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19 maja do ostatniego etapu XV Kon-
kursu Wiedzy o Wielkopolsce przystąpią
laureaci szczebla rejonowego, którzy wy-
łonieni zostali podczas rywalizacji 29
marca, między innymi w naszej szkole. I
tym razem nie zawiedli nasi reprezentanci,
którzy w startującej dziewięcioosobowej
grupie sprostali wymaganiom testu wie-
dzowego o swoim regionie. Joannę Szcze-
pańską, Jakuba Cugra, Hannę Hoffmann,
Aleksandrę Janowicz, Weronikę Dobraś,
Jakuba Kociuckiego, Paulinę Bilską, Zofię
Płóciniczak i Emilię Schulz poprowadziła
do kolejnego sukcesu Halina Szajbe.

Ostatnie marcowe popołudnie chętni
uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnaz-
jum w Osiecznej spędzili na akcji sprząta-
nia świata przeprowadzanej z okazji
obchodów Dnia Ziemi. Ponad 100-oso-
bowa grupamłodzieży pod opieką nauczy-
cieli: Haliny Szajbe, Gabrieli Chudobskiej,
Agaty Szczepańskiej, Emilii Swobody,
Anny Kordus, Piotra Rosińskiego, Henryka
Chudobskiego i Dariusza Bojka oczysz-
czała tereny wzdłuż rzeki Samicy, ścieżkę
w kierunku Jagody, okolice placu 600-lecia,
letnisko i okolice szkoły. Grupy młodszych
dzieci zakończyły prace porządkowe pikni-
kiem z ogniskiem przy Schronisku Mło-
dzieżowym Morena.

Samorządy uczniowskie Zespołu
Szkół w Osiecznej zorganizowały turnieje
wiedzy i sprawności na okoliczność powi-
tania wiosny. Nagrodami, poza punktami
przyznanymi w ramach „Wielkiego Punkto-
wania”, były puchary: Dyrektora dla zwy-
cięskiej klasy w gimnazjum i Dyrektor dla
klasy ze szkoły podstawowej, a także słod-
kie niespodzianki ufundowane przez dy-
rekcję.

Uczniowie podstawówki „rzeźbili” ze
swych ciał wiosenne kwiaty, wykazywali się
wiedzą z różnych dziedzin życia, rozwiązy-
wali zagadki figlarne, staropolskie oraz his-
toryczne.Wszystko to na powitanie wiosny.
W rywalizacji zwyciężyła 5a.

Gimnazjaliści również wykorzystywali
swoją wiedzę, zdobytą głównie podczas
zajęć języka polskiego, matematyki oraz
innych przedmiotów ścisłych, odpowiada-
jąc na pytania rodem z teleturnieju „Milio-
nerzy” i nie tylko. Rozwiązali „owocową”
krzyżówkę, bawili się w „głuchy telefon”,
ścigali na kocach, łapali słomki na papie-
rowe talerzyki i uczyli się śpiewać na głosy
wiosenny kanon. Najlepsza okazała się
klasa 3ga.

Rozpoczął się okres podsumowywania
wiadomości i umiejętności na poszczegól-
nych etapach nauki. 31 marca uczniowie
klas III przystąpili do Ogólnopolskiego
Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty
organizowanego przez wydawnictwo Ope-
ron. Odpowiadali na pytania związane
głównie z żeglarstwem, obliczali zadania
matematyczne oraz pisali krótką pracę pi-
semną kim chcieliby zostać gdy dorosną.

5 kwietnia zaś 45 uczniów klas szó-
stych przystąpiło do sprawdzianu. Mimo
matematycznej tematyki test sprawdzał
wiedzę również z innych przedmiotów. Jak
poradzili sobie z testem nasi uczniowie do-
wiemy się w czerwcu.

Po raz kolejny udał się dowcip, który
uczniom i wychowawcom zgotował dyrek-
tor z okazji prima-aprilis. Na jednej z pierw-
szych lekcji przewodniczący klas otrzymali
tabele, które musieli wypełnić przy pomocy
klasy. Dane dotyczyły wzrostu uczniów, a
także ich rozmiarów buta. Zabawnie wy-
glądali gimnazjaliści, którzy skrupulatnie
mierzyli się przy kolorowym pasku na
szkolnym holu. Więcej pracy miały dzieci z
najmłodszych klas, które z pomocą wy-
chowawczyń liczyły centymetry na linijkach

Uczniowie klas I – III SP w Miejskim
Ośrodku Kultury w Lesznie brali udział w
lekcji kinowej pod hasłem: „Kto tak pięk-
nie gra?” Jej tematem była muzyka w fil-
mie dla dzieci. Uczniowie z uwagą
słuchali fragmentów utworów muzycz-
nych z filmów dla dzieci i na tej podstawie
odgadywali ich tytuły. Obejrzeli fragmenty
filmu niemego pt.„Ogrodnik polany”, do
którego muzykę grał na pianinie Robert
Skrzypiec. Wszystkie dzieci zaśpiewały
fragment piosenki z filmu pt.„Madagas-
kar”, która została nagrana i przetwo-
rzona przez akustyka. Na zakończenie
wszyscy obejrzeli film pt:„Gwiazda Ko-
pernika” przedstawiający życie wielkiego
polskiego astronoma

NaWydziale Teologicznym Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
odbył się finał XVII Konkursu Wiedzy Re-
ligijnej. Szkołę reprezentowały uczennice
klasy 3gb: Klaudia Skrzypczak i Michalina
Skorupska. Podkreślić należy, że tylko z
kąkolewskiego Zespołu Szkół awans do
etapu diecezjalnego wywalczyły dwie fi-
nalistki. Michalina Skorupska zajęła 4.

Od 24 do 26 marca 2011 r. w Ośrodku
Edukacji Przyrodniczej w Lądzie odbył się
finał konkursu „Moja Wielkopolska”.
Wzięło w nim udział 23 gimnazjalistów z
całej Wielkopolski. W grupie laureatów,
zaszczytne II miejsce, zajął Mikołaj Do-
magała.

Trzy drużyny z klas I – III SP wyje-
chały do Rydzyny, aby w powiatowych
zawodach sprawnościowych rywalizować
z koleżankami i kolegami ze szkół z czte-
rech gmin. Uczniowie startowali w gru-
pach wiekowych: najpierw klasy
pierwsze, następnie drugie i trzecie. W
wyniku bardzo wyrównanej rywalizacji w
grupie pierwszoklasistów uczniowie z
klasy Ib – podopieczni Bogny Rzetelskiej
- zajęli III miejsce. Wśród uczniów klas
drugich najlepszą okazała się nasza dru-
żyna z klasy II a – wychowankowie Sławy
Pietrowicz. Trzecioklasiści - drużyna z
klasy III b, podopieczni Ewy Łapawy -
uplasowali się na II miejscu. Z zawodów
wrócili bardzo szczęśliwi, dumnie prezen-
tując puchar i medale.

Czterdzieścioro gimnazjalistów poje-
chało do Poznania, aby w Teatrze Mu-
zycznym obejrzeć spektakl pt. „My Fair
Lady”.

Jednym z zadań w ramach konkursu
SUPERKLASA była zbiórka makulatury.
4 kwietnia odbyło się jej ważenie. Ze-
brano 4799 kg, uczniowie Szkoły Podsta-
wowej przynieśli 3879 kg, a gimnazjaliści
920 kg. Ta akcja to nie tylko konkursowe,
punktowane zadanie, ale i propagowanie
postaw ekologicznych oraz uczenie wraż-
liwości na potrzeby innych. Pieniądze ze
sprzedaży makulatury trafią bowiem do
chorego, potrzebującego rehabilitacji
dziecka. Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim uczniom i ich rodzicom oraz nauczy-
cielom, którzy zaangażowali się w zbiórkę
makulatury. Oto wyniki:

Kl. I-III SP: I miejsce: IIa – 594 kg, II
miejsce: IIIb – 474 kg, III miejsce: Ic i IIb
– po 278 kg.

Kl. IV-VI SP: I miejsce: VIa – 703 kg,

II miejsce: IVa – 367 kg, III miejsce: Va –
347 kg.

Kl. I-III G: I miejsce: 2gb – 247 kg, II
miejsce: 1gb– 205 kg, III miejsce: 2ga –
176 kg.

W naszej Szkole gościł poseł VI ka-
dencji – Łukasz Borowiak. Spotkał się z
uczniami w ramach projektu „Lekcja par-
lamentaryzmu”. Siedemdziesięciorgu
gimnazjalistom ciekawie i w przystępny
sposób opowiedział o obowiązkach posła
oraz o drodze, jaką przebył, by nim zos-
tać. Podkreślił rolę każdego człowieka w
rządzeniu państwem. W prezencie od
posła Szkoła otrzymała książkę i płyty z
interaktywną podróżą po Rządzie RP.

1 kwietnia w Pawłowicach odbył się
XXI Cross Wagarowicza. Nasi uczniowie
nie zawiedli pobiegli wspaniale. Repre-
zentacja Gimnazjum zajęła I miejsce (na
czternaście startujących szkół), a ucznio-
wie Szkoły Podstawowej wywalczyli II
miejsce (na piętnaście reprezentacji). Na
imienne wyróżnienia zasłużyli:

- Paulina Bieniek i Karol Pawłowski –
za I miejsce,

- Patrycja Pierschalska, Karolina
Woźniak, Hanna Glapiak, Mikołaj Prałat i
Jakub Prałat – za II miejsce,

- Maria Światłowska, Liwia Koteria i
Aleksandra Maćkowiak – za III miejsce,

- Magdalena Dudziak, Mikołaj Wy-
socki i Filip Maćkowiak – za IV miejsce,

- Mikołaj Domagała, Michał Kajoch i
Dominik Lira – za V miejsce,

- Marta Ratajczak i Maciej Pełczyński
– za VI miejsce.

W biegu nauczycieli naszą Szkołę re-
prezentował Jakub Knasiak był drugi.
Wszystkim sportowcom serdecznie gra-
tulujemy.

Do ogólnopolskiego sprawdzianu
szóstoklasistów przystąpili w naszej
Szkole uczniowie dwóch klas. Wyniki
dotrą do szkół pod koniec maja.

W ZS w Osiecznej odbył się etap re-
jonowy XV Jubileuszowego Konkursu
Wiedzy o Wielkopolsce. Szkołę repre-
zentowało 13 uczniów. Do etapu woje-
wódzkiego zakwalifikowali się: z klasy IV
- Anna Skrzypczak, Karolina Woźniak,
Maciej Pełczyński, z klasy szóstej - Zofia
Nowaczyk i Wiktoria Jankowska, z klasy
pierwszej Gimnazjum - Mikołaj Domagała
i Patryk Fischer, z klasy drugiej Gimnaz-
jum - Kamil Gąska. Uczniom i paniom
Ewie Łapawie i Teresie Rosińskiej gratu-
lujemy.

Uczniowie klas szóstych oraz pierw-
szych Gimnazjum biorą udział w cało-
rocznym projekcie „Kuchnia – domowe
laboratorium”. Do zadań uczniów należy:
wykonanie doświadczenia z użyciem pro-
duktów dostępnych w kuchni, zebranie in-
formacji na temat zdrowej żywności,
metod żywienia i cen produktów, ułożenie
jadłospisu zgodnego z zasadami zdro-
wego żywienia oraz obliczenie tygodnio-
wego kosztu zakupu żywności dla
czteroosobowej rodziny. Prace uczniów
(m. in. piramidy żywienia) można oglądać
na wystawie prezentowanej w patio
Szkoły.

przyłożonych do stóp. I choć niektórzy na-
rzekali na „papierkową robotę”, wszystkie
klasy wywiązały się z powierzonego zada-
nia, a po zakończeniu zabawy zgodnie
przyznali, ze pomysł był naprawdę udany.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
młodzieży, nasza szkoła wspólnie z poli-
cjantami Wydziału Ruchu Drogowego Ko-
mendy Powiatowej Policji w Lesznie
zorganizowała egzamin na kartę rowerową
i motorowerową. Egzamin na kartę rowe-
rową odbył się w dwóch etapach dnia 29 i
30 marca. Część teoretyczną na kartę ro-
werową zaliczyło 34 z 41 zdających. Na
boisku szkolnym odbyła się część prak-
tyczna z umiejętności jazdy rowerem, którą
ukończyli z wynikiem pozytywnym.

Uczniowie klas starszych zdawali eg-
zamin na kartę motorowerową. Do egza-
minu przystąpiło 43 uczniów. Część
teoretyczną zdały 23 osoby, cały egzamin
zaliczyło 18 uczniów. Dla tych, którzy nie
sprostali wymaganiom, zorganizowany zo-
stanie jeszcze jeden egzamin. Do tego
czasu muszą jednak poznać przepisy o
ruchu drogowym oraz doskonalić technikę
jazdy.

W Mistrzostwach Gimnazjum w Piłce
Nożnej Halowej udział wzięło pięć drużyn.
Były nimi reprezentacje klas: Iga, Igb, IIga,
IIgc, IIIga. Pierwsze miejsce zajęła klasa
IIIga wygrywając wszystkie mecze, drugie
klasa IIgc przegrywając jedno spotkanie,
trzecie miejsce przypadło klasie IIga. Naj-
lepszym strzelcem turnieju został Oskar
Mojecki zdobywając 10 bramek.

Ponad 500 biegaczy w wieku od 5 do
15 lat spotkało się na trasach biegowych w
parku za pałacem w Pawłowicach. W XXI
Crossie Wagarowicza uczestniczyło także
35 uczniów z naszej szkoły. Emilia Schulz
zajęła I miejsce wśród dziewcząt 12-let-
nich, Dominik Gano zajął II miejsce i Rafał
Apolinarski III miejsce. Ponadto drużynowo
otrzymaliśmy dyplom za VI miejsce w kla-
syfikacji gimnazjalnej.

Zgodnie z nowymi przepisami organi-
zacji zajęć szkolnych, zaplanowano w gim-
nazjum realizację projektów edukacyjnych.
Serią „zdrowych poniedziałków” prace roz-
poczęła pięcioosobowa grupa z klasy 2gb,
która zajęła się obserwacją trybu życia
uczniów oraz propagowaniem zdrowego
trybu życia. Pierwszy poniedziałek wpro-
wadził zapach szczypiorku i pietruszki na
szkolnym korytarzu, gdzie z apetytem de-
gustowano zdrowe kanapki dekoracyjne,
przygotowane przez klasy: 1b, 3a i 2gb.
Trwają także przygotowania do realizacji
filmu techniką LipDub w ramach projektu
„Dzieci w filmie polskim i w fotografii”. Po-
wstaje scenariusz do „teledysku”, który ma
promować uczniów naszej szkoły, ich pasje
i zainteresowania. Do udziału w filmie zgło-
siło się ponad 80 uczniów.
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