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Szkoła Osieczna Szkoła Kąkolewo

W kwietniu ogłoszono wyniki kon-

kursu Złota Żaba. W 2.etapie części hu-

manistycznej brało udział 339

gimnazjalistów. Wśród nich było sze-

ścioro reprezentantów szkoły: Marta

Wejman, Oliwia Jezierska, Paulina An-

drzejewska, Aurelia Walkowiak, Kata-

rzyna Kretschmer i Patryk Bartkowiak.

Zwycięzca konkursu uzyskał 271 punk-

tów, a ostatnia osoba na liście miała 100

punktów. Spośród naszych uczniów naj-

lepiej poradziła sobie Marta Wejman,

która uzyskała 234 punkty. Pozostali

nasi reprezentanci zdobyli od 212 do

189 punktów. 

Uczniowie klas Ib i Ic gościli leśnika

- Andrzeja Szeremetę, który przeprowa-

dził lekcję o zwiastunach wiosny. Dzieci

obejrzały też film przyrodniczy pt. "Rok

w puszczy". 

Męska drużyna gimnazjalistów

wzięła udział w drugim etapie rozgrywek

lokalnych turnieju Coca Cola Cup, co

było efektem sukcesu w eliminacjach.

Niestety reprezentacja trafiła na bardzo

silną grupę. Chłopacy po trudnej i zacię-

tej walce przegrali. Na boisku walczyli:

B. Kowalski, A. Andrzejczak, F. Szcze-

paniak, M Sikorski, D. Śmiejczak, T.

Bassa, J. Bartkowiak, A. Tasiemski, D.

Gidaszewski i J. Mądry. 

W ramach programu CEO "Młodzi

głosują" odbyły się szkolne wybory pre-

zydenckie. Komisję wyborczą tworzyły:

O. Jezierska, N. Muszyńska, K. Rataj-

czak oraz O. Zielińska. Uprawnionych

do głosowania było 272 uczniów, głoso-

wało 246. Dwie osoby oddały nieważne

głosy. Zwycięzcy szkolnych wyborów to:

Bronisław Maria Komorowski - 95 gło-

sów, Magdalena Agnieszka Ogórek - 50

głosów, Janusz Ryszard Korwin-Mikke -

42 głosy.

23 i 24 kwietnia klasy IVa i IVb

uczestniczyły w dwudniowej wycieczce

do Kotliny Kłodzkiej. Zwiedzili dawną ko-

palnię złota, sztolnię, twierdzę w

Kłodzku, podziemny labirynt, Muzeum

Papiernictwa w Dusznikach Zdroju. Dru-

giego dnia uczniowie ruszyli w góry na

Szczeliniec Wielki, potem poszli do ka-

plicy czaszek w Czermnej.

Trzy grupy dzieci przedszkolnych i

wszyscy uczniowie klas młodszych

uczestniczyli w spotkaniu z cyklu "Po-

czytaj mi, przyjacielu!". Bajki Ezopa pt.

"Mysia narada" oraz bajki braci Grimm

pt. "Siedem kruków" zaprezentowały
gimnazjalistki: Natalia Szramiak i Karo-

lina Ratajczak. Starsze koleżanki przy-

gotowały też konkurs sprawdzający

zrozumienie treści. 

4 maja uczniowie klasy IV a gościli

w Leśnictwie Koczury należącym do

Nadleśnictwa Włoszakowice. Leśnik

pani Krupa zapoznała młodzież z

"Ochronką dla zwierząt". Trafiają do niej

wszystkie leśne zwierzęta, którym dzia-

łanie człowieka lub kontuzja uniemożli-

wiły życie w naturze. Dzieci zobaczyły
między innymi sarny, jelenie, daniele.

Oglądały i karmiły dziki oraz kury

ozdobne. Uczyły się rozpoznawać w

lesie podstawowe gatunki drzew igla-

stych.

Uczniowie klasy IV a mieli wyjątkową
lekcję przyrody. Gościli na niej znanego

miejscowego pszczelarza Stanisława

Markowiaka. Pojawił się w klasie z

pszczołami umieszczonymi w specjal-

nym pojemniku. Dzieci mogły z bliska

obejrzeć dużą liczbę pszczół i matkę
oznaczoną czerwoną kropką. Uzyskały
wiele ciekawych informacji o pracy

pszczół, chorobach, jakie je nękają, ro-

ślinach miododajnych. Zobaczyły, jak

wygląda podstawowy sprzęt pszczela-

rza. 

W ostatnich dniach kwietnia ucznio-

wie klas Va, Vc i VIa wyruszyli na wy-

cieczkę do Ziemi Kłodzkiej. Poznali uroki

górskich tras turystycznych. Odwiedzili

Ząbkowice Śląskie, wspięli się na

Krzywą Wieżę oraz dotarli do Jaskini

Niedźwiedziej. Zdobyli Śnieżnik, zwie-

dzili nieczynną Kopalnię Uranu w Klet-

nie. W Stroniu Śląskim odwiedzili Hutę
Szkła. W drodze powrotnej uczniowie

podziwiali Kłodzko.

8 maja Samorząd Uczniowski zor-

ganizował popołudnie filmowe dla klas I

- III SP. Uczniowie obejrzeli dwa filmy:

"Krudowie" i, ,Potwory kontra obcy". 

Czternaścioro uczniów z klas trze-

cich SP wzięło udział w Olimpiadzie

Wiedzy Archimedes. Plus - Matematyka.

Plus. Trzecioklasiści zmagali się z 25 za-

daniami, na wyniki trzeba poczekać do

12 czerwca.

W Liceum nr III w Lesznie odbyły się
przesłuchania w ramach Festiwalu “Mu-

zyka nie zna granic". Szkołę reprezento-

wał Mikołaj Woźniak, który został
zakwalifikowany do finału. Odbędzie się
on 2 czerwca. Finaliści zostali zapro-

szeni do wzięcia udziału w warsztatach

wokalnych. 

Wszystkie dzieci edukacji wczes-

noszkolnej spotkały się w sali gimna-

stycznej, aby uczcić Dzień Ziemi.

Najmłodsi przebrali się za drzewa,

słońce, wodę i ogień. Uczestniczyli w

części artystycznej przygotowanej przez

starsze koleżanki i kolegów pt. "Ziemia

u lekarza". Brali udział w zabawach inte-

gracyjnych i pląsach. Trzecia część Dnia

Ziemi odbyła się po zajęciach szkolnych,

w mniejszym gronie uczniów. Były to

dzieci, które brały udział w całorocznym

projekcie przyrodniczo - ekologicznym

"Las w czterech porach roku". Mali przy-

rodnicy zmagali się z zagadnieniami do-

tyczącymi lasu w Konkursie

Przyrodniczo - Ekologicznym. Najwięcej

punktów zdobyły klasy I a i III b i to one

zajęły I miejsce. Tuż za nimi uplasowały
się klasy I b i I c, które stanęły na II miej-

scu podium. Trzeci rezultat uzyskały
klasy II a i II b, a na czwartym miejscu

znalazła się klasa III a.

W ramach XVI Gimnazjady na sta-

dionie lekkoatletycznym w Lesznie od-

były się Indywidualne Mistrzostwa w

Lekkiej Atletyce. Nasi uczniowie jak

zwykle nie zawiedli, zdobywając miejsca

na podium i tym samym kwalifikacje do

zawodów na szczeblu rejonowym.

I miejsce: w pchnięciu kulą - Bartosz

Kowalski, w skoku wzwyż - Marcin Si-

korski,

II miejsce: w biegu na 100m - Arka-

diusz Andrzejczak, w biegu na 1000 m -

Paweł Kretschmer, w sztafecie szwedz-

kiej - Marcin Sikorski, w sztafecie

szwedzkiej - Arkadiusz Andrzejczak, w

sztafecie szwedzkiej - Bartosz Kowalski,

w sztafecie szwedzkiej - Denis Śmiej-

czak,

III miejsce: w rzucie oszczepem -

Denis Śmiejczak.

28 kwietnia Aleksandra Chudziń-

ska, uczennica klasy 3 gb wzięła
udział w ostatnim, 4. etapie Woje-

wódzkiego Konkursu Przyrodniczego

"Salamandra" w Poznaniu. Tego-

roczna edycja dotyczyła "Parków Na-

rodowych w Polsce". Ola

reprezentowała szkołę jako miłoś-

niczka przyrody i jej ochrony. Było to

spotkanie wybranych przyrodników z

województw wielkopolskiego i lubu-

skiego. Finał ostatniego etapu rozpo-

czął się konkursem wiedzy

przyrodniczej, a następnie wszyscy

uczestnicy zwiedzili "Rezerwat Me-

teoryt Morasko" pod Poznaniem, po-

dziwiając florę i faunę grądu - lasu

liściastego i kratery po meteorycie,

który wybuchł przed pięcioma tysią-

cami lat. Oli oraz jej opiekunce, Bo-

gumile Tabert gratulujemy!

W niedzielę, 3 maja uczniowie

szkoły wzięli udział w gminnych ob-

chodach Święta Konstytucji, podczas

których zaprezentowali się w progra-

mie artystycznym "Nauczmy się na

pamięć tego kraju..". Jako narratorzy

wystąpili Weronika Toboła i Szymon

Musielak z kl. 1ga. Utwory poetyckie

recytowali: Zuzanna Szczepańska

(3a), Jędrzej Janowicz (4a), Filip

Piotrowski (1ga), Aleksandra Jano-

wicz (3ga) i Paulina Osses (3ga). W

rolę króla Stanisława Augusta Ponia-

towskiego wcielił się Michał Otto

(3ga), zaś jego marszałka Kamil

Bajon(1ga). Efekty dźwiękowe za-

pewnił grający na trąbce Piotr Heliń-

ski (6b). W role chłopów wcielili się
Mikołaj Włodarczak i Jakub Banasik

(1ga). Reprezentantem stanu szla-

checkiego został Michał Kaczmarek

(1ga), natomiast mieszczaństwa

Wiktoria Kosmalska (1ga). Tradycyj-

nie już delegacje uczniowskie złożyły
wiązanki kwiatów w miejscach pa-

mięci narodowej.

W ramach obchodów Ogólnopol-

skiego Tygodnia Bibliotek, którym

przyświeca w tym roku hasło "Wy-

bieram bibliotekę", w szkolnej wy-

pożyczalni książek został  rozstrzyg-

nięty konkurs dla gimnazjalnych re-

cytatorów. Z okazji przypadającej w

2015 r. 70.rocznicy urodzin Małgo-

rzaty Musierowicz, pisarki związanej

z Wielkopolską i jej stolicą, postano-

wiono zainteresować uczestników

konkursowych zmagań treścią ksią-

żek jej autorstwa, wchodzących w

skład "poznańskiego" cyklu powieści

dla dzieci i młodzieży zwanego po-

tocznie "Jeżycjadą". W konkursowe

szranki stanęło dziewięcioro

uczniów, wśród których bezkonku-

rencyjny okazał się uczeń kl. 1ga,

Filip Piotrowski. Postanowiono rów-

nież docenić interpretację wybranych

fragmentów prozy M. Musierowicz w

wykonaniu Aleksandry Janowicz z kl.

3ga oraz Dawida Szpilaka, ucznia kl.

2ga. Wyróżnieni recytatorzy podczas

apelu podsumowującego konkursy

przeprowadzone w bieżącym roku

szkolnym otrzymają okolicznościowe

dyplomy i nagrody książkowe.

Wszyscy uczestnicy literackiego po-

południa, wśród których znaleźli się
również Jakub Banasik, Natalia

Homska i Szymon Musielak, ucznio-

wie kl. 1 ga oraz Aleksandra Ko-

nopka, Paulina Osses i Klaudia

Stephan, uczennice kl. 3ga, zostali

uraczeni słodką niespodzianką. Po-

mysłodawczyniami i organizatorkami

spotkania były Marta Grobelna i

Edyta Nitecka.

"Małe konfrontacje" - konkurs

młodych talentów ogłaszany corocz-

nie przez Leszczyńskie Stowarzy-

szenie Twórców Kultury i tym razem

był szczęśliwy dla naszych artystów.

Na wystawie pokonkursowej, która

jest nagrodą dla najlepszych prac,

pojawiły się wyróżnione dzieła: Zu-

zanny Szczepańskiej "Gołębnik

dziadka Pablo", Patrycji Walkiewicz,

Anny Cugier i Mileny Skorczyk

"Martwa natura węglem". Dodatkową
atrakcją dla wszystkich uczniów sek-

cji plastycznej zajęć artystycznych w

gimnazjum był wyjazd na wystawę,

gdzie młodzież miała okazję zaob-

serwować sposób prezentowania

dzieł literackich, plastycznych i foto-

graficznych, a także ocenić poziom

nadsyłanych prac oraz wyrazić swoje

zdanie o wystawie w formie wpisu do

księgi pamiątkowej konkursu. 

Biblioteka szkolna Zespołu Szkół
w Osiecznej ubiega się o wsparcie fi-

nansowe ze środków budżetu pań-

stwa w ramach programu "Książki

naszych marzeń". Działanie to ma na

celu promowanie czytelnictwa wśród

uczniów szkół podstawowych po-

przez doposażenie bibliotek szkol-

nych w pozycje o tematyce bliskiej

współczesnym młodym ludziom, at-

rakcyjnej dla nich, a co najważniejsze

- wybrane przez nich samych.

Wszyscy zainteresowani wpływem

na kształt bibliotecznego księgoz-

bioru uczniowie, a także ich rodzice i

nauczyciele mogli przekazać swoje

uwagi oraz sugestie na ten temat bib-

liotekarce Edycie Niteckiej. 

W Szkole Podstawowej w Dąb-

czu podsumowano V edycję kon-

kursu dla uczniów powiatu

leszczyńskiego pt. "Piszę/Rysuję dla

Ciebie…", organizowanego pod pat-

ronatem starosty powiatu leszczyń-

skiego Jarosława Wawrzyniaka i

burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna

Kornela Malcherka. W konkursie

wzięło udział 7 szkół, łącznie wpły-

nęło 28 prac literackich oraz 64 pla-

styczne. Nasi uczniowie

zdeklasowali rywali zarówno wśród

gimnazjalistów jak i uczniów naj-

młodszych klas szkół podstawowych.

Pierwsze miejsce w swojej kategorii

wiekowej zajęły: Zuzanna Szczepań-

ska z klasy 3a oraz Wernika Dobraś
z klasy 3ga, drugie miejsce Jakub

Cugier z klasy 2ga, trzecie zaś Ale-

ksandra Grobelna z klasy 2ga. Koor-

dynatorem konkursu w naszej szkole

była Halina Szajbe.


