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Szkoła i Przedszkole
Świerczyna

17 listopada odbył się w szkole przedostatni już koncert zorganizo-
wany przez Stowarzyszenie "Muzyka dla wszystkich". Tym razem ucznio-
wie mieli okazję posłuchać brzmień oraz zobaczyć różne rodzaje gitar -
klasyczną, akustyczną i elektryczną. Wysłuchali kilku utworów muzyki po-
ważnej granych na kontrabasie, skrzypcach, organach i klarnecie. Domi-
nik Schulz podziękował uczniom, rodzicom i nauczycielom za włączenie
się w zbiórkę przyborów szkolnych dla podopiecznych domu dziecka. Na
zakończenie spotkania trzech śmiałków wzięło udział w quizie muzycz-
nym.

22 listopada przedszkolacy uczestniczyli w III Turnieju Piłkarskim o Pu-
char Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna "Przedszkolak 2015". Nasze
przedszkole było reprezentowane przez ośmiu zawodników: Kamilę Ła-
godę, Biankę Krauze, Zosię Kasperską, Michalinę Skrzypczak, Mateusza
Jenczaka, Filipa Jurczyńskiego, Jakuba Łagodę i Kamila Wojciechow-
skiego. Ostateczne nasza drużyna zajęła II miejsce. Do zawodów przed-
szkolaków przygotowywali: Maria Ratajczak i Sebastian Łagoda. 

25 listopada w przedszkolu obchodzono Święto Pluszowego Misia. W
tym dniu dzieci przyniosły swoje ulubione pluszaki, z którymi wesoło ba-
wiły się przy muzyce. Poznały również historię powstania pierwszej mi-
siowej maskotki - Kubusia Puchatka i obejrzały film z jego udziałem.
Wielką niespodziankę sprawił przedszkolakom gość specjalny - kuzyn Ku-
busia, który zatańczył z dziećmi, udzielił wywiadu i obdarował wszystkich
misiowymi przysmakami. 27 listopada do przedszkola przybył Miś ze Sto-
warzyszenia Oliwskie Słoneczko, który również bawił się z dziećmi, po-
darował im książeczki oraz płytę z bajkami pt. "Słoneczna Kraina",
czytanymi przez znanych i lubianych artystów.

Koniec listopada to okres tradycyjnych andrzejek. W przedszkolu były
wróżby oraz wesołe zabawy z udziałem rodziców. Również uczniowie klas
I - III przeżyli dzień pełen magii, wróżb i tańca przy dźwiękach znanych
przebojów. Pierwszoklasiści lali wosk i z zastygniętych form odczytywali
swoją przyszłość. Każdy mógł poznać imię swojego przyszłego wy-
branka/wybranki, sprawdzić, czy jego marzenia się spełnią. Dziękujemy
wszystkim rodzicom za pomoc w organizacji tej imprezy. Uczniowie klas
IV - VI bawili się na andrzejkowej dyskotece.

W związku z tym, że Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej, ucznio-
wie klas I - III postanowili poznać u źródeł tajemnicę powstawania trady-
cyjnej ozdoby związanej z tymi świętami - bombki. W dniu 27 listopada
pojechali do fabryki bombek w Krzywiniu - Firmy St. Martin Glass s. c. Pod
opieką przewodnika zwiedzili zakład. Poznali etapy powstawania bombki.
Przekonali się, że praca przy produkcji tych ozdób wymaga nie tylko ta-
lentu, ale przede wszystkim ogromnej cierpliwości. Na pamiątkę pobytu w
fabryce każdy uczestnik wycieczki otrzymał piękną bombkę z własnym
imieniem.

W tym samym dniu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Osiecznej
odbył się Powiatowy Konkurs Talentów, którego organizatorem było Sto-
warzyszenie "Muzyka dla wszystkich". Konkurs podzielono na trzy kate-
gorie wiekowe: klasy I - III, klasy IV - VI i gimnazjum oraz dwie kategorie
tematyczne: śpiew i kategoria otwarta. Naszą szkołę reprezentowali: Ma-
rianna Dutka i Artur Paizert z klasy I, Jessica Nowak z klasy III, Maciej An-
drzejewski z klasy IV, Jakub Kolańczyk i Nikodem Baer z klasy V, Daria
Apolinarska i Julia Lis z klasy VI. Dziewczyny zaprezentowały swoje umie-
jętności wokalne, natomiast chłopcy wybrali grę na instrumentach. Wśród
naszych wokalistek Marianna zajęła I miejsce z piosenką "Laleczka z sa-
skiej porcelany", Daria III miejsce za utwór "Żeby Polska była Polską", a
Julka wyróżnienie za "Nie patrzę w dół". Wśród instrumentalistów na I
miejscu uplasował się Jakub, wykonując na akordeonie utwór "Złoty ko-
gucik". Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz
słodki upominek, a laureaci i osoby wyróżnione - nagrody (karnety na
basen i książki).

Od początku roku szkolnego nasza szkoła uczestniczy w ogólnopol-
skim konkursie WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW, którego głównym celem
jest rozwijanie i promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Ucznio-
wie wypożyczają książki z listy konkursowej, czytają je, a następnie roz-
wiązują odpowiedni test. Za każdy prawidłowo wypełniony formularz
uczeń otrzymuje jedną sprawność czytelniczą. Każdy czytelnik, który
uzyska co najmniej dziesięć sprawności, może przystąpić do testu kwali-
fikacyjnego, dającego szansę na udział w półfinałach wojewódzkich. Ży-
czymy miłej lektury i samych sukcesów.

Nauczycielki Zespołu Szkół w Osiecznej: Agata Szczepańska,

Monika Triller i Maria Jekel, zorganizowały po raz kolejny w kre-

sie przedświątecznym wyjazd do Niemiec - do brandenburskiego

miasteczka Cottbus, gdzie jarmark bożonarodzeniowy jest trady-

cją od wielu pokoleń. Słoneczna pogoda pozwoliła 54 uczestni-

kom zwiedzić miasto, przejść wzdłuż granicy dawnych murów

obronnych oraz pobawić się w parku nad Sprewą. Cel wyprawy

ziścił się na głównym rynku oraz w uliczkach wypełnionych kra-

mikami z aromatycznymi prażonymi orzechami, owocami obla-

nymi czekoladą i lukrem, pieczonym na ogniu łososiem i struclą

z bakaliami. Można było posłuchać świątecznych piosenek i obej-

rzeć scenki z tradycyjnych bajek. Najmłodsi fotografowali się z

Mikołajem i otrzymali od niego skarpetę z łakociami. Chętni wzięli

udział w warsztatach plastycznych w drewnie i scrapbookingu.

Miłośnicy diabelskiego młyna obejrzeli miasto z wysokości. Do

skrzynki Mikołaja zaś trafiły listy uczniów. 

Rada Sołecka Kątów zorganizowała zabawę andrzejkową. Na za-

proszenie pozytywnie odpowiedziało czterdzieści par. Do tańca

przygrywał zespół "Vivat Family". Nie zabrakło też pysznego je-

dzenia. Tę ostatnią przedadwentową noc przybyli spędzili wesoło

i radośnie. 


