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ZłóŜ Ŝyczenia
Danucie - 3.I

Danuta ma litewski
rodowód i jest imie-
niem księżniczek. Pod
koniec XIX wieku spo-
pularyzował to imię w
"Krzyżakach" Henryk
Sienkiewicz. Danki,
Danusie i Danuśki
często jeszcze można
było spotkać w latach
40. minionego stule-
cia. Dziś imię to, nie-
stety wyszło z mody.
Danuty, są inteligen-
tne i pełne wdzięku.
Bywają zaabsorbo-
wane tajemnicami życia. Dużo czytają. Lubią zmiany i
drobne przygody, ale też wielką wagę przywiązują do
opinii o sobie. Są cierpliwe i nieprzekorne. Z Danutami
nie sposób się nudzić. Ich kolorem jest fiolet, rośliną fio-
łek, zwierzęciem ptak - raszka, a znakiem zodiaku Wod-
nik. Imieniny obchodzi także: 3 stycznia, 16 lutego, 24
czerwca i 1 października.

Imię Danuta nadawano dziewczynkomw naszej gmi-
nie zawsze. Siedemdziesiąt lat temu dostała je Danuta
Toboła z Kąkolewa i ona jest najstarszą Danutą w gminie.
A najmłodsza Danka Matyja z Osiecznej skończyła 13
lat. Oprócz tych dwóch pań w gminnie mieszka jeszcze
46 Danut. Każdej Dance życzymy, aby w życiu spotkało
ją dużo radości i szczęścia. Najwięcej pań o imieniu Da-
nuta, bo 15, mieszka w Osiecznej. W Kąkolewie jest ich
7, w Grodzisku - 5, w Świerczynie - 4, w Ziemnicach i
Frankowie - po 3, w Drzeczkowie i Kątach - po 2, a w Je-
ziorkach, Wolkowie, Miąskowie, Wojnowicach, Trzebani,
Łoniewie i Kleszczewie - po jednej.

Danuta Matyja
z Osiecznej

Zenonowi - 22.XII
Imię to trafiło do

nas z Grecji i zwią-
zane jest z samym
Zeusem. Zenon jest
inteligentny i ma
wspaniałą intuicję.
Kulturalny i dobrze
wychowany, zawsze
potrafi odpowiednio
się znaleźć, przez co
zyskuje ciągle no-
wych przyjaciół i zna-
jomych. Lubi
spotkania towarzy-
skie, przyrodę i sztuki
piękne. Kolorem Ze-
nona jest szary, ro-
śliną żyto,
zwierzęciem koń, a
znakiem zodiaku
Waga. Imieniny obchodzi także: 14 lutego, 12 kwietnia,
23 czerwca, 9 lipca i 3 września.

W naszej gminie mieszka 33 Zenonów. Imię to
modne było w pierwszej połowie minionego wieku. Teraz
nadawane jest rzadko, a ostatni raz chłopiec otrzymał je
w 1983 roku. A zatem najmłodszy w gminie Zenon Kra-
czewski z Grodziskama 26 lat.Anajstarszym jest Zenon
Florczak z Osiecznej, który skończył 74 lata. Wszystkim
panom Zenonom życzymy, by każdy dzień przynosił im
tylko radość. W Kąkolewie mieszka 13 Zenonów, w
Osiecznej i Grodzisku - po 4, w Wojnowicach - 3, w Ką-
tach, Świerczynie i Wolkowie - po 2, a w Drzeczkowie,
Frankowie, Dobramyśli - po jednym.

Zenon Kaczmarek
z Kąkolewa

Szkoła Świerczyna
20 listopada najmłodsi ucznio-

wie szkoły i grupa przedszkolaków
obejrzeli teatrzyk kukiełkowy pt.
"Wirus w krainie bajek". Dzieci roz-
poznawały motywy znanych im
bajek. Losy bohaterów zostały uwi-
kłane w różne historie związane z
wydarzeniami z innych utworów.
Wirus komputerowy dokonał
zmian i tylko widzowie mogli przy-
wrócić prawdziwe historie po-
szczególnych bohaterów. Odbiorcy
sztuki bez problemów odczytywali
przesłanie spektaklu walki dobra
ze złem.

25 listopada przedszkolaki ob-
chodziły Światowy Dzień Pluszo-
wego Misia. Tego dnia w
świerczyńskim przedszkolu odbyła
się uroczystość nadania imienia
maskotce przedszkola. Miś otrzy-
mał imię - Miodzik. Pomysłodawcą
imienia jest Daniel Kędziora, który
wygrał konkurs na imię dla misia.
Zwycięzca konkursu i jego uczest-
nicy otrzymali nagrody ufundo-
wane przez Radę Rodziców. Mali
gospodarze na uroczystość zapro-

sili swoich rodziców oraz starszych
kolegów, pierwszoklasistów z wy-
chowawcą. Misiowa gala składała
się z trzech części: oficjalnej, arty-
stycznej i rozrywkowej. Po wystę-
pie teatralnym pięcio- i
sześciolatków rozpoczęto wspólną
zabawę przy muzyce. Uroczystość
zakończyła się wspólnym biesia-
dowaniem przy misiowych przy-
smakach.

“Na A jest imion wiele w świe-
cie, lecz dla mnie Andrzej urok ma.
Pomóżcie wróżby, wy możecie,
niechże Andrzeja los mi da”. Te i
inne tajemne słowa rozbrzmiewały
26 listopada. Tego dnia, uczniowie
klas I - III i IV - VI rozpoczęli wró-
żebną zabawę. Do tradycyjnego
obchodzenia dnia św. Andrzeja
włączyły się również grupy przed-
szkolaków.

3 grudnia odbyły się lekcje
otwarte z kształcenia zintegrowa-
nego z zakresu matematycznego -
dla rodziców w klasie drugiej.
Celem lekcji otwartych dla rodzi-
ców było zaprezentowanie metod i

form pracy nauczyciela oraz umie-
jętności, jakie nabyli drugoklasiści.
Kolejne już spotkanie z rodzicami
zakończyło się dyskusją przy fili-
żance kawy na temat pracy dzieci,
ich wzajemnych relacji, a także re-
lacji między nauczycielem a wy-
chowankami. Organizowanie lekcji
otwartych dla rodziców zacieśnia
współpracę z wychowawcą klasy.

Uczniowie klasy II wraz z wy-
chowawcą Anną Kubańdą przygo-
towali jesienny teatrzyk pt. "Co
słychać w lesie?". Przedstawienie
zaprezentowali przedszkolakom i
uczniom klasy I i III.

Uczennica kl. VI - Joanna
Strzelczyk zakwalifikowała się do
etapu rejonowego Wojewódzkiego
Konkursu Humanistycznego.

W dniu Świętego Mikołaja
uczniowie i przedszkolaki pielęg-
nują tradycję obdarowywania się
drobnymi prezentami. Wycho-
wawcy wcielają się w rolę dar-
czyńców i swoim podopiecznym
wręczają słodkie upominki. Ro-
dzice nie zapominają o osobach
potrzebujących, dlatego włączają
się w akcję zbiórki żywności, aby
wszyscy mogli godnie świętować
Boże Narodzenie.

To nie jest najłatwiejsze zada-
nie, ale jesteśmy pewni, że ucznio-
wie sobie z nim poradzą. Otóż
nasz gwiazdor przyniósł worek, w
którym umieścił osiem słów. Nie-
stety w czasie drogi wszystkie li-
terki mu się rozsypały. Należy więc
je odpowiednio ułożyć i wpisać w
diagram krzyżówki. Dla ułatwienia
podajemy pierwsze litery słów.
Kiedy już wpiszecie prawidłowo
wszystkie słowa bez trudu odczy-
tane hasło znajdujące się w piono-
wym, zaznaczonym rzędzie
diagramu. Prawidłowe odpowiedzi
wezmą udział w losowaniu trzech
nagród - niespodzianek. Rozwią-
zanie należy przesłać na adres re-
dakcji.
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