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23 października – podczas Euro-
pejskiego Tygodnia Leśnego –
uczniowie klas szóstych wzięli udział
w zajęciach w Karczmie Borowej.
Powtórzyli wiadomości o mieszkań-
cach lasu, uczyli się o chorobach nę-
kających drzewa, skonfrontowali
swoją wiedzę z doświadczeniem
pracowników lasu, poznali ścieżkę
dydaktyczną, obejrzeli wystawę
sprzętu używanego podczas prac
leśnych oraz wóz patrolowo - gaśni-
czy. Wzięli udział w wielu konkur-
sach. Mieli też możliwość wykazania
się zręcznością w konkurencjach:
cięli kłody drewna piłą ręczną oraz
wbijali gwoździe w drewno. W na-
grodę otrzymali upominki: czapki, wi-
dokówki, plany okolicznych ścieżek
rowerowych. Pobyt zakończył się
ogniskiem i smażeniem kiełbasek.

28 października trzecioklasiści
gościli Andrzeja Szeremetę – leśnika
z Nadleśnictwa Karczma Borowa.
Tematem zajęć była budowa lasu i
główne zadania pracujących w nim
leśników. Uczniowie obejrzeli film
„Praca leśnika” i rozwiązali na jego
podstawie quiz. Zwycięzcami klaso-
wej rywalizacji zostali: Aurelia Wal-
kowiak, Marta Wejman, Jakub
Maciejczak i Mateusz Chróścik.

4 listopada dzieci z klas Ib i IIa
wraz z wychowawczyniami odwie-
dziły Karczmę Borową. Wyjazd
odbył się z okazji dnia św. Huberta –
patrona leśników i myśliwych. Była
lekcja o całorocznej pracy leśników,
było też smażenie w ognisku kiełba-
sek i śpiewanie piosenek myśliw-
skich.

W Szkole wydane zostały bro-
szury zawierające informacje o wal-
kach powstańczych, o ludziach w
nich uczestniczących, o towarzyszą-
cych powstaniu piosenkach, wier-
szach, o miejscach pamięci.
Wspólnym wysiłkiem nauczycieli,
uczniów, Dyrekcji i Rady Rodziców
wydrukowano broszury z informa-
cjami dla trzech grup wiekowych: dla
klas I – III, IV – VI SP i dla gimnazja-
listów. Jest to niezbędnik, kompen-
dium wiedzy, w którą wyposażony
powinien być każdy absolwent

Szkoły im. Powstańców Wielkopol-
skich. Wiedza o Patronie przekazy-
wana jest uczniom kąkolewskiej
Szkoły od początku ich nauki w pla-
cówce. Każdego roku dzieci poznają
nowe fakty z chlubnej przeszłości
małej Ojczyzny, uczestniczą w kon-
kursach plastycznych, wykonując
makiety pomników, makiety bitew,
repliki czapek powstańców, plakaty,
portrety, w konkursach wiedzy, czę-
ściach artystycznych. Teraz nauka
będzie znacznie łatwiejsza, bo wie-
dza została zebrana w trzech publi-
kacjach dostosowanych do
możliwości percepcyjnych odbior-
ców. Autorzy wydawnictwa są prze-
konani, że ze względu na wartość
merytoryczną i szatę graficzną bę-
dzie to ciekawa lektura także dla do-
rosłych mieszkańców wsi gminy
Osieczna.

Szkoła włączyła się bardzo ak-
tywnie do akcji UNICEFU „Pomoc
dzieciom z Konga”. W bardzo różno-
rodny sposób, do marca 2009 roku,
ucząc się przy okazji współdziałania
w grupie i wykazując pomysłowością
oraz wrażliwym, współczującym ser-
cem, będziemy zbierali pieniądze na
szczepionki i posiłki regeneracyjne
dla małych Kongijczyków. Przezna-
czymy na ten cel m. in. część do-
chodu uzyskanego ze sprzedaży:
biletów wstępu na dwie szkolne dys-
koteki, gazety szkolnej DO-NOS,
kartek pocztowych i broszur o po-
wstaniu wielkopolskim, ciast przygo-
towanych przez klasy w ramach tzw.
„słodkich dni w Szkole”, kiermaszu
bombek i ozdób choinkowych oraz
książek, biletów wstępu na koncert
w wykonaniu naszych uczniów.

Uczniowie przygotowali też port-
reciki małych Murzynków i będą pro-
sić odbiorców gazety gminnej o
zakupienie ich za niewielką kwotę.
Datki są oczywiście dobrowolne. W
Szkole przygotowano wystawkę pro-
mującą akcję, a wychowawcy poin-
formowali o jej celu rodziców
podczas ostatniego zebrania. Wielu
z nich zadeklarowało wolę współ-
pracy w realizacji tego projektu.

W ramach edukacji europejskiej
oraz priorytetów Ministra Edukacji
Narodowej na bieżący rok szkolny
przystąpiono do dwóch ogólnopol-
skich konkursów, osiągając świetne
wyniki. Pod opieką anglistki - Renaty
Mrug pracowała drużyna "Pomarań-
czowych" (Roksana Szymczak, Do-
minika Ożyńska, Alicja Tusień i
Hanna Kozak), która przygotowała
plakat ilustrujący prawo dzieci do
ochrony i opieki w Unii Europejskiej.
Na konkurs zorganizowany przez
Komisję Europejską wpłynęło ponad
800 prac. Dziewczyny zajęły III
miejsce. Na ogłoszenie wyników po-
jechały do Warszawy. Najlepsza
praca polskich gimnazjalistów poje-
dzie do Brukseli, gdzie stanie do ko-
lejnego etapu konkursu.

Chłopcy z klasy 3gb: Marcin To-
maszewski i Michał Stępniewski są
autorami prac pisemnych na temat
"Rozwiązujemy języki". Ich prace
wzięły udział w ogólnopolskiej rywa-
lizacji ogłoszonej przez Europe Di-
rect i zostały nagrodzone
wyróżnieniami. Nagradzano prace
napisane ręcznie w poszczególnych
kategoriach językowych. Marcin i Mi-
chał pod opieką germanistki Agaty
Szczepańskiej napisali w języku nie-
mieckim o swojej przygodzie z języ-
kiem obcym i jego roli w ich życiu.

Z tematyką konkursów związane
były także warsztaty zorganizowane
przez Terenowy Komitet Ochrony
Praw Dziecka w Lesznie pod hasłem
Letnia Szkoła Praw Dziecka. Pod-
czas obozu młodzież uczestniczyła
w cyklu spotkań, prelekcji i dyskusji o
tematyce związanej z prawami
dziecka do wypoczynku, dbania o
zdrowie psychiczne i fizyczne. Zdo-
bywano umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach trudnych i kryzyso-
wych. Uczestniczki tegorocznego
obozu: Dominika Ożyńska i Ro-
ksana Szymczak wraz z pedago-
giem szkolnym Barbarą Lewicką
wzięły udział w spotkaniu zorganizo-

wanym w siedzibie TKOPD w Lesz-
nie.

Adrian Mocek został laureatem
konkursu plastycznego ogłoszonego
przez Stacje Sanitarno-Epidemiolo-
giczną w Poznaniu na temat profi-
laktyki HIV/AIDS. Zajął III miejsce w
etapie powiatowym, a 20 listopada
uczestniczył w imprezie finałowej w
Multikinie w Poznaniu.

Troje uczniów Zespołu Szkół w
Osiecznej trenuje taniec w Zespole
Tańca Ludowego Moraczewo, który
świętował jubileusz dwudziestolecia.
Uroczysty koncert z udziałem senio-
rów oraz wszystkich grup miał
miejsce w rydzyńskim zborze.
Wśród ponad stu tancerzy wystąpili:
Asia Szczepańska (1a), Ania Sassek
(3ga) i Michał Sassek (5b), a także
nasze absolwentki: Marta Dolata i
Agnieszka Rosik. Wśród licznie
zgromadzonych widzów zasiedli
przedstawiciele władz oraz delega-
cje regionalnych zespołów ludo-
wych, a także nauczyciele i
uczniowie naszej szkoły.

Kiermasz warzyw, owoców i
przetworów, przygotowali pod
opieką Klaudii Nowackiej i Moniki
Thriller pierwszoklasiści. Stał się on
okazją do zdrowych zakupów pod-
czas zebrań z rodzicami oraz przerw
międzylekcyjnych. Otwarciu towa-
rzyszyła inscenizacja pod tytułem
"Na straganie" z uczniami klasy 1a w
rolach głównych. Kilkusetzłotowa
kwota została przez dzieci przezna-
czona na pomoc zwierzętom z lesz-
czyńskiego schroniska.

13 uczniów ze szkoły podstawo-
wej oraz 23 z gimnazjum uczestni-
czyło w mistrzostwach powiatu w
biegach indywidualnych. Najlepiej
zaprezentowali się: Marta Adamska,
która uplasowała się na III miejscu
oraz Maciej Fortuna, zdobywając IV
miejsce.

Kolejne doroczne mistrzostwa
szkoły w szachach i warcabach nie
pozostawiły wątpliwości, że Marcin i
Paweł Rosińscy nie są przypadko-
wymi liderami tej dyscypliny sportu.
W obu konkurencjach zwyciężył
Paweł, nie ustępując miejsca Ada-
mowi Wielebińskiemu i swojemu
bratu Marcinowi w szachach oraz
Marcinowi Rosińskiemu i Adrianowi
Borowczykowi w warcabach.


