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Szkoła i Przedszkole
Świerczyna

W mistrzowskim stylu

15 marca przedszkolaki w lesz-
czyńskim MOK-u obejrzały spektakl
pt. "W tajemniczej Krainie Krasnali".
W trakcie przedstawienia aktorzy
zachęcali dzieci do udziału w kon-
kursach. Zwieńczeniem spotkania
było losowanie nagród. Z naszego
przedszkola szczęście uśmiech-
nęło się do Kamilki Łagody i Ma-
tyldy Gąsiorek.

17 marca rozstrzygnięto X Miej-
sko-Gminny Konkurs na Najładniej-
szą Pisankę Wielkanocną.
Wpłynęło 85 prac indywidualnych,
spośród których wyłoniono zwy-
cięzców. W I grupie wiekowej - I
miejsce zajęły Julia Banasik i Jo-
anna Banasik, natomiast w II grupie
wiekowej - na III miejscu uplasowali
się Jan Dudka i Julia Dawid (kl. I).
Wyróżniono także przedszkolaków
- Piotra Marszałka i Kamilę Łagodę.
Wyróżnieni uczniowie to: Alicja Ba-
nasik (kl. II), Natasza Bujak (kl. II),
Paweł Kaźmierczak (kl. III), Artur
Paizert (kl. I). 

Okres przedświąteczny to do-
skonały czas na przybliżenie dzie-
ciom tradycji i zwyczajów ludowych
związanych ze świętami wielkanoc-
nymi, dlatego też 16 marca odbyło
się spotkanie z Heleną Juchą z
Koła Miłośników Robótek Ręcz-
nych w Osiecznej. Przedszkolaki
miały możliwość zapoznania się z
różnymi technikami wykonywania
ozdób świątecznych oraz kartek
okolicznościowych. Zajęcia zmoty-
wowały dzieci do zrobienia
świątecznych elementów dekora-
cyjnych. 

Przedszkolacy wraz z paniami:
Marią Ratajczak, Beatą Czabajską
i Ewą Matuszak wykonali marzanny
- kukły symbolizujące zimę i śmierć.
Dzieci z wielkim zaangażowaniem
współtworzyły "zimowe pannice".
Kilka dni później podczas rytual-
nego palenia, stojąc w kole,
wszyscy głośno skandowali "Precz
zimo zła!". 

Uczniowie również w tradycyjny
sposób obchodzili pierwszy dzień
wiosny. Po rytualnym spaleniu ku-
kieł uczniowie klas I - III nadejście
wiosny świętowali przy ognisku.
Następnie nastał czas na zadbanie
o wiosenną kondycję na placu
zabaw i sali gimnastycznej. Dzieci
z klas IV - VI musiały zadbać o
strawę duchową, dlatego udały się
do leszczyńskiego MOK - u, aby
obejrzeć spektakl pt. "Brzydkie
Książątko - pierwsza miłość". 

21 marca dzieci z przedszkola
odwiedził zajączek, który ukazał się
w przedszkolnym ogrodzie. Z chę-
cią przyjął zaproszenie do wspólnej
zabawy. Następnie wszyscy udali

się na poszukiwania wypełnionych
słodyczami koszyczków. Dzieci
pięknie podziękowały za ogrom ra-
dości oraz upominki.

Dla dzieci szkolnych również
przygotowano wielkanocnego za-
jączka. Najmłodsza grupa uczniów
(kl. I - III) wyruszyła do pobliskiego
lasu, aby tam odszukać schowane
smakołyki. Nie zawiedli się, infor-
macje zawarte na mapie doprowa-
dziły ich do celu. O starszych
uczniach również nie zapomniano.
Zając podjął współpracę z wycho-
wawcami kl. IV - VI i zobowiązał ich,
aby w jego imieniu nauczyciele
swym podopiecznym wręczyli sło-
dycze.

22 marca odbyły się kolejne już
warsztaty kulinarne. Tym razem
przedszkolaki piekły babeczki.

Marcin Strzelczyk (kl. V) repre-
zentował szkołę w etapie rejono-
wym XX Wojewódzkiego Konkursu
Wiedzy o Wielkopolsce. Wspólna
wielomiesięczna i systematyczna
praca z opiekunką - Haliną Szajbe
zwieńczona została sukcesem -
uczeń kl. V zakwalifikował się do
etapu wojewódzkiego.

5 kwietnia szóstoklasiści przy-
stąpili do egzaminu sprawdzają-
cego ich wiedzę i umiejętności z
zakresu trzech przedmiotów: języka
polskiego, matematyki i języka an-
gielskiego. Przystąpienie do spraw-
dzianu jest warunkiem ukończenia
szkoły podstawowej.

W klasach V i VI zorganizowano
konkursy plastyczne dotyczące
omawianych lektur.

Zwycięzcami klasowego kon-
kursu pt. "Plastyczna interpretacja
wydarzeń - W pustyni i w puszczy”
w klasie V zostali: - I miejsce - Mar-
cin Strzelczyk, II miejsce - Wojciech
Biały, III miejsce - Zuzanna Kolań-
czyk; w klasie VI - "Plastyczna in-
terpretacja wydarzeń - Bracia Lwie
Serce - I miejsce - Wiktoria Paizert,
II miejsce - Weronika Homska, III
miejsce - Eryk Michalski.

W związku z rosnącym zagro-
żeniem życia i zdrowia dzieci i mło-
dzieży, wynikającym z coraz
powszechniejszej dostępności do
substancji o działaniu psychoak-
tywnym, potocznie nazywanych do-
palaczami, uczniowie klas V i VI
wzięli udział w warsztatach profi-
laktycznych. 

W tym roku szkolnym świer-
czyńska szkoła bierze udział w
ogólnopolskim konkursie Wielka
Liga Czytelników, którego głównym
celem jest tworzenie mody na czy-
tanie wśród rodzin, aby czytający
rodzic stanowił dobry przykład dla
dziecka i był dla niego promotorem

kultury. W półfinale konkursu repre-
zentowały szkołę dwie drużyny: Jan
Dutka, Marianna Dutka i Bartosz
Wudarczak oraz Marcin Strzelczyk
i Maja Strzelczyk. Półfinał odbył się
w Bibliotece Pedagogicznej w
Lesznie. Dzieci pisały testy doty-
czące znajomości treści lektury M.
Kruger "Karolcia" i "C. S. Lewis
"Opowieści z Narnii: Podróż Węd-
rowca do świtu". Wszyscy uczest-
nicy testów otrzymali dyplomy za
udział i skromne nagrody. Spośród
drużyn w całej Polsce zostanie wy-
łonionych 7 najlepszych, które po-
jadą na finały konkursu do Katowic.

Czekamy na ogłoszenie wyników.
Całość imprezy odbywa się pod
nazwą "V Wielka Zabawa Ro-
dzinna". 

14 kwietnia w Krzemieniewie
odbyły się eliminacje powiatowe
INEA CUP w piłce nożnej. Świer-
czyńska drużyna zajęła I miejsce
zwyciężając we wszystkich me-
czach turnieju. Pokonaliśmy swoich
konkurentów z Osiecznej, Kąko-
lewa i Pawłowic w stosunku 8:1.3:1
i 4:2 zdobywając tym samym kom-
plet punktów. Zajmując pierwsze
miejsce w grupie, awansowaliśmy
do następnej rundy turnieju.

"Kto wygra? ISKRA!" - okrzyk
ten towarzyszył młodym koszyka-
rzom od poczatku sezonu. Przypo-
mnijmy, że UKKS "Iskra" Osieczna
liczy 25 zawodnikow w dwóch ka-
tegoriach wiekowych. O dużym
sukcesie mogą mówić kadeci, któ-
rzy wywalczyli sobie awans do roz-
grywek strefowych Mistrzostw
Polski. Ostatecznie znaleźli się w

gronie 20 najlepszych drużyn w
Polsce, natomiast w wielkopolsce
znajdują sie na trzecim miejscu,
tuż za poznańską Pyrą i Ostro-
wem. W niedzielę - 17 kwietnia ka-
deci rozegrali ostatnie spotkanie w
tym sezonie i zakończyli mecz w
iście mistrzowskim stylu. Pokonali
drużynę z Konina wynikiem
152:25. 
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