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Szkoła Świerczyna
Tydzień Papieski przeżywaliśmy od 9 do
16 października. Uczniowie kl. VI pod kie-
runkiem Jolanty Owsiannej przygotowali
wystawę o Janie Pawle II. Ekspozycję po-
dzielono na dwie części tematyczne; pierw-
sza - fotograficzna - obrazowała życie
Wielkiego Polaka, a zwłaszcza Jego ponty-
fikat, druga objęła publikacje: książki, cza-
sopisma, artykuły, w których autorzy za
pomocą słowa oddali świadectwo papieskiej
pobożności.

24 października przy biurkach wycho-
wawczyń uczniów kl. I – III zasiadł nie nau-
czyciel, lecz policjant, który w ramach akcji
„Bezpieczna droga do szkoły” zapoznał
dzieci z istniejącymi niebezpieczeństwami i
zagrożeniami związanymi z ruchem drogo-
wym.

W ramach szkolnego programu profi-
laktyki uczniowie klas V – VI wzięli udział w
zajęciach – Umiem powiedzieć nie! – które
mają uchronić dzieci przed sięgnięciem po
używki, by uniknąć przykrych konsekwencji
uzależnień.

Już od pierwszej lekcji - 26 października
2011 r.- wyczekiwano na „inwazję mysz”.
Uczniowie nazwali tak warsztaty na temat
gryzoni, które odbyły się na kółku przyrod-
niczym. Okazało się, że zwykła myszka
może wywołać nie lada zaciekawienie.
Dzieci zastanawiały się, dlaczegomysz wy-
wołuje paniczny strach, skoro tak jak i ludzie
należy do rzędu ssaków? Nurtowały też
inne pytania: czy w przyrodzie potrzebne są
myszy i czy każde zwierzątko z szarym fu-
terkiem i ogonkiem to mysz? Odpowiedzi
udzielał Rafał Łęcki, dla którego tajniki my-
siego życia i innych gryzoni były czymś fas-
cynującym. Zajęcia nie okazałyby się
ciekawe, gdyby nie mali przyjaciele wykła-
dowcy. Każdy uczestnik spotkania mógł
przyjrzeć się żywym okazomwybranych ga-
tunków gryzoni.

Groby w jesiennej scenerii przykuwają
uwagę przedszkolaków, uczniów i nastra-
jają ich do modlitw za dusze najbliższych
zmarłych. Na wspólnym spacerze po alej-
kach cmentarza ksiądz kanonik Jan Wol-
niak dzielił się z dziećmi swymi
rozważaniami na temat listopadowego
Święta Zmarłych.

Opiekun kółka przyrodniczego – Anita
Podrzycka rozbudza zainteresowania
uczniów światem przyrody, jego bogac-
twem, różnorodnością i pięknem. Osoby do-
ciekliwe zdobywają umiejętności obserwacji
niezwykłych zjawisk przyrodniczych. Jedną
z form, które pozwalają na weryfikację wie-
dzy są konkursy organizowane przez Pol-
skie Towarzystwo Ochrony Przyrody
„Salamandra”. W tym roku szkolni przyrod-
nicy zmagali się z zestawem pytań doty-
czących zagrożonych wyginięciem
kręgowców. Należało wykazać się wiado-
mościami na temat gatunków kręgowców
dziko żyjących na terenie Polski, które zos-
tały wpisane do „Polskiej Czerwonej Księgi
Zwierząt – Kręgowce”. W gronie najlep-
szych w etapie szkolnym uplasowali się
szóstoklasiści i to oni wezmą udział w kolej-
nym etapie okręgowym: Dominik Chudy,
Maria Chudzińska,Aleksandra Chudzińska,
Michał Otto, Paula Wojciechowska.

Pani EwaMatuszak postanowiła, że i w
tym roku zachwyci małych smakoszy mar-
cińskich podkówek swym kulinarnym talen-
tem. Obdarowywanie rogalami stało się już
tradycją przedszkola.

Podopieczni Marii Ratajczak pamiętają
o tym, że każdego dnia należy dbać o
własne zdrowie i spożywać wiele owoców i
warzyw. Dzieci chciały podzielić się swą
wiedzą, dlatego też w zajęciach „Owoce są
smaczne i zdrowe” wzięli udział rodzice.

Wigor przedszkolaków udzielił się także
mamom i ojcom, którzy z wielkim zapałem
uczestniczyli: w zabawach, zawodach, pla-
stycznych zmaganiach i quizie „Czy znasz
swoje dziecko”.

25 października dzieci stały się peł-
noprawnymi przedszkolakami i starsza-
kami. Aktu mianowania przy rodzicach
dokonała dyrektor Wioletta Klak.

Komendant D. Dworniczak uświadamiał
przedszkolakom, jak ważna jest postawa
zaufania do policjanta. Mówił też o ostroż-
ności podczas zabaw, o możliwym niebez-
pieczeństwie w kontakcie z obcą osobą.
Dzieci z zaangażowaniem podjęły rozmowę
i dzieliły się wiedzą na temat ruchu drogo-
wego, sposobów pomocy osobie, która jest
w niebezpieczeństwie.

Nauczycielki przedszkola dbają o wy-
chowanie muzyczne swoich podopiecz-
nych, organizując muzyczne spotkania z
cyku Wędrówki ze świerszczem z muzy-
kami z Ogniska Muzycznego w Osiecznej.
Zabiegają o to, aby już od najmłodszych lat
kształtować świadomość muzyczną, a ak-
tywne słuchanie z wykorzystaniem elemen-
tów tańca, zabawy, śpiewu sprawia, że jest
się to możliwe. Dzieci bawią się muzyką, a
ta kształci ich wyobraźnię i wrażliwość.

Małgorzata Płaczek (logopeda) oraz
Roksana Grad (studentka PWSZ w Lesz-
nie) w ramach kampanii “Cała Polska czyta
dzieciom” zachwycały małych słuchaczy
ciekawymi historiami i swą ciepłą barwą
głosu. Spotkania literackie są zachętą dla
wszystkich rodziców i dzieci, aby docenili
wagę codziennego kontaktu ze słowem pi-
sanym.

Przedszkolacy oddali hołd zmarłym
podczas I i II wojny światowej, a także po-
wstańcomwielkopolskim. Złożyli kwiaty, za-
palili znicze, minutą ciszy podziękowali za
ofiarowaną wolność.
W przeddzień najważniejszego święta dla
Polaków – Rocznicy Odzyskania Niepodle-
głości – wzięli udział w przedstawieniu przy-
gotowywanym na gminne obchody tego
podniosłego wydarzenia. Uczestniczyli w
lekcji historii o marzeniach o niepodległości,
obserwowali także zmagania swych star-
szych kolegów z patriotycznymi tekstami.

Rozstrzygnięto konkursy:
Konkurs ortograficzny – Ikoniczny prze-

kaz zasad ortograficznych. I – Dominik
Chudy, , II – Natalia Klimkowska, , III – Kamil
Mróz. Bohater lektury – Ania z Zielonego
Wzgórza. - I – Mariusz Kozica, II – Kamil
Mróz, III – Michał Apolinarski. Graficzna
klasyfikacja rzeczowników, I – Natalia
Wawrzyniak, II – Kamil Mróz, III – Mariusz
Kozica. Bohater lektury – Pinokio. I – Szy-
mon Idkowiak, II – Michał Konieczny, III –
Bartosz Kolańczyk. Najpiękniejszy kot w
butach. I – Patryk Prusiński, II – Michał Ko-
nieczny, III – Bartosz Kolańczyk.

Dzieje naszego kraju – Polski, która
zmagała się z zaborcami, z wysiłkiem o
utrzymanie polskości przedstawili uczniowie
Szkoły Podstawowej w Świerczynie pod
kierunkiem Marleny Graf i Hanny Jęsiek.

Szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego
programu edukacyjnego „5 porcji warzyw,
owoców lub soku każdego dnia”. Podsta-
wowym celem programu jest edukacja:
uczniów, rodziców dzieci i nauczycieli w celu
kreowania zdrowych nawyków żywienio-
wych.

Wychowankowie świetlicy socjotera-
peutycznej wraz z Hanną Jakubowską i
JoannąMarszałek 18 października udali się
do Leszna, aby zakosztować wodnej za-
bawy oraz szlifować swe umiejętności gry
w kręgle.

ZAPROSZENIE

Zapraszamy wszystkich właścicieli, miłośników i hodowców koni
na spotkanie, które odbędzie się 4 grudnia 2011 r. o godz. 10.00 w
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Osiecznej.

PRZEGLĄD OSIECKI
Miesięcznik Samorządowy

Wydawca: M-GOK w Osiecznej, tel. 065 535-01-40
Red. naczelny: Aldona Korbik. Kontakt do Redakcji: 065 5350 016
Redakcja: UMiG Osieczna, ul. Powstańców Wlkp. 6, 64-113 Osieczna
Internet: przegladosiecki@osieczna.pl www.osieczna.pl/gazeta
Skład: Halpress s.c. - www.halpress.eu

DRUK: Grafi Góra

BEZPŁATNE BADANIE
MAMMOGRAFICZNE

Bezpłatne badania mammograficzne dla pań mieszkają-
cych na terenie gminy Osieczna.

W środę 7 grudnia w ambulansie medycznym ustawio-
nym przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Osiecznej
na Placu 600-lecia przeprowadzone będą bezpłatne bada-

nia mammograficzne.
Badania profilaktyczne finansowane przez NFZ przysłu-

gują paniom w wieku 50-69, które nie odbywały tego typu
badań w ciągu ostatnich 2 lat.

Zapisy telefoniczne prowadzone są od poniedziałku do
piątku w godzinach 9.30-16.30 pod numerem: (61) 44 81 384

Fundacja „Blisko Ciebie” w
Kątach zaprasza na mikołaj-
kowe spotkanie pod nazwą
„Rajskie Janioły”.
W sobotę 3 grudnia w Rajskim

Sadzie w Kątach przy ognisku
spotkają się dzieci i dorośli. Przy-
będzie też Mikołaj. Będą kon-

kursy, zabawy, prezenty oraz
dzwon spełniający marzenia.
Dorośli mogą liczyć na

grzańca, bigos, grochówkę.
Wszyscy będą piekli kiełbaski.
Zabawy dla dzieci zaczynają

się o godzinie 12.00, dla doro-
słych atrakcje od godziny 16.00
Zapisywać się można do 30

listopada 2011 r.
Wstęp 15 zł – dzieci, 35 zł –

osoby dorosłe.


