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Szkoła i Przedszkole
Świerczyna

Podsumowany został projekt plastyczno – muzyczny pt. „Wiosna w
muzyce i sztuce”. Do występu przed swoimi kolegami przygotowali się
uczniowie z klas IV i V pod opieką nauczycielki muzyki i plastyki –
Hanny Jęsiek. Wcześniej realizatorzy projektu zostali podzieleni na 5
zespołów zadaniowych. Pierwsza grupa uczniów zbierała informacje o
dziełach polskich malarzy, w których pojawia się wątek wiosenny. W
drugim zespole uczniowie wykonywali prace plastyczne z zastosowa-
niem różnych technik. Zadaniem trzeciej grupy było skomponowanie
piosenki o wiośnie. Czwarty zespół musiał odszukać utwory muzyki kla-
sycznej związane z wiosną. Ostatnia grupa wcieliła się w role polskich
wykonawców wiosennych przebojów. Uczniowie przedstawili efekty
swej pracy. Uczniowie wraz z nauczycielami mogli również obejrzeć
mini wystawę malarstwa.

Dzień Ziemi to akcja, której celem jest promowanie postaw pro-
ekologicznych w społeczeństwie. W tym dniu przygotowano dla uczniów
kilka przedsięwzięć. Tradycją świerczyńskiej szkoły stało się już sa-
dzenie przez panią dyrektor drzewka iglastego. Uczniowie wzięli udział
w konkursie plastycznym „Drzewko szczęścia”. Ich zadaniem było na-
rysowanie za pomocą kolorowej kredy na przyszkolnym parkingu wspól-
nego klasowego drzewka. Nad przebiegiem konkursu czuwała
nauczycielka przyrody – Anita Podrzycka. Wszystkie klasy otrzymały
pamiątkowe dyplomy. Tego dnia odwiedził szkołę Rafał Łęcki – pra-
cownik Stacji Badawczej w Turwi, który poprowadził zajęcia warszta-
towe dla uczniów klas III – VI. Młodsi uczniowie (z klasy III i IV) wzięli
udział w zajęciach nt. „Budujemy własną stację meteorologiczną”. Obej-
rzeli urządzenia używane przez meteorologów, wspólnie zbudowali  de-
szczomierz, wiatromierz, barometr i termometr. Uczniowie z klasy V i
VI uczestniczyli w spotkaniu pt. „Wyprawa do wnętrza Ziemi”. Głównym
celem tych warsztatów było poznanie budowy naszej planety. Pan Łęcki
zademonstrował trzęsienie Ziemi, zbudował model wulkanu.

Hanna Jakubowska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej zor-
ganizowała dla uczniów klas I – III  konkurs przyrodniczo – ekologiczny
pt. „Przyjaciel przyrody. Do konkursu zostali zakwalifikowani uczniowie,
którzy wykazali się największą wiedzą przyrodniczą w swoich klasach.
Uczniów tych podzielono na trzy zespoły. Drużyny musiały wykazać się
znajomością zwierząt i roślin, działań proekologicznych, orientacją na
mapie Polski,  rozwiązać przyrodnicze rebusy i zagadki. I miejsce zajęła
drużyna w składzie: Patrycja Prusińska (klasa III), Marcin Strzelczyk
(klasa II) i Damian Michalak (klasa I). Na II miejscu uplasowała się dru-
żyna w składzie: Kacper Golak z klasy III, Wojtek Biały z klasy II, Kasia
Kozica z klasy III. III miejsce zajęli: Marika Jankowiak, Krystian Maćko-
wiak i Oliwia Tadeusz. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody.

W kwietniu zamontowano ogrodzenie oddzielające teren szkoły od
sąsiadujących działek. Inwestycja została sfinansowana ze środków bu-
dżetu gminy.

222. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczczono szkole uro-
czystym apelem. Uczniowie klasy V pod opieką Elżbiety Kościelniak
wystąpili w krótkim montażu słowno – muzycznym, składającym się z
przypomnienia historii powstania Konstytucji i dziejów jej obchodzenia,
wierszy oraz pieśni patriotycznych.

Przedszkolaki pojechały na wycieczkę do Leszna. Jednym z punk-
tów programu było spotkanie ze strażakami z Komendy Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej. Przedszkolacy uczestniczyli również w
pokazie próbnego alarmu i wyjazdu na akcję. Po tej wizycie dzieci zwie-
dziły Mini – ZOO. Nie zabrakło również zabaw na miejscowym placu
zabaw.

Podczas obchodów Dnia Europy uczniowie z klas I – III wykonywali
plakat ilustrujący wylosowany wcześniej kraj oraz flagi państw europej-
skich. Uczniowie z klas IV mieli za zadanie przygotować gazetkę kla-
sową pt. „Polska w Unii Europejskiej”, zaprojektować koszulkę „Unia
Europejska według klasy…”, wykonać flagi państw europejskich oraz
wypełnić quiz „Europa”. Po zrealizowaniu tych zadań uczniowie zapre-
zentowali projekty edukacyjne: słowniki, makiety Londynu oraz prezen-
tację multimedialną przedstawiającą najważniejsze miejsca i zabytki
stolicy Wielkiej Brytanii. Wychowawcy klas ocenili zadania przyznając
punkty za każdy element konkursu. W klasach  I – III pierwsze miejsce
zajęła klasa II, a II ex aequo klasa I i III. W klasach IV – VI najwięcej
punktów uzyskała klasa IV, dalej V i VI. Wszystkie klasy otrzymały pa-
miątkowe dyplomy oraz specjalnie przygotowane ulotki z najważniej-
szymi informacjami na temat Unii Europejskiej.

Do schroniska „Morena” w Osiecznej przyjechało dwudziestu dy-

rektorów schronisk młodzieżowych z całej Polski na trzydniowe

warsztaty kadry kierowniczej Szkolnych Schronisk Młodzieżo-

wych. Przybyłych gości przywitali włodarze gminy: burmistrz Sta-

nisław Glapiak oraz przewodniczący Rady Miejskiej Roman

Lewicki. Burmistrz opowiedział przybyłym o walorach krajobra-

zowo-przyrodniczo-architektonicznych gminy. W planie warszta-

tów było zwiedzanie różnych ciekawych zakątków gminy oraz

zajęcia teoretyczne przydatne w codziennej pracy zarządzających

schroniskami.

Kolejne spotkanie z cyklu „Wieczory Osieckie” odbyło się na terenie

Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej. O historii, działaniu

wiatraków opowiedział Jarosław Jankowski – dyrektor muzeum.

Przybyli zwiedzili drewniane zabytki, dowiedzieli się jak wyglądało

życie młynarza, jak działały wiatraki, a na koniec zostali poczęsto-

wani kawą i plackiem. Dla chętnych był też konkurs z nagro-

dami.Organizatorem spotkań, podczas których można dowiedzieć

się ciekawostek o ziemi osieckiej jest Towarzystwo Ziemi Osieckiej.
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