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Święto pluszowego misia - ulubio-
nej maskotki dzieci obchodzone było w
naszej szkole przez 2 dni, w czwartek,
25. oraz piątek, 26. listopada. Do
biblioteki szkolnej zawitały maluchy z
najmłodszej grupy wiekowej wraz ze
swoimi ukochanymi pluszakami. Ogło-
szono konkurs na "Misia Maksymal-
nego", śpiewano misiowe piosenki,
zajadano się owocami w galaretce i na
patyku, a przede wszystkim dzieci zdo-
bywały nowe wiadomości na temat mi-
siów książkowych i filmowych oraz tych
żyjących w przyrodzie. W tym roku bo-
haterami pogadanek były: miś koala,
niedźwiedź polarny oraz niedźwiedź
grizzly. Nabytą wiedzę sprawdzono w
formie konkursów. Za poprawne odpo-
wiedzi można było otrzymać zakładkę
do książki. Uczestnicy zajęć otrzymali
też kolorowanki z misiem oraz teksty
piosenek, których się uczyli. Dla
uczniów starszych ogłoszono konkurs
dotyczący polskich miast, które w
swoim herbie mają niedźwiedzia.

Dla podtrzymania tradycji w czwar-
tek 25 listopada wszystkie grupy wie-
kowe bawiły się na zabawach
andrzejkowych. Najmłodsze klasy prze-
żyły wspólny balik, tym razem w
„śmiesznym nakryciu głowy”. Królowały
zabawne peruki i ręcznie wykonane
czapki.

Klasy IV-VI przygotowały słodkie
przyjęcia oraz wróżby i zabawy an-
drzejkowe. Nie zabrakło tańców i wie-
czorowych kreacji. Gimnazjaliści
tańczyli na wspólnej dyskotece prowa-
dzonej przez dj-ów z klasy 2gb.

Samorządy obu szkół przygotowały
dla starszych uczniów podstawówki
oraz młodzieży gimnazjalnej JE-
SIENNY TURNIEJ WIEDZOWY, w któ-
rym dominowały zadania logiczne oraz
zabawy twórcze. Wyniki zostaną włą-
czone do klasyfikacji WIELKIEGO
PUNKTOWANIA.

Mikołaj w szkole
6 grudnia, jak co roku, wszystkie

klasy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Osiecznej odwiedził święty Mikołaj.
Uczniowie odświeżyli swoje wiadomo-
ści na temat życia biskupa z Mirry, a na
zakończenie wizyty zajadali sprezento-
wane słodycze. Najmłodsi dla uczcze-
nia imienin Mikołaja nosili tego dnia
czerwone czapki, wykonali pamiątkowe
fotografie i ubierali choinki w klasach.

Podczas lekcji języków obcych dzieci
pisały listy do wielkiego darczyńcy i
uczyły się okolicznościowych wierszy-
ków. Klasy czwarte odwiedził specjalny
gość – listonosz, który uroczyście ode-
brał listy zaadresowane do biura Miko-
łaja w Niemczech. Ponadto tego dnia w
klasach częstowano łakociami, a także
raczono się zdrowymi sokami wyciśnię-
tymi z pomarańczy. Niespodziankę dla
wszystkich uczniów przygotowało
szkolne radio Węzeł, ukrywając w bu-
dynku szkoły różnokolorowe gwiazdki.
Skuteczni poszukiwacze mogli wymie-
nić gwiazdkę z rozwiązanym zadaniem
na sympatyczny upominek.

Od kilku tygodni funkcjonuje nowa
strona internetowa Zespołu Szkół w
Osiecznej. Właśnie roztrzygnięto kon-
kurs na banner strony internetowej na-
szej szkoły. W konkursie wzięło udział
dziewięcioro uczniów, którzy w wyzna-
czonym terminie przesłali swoje prace.
Komisja konkursowa przyznała główną
nagrodę Jasonowi Kraszewskiemu z
klasy III Gb. Ponadto przyznano wyróż-
nienia Mikołajowi Kaliszewskiemu, Zofii
Płóciniczak, Alicji Sawickiej, Judycie
Miedziaszczyk, Kacprowi Niteckiemu i
Marcie Rosik. Uroczyste podsumowa-
nie konkursu i wręczenie nagrody głów-
nej ufundowanej przez Dariusza Bojka
odbędzie się 22 grudnia. Nagrodzony
banner już można oglądać na naszej
stronie. Gratulujemy laureatowi i dzię-
kujemy fundatorowi głównej nagrody.

W tegorocznym konkursie matema-
tycznym "Alfik" wzięło udział 28
uczniów gimnazjum. Zadania nie były
łatwe, zaś wyniki będą znane za sie-
dem tygodni. Wszystkim uczestnikom
konkursu życzymy powodzenia.

Już po raz dziesiąty krótko przed
świętami Bożego Narodzenia spo-
łeczność szkolna oraz mieszkańcy
gminy będą mogli uczestniczyć w
spektaklu gwiazdkowym opartym na
scenariuszach autorstwa uczniów. Z
okazji okrągłego jubileuszu zostaną
pokazane najciekawsze scenki ostat-
niej dekady. Również wśródmłodych
aktorów i wykonawców piosenek po-
jawią się nasi absolwenci. Na spek-
takl zapraszamy w środę 22 grudnia
o godz. 18.30.

18 listopada aktorzy z białostoc-
kiego Studia Artystycznego MASKA
wystawili w Szkole „Antygonę” Sofo-
klesa. Spektakl obejrzeli wszyscy gim-
nazjaliści, gdyż ten dramat jest lekturą
obowiązkową.

19 listopada uczniowie klas IVa,
IVb, Va i Vb pod opieką wychowawczyń
pojechali do poznańskiego Multikina,
aby obejrzeć najnowszą wersję przy-
gód Harrego Pottera. Film pt. „Harry
Potter i insygnia śmierci” bardzo im się
podobał.

23 listopada uczniowie klas 3ga i
3gb z paniami A. Poprawską i E. Kos-
malską pojechali do Leszna, aby w Ga-
lerii Sztuki Muzeum Okręgowego
obejrzeć wystawę pt. „Malarstwo pol-
skie XIX/XX w. o tematyce wiejskiej”.
Piękne obrazy (m. in. J. Malczew-
skiego, W. Tetmajera, A. Kozakiewicza,
M. Reyznera, S. Łasińskiego i innych
twórców szkoły monachijskiej) oraz in-
teresujący wykład pracownika muzeum
dały uczniom nową wiedzę o wsi prze-
łomu XIX i XX w. oraz o życiu jej miesz-
kańców. Następnie w kościele pw. św.
Antoniego obejrzeli rzeźby i płasko-
rzeźby Mariana Murka – artysty z
Górska. Jego prace przedstawiają po-
staci i sceny z „Pana Tadeusza” A. Mic-
kiewicza.

24 listopada uczniowie klas IV-VI
SP i I-III G bawili się na andrzejkach.
Najpierw zorganizowali klasowe spot-
kania, podczas których – zgodnie z tra-
dycją – próbowali dowiedzieć się, co
czeka ich w przyszłości. Następnie
wspólnie bawili się przy muzyce, o
którą zadbali absolwenci Szkoły. W
spotkaniach andrzejkowych wzięli też
udział uczniowie klas I-III SP. Bawili się
równie dobrze.

25 listopada w ramach akcji „Nasza
Szkoła czyta dzieciom” uczniowie klas
I-III SP wysłuchali baśni pt. „Królewna
Śnieżka i siedmiu krasnoludków”. Prze-
czytała ją dzieciom Hanna Malarczyk –
mama Małgosi z kl. Ib. Następnie
uczniowie kredkami świecowymi wyko-
nali ilustracje do baśni. Prace można
oglądać w szkolnym patio.

26 listopada 2010 roku Wiktoria Sa-
wicka i Zosia Nowaczyk (uczennice z
klasy VI b) pod opieką Martyny Sowiń-
skiej pojechały do Poznania na warsz-
taty dziennikarskie Junior Media.
Spotkanie z dziennikarzami "Głosu

Wielkopolskiego" zostało zorganizo-
wane w kinie Muza. Zgromadzeni
uczniowie mogli poznać tajniki zawodu
dziennikarza, dzięki wykładom dowie-
dzieli się: jak przebiega praca w redak-
cji, jak przeprowadzić profesjonalny
wywiad i reportaż oraz jak zostać do-
brym fotoreporterem. Dziewczyny wró-
ciły z wieloma nowymi wiadomościami
i oryginalnymi pomysłami, które obie-
cały wykorzystać podczas pracy nad
nowym numerem szkolnej gazetki "DO
– NOS".

24 listopada uczniowie klas I-VI SP
obejrzeli niezwykły pokaz iluzji.

29 listopada w Galerii Lochy pod-
sumowano projekt „Pan Samochodzik i
przygoda w Lesznie”. Uczestniczyli w
nim od kwietnia do listopada 2010 r.
uczniowie ośmiu szkół z Leszna i oko-
lic. Działania projektowe podsumował
Krzysztof Taciak.
Ogłoszono też konkurs na inspirowane
powieściami Z. Nienackiego opowiada-
nie pt. „Leszczyńska tajemnica”. Jego
wyniki ogłosiła Dyrektor Biblioteki –
Małgorzata Halec. Na konkurs wpły-
nęło 57 prac. Prace prezentowały bar-
dzo wysoki poziom. Opowiadania
naszych uczniów nie zostały wyróż-
nione w konkursie, ale są interesujące,
sprawnie napisane, warte przeczytania.

W Szkole odbył się etap rejonowy
Wojewódzkiego Konkursu Języka Pol-
skiego dla młodzieży gimnazjalnej. Do
konkursowych zmagań przystąpiło
czterdzieścioro pięcioro uczniów z po-
wiatów: leszczyńskiego, rawickiego i
gostyńskiego oraz z miasta Leszna.
Przeszli pomyślnie kwalifikacje szkolne,
a dobry wynik z etapu rejonowego da
awans do finału. Gimnazjaliści zmagali
się z zadaniami testowymi z zakresu
kształcenia literackiego i kulturowego,
które wiązały się z tematyką konkurso-
wych lektur oraz wymagały wykazania
się wiedzą z zakresu nauki o języku i
ortografii. Komisja konkursowa praco-
wała pod kierunkiem C. Glapiak.

6 grudnia w Szkole zaroiło się od
Mikołajów, czerwone czapeczki zago-
ściły na głowach wielu uczniów. Szefo-
stwo Samorządu Uczniowskiego dla
wszystkich przygotowało słodki upomi-
nek. Pojawienie się Mikołajów w kla-
sach (zwłaszcza I-III SP) wywołało
wielkie emocje…


