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Zajęcia otwarte

W Przedszkolu Samorządowym w Drzeczkowie odbyły się zajęcia
otwarte dla rodziców. Zajęcia te dały możliwość zobaczenia dziecka na
tle grupy rówieśniczej, wspólnej zabawy z nim oraz bliższego przyjrzenia
się pracy nauczyciela. Wszyscy bawili się wesoło ćwicząc metodą V. Sher-
borne.  Opanowanie własnego lęku i emocji, poczucie bezpieczeństwa,
przystosowanie własnych ruchów do ruchów partnera, relaksacja oraz ra-
dość płynąca z zabawy to cele towarzyszące temu spotkaniu. 
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Jak każdego roku 8 marca w Przedszkolu Samorządowym w
Osiecznej obchodzone są urodziny Pana Kleksa. Na uroczystość
przybył jubilat i przedszkolacy w barwnych strojach. Tegoroczne
urodziny były wyjątkowe, ponieważ promowały zdrowe żywienie.
Były konkursy, występy, a zamiast tortu pyszna zupa jarzynowa
okraszona kleksowymi pierogami. Już za rok Kleks będzie ob-
chodził swoje 30. przedszkolne urodziny.
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Teatrzyk "Maniery Biedronki Lucyny" pozwolił przedszkolakom z
“Akademii Pana Kleksa” przypomnieć sobie znaczenie wielu waż-
nych zwrotów oraz przekonał ich o konieczności stosowania tych
magicznych słów każdego dnia.
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Koszykarze UKKS ISKRA Osieczna walczyli w miniony weekend
w rozgrywkach strefowych o awans do ćwierćfinałów Mistrzostw
Polski. Mecze odbywały się w leszczyńskim Trapezie. Z trzech
spotkań nasza drużyna dwa zakończyła sukcesem co jedno-
cześnie daje im szansę na udział w dalszych rozgrywkach. Do
sportowej rywalizacji zagrzewała publiczność, która nawet przez
moment nie oszczędzała się. Wśród kibicujących był Burmistrz
Miasta i Gminy Osieczna.  Już 1 kwietnia chłopcy jadą na Pomo-
rze. Tam w okrojonym składzie z powodu kontuzji jednego z
osieckich zawodników walkę zaczną z najsilniejszym rywalem ze
Stargardu, następnie zagrają z reprezentantami Szczecina, a na
koniec Koszalina. Życzymy sukcesów i trzymamy kciuki za na-
szych koszykarzy! 


