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18 listopada uczniowie klasy VIa
oraz przedstawiciele klas VIb i Va
razem z panią I.Fiebich obejrzeli wy-
stawę pt. „Dzika Polska” i wzięli udział
w warsztatach przyrodniczych zorga-
nizowanych przez Starostwo Powia-
towe w Lesznie. Zobaczyli wiele zdjęć
ukazujących najdziksze i najbardziej
naturalne obszary Polski. Po raz
pierwszy zobaczyli Mapę Dzikiej Pol-
ski, która ukazuje zarówno miejsca,
gdzie wciąż jeszcze można obserwo-
wać dziką przyrodę, jak i wskazuje
czynniki ją niszczące.

W Święciechowe odbył się V Po-
wiatowy Konkurs Piosenki Dziecięco-
Młodzieżowej „Cantores”. Szkołę
reprezentowały cztery uczennice.
Anna Mąka zaśpiewała piosenkę pt.
„Przyjaciel od zaraz”, Magdalena Ka-
tarzyńska „Kocham cię, życie”, Ma-
tylda Hołoga „Noc po ciężkim dniu”, a
Aneta Stachowska wykonała utwór
„Płonie stodoła”. Sukcesem zakończył
się występ Magdaleny Katarzyńskiej,
która w kategorii wiekowej 11-13 lat
zajęła trzecie miejsce. Serdecznie gra-
tulujemy wszystkim uczennicom i
panu D. Nowackiemu

Na początku roku szkolnego za-
inaugurowano całoroczny cykl kon-
certów z cyklu Pro MUSICA. Pierwsze
spotkanie poświęcone było muzyce
Gospel. Tematem kolejnego koncertu
były polskie tańce narodowe.
“Trio znaczy trzy” to tytuł koncertu,
który odbył się 23 listopada. Saksofo-
niści i pani prowadząca koncert przy-
gotowali dla uczniów muzyczną
podróż w czasie i przestrzeni. Dzieci i
młodzież słuchały utworów J.S.Bacha
i P. Czajkowskiego. Przy okazji ucznio-
wie poznali różne odmiany saksofonu.
Gromkimi brawami nagrodzili żartob-
liwe wykonanie motywu przewodniego
z filmu „Różowa pantera”.

W listopadzie uczniowie poznawali
Konwencję o Prawach Dziecka. Uczyli
się, jak rozumieć poszczególne zapisy
tego dokumentu i jak korzystać z przy-
sługujących im praw. Podczas dys-
kusji podkreślano, że dziecko ma nie
tylko prawa, ale i obowiązki. Celem
zajęć było również uwrażliwienie
uczniów na krzywdy dzieci na całym
świecie. Uczniowie objęci opieką
świetlicy środowiskowej wykonali bar-
dzo interesujące tematyczne gazetki
eksponowane w patio Szkoły.

26 listopada odbyły się szkolne an-
drzejki. Uczniowie najpierw w klasach

poznawali swoją przyszłość, m. in.
lejąc wosk, przekłuwając serduszka z
imionami, „wychodząc” w szeregu bu-
tami za próg. Następnie bawili się na
szkolnej dyskotece przy muzyce do-
branej przez didżejów, w roli których
wystąpili Sz. Dudziak, M. Prałat i Ł.
Konopka. O słodki poczęstunek za-
dbały mamy.

Uczniowie klas trzecich Gimnaz-
jum spotkali się z emerytowanym pod-
inspektorem KomendyMiejskiej Policji
w Lesznie LechemWalczakiem. Roz-
mowa dotyczyła interpretacji niektó-
rych zapisów Kodeksu karnego,
którym podlegają także młodociani.
Gość tłumaczył, jaki wpływ na życie
człowieka (także z karnego punktu wi-
dzenia) mają podejmowane codzien-
nie decyzje. Dociekliwsi uczniowie
zadali Panu Walczakowi wiele pytań
dotyczących pracy policji.

Na przełomie listopada i grudnia
Rada Samorządu Uczniowskiego zor-
ganizowała zbiórkę „żółtych” pieniąż-
ków w ramach akcji GÓRAGROSZA.
To już dziesiąta edycja akcji Towarzy-
stwa NASZ DOM realizowana pod
patronatemMinistra Edukacji Narodo-
wej. Jej celem jest uświadomienie
dzieciom i młodzieży, że najdrobniej-
sze monety zebrane w tak dużej licz-
bie mogą stworzyć ogromny fundusz,
dzięki któremu udzielona zostanie
pomoc wielu ich koleżankom i kole-
gom, którzy znaleźli się w najtrudniej-
szej sytuacji życiowej i pilnie
potrzebują pomocy.

Stowarzyszenie POMOC zgodnie
z wieloletnią tradycją wydało kartki
świąteczne. W tym roku kartki przed-
stawiają sceny z ubiegłorocznych ja-
sełek wystawionych w Zespole Szkół
w Kąkolewie. Fotografie wykonała E.
Kosmalska. Cały dochód ze sprze-
daży pocztówek przeznaczony zosta-
nie na działalność statutową
Stowarzyszenia.

Uczniowie klasy czwartej pod
opieką P. I. Fiebich uczestniczyli w wy-
cieczce przyrodniczej. Było to spotka-
nie z ornitologiem zOsiecznej, Panem
JanuszemStępniewskim. Zaopatrzeni
w lornetki obserwowali i podziwiali
ptaki na obszarze specjalnej ochrony
Zbiornika Wonieść. Ten niezwykły
teren stanowi bardzo dogodne
miejsce bytowania wielu rzadkich ga-
tunków ptactwa środowiska wodno –
błotnego.

W związku z tegorocznymi ob-
chodami Europejskich Dni Dzie-
dzictwa podsumowano konkurs na
prace projektowe, wykonane przez
uczestników rowerowego rajdu ar-
cheologicznego. Równorzędne
pierwsze nagrody otrzymała grupa
kuracjuszy szpitala sanatoryjnego
oraz uczennica klasy 2a Joanna
Szczepańska, wyróżniono pracę Ję-
drzeja Pietka. Laureaci otrzymali wy-
jątkowe nagrody przekazane przez
uczestnika wyprawy pana Marka
Wróbla – kopie późnoromańskiej pla-
kietki z połowy XIII wieku, na pod-
kładce dębowej z drzewa ściętego w
965 roku n. e.

Dzień Marchewki, 17 listopada
można było szybko rozpoznać po po-
marańczowym kolorze, który domi-
nował na szkolnych korytarzach.
Najmłodsi uczniowie częstowali tego
dnia świeżymi owocami i warzywami,
marchwiowymi sokami, a także ob-
sługiwali na straganie z darami ziemi.
Przez cztery dni można było zakupić
przetwory oraz produkty rolne.
Okazję do zdrowych zakupów mieli
także rodzice podczas zebrań klaso-
wych. Specjalną inscenizację tema-
tyczną przygotowała klasa 2b.

Święto Pluszowego Misia obcho-
dzone jest na świecie od 2002 r. W
Zespole Szkół w Osiecznej obchody
Światowego Dnia Pluszowego Misia
zorganizowane zostały po raz drugi.
Biblioteka szkolna zaprosiła najmłod-
szych uczniów wraz z ich puchatymi
przyjaciółmi do oglądania prezentacji
multimedialnej o historii święta, mi-
siach, które zrobiły największą ka-
rierę oraz ich krewnych żyjących w
środowisku naturalnym - niedźwie-
dziach brunatnych. Dzieci, które wy-
słuchały uważnie przedstawionych
informacji, mogły wziąć udział w spe-
cjalnym konkursie. Za komplet po-
prawnych odpowiedzi otrzymały
słodkie upominki. Młodsze dzieci ko-
lorowały portrety bohaterów dnia,
mogły narysować dla niego bukiet
lub złożyć mu życzenia. W czasie
przerw w czytelni dzieci oglądały ani-
mowane filmy lub grały w gry plan-
szowe. Dla wszystkich przygotowano
„misiowy” poczęstunek, a bibliotekę
zdobiły prace plastyczne dzieci oraz

wystawa książek, których bohaterem
jest miś.

W międzyszkolnym turnieju piłki
siatkowej w Lesznie drużyna dziew-
cząt Szkoły Podstawowej w Osiecz-
nej po raz kolejny nie miała sobie
równych, zdobywajac pierwsze
miejsce.

Tradycje andrzejkowe pielęgno-
wano, jak co roku, we wszystkich
grupach wiekowych. Nie zabrakło
wróżb i zabaw, a także dyskoteko-
wego szaleństwa. Najmłodsi ucznio-
wie przygotowali barwny pokaz „Mini
playback show”. Gimnazjalistom za-
bawę zapewnił Samorząd Szkolny,
który przygotował muzyczną oprawę,
zabawy i loterię fantową. W dniu
imienin Andrzeja klasa 2gb sprzeda-
wała własnego wypieku ciasteczka z
wróżbami.

Szkołę odwiedził też święty Mi-
kołaj. Przypomniał dzieciom o swoim
życiu, a na zakończenie spotkań zos-
tawił woreczek z łakociami i obraz-
kami. Z tej też okazji klasy szóste
wybrały się do poznańskiego Cinema
City na projekcję filmu „Mikołajek”.

48-osobowa grupa młodzieży pod
opieką nauczycieli obserwowała tra-
dycje adwentowe na „Weihnach-
tsmarkt” w Cottbus, w Niemczech.
Podczas podróży, zwiedzania miasta
i odwiedzania stoisk jarmarku dzieci
wykonywały zadania związane z ję-
zykiem niemieckim i wiedzą krajo-
znawczą, napisały listy i wrzuciły do
mikołajowej skrzynki. Skosztowały
także tradycyjnych smakołyków ad-
wentowych.

Uczniowie Zespołu Szkół w
Osiecznej mają okazję w ramach
różnych zajęć pozalekcyjnych po-
szerzać swoje horyzonty w dziedzi-
nie historii filmu polskiego oraz
zdobywać wiedzę na temat języka
dzieła filmowego. Projekcje organi-
zują: rozgłośnia radia „Węzeł”, biblio-
teka szkolna oraz opiekunowie kół
zainteresowań. Do tej pory obejrzano
filmy: „Pianista”, „Abel twój brat”,
„Dziewczyny do wzięcia”, „Cześć Te-
reska”, „Popiół i diament” oraz doku-
ment „Wszystko może się przytrafić”.
Projekcjom towarzyszą dyskusje
oraz zadania indywidualne i grupowe
pogłębiające rozumienie sztuki.

Młodzież poznająca tradycje adwentowe.


