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Uczniowie z klas 2b i 3a pojechali
do Rydzyny na Powiatowe Zawody
Sprawnościowe klas I – III. W grupie
klas drugich klasa IIb zajęła 3.
miejsce. Wśród trzecioklasistów
uczniowie z Kąkolewa byli  najlepsi i
stanęli na najwyższym podium. 

Podczas jednej ze szkolnych dys-
kotek „padł” sprzęt nagłaśniający. Za-
rząd Samorządu Uczniowskiego
podjął decyzję o kupnie nowego
sprzętu. Aby zdobyć pieniądze, człon-
kowie Zarządu podjęli wiele różnych
działań. Zorganizowali m. in. Dzień
Kanapki, Dzień Piernika, kiermasz
ozdób bożonarodzeniowych i palm
wielkanocnych, sprzedaż karykatur
uczniów i pracowników Szkoły, były
także dyskoteki i zabawy karnawa-
łowe. W pozyskanie potrzebnych fun-
duszy zaangażowali wszystkich
uczniów i nauczycieli oraz wielu ro-
dziców. Przy wsparciu Rady Rodzi-
ców i dyrektor Aliny Żalik udało się
sprzęt nagłaśniający kupić. Jego
przekazanie młodzieży odbyło się 2
kwietnia. 

30 marca o godz. 21 rozpoczęła
się pierwsza w naszej Szkoły NOC
FILMOWA. Gimnazjaliści rozłożeni w
patio na materacach obejrzeli kome-
dię „Wielkie kino”, horror „Nazna-
czony”. Miłośnicy filmów mieli okazję
zobaczyć też m. in. „Jestem Bogiem”
i najnowszą część „Piratów z Karai-
bów”. W przerwach między kolejnymi
filmami uczniowie słuchali muzyki i
posilali się drożdżówkami, popcor-
nem oraz paluszkami. Przed 7.00
gimnazjaliści posprzątali w patio i
udali się do domów. Wszyscy uczest-
nicy pozytywnie ocenili nocne oglą-
danie filmów w Szkole i zadeklarowali
udział w kolejnym takim spotkaniu.
Zarząd Samorządu Uczniowskiego
miał kolejny wspaniały pomysł.

Uczniowie klas trzecich Szkoły
Podstawowej wzięli udział w Ogólno-
polskim Sprawdzianie Kompetencji
Trzecioklasisty organizowanym przez
wydawnictwo Operon. Przygotowano
dla nich dwa testy z języka polskiego
i z matematyki pod wspólnym tytułem
„Wielkie kibicowanie”. Wyniki wskażą
mocne i słabe strony uczniów po
pierwszym etapie edukacyjnym.

Szóstoklasiści wzięli udział w
ogólnopolskim sprawdzianie szósto-
klasisty. Testy ocenią niezależni eg-
zaminatorzy. Wyniki dotrą do szkół

pod koniec czerwca.
A już 25, 26 i 27 kwietnia wielkie

egzaminacyjne zmagania gimnazja-
listów.

Akcję sprzątania najbliższej oko-
licy zorganizowano 11 kwietnia.
Uczniowie udali się w wyznaczone
miejsca, aby je uporządkować. Pracy
mieli sporo, co bardzo źle świadczy o
ludziach. Kolejny raz apelujemy: Nie
śmiećmy! Dbajmy o swoją małą oj-
czyznę!

12 kwietnia gościł w Szkole dyplo-
mata z Ambasady Amerykańskiej w
Warszawie – Eric Flaxman. W imieniu
szkolnej społeczności przywitała go
Weronika Kosmalska. Spotkanie zor-
ganizowała pani Agnieszka Andrze-
jewska-Śmiejczak w ramach
projektów realizowanych przez klasy
I-III Szkoły Podstawowej. Przebiegało
ono pod hasłem „Multiculturalism in
the United States of America”. Eric
Flaxman mówił głównie o historii
USA, o strukturze narodowościowej w
tym państwie, o wyznawanych przez
Amerykanów religiach, o obchodzo-
nych świętach, o przyczynach obec-
nej emigracji za ocean, ale również o
swoim pochodzeniu i swojej rodzinie.
Uczniowie klas IIc, IIIb i 2gb zapre-
zentowali swoje działania w ramach
projektów z języka angielskiego,
Magdalena Katarzyńska i Anna Mąka
zaśpiewały po angielsku dwie pio-
senki. Piosenkę o małych czarowni-
cach zaprezentowały też dzieci
najmłodsze. 

W spotkaniu uczestniczyli zaan-
gażowani w anglojęzyczne projekty
uczniowie najmłodsi i grupa gimnaz-
jalistów. 

W galerii Lochy Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Lesznie odbył się Turniej
Recytatorski poezji poświęconej Ja-
nowi Pawłowi II. Wzięło w nim udział
36 gimnazjalistów. Naszą Szkołę re-
prezentowali: Paulina Woźniak, która
przygotowała collage tekstów Jacka
Cygana „Modlitwa” i „Santo”, Kamil
Gąska, który recytował tekst Karola
Wojtyły „Pustynia Judzka” oraz Klau-
diusz Jaraczewski, który zaprezento-
wał collage tekstów „Teatr się otwiera”
i „Tajemnica powołania”. Komisja pra-
cująca pod kierunkiem Eleonory Bi-
berstajn nagrodziła siedmioro
uczestników. Kamil Gąska otrzymał
wyróżnienie, a Klaudiusz Jaraczewski
zajął I miejsce – Grand Prix Turnieju. 

19 marca uczniowie klas III
szkoły podstawowej uczestniczyli w
lekcji poświęconej Funduszom Euro-
pejskim w kontekście bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym. Lekcja była
nagrodą w konkursie plastycznym
zorganizowanym wspólnie przez Mi-
nisterstwo Rozwoju Regionalnego i
Komendę Główną Policji. Zajęcia pro-
wadzili przedstawiciele ministerstwa i
policji z Poznania, Leszna i Osiecz-
nej. Uczniowie wykazali się wiedzą
dotyczącą zarówno Unii Europejskiej,
jak również zachowania w drodze do
szkoły. Zajęcia prowadzone przez
"Euromana". Spotkanie zakończyło
się wręczeniem upominków i dyplo-
mów. Autorkami zwycięskiej pracy
były uczennice klasy IIIb:  Patrycja
Raciborska, Agnieszka Durowicz, Jo-
lanta Flak i Monika Kuśpiel.

Aby skorzystać z ostatnich darów
zimy grupa zuchowa pod opieką Mo-
niki Triller spędziła weekend w
Szklarskiej Porębie. Między lekcjami
jazdy na nartach zuchy bawiły się w
Chacie Walońskiej i na szlakach spa-
cerowych.

Z okazji nadejścia wiosny ucznio-
wie klas IV-VI szkoły podstawowej
oraz wszystkich klas gimnazjum ry-
walizowali o puchary dyrekcji szkoły
wraz ze słodką zawartością. Zespoły
musiały wykazać się wiedzą z róż-
nych dziedzin, a także sprawnością
fizyczną. W szkole podstawowej
zwyciężyła i puchar z rąk wicedyrek-
tor Anny Weber odebrała kl. Va. W
gimnazjum natomiast najlepsi okazali
się uczniowie kl. Igb, którzy nagro-
dzeni zostali przez dyrektora An-
drzeja Głowackiego. Wiosnę
radośnie przywitali też najmłodsi
uczniowie Zespołu Szkół w Osiecz-
nej. W korowodzie przemaszerowali
nad jezioro, by tam pożegnać zimę
pod postacią marzann, które spa-
lono. Wcześniej, w szkole, słomiane
kukły można było podziwiać na oko-
licznościowej wystawie.

Akcją towarzyszącą wiosennym
szaleństwom była sesja fotograficzna
zorganizowana przez uczestników
projektu gimnazjalnego. Chętnie fo-
tografowały się klasy, grupy, a także
kolorowo przebrane modelki i mo-
dele. Wszystkie zdjęcia można obej-
rzeć na szkolnej witrynie
internetowej.

Marek Walenczewski z klasy 2gb
zajął I miejsce w powiatowym etapie
konkursu "Młodzież zapobiega poża-

rom". W rywalizacji konkursowej
zmagało się 22 uczestników z
Leszna i siedmiu gmin powiatu lesz-
czyńskiego. Marek, reprezentujący
naszą szkołę i gminę, pokonał w fi-
nale przedstawicieli Krzemieniewa i
Rydzyny, w efekcie czego reprezen-
tować będzie miasto Leszno i powiat
leszczyński w eliminacjach woje-
wódzkich konkursu. Gratulujemy!

Przedświąteczny czas sprzyjał rea-
lizacji pomysłów plastycznych.
Chętni uczniowie Zespołu Szkół w
Osiecznej wzięli udział w przygoto-
waniu dekoracji wielkanocnych. Naj-
młodsi prześcigali się w
wykonywaniu różnymi technikami ba-
ranków. Starsi uczniowie podsta-
wówki rywalizowali na pędzle i
kredki, przedstawiając wybraną sta-
cję Drogi Krzyżowej. Na podium sta-
nęli: Martin Micek (I miejsce), Kamil
Kubera (II miejsce) i Joanna Szcze-
pańska oraz Natalia Jarczyńska (III
miejsce). Uczestnicy zajęć artystycz-
nych z gimnazjum zaś przygotowali
minikiermasz z pisankami wykona-
nymi techniką decoupage.

W przedświąteczny piątek z okazji
Dnia Ziemi spotkali się chętni ucznio-
wie, którzy pod opieką nauczycieli
wyszli w teren, by posprzątać za-
śmiecone rejony Osiecznej. Około
pięćdziesięcioosobowa grupa ochot-
ników pracowała w trudnych warun-
kach atmosferycznych. 

Podczas I Przeglądu Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej w Drobni-
nie wystąpił szkolny zespół wokalno-
instrumentalny „Tuż przed mutacją”.
Wykonanie piosenki „Biały krzyż” w
wielogłosie przyniosło grupie drugie
miejsce uhonorowane pucharem i
upominkami. Gratulujemy opieku-
nowi Piotrowi Piotrowskiemu oraz ze-
społowi w składzie: Klaudia
Krajewska, Martyna Grzesińska, Jo-
anna Szczepańska i Jakub Jędrzej-
czak. Po błyskawicznej zmianie
repertuaru zespół, jak co roku, wziął
udział w Przeglądzie Piosenki religij-
nej w Szkole Podstawowej Nr 1 w
Lesznie. Jubileuszowa – dwudziesta
edycja odbyła się pod hasłem „Poru-
szyć Niebo i Ziemię”. 

Zakończyły się turnieje piłkarskie
w szkole podstawowej i w gimnazjum.
W zawodach brało udział 5 zespołów
ze szkoły podstawowej i 6 zespołów
z gimnazjum. Najlepsze okazały się
klasy: 6a i 3ga. 


