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Szkoła OsiecznaSzkoła Kąkolewo
Przełom maja i czerwca to czas

kolejnych wycieczek klasowych. W To-
runiu bawiły klasy 1a oraz 4a i 4b.
Dzieci uczestniczyły w warsztatach w
Muzeum Piernika oraz w seansie w
planetarium. Zwiedzały miasto z po-
kładu statku spacerowego. Po drodze
znalazł się czas na zwiedzanie
Gniezna, Biskupina i Inowrocławia.

Pragę odwiedzili uczniowie klas
1gc, 2ga i 6a. Największym przeży-
ciem okazał się seans tańczących fon-
tann. Ponadto zwiedzano Skalne
Miasto i podziwiano dolomitowe jaski-
nie.

Po hasłem „Kalisz – miasto ze
wszystkich w Polsce najstarsze” na
wycieczkę wyruszyła klasa 3gb.
Oprócz tradycyjnego szlaku turystycz-
nego, uczniowie podziwiali panoramę
okolicy z łodzi flisaczej, zwiedzili
uprawę kilkudziesięciu gatunków róż
oraz uczestniczyli w zabawnym spek-
taklu „Szalone nożyczki” w Teatrze im.
W. Bogusławskiego.

Szkołę przetrwania odbyły klasy:
2bg, 3ga, 6b mierząc się z przeszko-
dami w Brzedni nad Jeziorem Ci-
chowskim. Zwolennicy tego rodzaju
wypoczynku kontynuowali zabawę w
parku linowym Tarzan oraz w lesz-
czyńskiej kręgielni.

Równie aktywnie odpoczywała
klasa 1gb podczas rajdu pieszego
trasą Osieczna - Ziemnice – Lubiń. Po
nocy spędzonej w schronisku ucznio-
wie pokonali kolejny odcinek drogi do
Cichowa. Część trasy powrotnej z
Bieżynia do Lubinia pokonano drezy-
nami.

W koncercie w auli Akademii Mu-
zycznej we Wrocławiu wzięła udział
klasa 1a, gdzie na zasadzie „Dzieci
dzieciom” zaprezentowano piosenki i
tańce zakorzenione w polskiej tradycji
muzycznej. Dodatkową atrakcją była
wizyta w Muzeum Poczty oraz w ogro-
dzie japońskim.

Wyjątkową niespodziankę spra-
wili nauczyciele Zespołu Szkół w
Osiecznej swoim uczniom z okazji
Dnia Dziecka. W potajemnie przygo-
towywanym spektaklu „Jaś i Małgosia”
odtwórcami głównych ról byli: pani
Anna Sobierajska i pan Stanisław Le-
nartowicz. Muzykę opracował pan
Piotr Piotrowski, a nad całością przy-

nieczny – 36 p. i Jakub Jędrzychowski
35 p.

XIII edycja wewnątrzszkolnej im-
prezy pt. Szukamy Młodych Talentów
odbyła się 5 czerwca. Tegoroczne po-
szukiwanie talentów podporządko-
wano idei dialogu międzykulturowego
i nadano im jako hasło przewodnie
słowa: „Tacy różni – tacy bliscy”.

W sobotę 6 czerwca w Galerii
Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesz-
nie odbyło się podsumowanie XX. Ju-
bileuszowego Konkursu
Plastyczno-Fotograficznego Pejzaż
Wielkopolski EKO 2009. Wzięły w nim
udział Sara Majewska – uczennica
3ga wraz z Panią Elizą Kosmalską. W
konkursie startowało 765 autorów (83
twórców indywidualnych i 76 placó-
wek). Złożyli w sumie 1243 prace.
Wśród nich dostrzeżono fotografię
wykonaną przez Sarę. Nie zdobyła
ona miejsca na podium, ale znalazła
się na wystawie pokonkursowej.

4 czerwca szóstoklasiści i
wszyscy gimnazjaliści wzięli udział w
spotkaniu profilaktycznym. Prowa-
dzący je mężczyzna w atrakcyjny dla
młodzieży i jednocześnie przekonu-
jący sposób, odwołując się do historii
własnej rodziny, pokazał mechanizm
uzależnienia i wskazał jego zgubne
skutki. Celem spotkania było prze-
strzeżenie uczniów przed sięganiem
po alkohol, narkotyki czy papierosy.

9 czerwca około 120 uczniów od
klasy V Szkoły Podstawowej po III
Gimnazjum pod opieką nauczycieli i
rodziców pojechało na rowerową
pielgrzymkę do osieckiego klasztoru
franciszkanów. Tam, przed obrazem
Matki Boskiej Osieckiej, dziękując za
mijający rok szkolny, odmówili róża-
niec i uczestniczyli we mszy świętej,
którą odprawił ojciec Czesław. Po niej
uczniowie wysłuchali informacji o
klasztorze, o jego historii, o wyposa-
żeniu oraz o regułach zakonnych.

10 czerwca upublicznione zostały
wyniki egzaminu gimnazjalnego. Nasi
gimnazjaliści tradycyjnie napisali go
bardzo dobrze. W części humanis-
tycznej wypracowali 37.55 na 50
punktów (o prawie siedem punktów
więcej od średniej województwa wiel-
kopolskiego), co dało im wynik bardzo
wysoki. W części matematyczno –
przyrodniczej uzyskali średnią 32.53
na 50 punktów (również o prawie sie-
dem punktów więcej od średniej wo-
jewództwa wielkopolskiego). W części
językowej średnia punktowa wyniosła
35.26 na 50 punktów (o dwa punkty
więcej od średniej województwa wiel-
kopolskiego), co dało poziom wyżej
średni. Z wyników ogromnie się cie-
szymy. Jesteśmy przekonani, że po-
zwolą one dostać się uczniom do
wybranych, wymarzonych szkół i klas.
Radość gimnazjalistów i ich nauczy-
cieli w czasie ogłaszania wyników
była ogromna.

Więcej informacji o życiu Szkoły
na stronach: www.zskakolewo.pl, a
w galerii mnóstwo zdjęć.

gotowań czuwała pani Gabriela Chu-
dobska.

W niedzielę 7 czerwca Rada Ro-
dziców we współpracy z gronem pe-
dagogicznym zorganizowała festyn
rodzinny z okazji Dnia Dziecka. W tle
koncertu „Wszystkie dzieci nasze są”
rozgrywano turnieje sportowe oraz z
wielkim powodzeniem sprzedawano
pyszności i drobiazgi przygotowane
przez poszczególne klasy. Jak co
roku, przebojem czerwcowej imprezy
była loteria fantowa, w której główną
nagrodą był rower.

W konkursie literacko-fotograficz-
nym „Małe konfrontacje” organizowa-
nym przez Leszczyńskie
Stowarzyszenie Twórców Kultury
wzięły udział cztery uczennice: Ro-
ksana Szymczak, Klaudia Kosmalska,
Dominika Ożyńska i Patrycja Dzik. W
kategorii prac literackich wyróżniono
wiersz Dominiki Ożyńskiej, ponadto na
wystawie prac plastycznej znalazły się
fotografie Klaudii Kosmalskiej i Ro-
ksany Szymczak.

Zwieńczeniem trzyletniej nauki w
gimnazjum był tradycyjny komers
przyszłych absolwentów, którym ro-
dzice zapewnili zabawę w misternie
udekorowanej sali, przy dźwiękach ze-
społu Swing z przekąskami i tortem w
kształcie księgi. Bal rozpoczęto polo-
nezem w wykonaniu trzecioklasistów i
ich wychowawczyń. W prezentacji
znalazł się także wspólny walc oraz
modern rock i polka belgijka – ulubiony
taniec bohaterów imprezy.

Już w pierwszym tygodniu waka-
cji najmłodsi uczniowie naszej szkoły
będą mogli uczestniczyć w półkolo-
niach letnich. W programie przewi-
dziano: wspinaczkę w parku linowym
Tarzan, wyjazd do kina trójwymiaro-
wego w Poznaniu, zajęcia w „wiosce
indiańskiej” w Kątach, piknik z jazdą
bryczkami w Górsku oraz wiele atrak-
cji w najbliższej okolicy. W sierpniu
pod opieką osieckich nauczycieli będą
wypoczywać dzieci z klas starszych
szkoły podstawowej oraz gimnazjali-
ści. Na miejsce wakacji wybrano Kar-
pacz i okolice.

Głównym celem zajęć letnich jest
wskazanie dzieciom korzystnych dla
zdrowia, bezpiecznych i atrakcyjnych
form spędzania czasu wolnego.

W Szkole gościli dyrektorzy szkół i
specjaliści w dziedzinie oświaty z
Francji, Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej
Brytanii, Słowacji, Turcji i Włoch. Przy-
jechali do Polski w ramach Lifelong
Learning Programme, a interesowali
się zagadnieniem dialogu międzykul-
turowego w edukacji. Wysłuchali in-
formacji o Szkole, obejrzeli budynek i
izby lekcyjne. Zachwyciła ich sceno-
grafia do baśni pt. „Ośla skórka” i
mała architektura wokół Szkoły. Wy-
słuchali i nagrodzili brawami piosenki
w wykonaniu M. Katarzyńskiej, M. Ho-
łogi, A. Kmiecik, A. Konopki i Pana D.
Nowackiego. Obejrzeli też kronikę
Szkoły i kronikę Stowarzyszenia
POMOC.

26 maja w gostyńskim kinie „Pod
kopułą” prawie stu gimnazjalistów
obejrzało najnowszy film R. Bugaj-
skiego pt. „Generał Nil”. Film porusza,
uczy powojennej historii Polski, przy-
wraca pamięć o niesłusznie zapo-
mnianym bohaterze.

Dziewiętnaścioro gimnazjalistów
i dwadzieścioro dorosłych obejrzało w
Teatrze Nowym im. Tadeusza Łom-
nickiego w Poznaniu sztukę Francisa
Vebera pt. „Przyjęcie dla głupca”.

27 maja świętowano w Szkole
Dzień Matki. Uczniowie – od 1. klasy
Szkoły Podstawowej po 3. Gimnaz-
jum - przygotowali część artystyczną.
Mamy i wszyscy pozostali goście zo-
baczyli inscenizację baśni pt. „Ośla
skórka”. Uczniowie wspaniale śpie-
wali też piosenki dla mam i o ma-
mach. Nie zabrakło tańców. Swoje
umiejętności zaprezentowali też
uczniowie potrafiący grać na orga-
nach. Rodzice i dziadkowie z dumą i
wzruszeniem oglądali na scenie
swoje dzieci i wnuki.

Tegoroczny Dzień Dziecka prze-
biegał pod hasłem „Wszyscy jesteśmy
dziećmi”. Uczniowie założyli kolorowe
bluzki, dziewczyny związały włosy w
kucyki bądź uplotły warkocze, od-
świeżyli stare tornistry, przynieśli uko-
chane maskotki, słowem cofnęli się
do czasów przedszkola albo począt-
ków nauki w Szkole. Niektórym nau-
czycielom wystarczyło odwagi, by też
przenieść się do czasów swojego
dzieciństwa. Dniu Dziecka towarzy-
szyły słowa wybitnego pedagoga Ja-
nusza Korczaka „Kiedy śmieje się
dziecko, śmieje się cały świat”.

Znane już są wyniki sprawdzianu
szóstoklasistów. Tegoroczny test pt.
„O zwierzętach” przez wielu eksper-
tów został uznany za trudny. Domino-
wały w nim matematyka i przyroda.
Wynik jest niższy niż w latach po-
przednich, ale nasi uczniowie trady-
cyjnie napisali sprawdzian najlepiej w
gminie i na drugim miejscu w powiecie
leszczyńskim! Uzyskali 23.89 p., co
dało współczynnik łatwości 0.60. Dla
porównania warto podać, że średnia
województwa wielkopolskiego wynosi
21.90 p., a średnia powiatu leszczyń-
skiego 20.90 p. Najwyższe wyniki
uzyskały: Weronika Kosmalska i Ma-
tylda Hołoga – 38 p., Patryk Ko-


