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Uczniowie klasy IVb SP z Osiecznej wybrali się razem z wychowawczy-
nią Kamillą Kraśner i rodzicami na rowerówkę do Górzna. Wyruszyli z
rynku w Osiecznej. Rowerówka była połączona z obchodami Dnia Mamy
i Taty. Uczniowie przygotowali dla swoich rodziców krótki program arty-
styczny oraz małą niespodziankę - swoje zdjęcia z życzeniami. Rodzice
zostali zaproszeni do zabawy z balonami. Mamy dmuchały balony tak,
aby pękły. Wygrywała mama, której balon pękł jako pierwszy. Zadaniem
ojców było zdusić nadmuchanego balona siadając na niego. Wszyscy
świetnie się bawiliśmy. Nie zabrakło także czasu na posiłek. Było ognisko
przygotowane w pięknym wigwamie. A że pogoda dopisała dzieci, sko-
rzystały z bliskości jeziora, aby zamoczyć nogi.

Osieczna
* Piąte miejsce w Regionalnym Konkursie Gazet Szkolnych zajęło

pismo Zespołu Szkół w Osiecznej PODSTAWKA-NADSTAWKA. Oceniany
był numer, gdzie obowiązkowym elementem był artykuł traktujący o współ-
czesnej szkole, nauczycielu i uczniu. Trzyosobowa grupa uczniów klasy
2ga napisała reportaż „Podróż po szkole w centrum Europy”, który był wy-
prawą do różnych zakątków szkoły, w której dostrzec można powiew no-
woczesności oraz wartości nieprzemijające. Autorzy tekstów otrzymali
dyplomy, a także protokoły z prac komisji, dzięki którym redakcje mogły
porównać swoje dzieła i wyciągnąć wnioski na start w kolejnych konkur-
sach.

* W konkursie sprawdzenia wiedzy z j. niemieckiego zorganizowanym
przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Lesznie osieccy gim-
nazjaliści był bezkonkurencyjni. Zajęli wszystkie miejsca na podium. Naj-
lepsze wyniki osiągnęli: Patrycja Helińska, Alicja Tusień, Andrzej Majer,
Roksana Szymczak i Michał Stępniewski.

* Zakończyła się całoroczna rywalizacja międzyklasowa WIELKIE
PUNKTOWANIE. Klasy rywalizowały w akcjach ekologicznych, wspiera-
niu akcji misyjnych (zbieranie znaczków i okularów), wykonywały dekora-
cje z okazji świąt i uroczystości, sprzedawały kartki świąteczne,
uczestniczyły w “klasoladzie” i turnieju z okazji Dnia Europejczyka. W VII
edycji konkursu zwyciężyła w SP klasa 4b, a w gimnazjum 3gc. Obie klasy
otrzymały nagrodę pieniężną ufundowaną przez Radę Rodziców.

* Z okazji Dnia Europejczyka w gimnazjum odbył się Hobby-Festiwal,
na którym uczniowie zaprezentowali różne formy swoich zainteresowań.
Wśród występujących znaleźli się młodzi aktorzy koła teatralnego pracu-
jącego w osieckim MGOK-u, mażoretki i instrumentaliści orkiestry dętej,
uczniowie leszczyńskiej szkoły muzycznej, tancerki Zespołu Tańca Ludo-
wego “Moraczewo”, członkowie klubu jeździeckiego Jeziorki, miłośniczki
“Serii niefortunnych zdarzeń”, druhowie ZHP, wokaliści znani z konkursów
i szkolnych imprez, koszykarze, piłkarze i pingpongiści. Grupy zaprezen-
towały się w odpowiednich strojach, chwaliły trofeami, pokazywały zdjęcia,
opowiadały o swojej pracy oraz zaprosiły do przygotowanych przez siebie
konkurencji gimnazjalną publiczność. Uczniowie po raz kolejny udowod-
nili, że oprócz obowiązków szkolnych, znajdują czas na realizację swoich
zainteresowań i potrafią pasją zarażać innych.

* Obchody Dnia Matki organizowane były głównie w plenerze. Dzieci
przygotowały program artystyczny, wręczyły laurki, piekły na ognisku kieł-
baski. Były też słodkości, konkursy i zabawy. Klasa Ia pojechała na wy-
cieczkę rowerową do Drzeczkowa. Klasa Ib spotkała się przy Schronisku
Młodzieżowym,,Morena”. W klasie IIIa odbyło się uroczyste spotkanie z
mamami na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego państwa Schulz.

* Uczniowie klas nauczania zintegrowanego sprawdzali swoje umie-
jętności w konkursie matematycznym, każdy otrzymał 6 zadań. Wiedzą
wykazali się: w klasach pierwszych: I m. Michał Jędrzejczak, II m. Bartek
Basiak i Maciej Lasik, III m. Jakub Koteria, w klasie drugiej: I m. Weronika
Dobraś, II m. Kasia Wojtyniak, III m Aleksandra Janowicz, Klasy trzecie: I
m. Paulina Bilska, II m. Jakub Mrówczyński i Przemysław Woźny, III m.
Kacper Nitecki.

* Reprezentanci klas I, II i III wzięli udział w konkursie czytania tekstów
o zwierzętach. W klasach pierwszych zajęli: I m. Hanna Hoffmann, II m.
Anna Cugier, III m. Jakub Cugier. Klasa druga: I m. Aleksandra Konopka,
II m. Zuzanna Sołtysik, III m. Aleksandra Janowicz. Klasy trzecie: I m. Jo-
anna Stępniewska, II m. Oskar Prałat, III m. Paulina Bilska.
* Wycieczki uczniów z klas I-III
# Klasa Ia bawiła na biwaku. Był przejazd bryczką, spacer na platformę

widokową „Jagoda” dyskoteka przy ognisku. Drugiego dnia uczniowie
udali się do Ośrodka Szkolno-Sportowego w Brzedni. Tam czekało na nich
mnóstwo wrażeń: przejście po kładce nad torfowiskiem, zjazd na linie, po-
konywanie toru przeszkód, przejście w tunelu, przeciąganie liny, itp.

# Klasy Ib i IIIa pojechały na wycieczkę autokarową do Kórnika i Poz-
nania. W Kórniku uczniowie zwiedzali zamek. Obejrzeli eksponaty mu-
zealne, płynęli statkiem po jeziorze. W kinie Poznaniu obejrzeli film.

# Klasa II a udała się na pielgrzymkę do Lichenia. Wyjazd był dzięk-
czynieniem za dar I Komunii Św. Kilka dni później byli w Lesznie, gdzie
podglądali łabędzie na Placu Kościuszki, zwiedzali rynek z ratuszem, Mu-
zeum Okręgowe, byli też w,,Mini Zoo”.
Kąkolewo
* W dniu wystawienia ocen końcowych wielka niespodzianka spotkała

dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Kąkolewie.

Każda sala, każdy zakątek korytarza zachęcały do czytania książek.
Nauczyciele pracowali w przeddzień „Dnia książki” – przygotowali wy-
stawy, gazetki, plakaty, które mają za zadanie podnieść wśród uczniów
czytelnictwo. Jedno z pomieszczeń zostało nazwane „Książkolandią” –
tam uczniowie ze swoimi ulubionymi pluszakami siedzieli na kocach i ma-
teracach, a nauczycielki czytały im książki, opowiadały o swoich ulubio-
nych lekturach. Do młodszych dzieci przyszła „Księżniczka
Książkolandia”. Każda z klas w ramach konkursu „Superklasa” przygoto-
wała na drzwiach swojej pracowni gazetkę tematycznie związaną z czy-
taniem książek. Na zakończenie “Dnia książki” odbył konkurs recytatorski.
Świerczyna
* W SP w Świerczynie odbył się kolejny już Festyn Rodzinny. Szkolny

plac, boisko sportowe, sale lekcyjne były miejscem wspólnej zabawy i ser-
decznych spotkań uczniów, ich rodziców i nauczycieli. W radosnej atmo-
sferze, w ramach corocznego spotkania wszyscy uczestnicy festynu
współdziałali na rzecz szkoły, aby zebrać fundusze na konto Rady Rodzi-
ców, by w kolejnym roku szkolnym móc zaplanować wydatki. Przygoto-
wano szereg atrakcji. Odważni pod okiem oficera wojska polskiego mogli
spróbować swoich sił w strzelaniu do celu, były przejażdżki konne. Nie
zabrakło też sportowych emocji. Rodzice kibicowali swoim pociechom w
sportowych zmaganiach. Przy kawie i herbacie częstowano domowymi
wypiekami, goframi z dżemem. Dużym powodzeniem cieszył się stół z
chłopskim jadłem. Występy dzieci uświetniły sobotnie popołudnie. Mali ar-
tyści prezentowali przed publicznością swe umiejętności recytatorskie,
śpiewacze i taneczne.

* Kilkumiesięczne zmagania ucznia Tomasza Śląskiego zwieńczone
zostały sukcesem. XII Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce w etapie szkolnym
zgromadził ponad 8000 uczestników. Do etapu powiatowego zakwalifiko-
wało się 2200 młodych Wielkopolan, z których do etapu rejonowego prze-
szło 556 uczniów, w tym 3 osoby ze Szkoły Podstawowej w Świerczynie:
Joanna Strzelczyk, Sandra Skrzypek i Tomasz Śląski. Test pisany przez
uczestników w etapie rejonowym wyłonił 182 finalistów, na podstawie eli-
minacji na poziomie wojewódzkim 153 osoby otrzymały tytuł laureata. To-
masz Śląski jest jednym z nich.

* W konkursie ortograficznym „Mistrz ortografii” bezkonkurencyjna oka-
zała się Monika Konieczna z klasy VI. 2. miejsce zajęła Joanna Strzel-
czyk, uczennica klasy IV. Tuż za nią, na 3. miejscu, uplasował się
szóstoklasista Szymon Wawrzyniak.
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