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Szkoła OsiecznaSzkoła Kąkolewo
28 marca odbył się V Halowy Tur-

niej Rekreacyjno - Sportowy Rodzi-
ców, Uczniów i Nauczycieli.
Rywalizowano w wyścigach rzędów i
w konkurencjach technicznych. Ry-
walizacja była bardzo wyrównana.
Najlepsi, z wynikiem 46 punktów,
okazali się uczniowie. II miejsce wy-
walczyli nauczyciele (44 punkty), a
trzecie rodzice (42 punkty). Mist-
rzowskiej drużynie puchar wręczył
Burmistrz Stanisław Glapiak, który
objął patronat nad Turniejem. Poza
konkursem rozegrano trzy mecze
siatkówki. Zaprezentowały się też
dziewczęta tworzące szkolny zespół
cheerlederek. W szkolnej kawiarence
sprzedawano domowe ciasta upie-
czone przez rodziców i nauczycieli.
Zbierano w ten sposób fundusze na
organizację wypoczynku letniego.
Niespodzianką dla wszystkich był
tort.
W Pawłowicach odbył się XX Ju-

bileuszowy Cross Wagarowicza. Za-
wody przebiegały pod hasłem:
„ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”.
Nasi reprezentanci: i drużyna

Szkoły Podstawowej, i zespół Gim-
nazjum w klasyfikacji szkół wywal-
czyli III miejsce.
Oto uczniowie, którzy zajęli naj-

wyższe miejsca:
SP: kl. II: Aleksandra Maćkowiak

- 2, Karolina Woźniak - 3, kl.III: Ju-
dyta Bartkowiak - 3, kl.V: Karol Pa-
włowski - 1, Weronika Zdziebkowska
4, kl.VI: Hanna Glapiak - 2, Mikołaj
Prałat - 3, Oliwia Koterwa - 4, Mag-
dalena Dudziak - 5.
GIMNAZJUM: kl. I: Jakub Prałat -

1, Dominik Lira - 3, kl.II: Ewelina
Kmiecik - 3, Piotr Jankowski - 3, kl.III:
Piotr Piotrowski - 5.
Uczniowie klas szóstych zmagali

się z testem kompetencji. Na wyniki
uczniowie będą czekać do połowy
maja.
Uczniowie klas szóstych poje-

chali do Leszna. W Galerii Biblioteki
Wyższej Szkoły Zawodowej obejrzeli
wystawę pt. "Kraina kwitnącej kon-

Później niż zwykle, ze względu na
pogodę, uczniowie Zespołu Szkół w
Osiecznej witali wiosnę. Samorządy
szkolne przygotowały bieg patrolowy
po Osiecznej i okolicy, na etapach
którego klasy wykonały szereg
zadań. Można było powtórzyć i
utrwalić wiadomości o osieckim
klasztorze, czytać ze zrozumieniem
informacje o majątku w Jeziorkach,
zmierzyć się z zadaniami logicznymi
w schronisku młodzieżowym oraz
rozwiązać krzyżówkę dotyczącą
Pisma Świętego i obrzędów religij-
nych, a także ćwiczyć ortografię pod-
czas klasowego dyktanda. Wyniki
konkurencji zostały wliczone do cało-
rocznego WIELKIEGO PUNKTOWA-
NIA.
Tymczasem najmłodsi uczniowie

bawili się od rana ”na kolorowo”.
Przebrani w grupach klasowych
zgodnie z wylosowanym wcześniej
kolorem uczestniczyli w „podróży po
Europie”: nauczyli się w trzech języ-
kach tradycyjnej piosenki „Panie
Janie”, wyklejali modele samocho-
dów produkowanych w Europie, roz-
wiązywali rebusy związane z krajami
europejskimi, słuchali bajki o „Muzy-
kantach z Bremy” oraz obejrzeli ko-
lejną inscenizację fragmentu „Pana
Kuleczki”, tym razem dotyczącego
podróżowania po świecie.
Kolory towarzyszyły klasom 1-3

przez resztę dnia: na boisku szkol-
nym miały miejsce konkursy i za-
wody sportowe, malowanie kwiatów,
które następnie ozdobiły korytarz
szkolny. Zimę pożegnano tradycyj-
nym spaleniem Marzanny.
Wiosenny sezon wycieczkowy

rozpoczęła tym razem klasa 3ga,
która zwiedzała Wrocław. Tradycyjnie
zwiedzanie rozpoczęto od Panoramy
Racławickiej. Spacer przez Ostrów
Tumski odkrył przed młodzieżą naj-
piękniejsze zakątki starego Wrocła-
wia. Trasą legendarnych krasnali
podziwiano zabytki Rynku, przyleg-
łych uliczek oraz nowoczesne fon-
tanny. Seans w kinie w Magnolia
Park zakończył bogaty w emocje
dzień.
Po raz kolejny osiecka szkoła go-

ściła uczestników Rejonowego Kon-
kursu Wiedzy o Wielkopolsce, który
w formie etapowej odbywa się już po

walii", na której zgromadzono zdjęcia
Marka Chwistka przedstawiające
Przemęcki Park Krajobrazowy. Po
obejrzeniu fotogramów udali się do
czytelni, gdzie Dyrektor Biblioteki -
Hanna Szczygieł opowiedziała o wy-
pożyczaniu książek w nowoczesnej,
skomputeryzowanej bibliotece.
8 kwietnia wszyscy uczniowie

wzięli udział w uroczystym apelu
upamiętniającym zmarłego przed
czterema laty papieża Jana Pawła II.
Na scenie królował portret Ojca
Świętego, który namalowała Anita
Kostka - uczennica klasy 3gb. Mot-
tem występu były słowa Jana Pawła
II "To co we mnie niezniszczalne -
trwa". Prezentujący się na scenie
uczniowie przypomnieli naukę Pa-
pieża Polaka, wskazali, na czym po-
legają Jego wielkość i mądrość,
wyśpiewali miłość do Niego i wyrazili
wdzięczność za piękny pontyfikat.
Delegacja uczniów złożyła kwiaty i
zapaliła znicze pod znajdującym się
przy kościele pomnikiem Jana Pawła
II.
Patio Szkoły przed Wielkanocą

wyglądało pięknie i kolorowo.
Wszystkie klasy wykonały jako kwiet-
niowe zadanie w ramach konkursu
SUPERKLASA. Swój wkład w świą-
teczną dekorację Szkoły mają też
podopieczni świetlicy środowiskowej.
Uroczyście podsumowano reali-

zowane od września 2008 r. projekty
z języka angielskiego. Jako pierwsi
spotkali się uczniowie klas II i III SP,
którzy zgłębiali tematykę pór roku,
wykonując prace plastyczno -słowne.
Następnie projekt dotyczący po-
szczególnych części Królestwa Bry-
tyjskiego podsumowali
czwartoklasiści i piątoklasiści. Naj-
młodsi - uczniowie klas I SP - zapre-
zentowali podczas spotkania
książeczki, w których w atrakcyjny
sposób zebrali informacje o sobie. W
projektach pod opieką Agnieszki An-
drzejewskiej-Śmiejczak wzięło udział
łącznie 73 uczniów.

raz trzynasty. Do etapu wojewódz-
kiego, który dla naszych uczniów od-
będzie się 5 maja w Gostyniu,
zakwalifikowało się ośmioro uczniów
ze Szkoły Podstawowej w Osiecznej:
Emilia Schulz, Zofia Płóciniczak,
Paulina Bilska, Patryk Pokrywka,
Klaudia Krajewska, Martyna Skro-
bała, Elżbieta Biała i Magdalena
Woźna. Przygotowaniem uczniów
zajęła się pani Halina Szajbe.
Bywalcy świetlicy terapeutycznej

wyruszyli w sobotni rześki poranek
18 kwietnia na wyprawę wokół je-
ziora Łoniewskiego. Po drodze po-
dziwiano Jaworowy Jar, wybrzeże od
strony Stanisławówki, dywany ka-
czeńców. Około 7-kilometrowy spa-
cer okazał się świetną okazją do
pogawędek, wspólnego śpiewania i
dzielenia się wycieczkowym pro-
wiantem.
Szkolne radio „Węzeł”, które je-

sienią ubiegłego roku wyemitowało
jubileuszową – setną audycję, prze-
prowadziło kolejny nabór do redakcji,
szeregi której w nowym roku szkol-
nym zasilą gimnazjalistki: Patrycja
Dzik, Sandra Łopacińska i Wioletta
Dopierała.
Wśród licznych konkursów pla-

stycznych podsumowano ostatnio
prace „Osieczna w oczach dziecka”,
w którym przyznano nagrody w każ-
dym poziomie wiekowym nauczania
zintegrowanego. I tak w klasie Ia: 1
miejsce zajęła Dominika Zalewska,
drugie - Joanna Szczepańska, trze-
cie Martin Micek. W klasie Ib odpo-
wiednio Zuzanna Basińska, Miłosz
Rudawski i Karolina Surdyk. W klasie
IIa: Paulina Wilk, Sylwia Kaźmier-
czak i Łukasz Tusień. W klasie IIb:
Michał Jędrzejczak, Natalia Jurczyń-
ska i Hanna Hoffmann. W klasie IIIa:
Weronika Dobraś, Lidia Jankowska i
Jędrzej Wróblewski.
W konkursie o tematyce wiosen-

nej pierwszym miejscem wyróżniono:
Agatę Golak, Natalię Homską, Ja-
kuba Cugiera, Aleksandrę Grobelną
i Lidię Jankowską. Drugie miejsce
zajęli: Martin Micek, Karolina Surdyk,
Zuzanna Harendarz i Dawid Borow-
ski. Trzecie natomiast: Paweł Oko-
niewski, Emanuel Picz, Wiktoria
Suder, Łukasz Tusień i Sara Micha-
lak.

Portret Jana Pawła II narysowała
uczennica klasy trzeciej Gimnazjum
Anita Kostka.

Mistrzynie tenisa! Elżbieta Rataj-
czak i Magdalena Szczepaniak zajęły
pierwsze miejsce w Drużynowych
Mistrzostwach Powiatu Leszczyń-
skiego w tenisie stołowym Gimnaz-
jada 2008/2009

W przedszkolu w
Osiecznej zorganizowano
kolejny konkurs pla-
styczny pod nazwą
„Ozdoby wielkanocne”. Na
konkurs wpłynęło 89 prac,
które sprzedawano pod-
czas Wielkanocnego Kier-
maszu. Zebrane fundusze
przeznaczone są na
zakup nagród w kolejnych
konkursach oraz na zor-
ganizowanie wycieczki ro-
werowej i pikniku dla
dzieci i rodziców.


