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Szkoła OsiecznaSzkoła Kąkolewo
* Ewelina Kmiecik (2ga) i Karol

Pawłowski (5a) zostali Mistrzami
Powiatu w Indywidualnych Bie-
gach Przełajowych.
* W ramach realizacji projektu

„W hołdzie Powstańcom Wielko-
polskim” przeprowadzono etap
szkolny konkursu Tobie, Polsko, ta
kropla krwi wrzącej. Rywalizowało
33 gimnazjalistów i 15 uczniów
Szkoły Podstawowej. Najwięcej
punktów zdobyły: Adrianna Maty-
siak (3ga), Paulina Bąk (1gb) i
Klaudia Piskorek (2gb), które re-
prezentowały Szkołę w etapie fina-
łowym rozegranym w Poznaniu.
* Odbył się pierwszy etap We-

wnątrzszkolnego Konkursu Wie-
dzy o Patronie Szkoły.
Przeprowadzono go na poziomie
trzech grup wiekowych, startowali
wszyscy uczniowie. Trzech z każ-
dej klasy, którzy uzyskali najwięk-
szą liczbę punktów, reprezentować
będzie swoich kolegów w dalszej
rywalizacji. Etap kolejny wymagać
będzie od uczestników nie tylko
wiedzy o wydarzeniach z lat 1918
– 1919, o ludziach w nich uczest-
niczących. Finałowe zmagania we
wszystkich grupach wiekowych
odbędą się w styczniu, tuż przed
Świętem Patrona Szkoły.
* Rozstrzygnięty został również

wewnątrzszkolny konkurs literacki
pt. „Powstańcze listy”. Zgodnie z
regulaminem należało napisać
dwa listy z czasów Powstania
Wielkopolskiego: w imieniu pow-
stańca do żony i dzieci lub do uko-
chanej, lub do matki. Należało
również przygotować drugi list –
odpowiedź. Wpłynęło 18 prac
(czyli 36 listów). Najwyżej oce-
nione zostały listy Darii Ratajsz-
czak (3gb), Jakuba
Jędrzychowskiego (6a), Matyldy
Hołogi (6b), Joanny Kosmalskiej
(2ga), Michaliny Skorupskiej (1gb),
Agnieszki Konopki (3ga), Marii
Magdaleny Lester ( 3gb). Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymają
najwyższe oceny z języka pol-
skiego, będą też nagrody książ-
kowe.
* 19 grudnia w godzinach wie-

czornych w patio Zespołu Szkół
wystawione zostały jasełka, czyli
misterium o narodzeniu Jezusa pt.
Jest taka noc.. Przygotowali je
uczniowie Szkoły Podstawowej,
których wsparli trzecioklasiści z
Gimnazjum. Zaproszeni rodzice i
goście wysłuchali także krótkiego
koncertu kolęd i piosenek o zimie.
* Grupa 35 osób objęta opieką

Stowarzyszenia POMOC oraz
świetlicy środowiskowej otrzymała

* Pierwsze tygodnie grudnia
upłynęły w atmosferze mikołajko-
wej. Jak co roku, najmłodsze klasy
odwiedził św. Mikołaj w stroju „do-
brego biskupa” i opowiedział dzie-
ciom, skąd wzięła się tradycja
obdarowywania bliskich, znajo-
mych i biednych w dniu 6 grudnia.
* Uczniowie klas czwartych

skierowali listy do „mikołajowych
biur” w Niemczech, które wspólnie
napisali podczas lekcji języka nie-
mieckiego. Niektórzy już otrzymali
odpowiedź, inni czekają z niecier-
pliwością na kartki i bajki pióra
Weihnachtsmannʼa, który jeszcze
nigdy nas nie zawiódł i od 10 lat
cieszy uczniów dowodami swojego
istnienia.
* 4 grudnia klasy 1a i 2b obej-

rzały przedstawienie zorganizo-
wane w MOK-u w Lesznie
„Mikołajkowe przedstawienie mu-
zyczne”, które wprowadziło naj-
młodszych w atmosferę
mikołajkowej tradycji. W drodze
powrotnej dzieci zwiedziły lesz-
czyńskie schronisko dla zwierząt,
któremu podarowały ponad 50 kg
karmy, zgromadzonej podczas
ogólnoszkolnej zbiórki, a także za-
kupionej z funduszy uzyskanych
podczas kiermaszu jesiennego.
* Zakorzenione w tradycji pol-

skiej zabawy andrzejkowe odbyły
się w naszej szkole w poszczegól-
nych grupach wiekowych. Klasy 1-
3 przygotowały mini - playback -
show, w którym zaprezentowały
repertuar dziecięcy i młodzieżowy.
W klasach wróżono i kosztowano
domowe wypieki. Z podobnym roz-
machem świętowali starsi ucznio-
wie, dla których samorządy
szkolne przygotowały „Kwadran-
sowy turniej miedzowy” oraz
wspólną dyskotekę.
* O Światowym Dniu Życzliwo-

ści pamiętało szkolne radio
„Węzeł”, które przygotowało na ten
dzień emblematy z uśmiechami
rozdawane podczas wszystkich
przerw. Znaczki i plakaty miały
przypomnieć wszystkim, że życz-
liwe słowa i uprzejmość jest nam
potrzebna każdego dnia.
* Coraz bardziej popularne

Święto Pluszowego Misia obcho-
dzono po raz drugi w dniu 25 listo-
pada. Wszystkie klasy
projektowały misia na drzwiach
swoich gabinetów oraz wykony-
wały zadania językowe. Dzięki
szkolnej rozgłośni usłyszeliśmy
opowieści związane z początkiem
pluszowej zabawki, a w ramach
akcji Cała Polska Czyta Dzieciom
odbyło się czytanie misiowych his-
torii w szkolnej bibliotece. Naj-

świąteczne paczki. Oprócz słody-
czy i owoców były w nich warto-
ściowe książki. Upominki pod
choinkę ufundowali: Urząd MiG w
Osiecznej, Przedsiębiorstwo KAN-
BUD z Kąkolewa, Stowarzyszenie
POMOC oraz Samorząd Uczniow-
ski Zespołu Szkół w Kąkolewie.

* Uczniowie klas I – III wyjeż-
dżali do Klubu Nenufar w Kościa-
nie, aby tam spotkać się ze św.
Mikołajem i wziąć udział w licznych
atrakcyjnych świątecznych konkur-
sach i zabawach. Jedną z nich
było dekorowanie pierników (na
zdjęciu).
* Adrianna Tycner zwyciężyła

na szczeblu powiatu w konkursie
„AIDS/HIV nie zna granic” i wzięła
udział w finale w Poznaniu.
* Stowarzyszenie POMOC

zgodnie z wieloletnią tradycją wy-
dało świąteczne pocztówki zapro-
jektowane przez uczniów.
Całkowity dochód z ich sprzedaży
przeznaczony zostanie na organi-
zację półkolonii.
* W Szkole odbył się kiermasz

ozdób świątecznych i książek pod
choinkę. Część dochodu ze sprze-
daży przeznaczona zostanie na
pomoc dzieciom z Konga.
* Ośmioro uczniów reprezento-

wało Szkołę w IV Powiatowym
Konkursie Piosenki Dziecięcej i
Młodzieżowej „Cantores” w Świę-
ciechowe.
Społeczność Zespołu Szkół

w Kąkolewie składa redakcji i
czytelnikom „Przeglądu Osiec-
kiego” bardzo serdeczne, pach-
nące świerkiem i piernikami,
dźwięczące kolędą i skrzące się
śniegiem życzenia świąteczne –
Radości, Miłości, Nadziei.

młodsi uczniowie przyodziali się w
tym dniu w stroje z emblematami
pluszaka, a także wykrawali i piekli
ciasteczka w kształcie niedźwiad-
ków, układali misie techniką or-
giami i zorganizowali wystawy
ulubionych przytulanek. Gimnazja-
liści natomiast wspólnie tworzyli
opowiadanie o bohaterze dnia.
* Zgodnie z propozycją Rady

Rodziców przy Zespole Szkół w
Osieczej trwa akcja odchudzania
szkolnych tornistrów; posiadacze
zbędnych egzemplarzy mogą
przekazać gabinetom przedmioto-
wym aktualnie obowiązujące pod-
ręczniki, z których uczniowie będą
mogli korzystać podczas lekcji.
Jednocześnie trwa zbiórka ksią-
żek, które można przekazać biblio-
tece szkolnej. W ten sposób
poszerzy się księgozbiór pod-
ręczny, który jest dostępny dla
wszystkich uczniów.
* W IX Szkolnym Konkursie Li-

terackim wyłoniono czterech zwy-
cięzców, których prace stały się
bazą scenariusza przestawienia
„Świąteczna rozróba”, które, jak co
roku, obejrzą mieszkańcy gminy
tuż przed gwiazdką. Ty razem wy-
brano prace: Karoliny Chlebowicz
(5a), Barbary Marciniak (3ga),
Klaudii Kosmalskiej (3gc) i Michała
Stępniewskiego (3gb). Wyróżnie-
nia otrzymali: Anna Sassek (3ga) i
Michał Sobański (3gb). Jak co
roku, autorzy prac zaproponowali
obsadę ról, a zabawne scenki
urozmaicają świąteczne piosenki i
kolędy, tym razem przy akompa-
niamencie muzyki „na żywo” w wy-
konaniu między innymi nauczycieli
i uczniów.
* Na wspólne kolędowanie w

dniu 26 grudnia o godzinie 15.00 w
klasztorze ojców franciszkanów
zapraszają dzieci z osieckiej
szkoły!
* 11 stycznia 2009 sztab WOŚP

omocy zaprasza wszystkich
mieszkańców gminy na kolejny
wielki finał. Od godziny 14.00 bę-
dziemy wspólnie bawić się w Miej-
sko-Gminnym Ośrodku Kultury w
Osiecznej. Organizatorzy przygo-
towują atrakcje dla dzieci i doro-
słych: koncerty, aukcję, loterię oraz
sprzedaż wypieków. Zapraszamy!


