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Szkoła Kąkolewo
W listopadzie 2012 r. klasa IIIc

przystąpiła do Kosmicznego Klubu
Matematycznego. Uczniowie otrzy-
mali legitymacje, w których groma-
dzą punkty za wykonane zadania.
Ponadto członkowie koła matema-
tycznego przystąpili do Konkursu
„Zbuduj robota 2012/2013”. Nagrodą
jest grupowa wycieczka do warszaw-
skiego Centrum Nauki Kopernik. Wy-
niki będą znane w połowie czerwca. 

Uczniowie klas I-III Szkoły Pod-
stawowej uczestniczyli w wyprawie
przyrodniczej z okazji Światowego
Dnia Ziemi. Spacerowali po lesie,
uczestniczyli w pikniku na polanie, a
wyprawę zakończyli zabawą w ogro-
dzie Państwa Przybyłów. 

Podczas Szkolnego Tygodnia Ję-
zyków Obcych zorganizowano kon-
kurs piosenki obcojęzycznej oraz
konkurencje językowe wliczane do
rywalizacji klas o tytuł SUPER-
KLASY. Były to: pisemne konkursy w
zakresie znajomości języków ob-
cych, gazetki klasowe, plakaty.

Uczniowie klas IV-VI uczestniczyli
w nocy filmowej. Było nie tylko oglą-
danie filmów, ale też rozmowy, dys-
kusje, wykonywanie prac
plastycznych i zajęcia sportowe. 

Podczas Jubileuszowego X Re-
gionalnego Przeglądu Piosenki Dzie-
cięco-Młodzieżowej ,,PRYMA” w
Garzynie swoje umiejętności wo-
kalne zaprezentowało 150 osób.
Szkołę z Kąkolewa reprezentowali:

Julia Galon, Martyna Ratajska, Adam
Nowacki, Katarzyna Prętkowska, Mi-
kołaj Woźniak, Karolina Kobylańska,
Natalia Łaniak oraz Anna Mąka. Ania
Mąka zajęła I miejsce w swojej kate-
gorii wiekowej, natomiast Adam No-
wacki otrzymał wyróżnienie. 

Uczniowie klas I-III SP spotkali
się z stomatolog Lilianną Pilch-Ko-
nieczną oraz jej asystentkami. Dzieci
dowiedziały się, jak dbać o zęby. Ku
przestrodze obejrzały zdjęcia zębów
z różnymi chorobami. Zobaczyły też
zwierzęce szczęki.

30 kwietnia kolejny raz ważono
zgromadzone przez klasy plastikowe
nakrętki. To nie tylko działanie pro-
ekologiczne, ale również forma po-
mocy chorej dziewczynce – Karinie
Tórz. Klasy, które zgromadziły naj-
więcej nakrętek, zyskają kolejne
punkty w konkursie o miano SUPER-
KLASY. Oto wyniki:

Kl. I-III SP: I miejsce – IIIc (60kg),
II miejsce – Ib (49 kg), III miejsce –
IIa (40kg), Kl. IV-VI SP: I miejsce –
Va (47kg), II miejsce – IVa (35kg), III
miejsce – Vb (28kg), Kl. I-III G: I
miejsce – 1ga (50kg), II miejsce –
3ga (43kg), III miejsce – 1gb (39kg).

30 kwietnia podczas apelu
uczniowie przypomnieli istotę i histo-
rię majowych świąt: Święta Pracy,
święta Flagi Rzeczpospolitej Polskiej,
święta Konstytucji 3 Maja oraz Dnia
Zwycięstwa. Chórzystki zaśpiewały
pieśni związane z majowymi świę-

Wizyta Ruth i Kerry'ego 
Zespół Szkół w Osiecznej

przez tydzień gościł Ruth
Hui-Ju Wu, mieszkankę
Szanghaju oraz Kerryego
Meerkerk pochodzącego z
Nowej Zelandii. Przyjechali
oni do Osiecznej jako wolon-
tariusze AIESEC, najwięk-
szej na świecie organizacji
zrzeszającej studentów. Ideą
praktyk zagranicznych, które
oboje odbywali w osieckim
gimnazjum, jest wymiana in-
formacji na temat historii i
kultury krajów, z których po-
chodzą goście i zdobywanie
wiedzy w tym samym zakre-
sie w odniesieniu do kraju, w
którym przebywają. 

Ruth studiuje zarządzanie in-
formacjami na Uniwersytecie
Nanjing w Chinach. Podczas
spotkań z uczniami opowiadała
przede wszystkim o zależno-
ściach łączących Tajwan (w któ-
rym się urodziła) z Chinami oraz
o tym, jak żyje się we współ-
czesnych Chinach. Kerry jest
studentem pedagogiki w zakre-
sie historii i języka angielskiego

tami.
Zuchy z gromady "Zwinne Wie-

wiórki" uczestniczyły w obchodach
święta Konstytucji 3 Maja w Lesznie.
Wraz z uczestnikami uroczystości
rocznicowych przeszły ulicami
miasta pod pomnik Konstytucji 3
Maja i Odzyskania Niepodległości.
Tam odbyła się manifestacja patrio-
tyczna. Warto wspomnieć, że zuchy
zdobyły w ten sposób kolejną spraw-
ność "Młody Obywatel".

W tym roku szkolnym grupa
uczniów zgłosiła akces do Ogólno-
polskiego Konkursu Tematycznego
„Losy Bliskich i losy Dalekich - życie
Polaków w latach 1914-1989".
Szkolna komisja konkursowa do
etapu wojewódzkiego zakwalifiko-
wała cztery prace:
„Władysław Lester – historia nie-
zwykła” – Jadwigi Lester z kl. 3ga,

„Historia mojego pradziadka” – Pau-
liny Klabińskiej z kl. 1ga,

„Nauczanie dzieci było sensem jej
życia” Pauliny Andrzejewskiej z kl.
1ga,
„Historia prawdziwa mojego przodka”
– Denisa Śmiejczaka z kl. 1ga.

Praca Pauliny Klabińskiej otrzy-
mała w Poznaniu wyróżnienie.

Uczniowie klas IIa i IIb wybrali się
do Centrum Edukacji Przyrodniczej w
Lesznie, gdzie wzięli udział w wyjąt-
kowej lekcji przyrody. Obejrzeli
obiekt, sadzonki kwiatów i warzyw.
Następnie na wyznaczonym poletku
spulchniali ziemię, wyrywali chwasty,
grabili i na koniec wysiali kwiaty.

W Rydzyńskim Ośrodku Kultury
odbył się finał I Rejonowego Kon-

kursu "Humor w Literaturze". Duża
grupa dzieci i młodzieży wzięła udział
w towarzyszącym tej uroczystości
konkursie plastycznym „Humory-
styczne spojrzenie na dzieło sztuki”,
w którym przedstawiała arcydzieła.
Na konkurs wpłynęło 87 prac. Z ką-
kolewskiej Szkoły wyróżnienia otrzy-
mały: Olga Szczepaniak, Jagoda
Wojtkowiak i Wiktoria Sawicka, a
kwalifikacją do wystawy nagrodzono:
Martę Ratajczak i Aurelię Walkowiak. 

Uczniowie klas Va i Vb pojechali
na wycieczkę. Zwiedzali Toruń,
zamki krzyżackie w Kwidzynie i Mal-
borku. Trzeci dzień spędzili w Gdań-
sku. W ostatnim dniu uczniowie
dotarli do kolejnej krzyżackiej sie-
dziby - zamku w Gniewie. W drodze
powrotnej uczniowie mieli okazję zo-
baczyć też katedrę w Gnieźnie.

Uczniowie edukacji wczesnosz-
kolnej wyjechali do Leszna na spek-
takl teatralny pt. „Kopciuszek”
przygotowany przez aktorów Naro-
dowego Teatru Edukacji Dzieci i Mło-
dzieży z Wrocławia. 

Uczniowie klas czwartych i szó-
stych wyruszyli na trzydniową wy-
cieczkę do Kotliny Kłodzkiej.
Odwiedzili Kłodzko, Kudowę, starą
kopalnię w Złotym Stoku, uzdrowi-
sko w Polanicy Zdroju, Kaplicę Cza-
szek w Czermnej, Muzeum
Papiernictwa w Dusznikach oraz
Ząbkowice Śląskie. Uczniowie wspi-
nali się też na Szczeliniec Wielki.

Więcej informacji na
www.zskakolewo. pl

na Uniwersytecie Waikato w Ha-
milton w Nowej Zelandii. W Pol-
sce zdobywał nowe
doświadczenia w zawodzie nau-
czyciela. Na zajęciach wszyscy
gimnazjaliści mieli okazję spot-
kać się z zagranicznymi gośćmi.
Poza tym Kerry i Ruth odbywali
codziennie dwu-trzygodzinne
zajęcia warsztatowe z grupą wy-
branych uczniów. O odpoczynek
studentów po pracy dbały ro-
dziny państwa Woźnych i Prała-
tów, które przyjęły ich pod swój
dach. Ciekawą atrakcją dla
gości okazała się również wy-
cieczka po gminie Osieczna,
która rozpoczęła się na platfor-
mie widokowej "Jagoda", skąd
jej uczestnicy mogli podziwiać
panoramę miasteczka i okolic
oraz poznać historię kształtowa-
nia się terenu i jego zasiedlania.
Następnie odwiedzili Drzecz-
kowo, gdzie po pochodzącym z
II poł. XIX w., obecnie odrestau-
rowanym pałacu i otaczającym
go parku oprowadził ich właści-
ciel, Andrzej Babiak. Kolejnymi
punktami na wyjazdowej mapie
były mieszcząca się w Jezior-

kach Stadnina Koni, gdzie ich
opiekunka i trenerka, Ewa Nie-
strawska ciekawie opowiadała o
swojej pracy oraz Muzeum Mły-
narstwa i Rolnictwa znajdujące
się przy osieckich wiatrakach.
Tam wycieczkowicze dzięki za-
rządzającemu tym miejscem Ja-
rosławowi Jankowskiemu mogli
poznać budowę wiatracznego
młyna i zasady jego funkcjono-
wania, obejrzeć zabytkowe
wnętrza i zgromadzone w nich
wyposażenie. Dalej ulicami
miejscowości przeszli do zamku,
dawnej siedziby właścicieli

Osiecznej, a następnie do sta-
nowiącego swoistą ścianę pa-
mięci lapidarium u zbiegu ulic
Krawieckiej i Słonecznej. Węd-
rówka zakończyła się w klaszto-
rze franciszkanów, po którym
gości oprowadził Mateusz No-
wacki. Organizatorem wycieczki
i niestrudzonym przewodnikiem
był prezes Towarzystwa Ziemi
Osieckiej, Stanisław Lenarto-
wicz. Organizatorem wizyty
Ruth i Kerryego była Renata
Klimkiewicz, która również za-
jęła się gośćmi podczas ich po-
bytu w szkole.


