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Szkoła Osieczna Szkoła Kąkolewo
W Szkole obchodzony był Mię-

dzynarodowy Dzień Praw Dziecka.
Samorząd Uczniowski uznał, że
każdy powinien znać nie tylko
swoje obowiązki, ale również
prawa. M. Błocian i W. Spławska
wykonały tematyczny plakat z ha-
słami "Nie ma dzieci, są ludzie",
"Dziecko to także człowiek, tylko że
jeszcze mały". Prawa dzielą się na:
osobiste, umożliwiające rozwój
dziecka, socjalne, ekonomiczne. 

35 zuchów pod opieką druhen
A. Śmiejczak i S. Pietrowicz na
dwudniowym biwaku świętowało 5.
rocznicę istnienia gromady zucho-
wej Zwinne Wiewiórki. 13 zuchów
złożyło obietnicę zuchową. Wie-
wiórki musiały wykazać się wiedzą
i sporymi umiejętnościami. Po zali-
czeniu wszystkich prób kandydaci
złożyli obietnicę w obecności druha
W. Jędrzejczaka - członka Hufca
Leszno, rodziców i współkolegów.
Otrzymali legitymacje, znaczek
zucha, chustę i pierścień. Całość
uwieńczył słodki poczęstunek. Wie-
czór zaskoczył dzieci zajęciami w
terenie. Zaopatrzeni w latarki, idąc
polnymi drogami, poszukiwali drogi
do miejsca zakwaterowania. Były
też zabawy, zagadki, piosenki i
pląsy. Na koniec zuchy otrzymały
pamiątkowe plakietki i upominki. 

Z 20 na 21 listopada Samorząd
Uczniowski zorganizował Noc Fil-
mową dla gimnazjalistów. Zapro-
szeni zostali także absolwenci,
którzy kiedyś należeli do SU.
Wszyscy obecni wzięli udział w in-
tegracyjnej zabawie w kalambury i
zgadywanki. Zwycięzcy zostali
zwolnieni z obowiązku sprzątania,
co rano okazało się wielką na-
grodą. Na kolację była pizza.
Wybór filmów zapewnił wiele emo-
cji: nieco strachu, salwy śmiechu,
łzy wzruszenia. Podczas przerw
serwowano przekąski oraz herbatę
bądź kawę. O północy w sali gim-
nastycznej najbardziej wytrzymali
grali w siatkówkę i koszykówkę.
Nocne oglądanie filmów zakoń-
czyło się około 6:30. Uczniowie po-
sprzątali patio i podziękowali za
opiekę paniom: C. Glapiak, A. Po-
prawskiej, S. Walenciak i M. Po-
prawskiej, a za organizację Nocy
Filmowej Zarządowi Samorządu
Uczniowskiego. 

24 listopada wszyscy uczniowie
klasy II c - podopieczni Ewy Ła-
pawy - wystąpili na szkolnej scenie.
Przygotowaną przez nich część ar-
tystyczną obejrzeli rodzice i dziad-
kowie oraz uczniowie klas I - IV
Szkoły Podstawowej. Drugoklasiści
zaśpiewali "Sen o Poznaniu", za-
tańczyli popularny dawniej w Wiel-
kopolsce taniec chodzony i
wystawili "Legendę o poznańskich
koziołkach". Mieli starannie przygo-
towane stroje. Wysiłek włożony w
przygotowanie przedstawienia oraz
ujawnione talenty publiczność na-

grodziła brawami.
Troszcząc się o tradycję, 25 lis-

topada uczniowie obchodzili imie-
niny Andrzeja. Z okazji andrzejek
Samorząd Uczniowski zorganizo-
wał dyskotekę szkolną. Poprzedziły
ją spotkania niektórych klas w sa-
lach, gdzie uczniowie próbowali
poznać swoją przyszłość. Nie za-
brakło tradycyjnego lania wosku.
Uczniowie doskonale się bawili,
chętnie tańczyli i uczestniczyli w
zabawie w "gorące krzesła'', której
zwycięzca otrzymywał nagrodę -
dzień bez pytania.

30 listopada odbyły się otrzę-
siny klas pierwszych SP. Pięknie
przebrane kotki (z wychowawczy-
niami) zaprezentowały swoje stroje
i przedstawiły przygotowane pio-
senki i wierszyki. Uczniowie klas I
a, b, c brali udział w różnych kon-
kurencjach np. pili mleko, sok z cyt-
ryny, skakali w workach na śmieci.
Panie miały za zadanie odgadnąć,
który z kotków miauczy za ich ple-
cami. Na koniec powtórzyli za pro-
wadzącymi - K. Ratajczak i M.
Woźniakiem - słowa przysięgi. Do-
stali mały upominek i zostali oficjal-
nie przyjęci przez uczniów do ich
grona.

W dniach 18 - 20 listopada od-
były się w Szkole Dni Niemieckie
dla klas IV - VI i gimnazjalistów.
Każda klasa przygotowała gazetkę
o jesieni, na drzwiach pojawiły się
powitania i pożegnania oraz infor-
macja, jaki dzień jest obchodzony.
Na parterze wystawiono klasowe
plakaty przedstawiające sylwetki
znanych Niemców, zabytki tego
kraju, niemieckie kluby piłkarskie i
informacje historyczne. Osoby
chętne brały udział w wewnątrz-
szkolnych konkursach leksykalno -
gramatycznych, Konkursie Pięk-
nego Czytania wierszy oraz przy-
gotowały prezentacje
multimedialne na temat zabytków
Niemiec lub innych ciekawostek.
Wielu uczniów wzbogaciło swoją
wiedzę nie tylko z języka niemiec-
kiego, ale także o naszych zachod-
nich sąsiadach. 

28 listopada w bibliotece szkol-
nej odbyły się zajęcia w ramach
programu Ministerstwa Edukacji
Narodowej "Książki naszych ma-
rzeń". Wzięli w nich udział ucznio-
wie klasy IIIa z M. Suszek. Dzieci
wysłuchały fragmentów książek:
"Magiczne drzewo" A. Maleszki,
"Wilcza księżniczka" C. Constable
i "Babcia na jabłoni" M. Labe. Na
zajęciach edukacji polonistycznej
redagowały biogramy autorów i
streszczały poznane fragmenty
utworów, a na edukacji plastycznej
wykonywały do nich ilustracje.
Uczniowie z niecierpliwością cze-
kają na kolejne spotkanie, które po-
święcone będzie "Przygodom
Mikołajka".

Z okazji Dnia Języków Obcych
odbyły się w szkole targi językowe,
zorganizowane według sprawdzonej
przez kilka lat zasady "niech każdy
kogoś uczy". Uczniowie gimnazjum
przygotowali stoiska, przy których ich
młodsi koledzy z klas 4 - 6 szkoły
podstawowej mogli sprawdzić swoje
umiejętności w zakresie języka an-
gielskiego i niemieckiego. Ustalone
wcześniej tematy zostały przećwi-
czone podczas lekcji języków obcych,
stanowiska gimnazjalistów natomiast
miały stworzyć przyjazną i przystępną
formę inscenizacji sytuacji wziętych z
życia. Klienci targów zbierali punkty
na specjalnych kartach, za co w re-
zultacie mogli otrzymać ocenę. Gim-
nazjaliści nie zapomnieli o twórczym
zagospodarowaniu czasu oczekują-
cych w kolejkach uczniów oraz o
słodkich niespodziankach dla wszyst-
kich uczestników. I choć w tego ro-
dzaju procesie dydaktycznym
nauczyciel był tylko obserwatorem,
prawdziwą lekcję przeszli zarówno
egzaminowani jak i egzaminujący. 

W ramach współpracy ze stowa-
rzyszeniem "Muzyka dla wszystkich"
wolontariusze szkolnego Koła prze-
prowadzili zbiórkę przyborów szkol-
nych na rzecz Domu Dziecka w
Lesznie. Zebrano pokaźną ilość ze-
szytów, bloków, przyborów piśmienni-
czych i kolorowych akcesoriów
potrzebnych w szkole i podczas zajęć
rozwijających zainteresowania. Sto-
warzyszenie skierowało szczególne
podziękowania do uczniów oraz nau-
czycieli koordynujących akcją w
szkole, a już wkrótce grupa uczniów
weźmie udział w kolejnej aktywności
międzypokoleniowej: dzieci i seniorzy
tworzą wspólnie ozdoby świąteczne. 

10 listopada był szczęśliwym
dniem dla reprezentacji strzelców z
gimnazjum. Po wielu treningach na
strzelnicy w szkole w Osiecznej i na
strzelnicy LOK w Lesznie nasza dru-
żyna zdobyła II miejsce i otrzymała
srebrne medale. Dodatkowo Mikołaj
Juskowiak zajął II miejsce indywi-
dualnie w konkurencji karabinu spor-
towego, Bartosz Basiak III miejsce w
konkurencji karabinu pneumatycz-
nego oraz II miejsce w dwuboju strze-

leckim. Łukasz Tusień i Kamil Kubera
to również członkowie srebrnej dru-
żyny. Łukasz Tusień został złotym
medalistą w Mistrzostwach Powiatu
Kościańskiego w strzelaniu z kara-
binu pneumatycznego. Gratulujemy
podopiecznym Wojciecha Pieczyń-
skiego. 

25 listopada na całym świecie ob-
chodzony jest Dzień Pluszowego
Misia - święto ulubionej zabawki
wszystkich dzieci, która wymyślona
została w 1902 r. przez sklepikarza z
nowojorskiego Brooklynu, Morrisa
Mitchoma. Z inicjatywy Edyty Nitec-
kiej 113 urodziny maskotki święto-
wano również w naszej szkole.
Tradycyjnie już najmłodszych
uczniów zaproszono z tej okazji do
biblioteki szkolnej, gdzie poznawali
historię powstania maskotki, "misio-
wych" bohaterów książek i filmów dla
dzieci, a także upodobania niedźwie-
dzi żyjących w naturze. Wizyta w bib-
liotece stała się też okazją do złożenia
życzeń solenizantowi oraz sesji zdję-
ciowej z pluszowymi ulubieńcami. Do
obchodów święta przyłączył się rów-
nież Samorząd Uczniowski szkoły
podstawowej, który przygotował dla
wszystkich łasuchów iście "misiowy"
poczęstunek.

Reprezentacja siatkarska dziew-
cząt ze szkoły podstawowej pod
opieką Doroty Pieczyńskiej wzięła
udział w turnieju eliminacyjnym do fi-
nału Mistrzostw Miasta i Powiatu. W
tych rozgrywkach nasz zespół zmie-
rzył się z dziewczętami ze Szkoły
Podstawowej nr 7 i z klasy sportowej
ze Szkoły Podstawowej nr 9. Osiec-
kie siatkarki spisały się bardzo dobrze
zajmując I miejsce, czego im ser-
decznie gratulujemy! 

W oczekiwaniu na wizytę Mikołaja
klasy 4b i 6a spędziły wspólne popo-
łudnie i noc na integracji w Szkolnym
Schronisku Młodzieżowym "Morena".
O zmroku grupa wyprawiła się szla-
kiem ciekawych miejsc naszego
miasteczka. Uczniowie starszej klasy
oprowadzili młodszych, przekazując
najistotniejsze informacje o osieckim
zamku, wiatrakach, tablicach pamiąt-
kowych i świątyniach. Po długim spa-
cerze grupy przygotowały pomysłowe
kanapki. Wieczorem odbyły się zaję-
cia w grupach, z których największym
powodzeniem cieszyła się gra "Jun-
gle speed", w której liczyła się szyb-
kość i spostrzegawczość jej
uczestników oraz szycie filcowych
choinek z bombkami z guzików. Rano
uczniowie znaleźli pod choinkami ka-
lendarze adwentowe - podarunek od
wychowawców.

W poniedziałek św. Mikołaj odwie-
dził najmłodszych uczniów naszej
szkoły. Jak zawsze opowiedział dzie-
ciom swoją historię i obdarował upo-
minkami. Podczas wspólnego
spotkania w kąciku zabaw odbyła się
pierwsza próba śpiewania kolęd i
pastorałek. 


