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Szkoła Osieczna Szkoła Kąkolewo
„Przygody Kubusia”, „Interne-

towa pułapka” oraz „Bumerang” to ty-
tuły inscenizacji o tematyce
profilaktycznej, obejrzanych przez
poszczególne grupy wiekowe
uczniów szkoły. Teatr KURTYNA po-
ruszył w nich problem przemocy i
uzależnień związanych z internetem.

Wizytą w Urzędzie Marszałkow-
skim w Poznaniu zakończyły się
prace w ramach projektu „Budujemy
obywatelską Wielkopolskę”, realizo-
wanego od września we współpracy
z leszczyńską fundacją Odzew. Wy-
cieczka – nagroda za wysiłek – roz-
poczęła się w Puszczykowie w
Muzeum Arkadego Fiedlera.

Z okazji Święta Wolontariatu
grupa uczniów przyjęła zaproszenie
fundacji Odzew na obchody i podsu-
mowanie działalności w kończącym
się roku kalendarzowym. W gronie
przedstawicieli wszystkich pokoleń
wręczono dyplomy uczestnictwa w
projekcie „Budujemy obywatelską
Wielkopolskę”.

Zakończył się projekt edukacyjny
„Dbam o swoje zdrowie” zorganizo-
wany przez najmłodszych uczniów
naszej szkoły. Celem projektu było
promowanie zdrowego odżywiania.
Wszystkie klasy stanęły na wysoko-
ści zadania i przygotowały się do
zdrowego tygodnia znakomicie. Ko-
lorowemu tygodniowi towarzyszył
kiermasz warzyw, owoców i przetwo-
rów. 

Z okazji urodzin pluszowego
misia, biblioteka szkolna zaprosiła
najmłodszych uczniów do wspólnego
świętowania. Dzieci poznawały misie
będące bohaterami książek i filmów
dla dzieci, wyklejały w zeszytach
misie z papierowych kółek origami,
uczyły się piosenki z filmu o przygo-
dach Kubusia Puchatka i zajadały
tort w kształcie misia.

Wyczekiwane przez uczestników
i organizatorów dorocznych obcho-
dów Dnia Języków Obcych „targi ję-
zykowe” należy zaliczyć do udanych.
Uczniowie starszych klas szkoły pod-
stawowej mogli przetestować swe
umiejętności językowe, biorąc udział
w rozmowach tematycznych przygo-
towanych przez gimnazjalistów.

W czwartek, 29 listopada odbyły
się andrzejki. Zabawom tanecznym
towarzyszyły wróżby, a także rywali-
zacje i konkursy. Podczas zabaw
podsumowano jesienny konkurs pla-
styczny dla najmłodszych. W klasach
pierwszych I miejsce zajęli: Z. Szcze-
pańska i W. Pierzynowska, II miejsce
A. Grzędziachowski i K. Paluszkie-
wicz, III miejsce P. Nolbrzyk i B.
Szydłowska. W klasach drugich lau-
reatami I miejsca zostali: J. Okupni-
czak, B. Zadorożna, II miejsca I.
Chudziński i D. Homski, III miejsca K.
Idkowiak i J. Kuśnierek. W klasach
III: I miejsce A. Wróblewska i J. Kuś-
nierek, II miejsce M. Mikołajczyk i D.
Hoffmann oraz III miejsce Z. Szy-
mańska i A. Kaźmierczak. 

Dzięki pomysłowości gimnazja-
listów z klas II najmłodsi uczniowie
spędzili długie przerwy na wesołej i

twórczej zabawie. Zajęcia oparto na
tematyce polskich tradycji ludowych,
a cykl zadań rozpoczęto od pozna-
wania strojów ludowych. Dla autorów
kolorowanek gimnazjaliści przygoto-
wali słodkości, a w nagrodę kolejna
długa przerwa upłynęła w „szkolnym
kinie” – wyświetlono bajki z serii
„Pyza na polskich dróżkach”. 6 grud-
nia zaś grupa wcieliła się w „między-
narodowych Mikołajów”. Wszystkie
klasy z pomocą gimnazjalnych opie-
kunów napisały listy do Mikołaja.
Szkołę zaszczycał swą obecnością
święty Mikołaj, który, dzięki rodzinie
państwa Nowackich oraz pomocy
siostry Cyryli odwiedził wszystkie
klasy, obdarowując je dobrym sło-
wem i słodyczami. 

Zakończył się etap szkolny Wo-
jewódzkich Konkursów Przedmioto-
wych. Do rywalizacji na szczeblu
rejonowym przestąpią: w Konkursie
Humanistycznym Szkół Podstawo-
wych – A. Dudziak, J. Cugier, M. Ję-
drzejczak, A. Grobelna i J.
Szczepańska; w Konkursie Przyrod-
niczym Szkół Podstawowych – M.
Śląski, M. Lasik, H. Hoffmann i J.
Szczepańska. W Konkursie Języka
Polskiego Gimnazjum – M. Skrobała,
E. Biała, A. Wawrzyniak. S. Skrzy-
pek, J. Jędrzejczak, J. Strzelczyk i W.
Lorkiewicz. W Konkursie Historycz-
nym – A. Wawrzyniak, w Konkursie
Matematycznym – T. Śląski i H. Niw-
czyk, w Konkursie Języka Angiel-
skiego J. Stępniewska, w Konkursie
Fizycznym – J. Jędrzejczak. Znamy
już jedną uczestniczkę Finału Woje-
wódzkiego, którą będzie Elżbieta
Biała.

Na przełomie listopada i grudnia
rozegrano turnieje tenisa stołowego
o Mistrzostwo Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum. Aktualni mistrzowie to:
Mirella Wróblewska i Andrzej Skiba z
SP, Angelika Krajs i Michał Sassek z
gimnazjum. Ogółem do rozgrywek
stanęło 27 tenisistów.

Dziewczęta z podstawówki bar-
dzo dobrze rozpoczęły rozgrywki
siatkarskie w ramach Mistrzostw Po-
wiatu Leszczyńskiego. W pierwszym
turnieju eliminacyjnym okazały się
bezkonkurencyjne. Wygrały dwa
mecze z drużynami z Kąkolewa i z
SP nr 10 w Lesznie. Kolejny turniej
decydujący o awansie do finału od-
będzie się w Kąkolewie 7 stycznia.
Skład reprezentacji: Z. Potok, L.
Dworacka, M. Skorczyk, N. Niwczyk,
A. Dudziak, Z. Harendarz, H. Hof-
fman, M. Wróblewska, M. Ratajczak,
P. Wilk. 

13 listopada uczniowie klas I - III
obejrzeli na szkolnej scenie spektakl
teatralny przygodowany na podsta-
wie baśni Carlo Collodiego pt. "Pino-
kio"; przez aktorów Studia Małych
Form Teatralnych, Scenografii i Re-
żyserii ART-RE z Krakowa. W czasie
przedstawienia aktorzy zapraszali na
scenę małych widzów, aby razem z
nimi współtworzyć spektakl.

14 listopada uczniowie klas II i III
Gimnazjum na scenie gostyńskiego
Ośrodka Kultury "Hutnik" obejrzeli
spektakl pt. "Balladyna", który przy-
gotowali aktorzy Narodowego Teatru
Edukacji im. Adama Mickiewicza z
Wrocławia. 

15 listopada w Miejskim Ośrodku
Kultury w Lesznie uczniowie klas IV-
VI poznali teatralną wersję "Sposobu
na Alcybiadesa" Edmunda Niziur-
skiego. Aktorzy Narodowego Teatru
Edukacji im. Adama Mickiewicza z
Wrocławia przez 70 minut bawili pub-
liczność. 

We wtorek 20 listopada ucznio-
wie klas IV – VI i gimnazjaliści
uczestniczyli w przedstawieniach
profilaktycznych. Uczniom Szkoły
Podstawowej zaprezentowano spek-
takl pt. „Niemy krzyk”, a gimnazjalis-
tom „Bumerang”. „Niemy krzyk”
poruszał problemy przemocy w ro-
dzinie, samotności i braku tolerancji.
Spektakl „Bumerang”, który obejrzeli
gimnazjaliści, poruszał temat godno-
ści człowieka i szacunku wobec in-
nych. 

Szkoła bierze udział w XIII AKCJI
GÓRY GROSZA. Od 26 listopada do
7 grudnia Towarzystwo NASZ DOM
pod patronatem Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej we wszystkich szko-
łach i przedszkolach całej Polski
prowadzi zbiórkę pieniędzy na rzecz
dzieci z domów dziecka. Akcji przy-
świeca hasło „Razem możemy wię-
cej”. Pamiętajmy, jeden grosz znaczy
niewiele, ale Góra Grosza ma moc.
Zachęcamy do aktywnego zbierania,
bo warto pomagać. O tym, ile udało
nam się zebrać, poinformujemy po
10 grudnia, gdy skarbnicy klasowi
rozliczą się ze skarbnikiem SU.

29 listopada uczniowie klas IV-VI
SP i gimnazjaliści bawili się na dys-
kotece andrzejkowej. Godzinę

wcześniej większość klas zorganizo-
wała spotkania, podczas których, za-
jadając się wypiekami mam i babć,
wróżyli przyszłość. Samorząd
Uczniowski zadbał nie tylko o dobrą
muzykę, ale również o atrakcyjne
przerywniki. Zainteresowaniem cie-
szyły się wybory Katarzyny i Andrzeja
Roku. Uczniowie klas młodszych ba-
wili się na andrzejkach w terminach
wyznaczonych przez wychowawczy-
nie.

23 listopada klasy IIa, IIIb i IIIc
spędziły w Szkole więcej godzin niż
zwykle, bo dla zwycięzców konkursu
na najładniejszy stroik z dyni Samo-
rząd Uczniowski zorganizował popo-
łudnie filmowe. Wszyscy uczniowie
zgromadzili się w sali, która zamie-
niła się w kinową. Na stolikach znaj-
dowały się – zdaniem wielu osób
niezbędne podczas oglądania - pa-
luszki, popcorn i soki. Kiedy dzieci
zajęły swoje miejsca, członkowie Sa-
morządu przywitali małych gości oraz
ich wychowawczynie. Film pt. „Jak
ukraść księżyc?” przypadł dzieciom
do gustu. Na koniec uczniowie sta-
nęli do pamiątkowej fotografii. 

9 listopada w naszej Szkole, w
związku z przypadającym dwa dni
później dniem św. Marcina, sprzeda-
wano rogale marcińskie. Wypieki za-
kupił Samorząd Uczniowski.

Uczniowie klas I a, I b i III c wraz
z wychowawczyniami udali się do za-
kładu St. Martin Glass w Krzywiniu,
gdzie przyglądali się, w jaki sposób
powstają bombki choinkowe. Wizyta
w krzywińskiej wytwórni bombek
sprawiła, że dzieci już poczuły magię
zbliżających się świąt i niecierpliwie
czekają na wspólne strojenie klaso-
wych choinek.

4 grudnia grupa uczniów z klas IV
Szkoły Podstawowej pod opieką D.
Domagały i M. Sowińskiej uczestni-
czyła w nietypowej lekcji w Muzeum
Okręgowym w Lesznie. Zajęcia przy-
gotowała i prowadziła M. Gniaz-
dowska. Tematem spotkania były
polskie i wielkopolskie zwyczaje
związane z okresem adwentu i świąt
Bożego Narodzenia. Spotkanie z his-
torią i tradycją zakończyło się wspól-
nym malowaniem gipsowych figurek. 


