
[ 5 ]PRZEGLĄD OSIECKI
Szkoła OsiecznaSzkoła Kąkolewo

BABCIOM I DZIADKOM W
PREZENCIE

Dzień Babci i Dziadka święto-
wano w Szkole 5 lutego. Uro-
czystość rozpoczęła się od
płynących z serca życzeń. Na-
stępnie goście obejrzeli insceni-
zację baśni pt. „Tomcio Paluch”.
Nie zabrakło też piosenek.
Uśmiechy na twarzach Babć i
Dziadków wywołali też tancerze i
z klas I-III SP i gimnazjaliści. Licz-
nie przybyli goście zaproszeni
zostali do szkolnej kawiarenki.

O WIELKOPOSCE WIEDZĄ
PRAWIE WSZYSTKO

W Zespole Szkół w Brennie
odbył się etap powiatowy XIV
Konkursu Wiedzy o Wielko-
polsce. Szkołę reprezentowało
piętnaścioro uczniów: dziewię-
cioro ze Szkoły Podstawowej i
pięcioro z Gimnazjum. Przygoto-
wywali się pod kierunkiem Ewy
Łapawy i Teresy Rosińskiej. Po-
święcili wiele czasu i włożyli wiele
wysiłku w poznanie dziedzictwa
kulturowego Wielkopolski, jej his-
torii, fauny, flory, tradycji, gwary i
kultury regionalnej. W Brennie
zostali bardzo miło przyjęci. Po-
witał ich wójt gminy Wijewo – Ire-
neusz Zając. Dla wszystkich
uczestników przygotowano po-
częstunek i dyplomy. Do etapu re-
jonowego zakwalifikowali się:
Adelina Letza i Denis Śmiejczak
z kl.IV SP, Zofia Nowaczyk i Wik-
toria Sawicka z klasy V, Mikołaj
Domagała i Patryk Fischer z klasy
VI, Kamil Gąska z klasy 1 G., Mo-
nika Baum z klasy 2 G. oraz Mar-
lena Pełczyńska z klasy 3 G. Z
dobrymi wynikami, które jednak
nie wystarczyły na uzyskanie ty-
tułu laureata etapu powiatowego,
zakończyli zmagania: Joanna
Kosmalska, Weronika Witak,
Dawid Kędziora, Bartosz Szczer-

bal i Mateusz Chróścik.
W KOLORACH MIŁOŚCI
10 lutego uczniowie bawili się

na walentynkowej dyskotece, a
12 lutego przyszli do Szkoły w
czerwonych strojach, zostali po-
częstowani przez Samorząd
Uczniowski ciasteczkowymi ser-
duszkami i od listonoszy odebrali
walentynkową korespondencję.

NIECH ŻYJE BALIK…
15 lutego uczniowie klas I-III

SP bawili się na balu karnawało-
wym. Wszyscy pięknie i pomy-
słowo się przebrali. Zabawę
rozpoczęli, tańcząc radosne la-
bado. Później pląsali w parach,
tworzyli węże, koła i pociąg. Nie
obyło się bez prezentacji strojów.
Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się konkursy. Rywalizacja
przebiegała w bardzo radosnej
atmosferze.

* Minione ferie były dla sporej
grupy dzieci i młodzieży czasem
spędzonym na czynnym wypo-
czynku. W szkole odbyły się zaję-
cia sportowe w różnych
dyscypliinach. Między innymi roze-
grano koszykarski turniej „o tort
czekoladowy”.

* W wyborach do Samorządów
Uczniowskich Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Osiecznej wyło-
niono nowe składy zarządów. Wła-
dzę w grupie młodszej przejęli:
Weronika Dobraś, Aleksandra Ja-
nowicz, Jakub Kociucki, Michał
Roszak i Olga Scholz. W gimnaz-
jum natomiast: Monika Konieczna,
Monika Hoffmann, Martyna Prze-
rańska, Renata Boś i Łukasz Zok.
Na opiekunów młodzież powołała
nauczycieli Tomasza Wojciechow-
skiego i Agatę Łogin-Szczepań-
ską.

* W drugim etapie konkursu o
Powstaniu Wielkopolskim najlep-
szymi wynikami mogą pochwalić
się: Martyna Roszkowiak, Joanna
Szczepańska i Magdalena
Humska w szkole podstawowej
oraz Wojciech Wawrzyniak, Sylwia
Glapiak i Mikołaj Kaliszewski w
gimnazjum.

* Dziewięcioro uczniów Szkoły
Podstawowej w Osiecznej wzięło
udział w powiatowym etapie XIV
Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce
w Brennie. Dzięki wielu godzinom
przygotowań do kolejnego etapu
zakwalifikowali się wszyscy nasi
uczestnicy: Weronika Dobraś,
Jakub Kociucki, Aleksandra Jano-
wicz, Zofia Płóciniczak, Emilia
Schulz, Paulina Bilska, Martyna
Skrobała, Klaudia Krajewska i Elż-
bieta Biała.

* Okazją do kontaktu z praw-

dziwą śmietanką sportowców stał
się lekkoatletyczny meeting ha-
lowy w Bydgoszczy, w którym 10
lutego jako kibice uczestniczyli
uczniowie naszej szkoły. Rywali-
zacja odbyła się w trzech najpopu-
larniejszych w naszym kraju
dyscyplinach: tyczce kobiet,
pchnięciu kulą mężczyzn i skoku
wzwyż mężczyzn. Wśród sportow-
ców znaleźli się, między innymi:
Anna Rogowska, Monika Pyrek i
Tomasz Majewski. Młodzi kibice
obserwowali atmosferę zawodów
na najwyższym poziomie, a także
mieli okazję do zdobycia autogra-
fów.

* Nauczycielki nauczania zinte-
growanego: Klaudia Nowacka i
Monika Triller przeszły kurs pierw-
szej pomocy zorganizowany przez
wolontariuszy Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Oprócz wie-
dzy i umiejętności uczestniczki
przywiozły z kursu wiele materia-
łów i pomocy: fantomy, symulatory
telefonów komórkowych, filmy in-
struktażowe i podręczniki. Mate-
riały zostaną wykorzystane
podczas szkoleń, które zostaną
przeprowadzone we wszystkich
klasach nauczania zintegrowa-
nego a także wśród pozostałych
nauczycieli.

* Cały tydzień szkolna poczta
walentynkowa przyjmowała listy i
kartki z wyznaniami sympatii sa-
morządowi listonosze dostarczyli
przesyłki w piątkowe przedpołud-
nie. Najmłodsi uczniowie naszej
szkoły bawili się na balu walentyn-
kowym, podczas którego uczestni-
czyli w licznych konkurencjach
zespołowych. W przerwach mię-
dzy zabawami przyjmowali walen-
tynki oraz konsumowali słodkości
w kształcie serc.

Poniżej podajemy kolejne
informacje dotyczące prawid-
łowego odżywiania dzieci i
młodzieży. Dziś odpowiedź
na dwa pytania:
Dlaczego dzieci powinny spo-

żywać mleko i jego przetwory?
Mleko i przetwory mleczne to

najlepsze źródło wapnia, białka i wi-
taminyA, które są niezbędne do bu-
dowy kości, zębów, prawidłowego
krzepnięcia krwi i funkcjonowania
układu odpornościowego. Dzie-
ciom, które nie lubią pić białego
mleka można zaproponować mleko
smakowe - truskawkowe, bana-
nowe, waniliowe czy czekoladowe.
Mleko można zastąpić budyniem,
twarożkami, jogurtami, serami lub
zupami mlecznymi z dodatkiem
owoców.

Masło to również produkt

mleczny, który należy brać pod
uwagę w żywieniu dzieci. Zawiera
ono nasycone kwasy tłuszczowe
krótkołańcuchowe oraz naturalnie
występujące witaminy A i D, jest
łatwo przyswajalne i efektywnie wy-
korzystywane przez organizm. Na-
tomiast margaryny do smarowania
pieczywa są wytwarzane sztucznie
na drodze uwodornienia olejów ro-
ślinnych, przy zastosowaniu do-
datku witamin (A,D,E) jako
związków chemicznych, które są
gorzej wykorzystywane przez orga-
nizm. Ponadto zawierają one sub-
stancje dodatkowe, w tym
emulgatory, regulatory kwasowości,
barwniki i konserwanty.
Dlaczego tak ważne jest spo-

żywanie warzyw i owoców?
Zaleca się spożywanie 3-5 porcji

warzyw dziennie oraz 2-4 porcji

owoców (są bardziej kaloryczne).
Co stanowi porcję? Porcja to śred-
niej wielkości owoc lub warzywo
(jabłko, marchew) lub kilka mniej-
szych sztuk (truskawki, czereśnie,
winogrona). To także miseczka sa-
łatki lub szklanka soku.

Owoce i warzywa dostarczają
organizmowi błonnika, składników
mineralnych oraz witamin. Więk-
szość warzyw i owoców odznacza
się wysoką zawartością wody (80-
90%), z czego wynika ich niska war-
tość kaloryczna. Owoce to
naturalne słodycze - są słodkie i
smaczne, ale niektóre zawierają
dużo cukrów prostych, które w nad-
miernych ilościachmogą być nieko-
rzystne dla organizmu (banan - 23,5
g, węglowodanów / 100g, wino-
grona - 17,6 g węglowoda-
nów/100g). Warzywa najlepiej
spożywać na surowo, w surówkach
z dodatkiem oleju lub krótko goto-
wane na parze.

Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy


