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Szkoła Osieczna Szkoła Kąkolewo
30 stycznia uczniowie Szkoły

bawili się w sali wiejskiej na zaba-
wie karnawałowej. O muzykę, kon-
kursy i zabawy zadbali członkowie
Samorządu Uczniowskiego. Zuchy
sprzedawały pyszne domowe
ciasta, zbierając w ten sposób na
potrzeby gromady „Zwinne wie-
wiórki”. Samorząd zorganizował
też minisklepik, w którym można
było kupić przede wszystkim soki.
Dla wszystkich uczniów bal był
okazją do odpoczynku i potańcze-
nia.

W czwartek 31 stycznia ucznio-
wie klas I - III SP zebrali się z
okazji kolejnego już spotkania z
cyklu Nasza Szkoła czyta dzie-
ciom. Wysłuchali fragmentów
książki A. A. Milne pt.: „Kubuś Pu-
chatek”, które czytała Anna Szcze-
paniak - przewodnicząca Rady
Rodziców. Dzieci z zainteresowa-
niem wysłuchały lektury, a następ-
nie wykonywały zadania.
Najmłodsze dzieci pracowały nad
metryczką książki i rozpoznawa-
niem bohaterów. Uczniowie klas
drugich i trzecich przypisywali po-
staciom cechy charakteru lub wy-
glądu. Każde dziecko otrzymało
kolorowankę z bohaterami książki. 

1 lutego w patio Szkoły licznie
zebrali się babcie i dziadkowie
uczniów. To dla nich duża grupa
dzieci przygotowała część arty-
styczną. Były tańce, piosenki i in-
scenizacja baśni pt. „Królowa
Śniegu”. Prosto z serc płynęło rów-
nież kończące przedstawienie „Sto
lat” wykonane wspólnie przez
wszystkie dzieci.

Pogłębianie wiedzy o historii
własnego regionu, zwłaszcza o po-
wstaniu wielkopolskim, budowanie
lokalnego patriotyzmu, uczenie
szacunku do minionych wydarzeń
to cele organizowanego co roku
dla wszystkich grup wiekowych
Wewnątrzszkolnego Konkursu
Wiedzy o Patronie Szkoły. W
pierwszym etapie biorą udział
wszyscy uczniowie. Następnie naj-
lepsi reprezentują klasę w zmaga-
niach finałowych.
W konkursie dla klas I-III SP poza
ustnym turniejem wiedzy oceniano
zlecone dzieciom zadanie: kl. Ia i
Ib pastelami rysowały powstańca,
kl. IIa i IIb z modeliny, styropianu
lub gipsu wykonały pomnik po-
wstańczy, kl. trzecie dowolną tech-
niką przygotowały komiks o
tragedii w lesie kąkolewskim. I
miejsce ex equo zajęły kl. Ib (Jan
Wyrwiński, Adam Nowacki i Jakub
Buchwald) oraz IIa (Zuzanna Piet-
rowska, Mateusz Matysiak i Ję-
drzej Runowicz). II miejsce kl. IIIb
(Weronika Mikołajczak, Aleksan-
dra Matysiak i Stanisław Kuchar-
czyk), a III miejsce kl. Ia (Jakub
Klimpel, Paweł Szczepaniak i Eryk

Kasprzak).

Uczniowie klas IV-VI zdobywali
punkty za wiedzę i za wykonanie
mapki Kąkolewa z zaznaczonymi
miejscami walk w czasie powsta-
nia oraz za wypowiedź o przebiegu
tych walk. I miejsce zajęła kl.Vb
(Kornelia Kowalik, Kinga Kani-
kowska, Oliwia Zielińska i Natalia
Szramiak). II miejsce kl. Va (Agata
Kretschmer, Piotr Hejdysz i To-
biasz Rachmajda), a III miejsce kl.
IVb (Olga Szczepaniak, Paulina
Kosmalska i Wojciech Fischer).

Gimnazjaliści w ramach konkursu
przygotowywali prezentację multi-
medialną: o bohaterach powstania
wlkp. – kl. 1, o śladach powstania
w naszej okolicy – kl. 2 oraz o po-
wstaniu w sztuce (literaturze, pio-
sence, rzeźbie, fotografii) – kl. 3.
Zwyciężyli uczniowie z 3ga (Anna
Mąka, Dawid Kędziora, Karol Pa-
włowski i Patryk Fischer), II
miejsce 2gb (Zofia Nowaczyk,
Wiktoria Jankowska i Paulina
Woźniak). III miejsce 1ga (Paulina
Andrzejewska, Martyna Burdzicka,
Katarzyna Kretschmer i Amelia
Kuźniak). 

Szesnaścioro uczniów Szkoły
wzięło udział w etapie powiatowym
XVII Konkursu Wiedzy o Wielko-
polsce. Do etapu rejonowego za-
kwalifikowali się: Wojciech Fischer,
Olga Szczepaniak, Paulina Kos-
malska, Karolina Woźniak, Anna
Skrzypczak i Maciej Pełczyński,
Amelia Kuźniak, Katarzyna
Kretschmer, Paulina Woźniak i
Kinga Konkiewicz, Patryk Fischer i
Mikołaj Domagała.

Anna Mąka z kl. 3ga zakwalifi-
kowała się do finału XXI Ogólno-
polskiego Festiwalu Piosenki
Obcojęzycznej we Wrocławiu. W
tegorocznej edycji uczestnicy wy-
konywać będą utwory muzyki roz-
rywkowej pop i dance z lat 80-tych
i 90-tych XX w. Ania zaśpiewa pio-
senkę Stinga „Englishman in New
York”, a ćwiczy pod okiem D. No-
wackiego (muzyka) i A.Śmiejczak
(wymowa).

Zuchy z gromady „ZWINNE
WIEWIÓRKI”, w ramach zdobywa-
nia sprawności LALKARZA, przy-
stąpiły do realizowanego pod
patronatem UNICEFU projektu
„Wszystkie kolory świata”. Dzieci
odbyły niezwykłą podróż przez
kontynenty i wraz z rodzicami wy-
konały specjalną charytatywną la-
leczkę – symbol pomocy, jaką
dzieci chcą udzielić swoim rówieś-
nikom z Czadu. Na szkolnym kory-
tarzu stworzyły wystawę, która ma
zachęcić całą szkolną społeczność
do wzięcia udziału w kampanii i za-
kupienia pięknie wykonanych lal,
które przedstawiają postaci z róż-
nych krańców świata.

Chętni uczniowie mogli spędzić
wybrane dni tegorocznych ferii zi-
mowych na atrakcjach organizo-
wanych w szkole. Czas
wypełniono głównie zajęciami ru-
chowymi i sportowymi, a także wy-
jazdami w celach rekreacyjnych.
Najmłodsi wyjechali pod opieką
Anny Sobierajskiej i Moniki Wit-
kowskiej-Triller do poznańskiego
Teatru Animacji na spektakl „Ko-
pytko i kwak”. Kolejna grupa ze SP
i gimnazjum korzystała z atrakcji
kompleksu basenowego Termy
Maltańskie w Poznaniu. Ściana
wspinaczkowa w wodzie, sztuczna
fala i zjeżdżalnie to tylko niektóre
miejsca do zabawy. Najprzyjem-
niejsza jednak była kąpiel w ciepłej
wodzie poza budynkiem w 7 stop-
niowym mrozie. Wyjazd zorgani-
zowała Dorota Pieczyńska. Na
lodowisku, w kinie i kręgielni bawili
się podopieczni świetlicy środowi-
skowej wraz z Sylwią Menes i
Klaudią Nowacką, którzy także
spotykali się w szkole i dobrowol-
nie utrwalali wiadomości z wybra-
nych przez siebie przedmiotów. 

Drużyna siatkarek ze szkoły
podstawowej po zaciętej grze z ze-

włowicach. Powodzenia życzymy:
A.Wawrzyniak, K.Krajewskiej,
S.Skrzypek, D.Rogalewicz, M.Ku-
backiej, W.Wójcik, S.Katarzyńskiej
i Z.Picz. 

Kolejny raz w szeregach naj-
lepszych w rejonie znaleźli się
uczniowie naszej szkoły poszerza-
jący swoją wiedzę na temat Wiel-
kopolski. Laureatami etapu
powiatowego Wojewódzkiego
Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce
zostali: Mateusz Guzikowski, Piotr
Heliński, Michał, Samolak, Julia
Brzostowska, Joanna Szczepań-
ska, Dominika Zalewska, Anna Cu-
gier i Jakub Cugier. Uczniowie pod
opieką Haliny Szajbe pilnie przy-
gotowują się do kolejnych zmagań,
który odbędzie się już 20 marca.
Trzymamy kciuki!

Pierwsze tygodnie po feriach
były także bogate w atrakcje dla
najmłodszych uczniów. Mimo tęs-
knoty za wiosną, dzieci chętnie
przystąpiły do pracy na temat „bał-
wankowa rodzina”. Białe kompo-
zycje z waty, styropianu, papieru i
folii zdobią kącik zabaw na koryta-
rzu szkoły. W ostatnim tygodniu
karnawału wśród zapachów ostat-

społami z leszczyńskich szkół SP7
i SP9 oraz z SP Kąkolewo zdobyła
Mistrzostwo Leszna i Powiatu. Tur-
niej finałowy odbył się w sali SP9
w Lesznie 30 stycznia Jeszcze w
lutym zagrają w turnieju o mistrzo-
stwo rejonu Leszno. Gratulacje dla
drużyny Doroty Pieczyńskiej w
składzie: M.Wróblewska, Z.Potok,
N.Niwczyk, Z.Harendarz, H.Hof-
fman, M.Ratajczak, P.Wilk, L.Dwo-
racka, A.Dudziak, M.Skorczyk. 

Podobnie jak młodsze kole-
żanki - siatkarki z gimnazjum udo-
wodniły, że nie są gorsze na etapie
eliminacji. 4 lutego w Drobninie
dziewczęta nie dały szans rywal-
kom i zajęły I miejsce. Oczywiście
awansowały do turnieju finało-
wego, w którym zagrają z siatkar-
kami z Brenna, Pawłowic i Lipna.
Finał odbędzie się 18 lutego w Pa-

kowych pączków i chruścików, ma-
luchy bawiły się na baliku przebie-
rańców. 

Od grudnia 2012 roku zabawa
stała się dla najmłodszych co-
dziennością podczas przerw mię-
dzy lekcjami. Na holu I piętra
powstał kącik zabaw, w którym
można układać puzzle, grać w gry
planszowe, czytać książeczki, ry-
sować, a także zorganizować za-
bawę tematyczną w sklep lub w
bank. Dwa miesiące wystarczyły,
by przekonać się, że dzieci potrafią
przestrzegać zasad wspólnej za-
bawy, dbać o porządek, a także
bawić się mądrze i bezpiecznie.
Pomysł nauczycielek najmłod-
szych klas okazał się trafiony nie
tylko w odniesieniu do sześciolat-
ków. Życzmy wszystkim bezpiecz-
nej i przyjemnej zabawy! 


