrali stroje sportowe w kolorach zieleni a na głowy założyli otoki z koloro-
wych kwiatów, liści i roślin. Tradycyjnie już dzieci wyruszyły na wycieczkę do lasu,
gdzie spotkały się z Andrzejem Szeremetą, który przygotował dla nich „Quiz eko-
logiczny”. Dzieci porządkowały też teren wokół boiska przy ul. Sosnowej. 

W trwających pięć dni przesłuchaniach XXI Ogólnopolskiego Przeglądu Pio-
senki Religijnej „Śremsong” wzięło udział 150 osób z całej Polski. Naszą Szkołę
reprezentowały solistki Magdalena Katarzyńska, Weronika Kosmalska oraz Anna
Mąka. Dziewczęta wystąpiły także w kategorii zespół wokalny. Jury wyróżniło Annę
Mąkę i zespół Voice. Magdalena Katarzyńska zdobyła nagrodę główną Przeglądu
Piosenki Religijnej „Śremsong”. Ponadto otrzymała nagrodę specjalną od księdza
dziekana Mariana Brudzkiego. W październiku dziewczęta swoim występem
uświetnią koncert poświęcony Janowi Pawłowi II, który odbędzie się w auli śrem-
skiego liceum.

14 maja w Szkole Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
odbył się etap wojewódzki XVI Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Naszą Szkołę
reprezentowało w nim siedmioro uczniów, którzy pomyślnie przeszli etapy szkolny,
powiatowy i rejonowy. Miło nam poinformować, że laureatami zostali: Zofia No-

Szkoła Osieczna
Szczęśliwa okazała się XVI edy-

cja Wojewódzkiego Konkursu Wie-
dzy o Wielkopolsce. Pośród 454
finalistów wyłoniono 151 laureatów
ostatniego etapu. Wśród nich zna-
lazło się 6 uczniów osieckiej szkoły:
Joanna Szczepańska – I miejsce,
Julia Brzostowska – II miejsce, Do-
minika Zalewska – III miejsce (klasy
czwarte), Hanna Hoffmann i Jakub
Cugier – II miejsce, Anna Cugier – III
miejsce (klasy piąte). Na podkreśle-
nie zasługuje fakt, że Szkoła Podsta-
wowa w Osiecznej może się
pochwalić największą liczbą laurea-
tów (podobnym wynikiem konkurs
zakończyły jeszcze trzy szkoły w
Wielkopolsce), a Joanna Szczepań-
ska została jedyną laureatką pierw-
szego miejsca wśród
czwartoklasistów w województwie.
Gratulujemy laureatom i opiekunce –
Halinie Szajbe. 

Dobre wieści dotarły do szkoły
wraz z wynikami tegorocznej edycji
Międzynarodowego Konkursu Mate-
matycznego "Kangur". Wśród
uczestników, którzy do konkursu ko-
ordynowanego przez Gabrielę Chu-
dobską przystąpili w naszej szkole,
jest sześcioosobowa grupa wyróż-
nionych: Adrian Dobraś, Mateusz
Szawelski (klasa 2 SP), Joanna
Szczepańska i Dominika Zalewska
(klasa 4 SP), Weronika Dobraś
(klasa VI SP) oraz Wojciech Waw-
rzyniak (klasa III gimnazjum). Cieszy
fakt, że choć poziom trudności zadań
jak zawsze był wysoki, grupa nagro-
dzonych uczniów Zespołu Szkół w
Osiecznej z każdym rokiem jest
większa.

Uczniowie klas I – III uczestniczyli
w akademii z okazji 85. rocznicy
ogłoszenia Mazurka Dąbrowskiego
oficjalnym hymnem Polski. Dzieci
wysłuchały też najdawniejszej pol-
skiej pieśni, a zarazem arcydzieła
poezji średniowiecznej. „Bogurodzica
Dziewica, Bogiem sławiena Maryja”
– tak śpiewała Klaudia Nowacka.
Rotę zagrał na trąbce uczeń klasy
IIIb Piotr Heliński. Dzieci miały okazję
posłuchać historii powstania „Ma-
zurka Dąbrowskiego” i zgłębiać swój
patriotyzm. Następnie wystąpili mali
artyści i w „Koncercie Małych Talen-
tów” prezentowali swoje zdolności.

Druga dekada maja była dla
większości uczniów naszej szkoły
czasem wycieczek klasowych. Grupy
wybierały najpiękniejsze strony na-
szego kraju, planując zwiedzanie i
rekreację, bawiąc się i odpoczywa-
jąc, a nade wszystko pogłębiając
wiedzę o Polsce. 

Klasa 4a wyruszyła na Szlak
Piastowski, rozpoczynając zwiedza-
nia od Biskupina, przez Ostrów Led-
nicki, Gniezno, aż po stolicę
Wielkopolski.

Trzy dni w Karkonoszach spę-
dziły klasy: IV b, V a i V b. 

W Kotlinie Kłodzkiej odpoczywała
klasa 1ga. Kolejne dni wycieczkowe
klasa przeznaczyła na zwiedzanie
najbliższej okolicy. Piesza wędrówka
do Maciejewa zakończyła się w Raj-

skim Sadzie, gdzie odbyły się gry i
zabawy w stylu indiańskim oraz ogni-
sko z piknikiem. Bowlingiem i sean-
sem filmowym. Ostatni dzień
wycieczek został spędzony w Lesz-
nie. 

Aż przez sześć polskich woje-
wództw wiodła trasa wycieczki klas
1gb, 1ga i 3gb. Na drodze gimnazja-
listów jako pierwszy znalazł się Ka-
lisz - "miasto ze wszystkich w Polsce
najstarsze". Dalsza podróż szlakiem
bursztynowym poprowadziła uczest-
ników wyjazdu w stronę kolejnych
miejsc na wycieczkowej mapie. Sta-
nowiły je miejscowości Bartków,
gdzie znajduje się ponad 700-letni
pomnik przyrody - Dąb Bartek oraz
Sienkiewiczowski majątek Oblęgo-
rek. Drugi dzień wyjazdu upłynął na
wizycie w Sandomierzu. Uczestni-
ków wycieczki nie rozczarowało rów-
nież kolejne miasto - Kazimierz
Dolny nad Wisłą. Tego dnia gimnaz-
jaliści mieli też okazję poczuć się jak
kuracjusze słynnego uzdrowiska w
Nałęczowie. Czwartego dnia droga
powrotna z wycieczki zaprowadziła
jej uczestników do Sanktuarium
Matki Boskiej Częstochowskiej na
Jasnej Górze. 

Zespoły gimnazjalistów z II i III
klas zaprezentowały efekty prac nad
projektami edukacyjnymi. Uczniowie
zgromadzili ciekawą bazę nowych
wiadomości związanych z wieloma
przedmiotami szkolnymi, a także z
dziedzinami swoich zainteresowań.
Materiał opracowano w formie pre-
zentacji multimedialnych i tradycyj-
nych gazetek ściennych.
Prawdziwym wyzwaniem dla mło-
dzieży było wystąpienie przed sze-
roką publicznością i spontaniczne
omówienie kolejnych etapów realiza-
cji poszczególnych zadań oraz suk-
cesów i trudności z tym związanych.
Oglądających najbardziej poruszył
temat tragedii Sandomierzan, któ-
rych w 2010 roku nawiedziła powódź.
Po dwóch latach grupa uczniów od-
wiedziła Gimnazjum Nr 2 w Sando-
mierzu, gdzie odbyły się prezentacje,
nagrywano wywiady i wymieniano
się informacjami. Równie interesu-
jące okazały się projekty związane z
pięknem polskiej przyrody oraz dzia-
łania na temat różnych dziedzin
sztuki. Popularne okazały się: malar-
stwo portretowe, fotografia i film. Ze-
brani z przyjemnością po raz kolejny
obejrzeli szkolnego LipDuba – efekt
działań w ramach projektu filmo-
wego. Na podkreślenie zasługuje
również fakt, że uczniom nie są obo-
jętne zagadnienia związane z ich
zdrowiem oraz problemami wieku
młodzieńczego. Specjaliści od życia
społecznego zagłębili się natomiast
w tematykę wyborów. 

Do końca roku szkolnego można
obejrzeć gazetki z materiałami wy-
pracowanymi w kończącym się roku
szkolnym w ramach projektów gim-
nazjalnych. Zapraszamy! Jedno-
cześnie dziękujemy rodzicom i
uczniom za obecność i zaintereso-
wanie uczniowską działalnością!

waczyk, Karolina Woźniak, Mikołaj Domagała i Kamil Gąska. 
Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano wewnątrzszkolną imprezę pt. „Szukamy

Młodych Talentów”. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Pozytywnie żyj,
do przodu żyj!”. Z dużym zaangażowaniem – zwłaszcza uczniowie najmłodsi –
śpiewali tytułową piosenkę. Warto dodać, że nauczyli się jej dzięki Magdalenie
Katarzyńskiej i Weronice Kosmalskiej. W jury zasiadły: Halina Bartkowiak, Anna
Szyrmer i Donata Szymańska oraz dwoje wyłonionych w losowaniu uczniów: Pau-
lina Andrzejewska i Mariusz Woźniak. Nagrody dla zwycięzców i lody dla wszyst-
kich uczniów ufundowała Rada Rodziców. Samorząd Uczniowski przyznał nagrody
dla najlepiej przebranej klasy: w poszczególnych kategoriach zwyciężyły: IIIb, Va
i 3ga. 
W poszczególnych konkurencjach zwyciężali: układ taneczny do radosnej pio-
senki dziecięcej - Ia wylosowana piosenka o piłce nożnej z układem ruchowym -
IVb, scenka teatralna – inscenizacja wiersza dla dzieci - 3gb „Rzepka”, rysowanie
przy stolikach na temat „To sprawia mi radość” – Liliana Bassa i Maciej Manel z
IIa, rysowanie przy sztalugach pracy pt. ”Żyj pozytywnie. Ciesz się życiem”- Na-
talia Szramiak z IVb, Tomasz Jędrzychowski z 3ga,malowanie na ekranie pracy na
temat „Nasi mistrzami! Jesteśmy optymistami. Wierzymy w nich”- Natalia Łaniak
z Vb, Mikołaj Glapiak z 1gb, taniec to radość i ruch -Agnieszka Bartkowiak, Mag-
dalena Dudziak, Hanna Glapiak, piosenka wyrażająca radość - Mikołaj Woźniak
z IVa, Weronika Kosmalska z całą 3ga, quiz tematycznie związany z EURO: IVb
(Szymon Jędrzychowski i Jakub Mądry), 2gb (Mikołaj Domagała i Jakub Mazan-
kiwicz),

Uczniowie klasy II c wraz wychowawczynią A. Andrzejewską Śmiejczak i
dwiema mamami pojechali na wycieczkę do Zakładu Zielarskiego „Kawon- Hurt”
w Krajewicach. To firma z ponad 40-letnim doświadczeniem w produkcji ziół, a od
1990 jeden z czołowych wytwórców ziołowych herbatek leczniczych. Podczas wi-
zyty dzieci podziwiały ogródek zielarski i rośliny w nim rosnące. Następnie do-
wiedzieli się, jaką drogę przebywają zioła od momentu zebrania do znalezienia
się w małej torebeczce. Najmilszym akcentem była degustacja herbatek zioło-
wych. 

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej wzięli udział w spotkaniu z cyklu „Nasza
Szkoła czyta dzieciom”. Tematycznie związane było z Dniem Matki. Małgorzata
Suszek przygotowała okolicznościową gazetkę i opowiedziała dzieciom o historii
i znaczeniu tego święta. Bibliotekarka – Donata Szymańska przeczytała zgroma-
dzonym kilka wierszy o mamie i dla mamy. Na zakończenie reprezentacje po-
szczególnych klas wykonały z bibuły kwiaty, które wykorzystano jako elementy
scenografii przedstawienia wystawionego w Szkole z okazji Dnia Matki.


