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Szkoła i Przedszkole
Świerczyna

W świerczyńskiej szkole
świętowano Dzień Piernika.
Uczniowie wraz z mamami upiekli
świąteczne przysmaki. Klasa IV
wiodła prym w ilości i sposobie
podania pierników. 

Przedszkolacy wzięli udział w
warsztatach ekologicznych. Ju-
styna Piwońska – przedstawi-
cielka firmy EKOSFERA
zapoznała dzieci z historią po-
wstania papieru, etapami jego
produkcji, a także rodzajami i
przeznaczeniem wyrobów pa-
pierniczych. Dzieci wykonywały
też arkusze papieru czerpanego,
z których powstały świąteczne
kartki dla najbliższych. 

Wychowankowie Marii Rataj-
czak zaprosili do przedszkola
swoich rodziców, by wspólnie z
nimi zdobywać wiedzę na temat
przygotowań zwierząt do zimy.
Zajęcia otwarte były dla rodziców
formą zdobywania informacji na
temat swych pociech. Ich funk-
cjonowania  w grupie aktywności
oraz chęci współuczestniczenia
w pracy i zabawie.

Ewa Matuszak przeprowa-
dziła w przedszkolu zajęcia prak-
tyczne – pieczenie pierników. Dla
dzieci wyrabianie, wałkowanie,
wycinanie, lukrowanie było krea-
tywną zabawą. Wypieki stanowiły
poczęstunek dla uczestników
przedszkolnego biesiadowania
przy choince. 

Drugoklasiści w ramach przy-
gotowań do świąt wykonali prace
plastyczne, których tematem
przewodnim była choinka. 

W przedszkolu odbyło się
świąteczne spotkanie przy cho-
ince. W uroczystości uczestni-
czyli: burmistrz Stanisław
Glapiak, radne: Mariola Pazoła,
Zofia Biała oraz rodzice. Zapro-
szeni goście wysłuchali świątecz-
nego koncertu w wykonaniu
przedszkolaków, wspólnie z
dziećmi obejrzeli spektakl pt.
„Psotny Elf”. Punktem kulmina-
cyjnym uroczystości było spotka-
nie z Mikołajem, który obdarował
dzieci prezentami. Spotkanie za-
kończyło się świątecznym po-
częstunkiem, po którym na
zorganizowanym przez Radę Ro-
dziców kiermaszu, można było
zakupić ozdoby choinkowe,
stroiki oraz świąteczne wypieki.

Tegoroczne przedświąteczne
spotkanie przybrało w szkole
formę tradycyjnego kolędowania.
Jolanta Owsianna przybliżyła his-
torię bożonarodzeniowych pieśni.

Towarzyszyli jej uczniowie kl. VI,
V i III. W uroczystości udział
wzięli przedstawiciele władz sa-
morządowych: zastępca burmist-
rza – Stefan Kuśnierek, radne –
Zofia Biała i Mariola Pazoła, soł-
tysi, rodzice, uczniowie oraz pra-
cownicy szkoły. 

20 grudnia w Zespole Przed-
szkole i Szkoła Podstawowa od-
było się spotkanie opłatkowe. 

Przed świętami w szkole zor-
ganizowano kiermasz bożonaro-
dzeniowy, świąteczny asortyment
przyniósł sowity zarobek.

Wigilie uczniów klas I – III, IV –
VI wraz z wychowawcami i po-
zostałymi nauczycielami przebie-
gały w atmosferze wzajemnej
życzliwości. Były życzenia, opła-
tek, upominki, ucztowanie i śpie-
wanie kolęd.

3 stycznia . w Zespole Szkół w
Kąkolewie odbył się po raz ósmy
konkurs śpiewaczy. Szkołę w
Świerczynie reprezentowali na-
stępujący uczniowie: Jakub Ko-
lańczyk, Julia Lis, Daniel
Kędziora, Patrycja Klimkowska.
Wyróżnienie otrzymał Jakub Ko-
lańczyk. 

Trzecioklasiści wraz z wycho-
wawczynią Hanną Jakubowską
zamienili salę lekcyjną w Mu-
zeum Sztuki Współczesnej, po to,
aby zafascynować przedszkola-
ków nowoczesnymi zabawkami z
kartonu i papieru. Największe
wrażenie wywołał robot, który
przewyższył wszystkich przed-
szkolaków. Dużym zainteresowa-
niem cieszył się
styropianowo-papierowy dwupła-
towiec. Na pełne uznanie zasłu-
żył Kacper Golak – konstruktor
samolotu. 

Nauczycielka Joanna Marsza-
łek podejmuje próby wzbogace-
nia księgozbioru szkolnego o
kolejne ciekawe pozycje. Za-
chęca przedszkolaków, uczniów,
a także nauczycieli, by dzielili się
z innymi czytelnikami swymi pry-
watnymi egzemplarzami, by te,
już przeczytane, zajęły ważne
miejsce na półkach szkolnej bib-
lioteki.

Nauczyciele na ręce Joanny
Marszałek – organizatorki wy-
stawy „Książka z dzieciństwa”-
złożyli swe ulubione książki z
dzieciństwa. Dzieci zwróciły
uwagę, że ich nauczyciele czytali
te pozycje, które do dziś dnia cie-
szą się i ich uznaniem. 

Uczniowie klasy I wraz z Wio-
lettą Klak wzięli udział w progra-

mie „Klub Bezpiecznego Pu-
chatka”. Pierwszoklasiści uczest-
niczyli w zajęciach, których
tematyka dotyczyła bezpieczeń-
stwa w drodze do szkoły, w
szkole, w domu i na podwórku.
Uczestnicy otrzymali książeczki z
zadaniami dotyczącymi tematyki
realizowanej podczas zajęć. Pod-
sumowaniem programu był „Test
Bezpieczeństwa” sprawdzający
wiedzę pierwszoklasistów z tego
zakresu. Szkoła otrzymała rów-
nież certyfikat „Klubu Bezpiecz-
nego Puchatka”. 

Uczniowie klas I- V udali się
na wycieczkę do Wrocławia,
obejrzeli przedstawienie Mo-
skiewskiej Rewii na Lodzie pt.
„Śpiąca królewna”. Następnie
uczniowie zwiedzili centrum
miasta szlakiem wrocławskich
krasnali. Przewodnicy oprowa-
dzili uczestników wycieczki przez
zabytkowe ulice Wrocławia, opo-
wiedzieli także historię zabytko-
wych budynków. 

W Zespole Szkół – Szkoła
Podstawowa i Gimnazjum w
Osiecznej odbył się Turniej War-
cabowy o Puchar Burmistrza

Miasta i Gminy Osieczna. Szkołę
w Świerczynie reprezentowali
czwartoklasiści: Tobiasz Bartle-
wicz, Karolina Golak, Weronika
Homska, Daria Jenczak, Mateusz
Maćkowiak. Weronika Homska w
kategorii dziewcząt – roczniki
2002-2003 zajęła I miejsce. 

Uczniowie klas I-VI wzięli
udział w konkursie zorganizowa-
nym przez Radę Rodziców na
„Najciekawszy żłóbek”.  Przy-
znano następujące miejsca: -
przedział wiekowy klas I- III: I
miejsce- klasa III, II miejsce-
klasa I, III miejsce- klasa II, -
przedział wiekowy klas IV- VI: I
miejsce- klasa V, II miejsce- klasa
IV, III miejsce- klasa VI. 

Nauczyciele zrobili swoim
uczniom niespodziankę w postaci
konkursu „Rozpoznaj na zdję-
ciach z dzieciństwa nauczycieli
oraz pracowników szkoły i przed-
szkola”. Doskonałym obserwato-
rem okazała się uczennica klasy
V - Patrycja Klimkowska, która
jako jedyna bezbłędnie rozpoz-
nała wszystkich pracowników. To
jej przyznano I nagrodę. 

W tym numerze postanowiłam przyjrzeć się z bliska zielo-
nej herbacie, która nie tylko korzystnie wpływa na zdrowie
ale ma też bardzo dobry wpływ na skórę. 

Zielona herbata poprawia nawilżenie i kolor skóry, ogranicza
potliwość i łojotok, dezynfekuje skórę, zapobiega przedwczes-
nemu starzeniu się jej, naprawia komórki po uszkodzeniu przez
promienie słoneczne, niweluje blizny a nawet zapobiega niektó-
rym nowotworom.

Herbata zielona swoje działanie zawdzięcza KATECHINOM
(POLIFENOLOM). Są to silne przeciwutleniacze, które mogą
reaktywować obumierające komórki. Dzięki nim skóra jest wyraź-
nie wzmacniana i doskonale radzi sobie z procesami starzenia, a
także chorobami np.: łuszczycą, trądzikiem różowatym i mło-
dzieńczym oraz cellulitem. Polifenole również korzystnie wpływają
na gojenie się ran, co z kolei zmniejsza prawdopodobieństwo po-
wstawania blizn. Dotyczy to np.: powstawania rozstępów poja-
wiających się w czasie wzrostu lub chudnięcia. Stosowanie w tym
okresie zielonej herbaty może skutecznie zapobiec bliznowace-
niu.

Zielona herbata odbudowuje również skórę po kąpielach sło-
necznych i solarium; ponieważ zawiera liczne związki np.: kofeinę
i taninę oraz składniki mineralne takie jak: fluor, mangan, żelazo,
wapń, potas, krzem, fosfor a także witaminy A, C, E, K i z grupy
B. dzięki nim wspomaga się również likwidacja szpecącego cel-
lulitu na skórze. 

Pijmy więc herbatę zieloną jak najczęściej i sięgajmy po nią w
kosmetykach. Na rynku bowiem znajduje się wiele produktów z
tym „drogocennym” składnikiem. 
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