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Po raz kolejny w Szkole odbył się
koncert fundacji Pro MUSICA. Tym
razem przyjechali instrumentaliści z Poz-
nania, Trio Stroikowe, którzy zaczarowali
widzów dźwiękami płynącymi z oboju,
klarnetu i fagotu. Poranek z muzyką za-
kończył się quizem; okazało się, że naj-
lepszy słuch ma Kasia Kretschmer, która
bezbłędnie rozpoznała dźwięki prawie
wszystkich instrumentów.

26 listopada w Jerce odbył się ostatni
w sezonie 2011 turniej tenisa stołowego
dla kadetów i juniorów zorganizowany
przez Okręgowy Związek Tenisa Stoło-
wego w Lesznie. W zawodach wzięli
udział najlepsi reprezentanci Szkoły, któ-
rzy i tym razem nie zawiedli. W kategorii
kadetek dziewczyny wywalczyły cztery
pucharowe miejsca. Na najwyższym
stopniu podium stanęła Martyna Bur-
dzicka, druga była Amelia Kuźniak, trze-
cia Paulina Woźniak, czwarta Karolina
Woźniak. W grupie juniorek najlepiej za-
prezentowała się Martyna, która zajęła
drugą pozycję, tuż za nią uplasowały się
Amelia i Paulina. Wśród Juniorów naj-
większy sukces w dotychczasowych tur-
niejach tej rangi odniósł Mateusz
Karolczyk, zajmując 3. miejsce. Najlepsi
zawodnicy otrzymali puchary, dyplomy
oraz nagrody rzeczowe.

Gościem klasy IVa i pani Iwony Fie-
bich był znany i ceniony pszczelarz Sta-
nisław Markowiak, który w pasiece
pracuje od 60 lat i w tym temacie nie ma
sobie równych. Jak sam przyznał, móg-
łby o pszczołach rozmawiać godzinami.
Dzieci dowiedziały się, że powstawanie
miodu to proces bardzo skomplikowany.
Czwartoklasiści z uwagą słuchali, że w
jednym ulu znajduje się około 40 tysięcy
pszczół. Jedna pszczoła produkuje przez
całe swoje życie około 1 gmiodu. To tylko
niektóre z ciekawych informacji przeka-
zanych uczniom przez pana Marko-
wiaka.

24 listopada Samorząd Uczniowski
zorganizował dyskotekę andrzejkową.
Bawili się na niej uczniowie z klas IV-VI
Szkoły Podstawowej oraz gimnazjaliści.
O muzykę zadbali chłopcy z 3gb. Atrak-
cją były wybory Katarzyny i Andrzeja
roku. Wygrali je, rywalizując w zabaw-
nych konkurencjach, Katarzyna Kretsch-
mer i Andrzej Glapiak. Odbyły się też
klasowe spotkania andrzejkowe, pod-
czas których i dziewczęta, i chłopcy z cie-
kawością spoglądali w przyszłość.
Odczytywano ciasteczkowe wróżby,
przekłuwano serduszka, wyprowadzano
buty i lano wosk.

29 listopada dla uczniów klas I-III
Szkoły Podstawowej Sława Pietrowicz
zorganizowała spotkanie w ramach akcji
„Nasza Szkoła czyta dzieciom”. Frag-

ment książki Otfrieda Preusslera pt. „Ma-
lutka Czarownica” przeczytała dzieciom
Anna Poprawska. Historia tytułowej bo-
haterki, przykuła uwagę małych słucha-
czy. Las rąk pojawił się, gdy zadawane
były pytania dotyczące treści. Na koniec
trzyosobowe drużyny z każdej klasy wy-
konywały ilustracje do wysłuchanego tek-
stu. Prace ozdobiły patio Szkoły.

W ramach lekcji wiedzy o społeczeń-
stwie obie klasy trzecie Gimnazjum pod
opieką Teresy Rosińskiej i Donaty Szy-
mańskiej udały się do Urzędu Miasta i
Gminy w Osiecznej. Uczniowie zostali
podzieleni na dwie grupy. W sali sesyjnej
spotkali się z burmistrzem Stanisławem
Glapiakiem, który zapoznał ich z zasa-
dami gospodarowania budżetem Gminy.
O głównych zadaniach urzędu oraz o
sprawach, które można w nim załatwić
opowiedział gimnazjalistom wicebur-
mistrz Stefan Kuśnierek. Każdy uczest-
nik spotkania otrzymał plan gminy oraz
minibroszurę promującą region.

7 grudnia goszczono w Szkole Pań-
stwa Eleonorę i Ryszarda Biberstajnów.
Grupa zainteresowanych poezją gim-
nazjalistów wzięła udział w spotkaniu.
Państwo Biberstajnowie opowiedzieli o
swoich wierszach, o tworzeniu, o tym, co
ich inspiruje… Zachęcali do czytania po-
ezji i do pisania wierszy. Uczniowie, za-
inspirowani ledwie pięcioma słowami
stworzyli i zaprezentowali swoje wiersze.

Poeci dla wszystkich uczniów ofiaro-
wali tomik swoich wierszy pt. „Zadanie
domowe”. W grudniowym numerze „DO-
NOS-u” zamieszczone zostaną uczniow-
skie teksty, które powstały podczas
spotkania.

7, 8 i 9 grudnia był gorącym czasem
dla uczniów klas trzecich Gimnazjum,
którzy wzięli udział w organizowanym
przez Centralną Komisję Egzaminacyjną
próbnym egzaminie gimnazjalnym. Ta
próba była tym ważniejsza, że tego-
roczny egzamin będzie miał inną niż do-
tychczas formę. Zmiany będą dotyczyć
nie tylko organizacji, ale i struktury testów
z poszczególnych przedmiotów. Próbny
sprawdzian napisali też uczniowie klas
szóstych.

Bardzo ciekawe działania proponuje
Samorząd Uczniowski. Pod opieką doro-
słych pracowników Szkoły uczniowie
starsi i młodsi upiekli pyszne pierniki,
które kosztowano 12 grudnia w szkolnym
Dniu Piernika; uczniowie włączyli się do
akcji niesienia radości koleżankom i ko-
legom, zbierając przybory szkolne i inne
drobne upominki, które znajdą wskazane
dzieci pod świątecznym drzewkiem; zor-
ganizowali też kiermasz ozdób świą-
tecznych dla rodziców.

W ramach projektów promujących
zdrowy tryb życia, a także corocznych
prac związanych z przygotowaniem do
zimy, uczniowie wszystkich klas Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Osiecznej
przygotowali jesienny kiermasz warzyw
i owoców. Oprócz tradycyjnych przetwo-
rów i produktów rozpieszczającej nas
tym razem pory roku, można było nabyć
wyroby rękodzielnicze przygotowane w
ramach zajęć artystycznych oraz zajęć
pozalekcyjnych w gimnazjum. Zebrane
pieniądze zasiliły fundusze klasowe, a
najmłodsza grupa uczniów przeznaczyła
zysk na dodatkowe atrakcje wyjazdowe.
Pierwszą z nich był spektakl przygoto-
wany przez uczniów Liceum Ogólno-
kształcącego Nr 3 w Lesznie. Dochód z
biletów został przeznaczony na cele cha-
rytatywne.

29 i 30 listopada bibliotekę szkolną
odwiedzili najmłodsi uczniowie Zespołu
Szkół wraz ze swoimi pluszowymi przy-
jaciółmi. Licznie przybyłe misie, a także
króliczki, pieski, prosiaczki, tygryski,
małpki wraz ze swoimi właścicielami
świętowały 109. urodziny ulubionej ma-
skotki dzieci na całym świecie - pluszo-
wego misia. Dzieci poznały lub
przypomniały sobie historię powstania
zabawki. Następnie wysłuchały "Bajki o
Brzydkim Misiu" lub wypoczywały wraz
z małym niedźwiadkiem, bohaterem
bajki relaksacyjnej. Potem opowiadały o
przyniesionych przez siebie przytulan-
kach i uczestniczyły w konkursie na imię
dla misia zamieszkującego bibliotekę.
Poznały też bliżej twórcę najsłynniej-
szego polskiego misia, czyli Misia
Uszatka - Czesława Janczarskiego, a
także oglądały kultowe dobranocki, któ-
rych bohaterem i narratorem jest miś z
charakterystycznym "klapniętym
uszkiem". Na wszystkich uczestników
zabawy czekał słodki poczęstunek, a
najmłodsze dzieci otrzymały wykonane
przez starsze koleżanki zakładki z mi-
siem.

Z okazji Andrzejek poszczególne
grupy wiekowe bawiły się na wspólnych
zabawach. Konkurs pod nazwą Mini
Playback Show zorganizowany dla
uczniów klas I-III był okazją do zapre-
zentowania swych aktorskich i scenicz-
nych umiejętności. W konkursie wystąpili
uczniowie reprezentujący poszczególne
klasy wcielając się w role gwiazd pio-
senki i estrady. Wszyscy występujący
otrzymali gromkie brawa. Największy ap-
lauz sali uzyskał Zespół "ABBA", w któ-
rym wystąpiły wszystkie
wychowawczynie klas I-III. Starsi ucznio-
wie podstawówki przygotowali wróżby i
zabawy. Gimnazjaliści zaś spędzili czas
na dyskotece, podczas której ćwiczono
wspólne pląsy i układy taneczne, a także
wróżono i raczono się słodkimi wypie-
kami. Podczas zabaw odbył się andrzej-
kowy turniej wiedzowy w ramach
WIELKIEGO PUNKTOWANIA, w którym
w szkole podstawowej zwyciężyły klasy
4a i 5b, a w gimnazjum 3gb. Nie byłoby
także Andrzejek w szkole bez pysznych
rogalików klasy 1ga, w których jak
zwykle można było odnaleźć wróżbę.

Trwają szkolne konkursy zorganizo-
wane przez Wielkopolskie Kuratorium
Oświaty, a już w najbliższych dniach ru-
szają eliminacje na szczeblu rejonowym.
Z ich wymaganiami będą zmagać się:
Magdalena Szneider z biologii, Martyna
Kosmalska i Mikołaj Kaliszewski z fizyki,

Martyna Kosmalska z geografii oraz Ka-
mila Matuszewska z języka polskiego. W
szkole podstawowej: Jakub Cugier, Mi-
chał Jędrzejczak, Zofia Potok i Weronika
Dobraś z języka polskiego oraz Jakub
Kociucki i Jędrzej Wróblewski z przyrody.
Czekamy na wyniki naszych najlepszych
matematyków, a wszystkim reprezen-
tantom życzymy powodzenia!

Jak zwykle o naszej szkole nie za-
pomniał, przy okazji swoich imienin,
święty Mikołaj. 6 grudnia wszyscy
uczniowie otrzymali życzenia i słodkie
pierniki. Ulubieniec dzieci odwiedził
wszystkie klasy, swoje nadejście sygna-
lizując dźwiękiem dzwonka. Za wsparcie
finansowe darczyńcy dziękujemy Radzie
Rodziców, a za serce i pamięć Świętemu
i jego śnieżynce!

Klasa III b, podobnie jak w roku
ubiegłym, przystąpiła do Konkursu Aka-
demii Misia Haribo. Tegoroczny konkurs
przewidywał przeprowadzenie zajęć,
podczas których uczniowie wspólnie
tworzą grę planszową. Istotą gry miało
być przedstawienie Układu Słonecznego
wraz z wyobrażeniem planety Misia Ha-
ribo. Przygotowana przez uczniów pod
kierunkiem wychowawczyni gra zdobyła
II miejsce i otrzymała w nagrodę telewi-
zor i odtwarzacz blue-ray oraz dekora-
cyjne naklejki ścienne.

Aura świąteczna już na początku
grudnia zapanowała w naszej szkole:
pojawiły się zimowe dekoracje na
wszystkich oknach, a na I piętrze stanęła
wielka choinka. Wokół niej w dni przed-
świąteczne można zakupić gwiazdkowe
upominki, dekoracje i wypieki, a podczas
przerw przyłączyć się do wspólnych
śpiewów świątecznych piosenek oraz
słuchania zimowych i gwiazdkowych
opowieści. Za piękne drzewko dzięku-
jemy serdecznie panu Witoldowi Sznei-
derowi, który nigdy nie skąpi nam swojej
życzliwości!

Z okazji zbliżającego się jubileu-
szu budynku naszej szkoły zwracamy
się z prośbą do byłych uczniów i in-
nych osób związanych z początkami
obecnego gmachu o wypożyczenie
fotografii, pamiątek, tarcz i innych ele-
mentów, które zostaną sfotografo-
wane lub skopiowane i wzbogacą
wystawę podczas uroczystości 27
stycznia 2012 roku. Z góry dzięku-
jemy!


