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Przedszkole i Szkoła Świerczyna

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Świerczynie obchodzą Światowy
Dzień Ziemi nie tylko po to, aby zapamiętać, czym jest równonoc, ale by
dać wyraz swej troski o los naszej planety. Dzieci zdają sobie sprawę z
niebezpiecznych dla człowieka skutków zachwiania równowagi w środo-
wisku naturalnym, dlatego Dzień Ziemi na stałe wpisał się w kalendarz
imprez szkolnych, aby co roku przypominać i utwierdzać dorosłych i ró-
wieśników, że należy od słów (wierszy, piosenek oraz deklaracji) przejść
do czynu. Stąd po programie artystycznym, który wraz ze swoimi uczniami
z klasy II i VI przygotowały panie: Hanna Jakubowska i Anita Podrzycka,
musiał nastąpić tradycyjny moment wręczenia i zasadzenia przez panią
dyrektor Wiolettę Klak symbolicznego drzewka, które utwierdziło wszyst-
kich w przekonaniu, że ekologia głęboko zakorzeniła się w każdym
dziecku. 

Uczniowie upamiętniają ważny fakt, że 9 maja 1950 r. Robert Schu-
man przedstawił deklarację, która była propozycją stworzenia nowej formy
współpracy politycznej w Europie. Plan ówczesnego francuskiego ministra
spraw zagranicznych stał się podwaliną Unii Europejskiej. Wprawdzie an-
glista – Grzegorz Łopaczyk nie wymagał tak drobiazgowej wiedzy, lecz z
niezwykłą starannością przygotował swoich podopiecznych do szkolnych
zmagań na temat wspólnoty krajów europejskich. Przedstawiciele klas IV
– VI podczas prezentacji multime-dialnych przekazywali ciekawostki z róż-
nych krajów. Elokwencją i dowcipem wykazał się uczeń klasy IV – Jacek
Skowronek. Kolejne edukacyjne zabawy: zagadki i quiz wyłoniły zwycięz-
ców: I miejsce – kl. VI, II miejsce – kl. IV, III miejsce – kl. V. 

Zwycięzcy konkursu polonistycznego – Korzystam z różnych źródeł
informacji: I miejsce - Maria Chudzińska (kl. VI), II miejsce – Jacek Skow-
ronek (kl. IV), Michał Otto (kl. VI), III miejsce - Aleksandra Chudzińska (kl.
VI); wyróżnienia: Dominik Chudy, Mikołaj Merta, Paula Wojciechowska
(uczniowie kl. VI). 

Uczniowie klasy IV przystąpili do rywalizacji w powiatowych elimina-
cjach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Turniej składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w lekcji muzealnej w zielonogór-
skim Muzeum Etnograficznym w Ochli. Dzieci na terenie skansenu po-
dziwiały zabytki kultury ludowej: najstarszy zachowany do dziś obiekt
mieszkalny z Potrzebowa z 1675 r., osiemnastowieczne chaty oraz bu-
dynki gospodarcze: z Jędrzychowiczek, Królowa, Marcinowa, Zajączka,
wieżę winiarską z Budachowa z XVIII w., a także kuźnię. Uczniowie zwró-
cili uwagę na różnice w wyposażeniu poszczególnych chat oraz na pro-
stotę dawnych sprzętów życia codziennego. Zwiedzaniu towarzyszyły
rozmowy na temat: stylu życia naszych przodków, ich potrzeb i gustów,
pracy, funkcji i budowy narzędzi. Kolejnym etapem wycieczki był aqua-
park, gdzie pływanie stało się prawdziwym wodnym szaleństwem. Naj-
większą atrakcją okazał się wodny balon, na którym uczniowie wykazywali
się niezwykłą sprawnością, wręcz akrobatycznymi umiejętnościami. Ostat-
nim przystankiem okazała się palmiarnia. Ten ciekawy pod względem ar-
chitektonicznym budynek przykuwał uwagę swym kształtem oraz
kunsztem połączenia szkła i metalu. Dopełnieniem była egzotyczna ro-
ślinność.

Grupy przedszkolne gościły w Teatrze Muzycznym w Poznaniu, gdzie
obejrzały spektakl słowno-baletowy pt. Kopciuszek. 

W dniach od 30 kwietnia do 15 maja w ramach akcji ”Dbamy o
czystość naszej ziemi”, w Przedszkolu Samorządowym „Akade-
mia Pana Kleksa” w Osiecznej odbywała się akcja zbierania ma-
kulatury. W ciągu tych kilku dni przedszkolacy wspólnie z
rodzicami zgromadzili aż 350 kg tego surowca. Pieniądze ze
sprzedaży zostaną przeznaczone na zakup krzewów, które ozdo-
bią teren wokół przedszkola. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia
była Hanna Kędzierska-Flak. Bardzo dziękujemy wszystkim za
włączenie się do akcji.
Finał akcji został połączony z przedszkolnymi obchodami Święta
Niezapominajki. Były zabawy i konkursy, które przygotowały i
przeprowadziły: Marta Klak i Alicja Glumińska. Nie zabrakło rów-
nież nagród. Tematem przewodnim dnia było praktyczne wyko-
rzystanie makulatury. Wszyscy byli ubrani na niebiesko.


