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* UCZYMY SIĘ, BAWIĄC
W zorganizowanym w Szkole po raz

trzeci Dniu Języków Obcych uczniowie
po niemiecku i angielsku odpowiadali na
ułożone przez nauczycieli pytania spraw-
dzające znajomość słownictwa oraz śpie-
wali piosenki. Każda klasa miała też za
zadanie przygotować tematyczną pracę
plastyczną. Suma punktów za poszcze-
gólne zadania decydowała o zwycięstwie
i otrzymaniu punktów w konkursie SU-
PERKLASA. Klasy I-III SP: I miejsce –
IIIa, II miejsce – IIb, III miejsce – IIa i IIIb.
Nagrodę publiczności zdobyła IIa. Klasy
IV-VI SP: I miejsce – IVa, II miejsce – VIa,
III miejsce – Vb i VIb. Klasy I-III G: I
miejsce – 2gb, II miejsce – 1gb, III
miejsce – 2ga i 3gb.
Uczniowie brali też udział w „Konkursie
piosenki obcojęzycznej”. Oto wyniki:
Klasy IV-VI SP (j. angielski): I miejsce –
Anna Mąka, II miejsce – Amelia Kuźniak
i Natalia Muszyńska. Nagroda publiczno-
ści: Anna Mąka. Klasy IV-VI SP (j. nie-
miecki): I miejsce – zespół kl.VIb, II
miejsce – zespół klasy IVa, III miejsce –
zespół klasy Va i VIa. Nagroda publicz-
ności: zespół klasy VIa i VIb. Klasy I-III G:
I miejsce – zespół kl. 1gb i M.Katarzyń-
ska, II miejsce – Aneta Stachowska, III
miejsce – Szymon Dudziak i Patryk So-
bolewski oraz Matylda Hołoga. Nagroda
publiczności: Aneta Stachowska.* WYKAZALI SIĘ WIEDZĄ

Jedną z form przygotowania do
Święta Patrona Szkoły jest udział
uczniów w Wewnątrzszkolnym Konkur-
sie Wiedzy o Patronie. Wszyscy ucznio-
wie rozwiązywali test sprawdzający
wiedzę o powstaniu wielkopolskim. Troje
najlepszych w etapie klasowym przeszło
do dalszych zmagań. Finał odbył się 12
stycznia 2010 r.

Zadania dla uczniów klas I-III SP
przygotowała i Konkurs przeprowadziła
Ewa Łapawa. Najmłodsi m. in. recytowali
wiersz lub śpiewali piosenkę, odpowia-
dali na pytania, musieli wykazać się zna-
jomością mapy, rozpoznawali postaci
związane z powstaniem wielkopolskim. I
miejsce zajęli reprezentanci kl.IIb,
II miejsce – kl.IIIb, III miejsce klasa IIIa.
Zmagania uczniów klas IV-VI SP nadzo-
rowała Teresa Rosińska. Zadaniem klas
było przygotowanie zaproszenia na
Święto Patrona Szkoły. Poza tym troje re-
prezentantów musiało się wykazać wie-
dzą, podając daty, nazwiska, przyczyny i
skutki działań powstańczych. O zwycię-
stwie zadecydowała dogrywka. I miejsce
wywalczyli uczniowie kl.Vb, II miejsce ich

koleżanki z Va, a III miejsce – drużyna
VIa. Gimnazjaliści wykonywali plakat,
który miał zachęcić mieszkańców Kąko-
lewa i okolicy do udziału w Święcie Pat-
rona Szkoły. Pytania dotyczyły
bohaterów powstania wielkopolskiego,
ważnych faktów i dat. Uczniowie musieli
się wykazać nie tylko wiedzą, ale i umie-
jętnością wnioskowania i kojarzenia fak-
tów. Najlepsze były uczennice 3ga, II
miejsce zajęli reprezentanci 1ga, a III –
drużyna 1gb. Zmagania gimnazjalistów
przygotowała Anna Poprawska. Pokon-
kursowa wystawa prac plastycznych
znajduje się w patio Szkoły.* NAJWAŻNIEJSZE ŚWIĘTO WSZKOLE

Jeszcze przed feriami obchodzono w
szkole Święto Patrona. Uroczystości roz-
poczęły się mszą św. odprawioną przez
ks. Ryszarda Kuchtę w intencji powstań-
ców wielkopolskich. Później rozpoczęła
się uroczystość w patio Szkoły. Zgodnie
ze szkolną tradycją pierwszoklasiści –
wychowankowie Sławy Pietrowicz i Ewy
Maśląki – złożyli uroczyste ślubowanie
na sztandar Szkoły. Otrzymali z rąk dy-
rektorAliny Żalik pamiątkowe dyplomy.W
imieniu starszych koleżanek i kolegów
głos zabrała piątoklasistka – Zofia No-
waczyk. Sukcesów życzyła uczniom rów-
nież przewodnicząca Rady Rodziców –
Justyna Katarzyńska. Organizatorki We-
wnątrzszkolnego Konkursu Wiedzy o
Patronie Szkoły Ewa Łapawa, Teresa
Rosińska i Anna Poprawska podsumo-
wały zmagania w poszczególnych gru-
pach wiekowych. Dyplomy oraz
ufundowane przez Radę Rodziców na-
grody książkowe wręczyła uczniom dy-
rektor Alina Żalik. Serdeczne
podziękowania za bardzo dobrą współ-
pracę, za życzliwość i za adresowaną do
naszych uczniów działalność edukacyjną
otrzymaliAleksander Świgoń – Nadleśni-
czy Nadleśnictwa Karczma Borowa i To-
masz Girtrel – pracownik Nadleśnictwa
znany uczniom z zajęć i w salce eduka-
cyjnej i w lesie. Goście: Wioletta Klak –
dyrektor Zespołu Przedszkole i Szkoła
Podstawowa w Świerczynie, Państwo
Wanda Nowak i Janusz Jeske - przed-
stawiciele BUDO-MONT-u oraz sekretarz
Miasta i Gminy Osieczna Zenon Fabiań-
czyk uczniom i pracownikom Szkoły zło-
żyli życzenia, a na ręce dyrektor Aliny
Żalik upominki. Dopełnieniem uroczysto-
ści był szkolny spektakl poświęcony bo-
haterskim Powstańcom Wielkopolskim.
Scenariusz to autorskie dzieło Martyny
Sowińskiej.

* Ostatnie grudniowe dni spędzone
w Szkole przebiegały w gwiazdkowej
atmosferze. Obok tradycyjnych wigilii
klasowych były też spotkania niety-
powe. Klasa 2a i 3a wyjechały do schro-
niska młodzieżowego na nocne
kolędowanie, a klasa 2gb w ramach
choinkowego upominku od rodziców
wyjechała do Starego Browaru w Poz-
naniu, gdzie finałem zwiedzania był film
pt. „Mikołajek”. Klasy szkoły podstawo-
wej uczestniczyły w spektaklu wyreży-
serowanym na podstawie scenariuszy
dzieci, które tym razem oparły się na
motywach znanych seriali telewizyj-
nych. Nagrody za najciekawsze pomy-
sły otrzymali: Aleksandra Kasprzak,
Bartosz Roszak, Jakub Jędrzejczak i
Jędrzej Pietek. Wyróżnienia natomiast
otrzymały: Patrycja Dzik i Jagoda Ka-
rolczak. W specjalnym spotkaniu
uczestniczyły dzieci ze świetlicy środo-
wiskowej, dla których przygotowano bo-
gate upominki gwiazdkowe. Każda
klasa natomiast sprawiła prezent samo-
tnym starszym osobom z Osiecznej i
okolicznych miejscowości.

* W V Konkursie Śpiewaczym w Ką-
kolewie uczniowie naszej szkoły wystą-
pili w repertuarze zimowym i
kolędowym. Spośród czterech solistów
wyróżnienia otrzymały: Joanna Szcze-
pańska z klasy 2a i Daria Kędziora z
klasy 1gb. Trzecim miejscem w katego-
rii zespołów może się pochwalić grupa
Jemiołki w składzie: Martyna Grzesiń-
ska, Jakub Jędrzejczak, Anna Szpilak,
Klaudia Krajewska i Wiktoria Śliwińska.

* Szkolne radio Węzeł znane jest w
szkole z propagowania licznych akcji
dobroczynnych. Tym razem sprzeda-

wano pierniki, z których dochód - pra-
wie 100 zł został przeznaczony na Sto-
warzyszenie „Wioski Dziecięce”
wspierające powstawanie rodzinnych
domów dziecka.

* Szkolne siatkarki po raz kolejny
sprawiły nam sporą niespodziankę. W
mistrzostwach powiatu leszczyńskiego
nie miały sobie równych i wygrały cały
turniej. Natomiast w szkolnych mistrzo-
stwach w tenisie stołowym najlepsi oka-
zali się Andżelika Krajs i Szymon
Woźny (w szkole podstawowej), Micha-
lina Wielebińska i Kacper Raksimowicz
(w gimnazjum).

* Mamy dwa awanse do finałów wo-
jewódzkich konkursów przedmioto-
wych! Kamila Matuszewska zabłysła w
Konkursie Humanistycznym dla
Uczniów Szkoły Podstawowej, Domi-
nika Ożyńska zaś w Konkursie Języka
Polskiego dla Młodzieży Gimnazjalnej.
Dziewczętom serdecznie gratulujemy i
życzymy sukcesu na ostatnim szczeblu
rywalizacji!

Ostatni dzień nauki przed feriami
przebiegał pod hasłem „imienin szkoły”.
Wszystkie oddziały wyjechały na spek-
takl teatralny: młodsi na „Teatralne
ABC”, starsi na „Samotnych w tłumie”.
Pozostały czas dnia upłynął na warsz-
tatach związanych z Patronem Szkoły.
Między innymi odbyły się ćwiczenia
sceniczno-kabaretowe, plener fotogra-
ficzny pt. „Osieckie impresje zimowe.
Ślady patrona pod śniegiem”, projekcje
filmów, tematyczny turniej „Klasolada”
oraz zajęcia plastyczne. Niektórym po-
mysłom towarzyszyło „imieninowe”
przyjęcie.


