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W tym roku biblioteka zorganizowała
całoroczny konkurs, pt. "Czytam i
Wiem". Polega on na prowadzeniu ze-
szytu, w którym uczniowie opisują czy-
tane przez siebie lektury. Konkurs
przeznaczony jest dla
uczniów klas 2-6 i po-
trwa do końca maja.
Szczególne zaintereso-
wanie budzi wśród
dzieci, które ciekawie
opisują czytane przez
siebie książki i tworzą do
nich piękne ilustracje.
Pod koniec roku szkol-
nego uczniowie, którzy
zajmą pierwsze miejsca
otrzymają nagrody.

Niedawno zorgani-
zowano w bibliotece
konkurs "Zgadnij kto
to?", w którym ucznio-
wie mieli zgadnąć nazwisko nauczyciela,
przedstawionego na zdjęciu z dzieciń-
stwa. Zadanie to było dla dzieci nie lada
wyzwaniem. Przy okazji uczniowie
mogli zobaczyć wystawę książek, jakie
ich nauczyciele czytali w dzieciństwie.W
efekcie, wśród dzieci wzrosło zaintereso-
wanie czytaniem, wielu z nich rozpoczęło
poszukiwania książek swoich wycho-
wawców.

Pani bibliotekarka stara się również
motywować dzieci do czytania poprzez
prowadzenie comiesięcznej statystyki o
stanie czytelnictwa. Robi wykresy i wy-

Każde dziecko ze szkoły w Świerczynie wie, że w bibliotece nie można się
nudzić. Przez cały rok szkolny odbywają się tam konkursy, wystawy, im-
prezy. Przede wszystkim wypożycza się książki, ale ciekawe propozycje
czytelnicze zachęcają do aktywności uczniów. Dlatego małych czytelni-
ków jest coraz więcej.

kazy najlepszych uczniów. Informacje na
ten temat przekazywane są uczniom każ-
dej klasy oraz wywieszane na gazetce
szkolnej.

Biblioteka zajmuje się także wystaw-

kami książek i gazetkami ściennymi na
określony temat. Obecny temat gazetki
brzmi: "Baśniowy świat Andersena"

Biblioteka szkolna próbuje przede
wszystkim zwiększać swój księgozbiór.
W tym celu zwraca się z prośbą do róż-
nych wydawnictw, księgarń i bibliotek o
dary w postaci książek. Dzięki takim
właśnie staraniom udało się zebrać w ze-
szłym roku szkolnym około tysiąca ksią-
żek. Są to woluminy nowe i używane.
Biblioteka wzbogaciła się o lektury, lite-
raturę piękną, popularnonaukową, meto-
dyczną i pedagogiczną.

Bale najmłodszych

W środę, 9 stycznia, 270 uczniów kształcenia zintegrowanego ze szkół z gminy
uczestniczyło w BALU KARNAWAŁOWYM zorganizowanym w Zespole Szkół
w Osiecznej. Po raz pierwszy uczniowie szkół podstawowych z Osiecznej, Ką-
kolewa i Świerczyny bawili się wspólnie. Dzieci wesoło pląsały i nauczyły się
kilku zabaw tanecznych. Ogromną radość sprawiły przebierańcom konkursy.
Za ciekawie i pomysłowo przygotowany strój, wyróżnione osoby otrzymały
pamiątkowe dyplomy. Wszyscy dostali słodkie upominki.

Na sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury odbył się balik zorganizowany
dla przedszkolaków przez ich rodziców i pracowników Przedszkola. Na par-
kiecie królowały postacie z bajek. Podczas balu można było kupić rysunki na-
malowane przez dzieci. Suma, którą udało się zebrać – 90, 20 zł przeznaczona
została na poczet Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Na spotkaniu wigilijnym połączonym z Dniem Babci i Dziadka spotkali się
członkowie Koła Emerytów i Rencistów ze Świerczyny. Uroczystości rozpo-
częła msza św. Na sali wiejskiej czas umiliły występy artystyczne dzieci ze
Szkoły Podstawowej ze Świerczyny. Pyszne potrawy wigilijne przygotowały
panie z Koła.

* 14 stycznia uczniowie klas I - III
Szkoły Podstawowej w Kąkolewie wyje-
chali do MOK-u w Lesznie. Obejrzeli
tam spektakl „Wyspa skarbów”, który za-
prezentowali aktorzy Teatru Współczes-
nego z Krakowa.
* W Zespole Szkół w Kąkolewie odbyła
się doroczna zabawa karnawałowa dla
uczniów klas IV - VI i gimnazjalistów.
Dochód z biletów wstępu przeznaczony
został na WOŚP.
* Na początku stycznia uczniowie klas I-
III ze Świerczyny uczestniczyli w wy-
cieczce do klasztoru w Osiecznej. Dzieci
miały okazję zobaczyć ruchomą szopkę,
oraz poznać historię klasztoru. Spotkanie
zakończyło się wspólnym kolędowaniem
przy żłóbku.

* Członkowie kółka ekologicznego ze
szkoły w Świerczynie nie zapominają w
czasie zimy o zwierzętach leśnych. Peł-
niąc rolę św. Mikołaja przygotowali dla
nich “żywą choinkę”. Na leśnym
drzewku zawiesili przysmaki: warzywa,
owoce, woreczki z ziarnem, słoninkę.
* 21 grudnia uczniowie z Osiecznej obej-
rzeli, przygotowane przez klasę IVb wraz
z opiekunami Kamillą Kraśner i Małgo-
rzatą Borowczyk, przedstawienie pt.
,,Cicha Noc - Jasełka Misyjne”. Wystę-
pującym aktorom towarzyszył chórek
złożony z uczniów szkoły, którym opie-
kuje się Piotr Piotrowski. Po obejrzeniu
przedstawienia wszyscy uczniowie spot-
kali się na klasowych wigiliach.
* Uczniowie klas VI ze szkoły w Osiecz-
nej obejrzeli spektakl ,,Książe i żebrak”
wystawiony przez teatr z Wrocławia.
Opowieść o przypadkowej zamianie ról
przypomniała widzom, że nie urodzenie
i majętność, a charakter decyduje o war-
tości człowieka.


