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Zespół Szkół Kąkolewo

W Poznaniu odbył się pierwszy
etap VIII Wojewódzkiego Konkursu
Wiedzy o Regionie "Moja Wielko-
polska". Od kilku już lat nasi
uczniowie z sukcesami uczestni-
czą w tym konkursie. W tym roku
Szkołę reprezentują Agata
Kretschmer i Karolina Woźniak,
które zwyciężyły w eliminacjach
szkolnych. W Poznaniu zmierzyły
się z testem wiedzy z zakresu kul-
tury, historii i środowiska przyrod-
niczego Wielkopolski. Obie
zakwalifikowały się do finału. Z
dziewczętami pracowały E. Kos-
malska i T. Rosińska.

W Mistrzostwach Szkół Podsta-
wowych w Warcabach w Lipnie
wzięło udział 14 uczniów kąkolew-
skiej szkoły. Zawodnicy rywalizo-
wali w kategorii IV - VI SP osobno
dziewczęta i chłopcy. Najlepiej spi-
sał się Mateusz Klabiński, który
zdobył 2. miejsce i tym samym za-
kwalifikował się do etapu woje-
wódzkiego. 

W Walentynki uczniowie mogli
przyjść ubrani w "kolory miłości" -
różowy i czerwony. Szkoła rozbły-
sła ciepłymi barwami. Wielu
uczniów miało także wymalowany
na twarzach symbol miłości -
serce, co zwalniało z odpowiedzi
ustnej. Tradycją stała się już po-
czta walentynkowa, dzięki której
uczniowie mogą wysyłać anoni-
mowe listy miłosne do ukochanej
osoby. Było radośnie i kolorowo,
dzień upłynął w miłej atmosferze.

W powiatowym etapie Kon-
kursu Wiedzy o Wielkopolsce w
Brennie startowało 18 uczniów
Szkoły. 13 z nich zakwalifikowało
się do etapu rejonowego. Są to:
Eryk Kasprzyk - IVa, Małgorzata
Biernacik - Va, Zuzanna Piet-

rowska - Va, Weronika Mikołajczak
- VIa, Marta Walenciak - VIc, Woj-
ciech Fischer - 1gb, Paulina Kos-
malska - 1gb, Agata Kretschmer -
2ga, Natalia Mikołajczak - 2gb,
Kinga Kanikowska - 2gb, Karolina
Woźniak - 3gb, Anna Skrzypczak -
3gb, Maciej Pełczyński - 3ga. 

W ramach kolejnego edukacyj-
nego koncertu organizowanego
przez Fundację Pro MUSICA
uczniowie mieli okazję poznać mu-
zykę barokową. Państwo Domi-
nika i Mateusz Małeccy na
osiemnastowiecznych skrzypcach
grali utwory kompozytorów doby
baroku. Uczniowie z zaciekawie-
niem słuchali m. in. duetu skrzyp-
cowego zainspirowanego
"Podróżami Guliwera" Jonathana
Swifta. 

Uczniowie klasy IVa po cyklu
lekcji języka polskiego poświęco-
nych baśniom sami zostali baśnio-
pisarzami. Włożyli dużo wysiłku w
wymyślenie oryginalnych utworów.
Udowodnili, że dobrze znają cechy
baśni. Warto dodać, że swoje
utwory pięknie zilustrowali, nada-
jąc im formę książkową. Nagrodą
są nie tylko dobre oceny, ale rów-
nież zorganizowana w sali nr 32
wystawa. Najciekawsze prace bę-
dzie można przeczytać w gazetce
uczniów "DO - NOS". 

W sali sportowej w Brennie od-
były się eliminacje do finału Mist-
rzostw Powiatu Leszczyńskiego w
Siatkówce gimnazjalistów. W gru-
pie rywalizowali: Brenno, Święcie-
chowa i Kąkolewo. Reprezentacja
Szkoły grała w składzie: Marcin
Glapiak, Adrian Markowiak, Jakub
Bartkowiak, Mateusz Walenciak,
Tomasz Bassa, Paweł Kretschmer,
Kacper Fiszer, Dawid Gidaszew-

ski, Mikołaj i Bartosz Woźniakowie.
Nasza drużyna zakwalifikowała się
do finału Mistrzostw.

Uczniowie klas czwartych obej-
rzeli spektakl pt. "W krainie Narnii"
przygotowany przez aktorów
Teatru Współczesnego z Krakowa.
Dzieci zwróciły uwagę na sceno-
grafię, specjalne efekty dźwiękowe
i będące elementem przedstawie-
nia projekcje multimedialne.
Czwartoklasiści mieli okazję ten
sam tekst poznać w trzech for-
mach: książkowej, filmowej i teat-
ralnej. To doskonały materiał do
realizacji zadań z zakresu innowa-
cji "Ja - uczeń - świadomy uczest-
nik kultury".

Uczniowie klas piątych i szó-
stych wzięli udział w niezwykle
przydatnym szkoleniu przeciwpo-
żarowym prowadzonym przez
aspiranta Artura Hojoka, dowódcę
zastępu z Komendy Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Lesz-
nie. Tematem były zagrożenia
związane z występowaniem tlenku
węgla oraz właściwe użytkowanie
urządzeń grzewczych. Podczas
szkolenia uczniowie dowiedzieli
się, skąd bierze się czad i dla-
czego jest tak niebezpieczny, co
jest główną przyczyną zaczadzeń
oraz co zrobić, aby ich uniknąć. W
ramach szkolenia prowadzący
przypomniał również zasady
udzielania pierwszej pomocy w
przypadku zatrucia tlenkiem
węgla.

Uczniowie klas I a, II a i III a
pod opieką wychowawczyń wzięli
udział Gminnych Zawodach
Sprawnościowych klas I - III. Po-
dobnie jak w etapie szkolnym dru-
żyna składała się z 10 osób. Dzieci
rywalizowały w grupach wieko-
wych z kolegami ze Świerczyny i z
Osiecznej. Przygotowano dla nich
różne konkurencje, które spraw-
dzały zwinność i szybkość. Rywa-
lizacja była bardzo zacięta i
zmaganiom towarzyszyły niesa-
mowite emocje. Uczniowie Szkoły
w Kąkolewie kolejny raz zaprezen-
towali się wspaniale i wywalczyli w
każdej kategorii pierwsze miejsce. 

W Szkole odbyły się warsztaty
chemiczne. Wzięli w nich udział
uczniowie klas IVb i Va. Zajęcia
prowadziła Beata Pawlak z Cen-
trum warsztatów chemicznych z
Rawicza. Uczniowie wykonywali
proste doświadczenia z produktów
codziennego użytku. Wykorzystali
m. in. mleko, ocet, barwniki, her-
batę, proszek do pieczenia. Byli
bardzo zaangażowani w tworzenie
coca-coli czy w napełnianie ba-
lona, nałożonego na butelkę, dwu-
tlenkiem węgla, który powstał

podczas reakcji octu z proszkiem
do pieczenia. Na koniec każdy
uczestnik warsztatów otrzymał dy-
plom "Młody geniusz".

36 zuchów wyjechało na dwu-
dniowy biwak z okazji Święta Zu-
chów, które przypada raz na cztery
lata 29 lutego. Siedem gromad
współzawodniczyło w zdobywaniu
sprawności "Smerfa". Zuchy ukła-
dały puzzle, malowały pejzaże,
sprawnie ćwiczyły, dedykowały
innym zuchom "miłe słowa". Mu-
siały rozwiązać zaszyfrowaną za-
gadkę, wykonać makietę wioski
Smerfów i napisać pakt, który
sprawi zmianę w stosunkach z
Gargamelem. Zwinne Wiewiórki
zaprezentowały na apelu pio-
senkę, do której wspólnie ułożyły
słowa. Miłym akcentem zmagań
były noszone na głowach smer-
fowe czapeczki. W nagrodę za wy-
siłek i radosną zabawę gromady
zostały nagrodzone dyplomami i
grą planszową.

Po raz kolejny SU zorganizował
zbiórkę aluminiowych puszek.
Dzięki zaangażowaniu społeczno-
ści całej Szkoły udało się zebrać
627 zł. Pieniądze przekazane zo-
staną na charytatywną akcję
"Studnia dla Sudanu". W klasach I
- III najwięcej puszek zebrała klasa
Ib, drugie miejsce zajęła IIIb, a
trzecie IIb. Z klas IV - VI najwięcej
puszek przekazała klasa IVb, nie-
wiele mniej klasa Va, a trzecie
miejsce zajęła VIb. Wśród gimnaz-
jalistów I miejsce zajęła 2gb, dru-
gie 3gb, a trzecie 2ga.

Klaudia Prałat z kl.VIa oraz
Jakub Fogt kl. IIIa rok temu zaczęli
przygodę z szermierką. Reprezen-
tują barwy KS Polonia 1912
Leszno. Doskonalą swe umiejęt-
ności cztery razy w tygodniu po 1,5
godz. w sali gimnastycznej ZS w
Kąkolewie oraz na obiekcie
MOSiR w Lesznie. Pierwsze starty
na zawodach nie były łatwe. Mu-
sieli nauczyć się samodzielności
oraz godzenia się z porażkami,
które są naturalne w początkowej
fazie kariery sportowej. Klaudia i
Jakub poradzili sobie z tym bardzo
dobrze a wytrwałość oraz realiza-
cja założeń treningowych przeło-
żyły się na pierwsze sukcesy
sportowe. W rozegranych w paź-
dzierniku 2015 roku Mistrzostwach
Bydgoszczy Jakub zajął 2.
miejsce. W grudniu 2015 Klaudia i
Jakub fechtowali w szwedzkim
Malmo w Międzynarodowym Tur-
nieju "Jonssons Pokal". W turnieju
indywidualnym Klaudia zajęła 5.
miejsce, a Jakub w turnieju druży-
nowym wywalczył 2. miejsce. W
zawodach w Szczecinie (10. 01.
2016) Jakub był szósty, a 27. 02.
2016 w turnieju Youngster - Cup w
Cottbus zajął 3. miejsce. Trenerem
Klaudii i Jakuba jest P. Fogt.


