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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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CO S ŁYC H AĆ W S Z KO Ł AC H ?
ZS nr 2

I LO

II etap Ogólnopolskiego Konkursu
z Zakresu Rachunkowości
w Zespole Szkół nr 1
11 stycznia 2008r. w ZS nr 1 w
Ostrzeszowie odbyła się uroczystość
rozdania nagród finalistom I etapu Ogólnopolskiego Konkursu z Zakresu Rachunkowości, zorganizowanego przez
Zespół Szkół nr 2 im. T. Rejtana w Rzeszowie pod patronatem Stowarzyszenia
Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki w Rzeszowie. Przewodniczącą II
etapu konkursu była p. Danuta Bociąga,
konsultantem konkursu - p. Ewa Tomczak, a organizatorami - nauczyciele
przedmiotów ekonomicznych.
Nagrody ufundowane przez Radę
Rodziców wręczyła zwycięzcom p. Danuta Bociąga, wicedyrektor szkoły. Po
uroczystym rozdaniu dyplomów i nagród uczniowie przystąpili do II etapu
konkursu. Przypomnijmy, że głównym
celem konkursu jest pobudzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowań problematyką współczesnej rachunkowości,
popularyzacja zawodów związanych z
tą dziedziną wiedzy, a także konfrontacja wiedzy i umiejętności wyniesionych
przez uczniów z własnej szkoły z wymaganiami prezentowanymi przez inne
ośrodki. Tematyka Konkursu obejmuje
takie obszary, jak: podstawowe zasady
prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, sprawozdawczość finanso-

wa oraz elementy analizy finansowej.
Konkurs składa się z 3 etapów: etap I
i II polega na rozwiązaniu testów jednokrotnego wyboru, etapy te organizowane są w szkole, która przystępuje do
konkursu, w III etapie finaliści będą się
zmagać z projektem.
W Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie w II etapie konkursu wzięło udział
10 uczniów z IV klasy Technikum Ekonomicznego i ze Szkoły Policealnej
o kierunku kształcenia Technik Rachunkowości. Są to uczniowie, którzy
osiągnęli najlepsze wyniki w I etapie
konkursu: Lidia Komin, Marcin Błoch,
Adrian Piechota, Krystian Waiss, Patrycja Maryniak, Natalia Szulc, Izabela
Skibińska, Klaudia Stelmach, Edyta
Owczarek i Edyta Piwoń.
Miło nam poinformować, że w II
etapie zwyciężyła Lidia Komin z klasy
drugiej Szkoły Policealnej-Technik Rachunkowości. Gratulujemy.
Biorąc pod uwagę wzorową organizację I i II etapu konkursu, autorzy
ciekawej inicjatywy dla ekonomistów
zaprosili naszego konsultanta - p. Ewę
Tomczak, do pracy w komisji finału,
który odbędzie się już 16 lutego br.
w Rzeszowie. Gratulujemy i życzymy
sukcesów.

Bożena Wasielewska

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Sto lat dla Babci i dla Dziadka!
We wtorek 22.01.2008r. p. Jacek Puchała - dyrektor Szkoły Podstawowej w
Bukownicy powitał zebranych na uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Prawie wszyscy uczniowie byli zaangażowani w przygotowanie tego święta.
W części artystycznej przygotowanej
pod kierunkiem p. A. Kędzi, M. Szkudlarek-Szymczak i J. Smardz wystąpiły
dzieci z klas młodszych, recytując wiersze i śpiewając piosenki, także po angielsku. Uczniowie zaprezentowali układy taneczne przygotowane pod opieką
p. A. Kędzi: starsze klasy pochwaliły
się tańcem w stylu sportowym, chłopcy

pokazali nowy styl młodzieżowy – jumping, a uczniowie klas 0-II zatańczyli
wesoły taniec z kółkami hula-hop. Natomiast dziewczęta z klasy II i III pokazały
układ z piłkami, opracowany przez p. R.
Stodolną. I to nie wszystko jeśli chodzi
o taniec, ponieważ przy wspólnej muzyce zatańczyli także nasi wspaniali goście – Babcie i Dziadkowie, prowadzeni
przez wodzirejów (uczniowie przebrani
za babcię i dziadka). Nie zabrakło także
dzieci z kółka gitarowego prowadzonego przez p. A. Leszkiewicz. Uczniowie
ci zagrali gościom dwa utwory. Grą na
organach popisał się też uczeń Marcin

Zacharzewski.
Dzień ten zapewne na długo pozostanie w pamięci Babć i Dziadków, gdyż do
swoich domów zabrali nie tylko upominki przygotowane przez dzieci, ale przede
wszystkim miłe wrażenia. W ciągu tych
kilku godzin spędzonych w szkole doświadczyli, że wszystko, co było w tym
dniu zrobione, było robione dla nich i z
myślą o nich. Przecież Babciom i Dziadkom za okazaną miłość powinniśmy
dziękować do końca świata, a może i
dłużej.

R.S.

Styczeń to dla wielu z nas okres,
który kojarzy się tylko z zimowymi
chłodami i sypiącym śniegiem. Jednak uczniowie Szkoły Podstawowej w
Rojowie pamiętają, że w tym miesiącu
swoje święto obchodzą babcie i dziadkowie. Jak co roku przygotowali więc
uroczysty apel i przedstawienie.
25 stycznia w szkole oprócz uczniów
i nauczycieli zjawiły się także babcie i
towarzyszący im dziadkowie. Szanowni goście obejrzeli część artystyczną,
którą zaprezentowali uczniowie klas

najmłodszych. Z wielkim zaangażowaniem wyrecytowali wiersze i zaśpiewali
piosenki, w których starali się pokazać, jak bardzo kochają swoje babcie
i dziadków. Najwięcej radości sprawiła
zebranym inscenizacja „O babci, wilku
i kolorowych czapeczkach”. Po występie dzieci złożyły życzenia babciom i
dziadkom, wręczyły im laurki i drobne
upominki oraz zaprosiły na słodki poczęstunek.

H. Kempa

