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Zespół Szkół Osieczna
Festiwal Nauki i Sztuki jest or-

ganizowany od wielu lat w większo-
ści polskich miast akademickich.
Tym razem stał się udziałem także
grupy naszych uczniów. Na Uniwer-
sytecie Przyrodniczym w Poznaniu
gościła klasa 4b oraz chętni z klas
5a, 5b i 6b pod opieką Agaty Szcze-
pańskiej i Piotra Piotrowskiego. Na
wydziale Architektury Zieleni dzieci
odbyły warsztaty, podczas których
indywidualnie lub w grupach zapro-
jektowały wymarzone ogrody zgod-
nie z instrukcją do zadania
omówioną przez prowadzącą zaję-
cia. W nowoczesnym budynku Bio-
centrum uczniowie wzięli udział w
zadaniach interaktywnych prowa-
dzonych przez studentów UP: oglą-
dali preparaty, obserwowali
doświadczenie izolowania DNA, za-
mrażali rośliny w ciekłym azocie,
słuchali lekcji o zdrowych kaloriach,
lepili z masy chromosomy. Dzień
zakończył się wykładem na temat
noblistów i zwierząt, które uczestni-
czyły w badaniach nad wielkimi od-
kryciami w dziedzinach medycyny i
biochemii. Obecność w prawdziwej
sali wykładowej oraz kontakt z
ludźmi nauki rozbudził apetyty na
udział w kolejnych tego typu przed-
sięwzięciach.

Uczniowie klas Ib i Ia pod opieką
wychowawczyń Joanny Prałat i
Emilii Swoboda byli na wycieczce w
Muzeum Okręgowym w Lesznie,
gdzie mieli okazję obejrzeć wystawę
"Magiczny świat domków dla lalek".
Zgromadzone na niej eksponaty po-
chodziły z kolekcji Anety Popiel -
Machnickiej. Na ekspozycji dzieci
podziwiały w sumie ponad 50 dom-
ków i pokoi dla lalek, a także kolek-
cję miniaturowych kompletów mebli
i kilkudziesięciu laleczek.

Rozstrzygnięto konkurs zwią-
zany ze szkolnymi obchodami
1050. rocznicy Chrztu Polski, zor-
ganizowany z inicjatywy Rady Ro-
dziców. W sumie wpłynęło ponad
70 prac, stanowiących odpowiedzi
na konkursowe pytania, wypowiedzi
pisemne oraz plastyczne. Jury w
składzie: M. Grobelna, B. Mrów-
czyńska oraz H. Szajbe wyłoniło
laureatów, których listę publikujemy
poniżej. Nagrody zostaną ufundo-
wane przez przedstawicieli rodzi-
ców oraz ks. Przemysława
Koniecznego.

Klasy I - III szkoły podstawowej -
prace plastyczne: Aleksandra Pa-
luszczak, 2b, Bartosz Okupniczak,
1a, Klaudia Olejniczak, 3b, Wiktoria
Głuchowska, 1a, Kacper Mikołaj-
czak, 1a, Bartłomiej Gabrysiak, 1a;
prace wyróżnione: Alicja La-
skowska, 2b, Filip Kubacki 3b, Ale-
ksandra Karolewicz, 1a. Prace

pisemne: Patrycja Kaźmierczak, 2b,
Marcin Jęśkowiak, 1a, Paweł Holc,
1a, Piotr Samolak, 2a, Weronika
Miedziaszczyk, 3b. Klasy IV - VI
szkoły podstawowej - prace pi-
semne: Adrian Grzędziachowski,
4b, Dawid Wilk, 4a, Wojciech Sa-
molak, 4a; prace wyróżnione:
Dawid Homski, 5a, Alicja Humska,
5b, Karolina Chudzińska, 6a, Zu-
zanna Mrówczyńska, 6b, Piotr No-
wakowski, 6b, Mateusz Szawelski,
6b. Klasy I - III gimnazjum - prace
pisemne: Weronika Homska, 1gb,
Jakub Cugier, 3ga, Patrycja Klim-

kowska, 2gb; prace wyróżnione:
Karolina Golak, 1ga, Natalia
Homska, 2ga, Nikola Jakubowska,
1gb, Szymon Musielak, 2ga, Kata-
rzyna Chuda, 1gb. 

Promocję czytelnictwa ma na
celu realizowany przez uczennice
klasy 2 ga projekt gimnazjalny
"Warto czytać". Wśród działań Pau-
liny Bartkowiak, Weroniki Kowal-
skiej, Natalii Homskiej i Marii
Pawlisiak, znalazły się między in-
nymi konkursy skierowane dla
uczniów klas I - III oraz V - VI szkoły
podstawowej. W grudniu wśród naj-
młodszych przeprowadzony został
konkurs plastyczny na temat: "Moja
ulubiona postać z książki". Wyróż-
nieni otrzymali wówczas starannie
przygotowane przez gimnazjalistki
dyplomy. Miejsca od 1. do 3. przy-
znano uczennicom kl. 3b: Zuzannie
Nadolnej, Marcie Róższczka oraz
Klaudii Olejniczak. W ostatnich
dniach rozstrzygnięto natomiast
konkurs, w którym brali udział starsi
uczniowie. Pisali oni pracę na temat
"Moja ulubiona lektura szkolna".
Spośród nich na wyróżnienie zasłu-
żyli reprezentanci kl. 6b: Mateusz
Szawelski, Martyna Homska i Alicja
Wróblewska. Nad całością działań
w ramach projektu czuwa opie-
kunka grupy, Marta Grobelna.

W czwartkowe popołudnie, 5

maja najmłodsi uczniowie naszej
szkoły bawili się i tworzyli podczas
zajęć plastyczno - technicznych.
Eko - Stworki to świetny pomysł na
niezwykle rozwijającą zabawę dla
dzieci w każdym wieku, o czym
przekonali się uczniowie podczas
warsztatów, które zorganizowały dla
nich: Joanna Prałat, Maria Jekel,
Izabela Hojsler, Monika Triller oraz
Andrzej Majer. Dziękujemy również
rodzicom za przygotowanie mate-
riałów do zajęć i zapraszamy do
obejrzenia fotorelacji na stronie in-
ternetowej szkoły. 

W poniedziałek, 9 maja z inicja-
tywy nauczycielki chemii, Magdy
Brzezińskiej zorganizowano w
szkole Dzień Chemii. Uczniowie
gimnazjum wzięli tego dnia udział w
dwugodzinnych warsztatach pod
nazwą "Chemia w Małej Skali",
które poprowadziły pracownice
Centrum o takiej samej nazwie
mieszczącego się w Toruniu, Karo-
lina Kotowicz i Joanna Stachnik. Dla
uczniów zajęcia te stanowiły spot-
kanie z innowacyjną metodą ekspe-
rymentowania rozwijającą ich
zainteresowania przyrodnicze. Po-
nadto prowadzące, które nawiązały
świetny kontakt z młodymi ekspery-
mentatorami, pokazały, jak łatwo
można wykonać doświadczenia
poza laboratorium chemicznym, za-
stępując profesjonalny sprzęt labo-
ratoryjny jego substytutami, a
typowe odczynniki domowymi środ-
kami chemicznymi. Po zajęciach,
które odbywały się w atmosferze
naukowej zabawy, gimnazjaliści
uczestniczyli także w godzinnym
pokazie efektownych doświadczeń
chemicznych. Wielu z nich mogło
wówczas stanąć "oko w oko" z
prawdziwą chemią. 

Reprezentanci najmłodszej
grupy wiekowej spotkali się w bib-
liotece szkolnej, by zaprezentować
interpretacje głosowe wybranych

przez siebie utworów. Przysłuchu-
jące się małym recytatorom jury w
składzie: Maria Jekel, Andrzej Majer
oraz Edyta Nitecka postanowiło wy-
różnić interpretacje w wykonaniu:
Jana Erenfelda z kl. 1a, Iwa Brzos-
towskiego z kl. 2a oraz Julii Ku-
rzawa z kl. 3a. Wszyscy
wspomniani uczniowie zajęli pierw-
sze miejsca na poziomie odpowied-
nio klas 1., 2. oraz 3. Ponadto jury
doceniło wystąpienia: Zuzanny Goł-
dynek z kl. 1b, Adama Dudziaka,
również z kl. 1b oraz Weroniki Ba-
siak z kl. 2b, a także Julii Hadrysiak
z kl. 2c i Zuzanny Kubera z kl. 3b.
Praca wszystkich dzieci została do-
ceniona przygotowanym przez
organizatorów słodkim poczęstun-
kiem.

W minionym miesiącu nie za-
brakło także atrakcji i sukcesów
sportowych. Młodzi koszykarze ze
szkoły podstawowej z powodze-
niem walczyli w ramach Mistrzostw
Rejonu Leszno. Podczas turnieju w
Kościanie zajęliśmy drugie miejsce
w grupie i stanęliśmy do gry z dru-
żyną z Wolsztyna. Po pierwszej
kwarcie meczu nie byliśmy w ko-
rzystnej sytuacji. Pełna mobilizacja
zawodników i wola walki sprawiły,
że ostatecznie wygraliśmy zdoby-
wając brązowe medale.

Na stadionie lekkoatletycznym w
Lesznie gimnazjaliści rywalizowali w
wielu konkurencjach w ramach
Mistrzostw Powiatu. Nasza repre-
zentacja liczyła 29 zawodników.
Najlepiej spisali się skoczkowie
wzwyż zajmując I miejsca (Z. Ha-
rendarz, L. Dworacka i A. Nowicki).
W biegu na 100 m chłopcy stanęli
na podium zajmując II i III miejsce
(M.Tadeusz i W. Pawel). Jedyny
nasz płotkarz w biegu na 200 m
zajął III miejsce (J.Triller).

Dwukrotnie piłkarze z gimnaz-
jum próbowali walczyć o mistrzo-
stwo powiatu. W eliminacjach
pokonali zespoły z Lipna i Belęcina
i awansowali do rundy finałowej. Do
ostatniego meczu zajęcie pierw-
szego miejsca było możliwe. Osta-
tecznie jednak, przegrywając z
drużyną z Włoszakowic, musieliśmy
się zadowolić IV miejscem.

Po kilkuletniej przerwie w tym
sezonie Ł.Tusień i A. Skiba zapre-
zentowali swoje umiejętności siat-
karskie w turnieju o Mistrzostwo
Powiatu w siatkówce plażowej.
Mecze rozgrywane były w słonecz-
nej pogodzie na boiskach przy Li-
ceum nr 3 w Lesznie. Po rundzie
eliminacyjnej stanęli oni przed
szansą walki o medale. Nie zdołali
jednak wygrać z drużyną z Lipna i z
Kąkolewa i zajęli IV miejsce.

Drugi rok systematycznych tre-
ningów przyniósł sukcesy meda-
lowe. Łukasz Tusień po raz drugi
wystartował w konkursie strzelec-
kim w sąsiednim powiecie. Spo-
kojna ręka i celne oko
spowodowały, że ponownie przy-
wiózł z zawodów złoty medal.


