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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?
IV SPOTKANIE MIKOŁAJKOWO - INTEGRACYJNE Wróżby współczesnych czarownic
W SZKOLE W KALISZKOWICACH OŁOBOCKICH
– andrzejki w SP w Mikstacie
Mikołaj , który obchodził właśnie swoje
imieniny. Jemu to poświęcono najwięcej
uwagi.
Mali milusińscy zastanawiali się, czy
święty Mikołaj dotrze na czas, jakie
przywiezie prezenty i czy zatańczy rocka.
Starsze klasy przedstawiły inscenizacje
,,Kopciuszka’’ i zaprezentowały się w
oryginalnym tańcu.
Wreszcie, z workiem słodyczy, przybył
długo oczekiwany gość, którego radośnie
powitano. Po deklamacjach i prośbach
Mikołaj obdarował wszystkie dzieci
słodyczami i ruszył z nimi w tan, a dorośli
częstowali się kawą i cukierkami.
Radość, oklaski i podziw dla młodych
aktorów świadczyły o tym, że spotkanie
mikołajkowe się podobało.
Opiekunka SU - E. Olejnik
6 grudnia br. już po raz czwarty
w naszej szkole odbyło się spotkanie mieszkańców wioski, przyjaciół, krewnych ze społecznością uczniowską.
Na ten wyjątkowy mikołajkowy wieczór
w świątecznej scenerii, przy blasku
światełek na choince przygotowano
niezwykle bogatą część artystyczną.
Tematyka utworów nawiązywała do
grudniowych świąt, mikołajek, baśni.
Wszyscy recytowali i odgrywali swoje
role z niezwykłym zapałem, a głównym
bohaterem utworów był oczywiście

STYPENDIA STAROSTY DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu odbyła się krótka
uroczystość przyznania „Stypendiów Starosty” na rok
szkolny 2009/2010. Sześciu wyróżniających się uczniów
ostrzeszowskich szkół ponadgimnazjalnych otrzymało z
rąk starosty Lecha Janickiego dyplomy potwierdzające
przyznanie im tegorocznego stypendium. Zaś rodzicom
stypendystów zostały wręczone listy gratulacyjne. Wśród
wymogów koniecznych do otrzymania stypendium wymienić
należy: uzyskanie średniej oceny nie niższej niż 5,00,
szczególne uzdolnienia, aktywność i co najmniej dobrą ocenę

Filatelistyka to pozornie prosta
dziedzina
kolekcjonerstwa.
Tak
naprawdę wymaga od zbieracza
cierpliwości, systematyczności, a
także gruntownej wiedzy zarówno
teoretycznej,
jak
i
praktycznej.
Wiedzą o tym filateliści należący do
Młodzieżowego Koła Filatelistycznego,
działającego przy Szkole Podstawowej
w Mikstacie.
Chcąc
poszerzyć
wiadomości
uczniów o poczcie i znaczkach, a także
wzbudzić wśród wszystkich uczniów
zainteresowanie filatelistyką, opiekun
MKF p B. Zaremba zorganizowała
w sali świetlicy wystawę pt. „ABC
Filatelisty”. Ekspozycję stanowiło 12
plakatów, które wypożyczono od Koła
Filatelistycznego z Ostrzeszowa. Na
plakatach, obok podstawowej wiedzy o
znaczkach i poczcie, uczniowie znaleźli
wiele ciekawostek i fachowej wiedzy
o rodzajach i produkcji znaczków, a
także działalności poczty w Polsce i na
świecie.

Tym razem, już po raz trzeci,
świetlica szkolna przy SP w Mikstacie
zorganizowała dla swoich uczniów
spotkanie andrzejkowe.
Każdego z nas ciekawi, jaka czeka
go przyszłość. Właśnie z tej ciekawości
rodzą się wróżby i przepowiednie.
Dzisiejsze
wróżby
andrzejkowe
traktowane są jako okazja do spotkania,
beztroskiej zabawy, a wróżenie odbywa
się wśród śmiechów i żartów. Tak było
i u nas.
27 listopada 2009r. był więc dla
wielu uczniów dniem wyjątkowym i
magicznym. Nie tylko dlatego, że tego
dnia wyspecjalizowane w sztuce magii

oblegana była przez uczestników
andrzejkowego szaleństwa. Każdemu
zależało, by to właśnie on został
wytypowany do wróżby, którą
niejednokrotnie należało traktować z
przymrużeniem oka. Wróżb jest całe
mnóstwo; tegoroczne miały jednak
nieco inny charakter. Współczesne
wiedźmy nie przygotowały dla dzieci
wosku do lania czy serc z imionami, ale
zadania i konkurencje, w których musieli
sami zapracować na wróżbę i nadać
jej niepowtarzalny charakter. Niektóre
z nich zaskakiwały uczestników
spotkania swoją pomysłowością i
oryginalnością.
Dla wszystkich uczniów Rada
Rodziców działająca przy naszej
szkole ufundowała słodki upominek
w postaci lizaka, do którego, jak co
roku, przyłączyliśmy „dobrą wróżbę

z zachowania. Tegoroczni stypendyści z nawiązką spełnili te
kryteria, czego im gratulujemy.
Stypendium Starosty na rok szkolny 2009/2010 otrzymali:
Bartosz Kulawinek – I LO, kl. IId (śr. ocen – 5,31)
Tomasz Dziuba
– ZS nr1, kl. III TB (śr. ocen – 5,15)
Anna Hełka
– ZS nr1, kl. IV TE (śr. ocen – 5,16)
Klaudia Skrobacz – ZS nr2, kl. IIc LO (śr. ocen – 5,33)
Justyna Wieczorek – ZS nr2, kl. IIId LO (śr. ocen – 5,08)
Michał Kędzierski – ZS nr3, kl. IV TR (śr. ocen – 5,15)

K.J.

CO WIEMY O FILATELISTYCE, ZNACZKACH I POCZCIE?
Miliony ludzi na świecie zbierają
różne przedmioty. Jest wśród nich
szczególna grupa, zajmująca się
kolekcjonowaniem znaczków pocztowych. Są to filateliści.

Wśród
licznych
imprez
szkolnych wieczór andrzejkowy zajmuje w naszej szkole
miejsce wyjątkowe.

Wiadomości
zdobyte
podczas
oglądania wystawy uczniowie mogli
wykorzystać, uczestnicząc w pierwszym
na terenie powiatu ostrzeszowskiego
konkursie wiedzy pt. „CO WIEMY
O FILATELISTYCE, ZNACZKACH I
POCZCIE?”. Organizatorem konkursu
było MKF przy Szkole Podstawowej w
Mikstacie, a sponsorem nagród PZF
Koło przy OCK
W konkursie, który odbył się 26
listopada br., wzięło udział 10 uczniów
z klas IV-VI. Uczniowie rozwiązywali
test składający się zadań otwartych,
półotwartych i zamkniętych. Komisja
konkursowa w składzie: prezes PZF
w Ostrzeszowie p H. Dembski, p. B.

Zaremba i p. D .Mazurkiewicz oceniła
prace i wyłoniła zwycięzców. Nagrody
wręczył wicedyrektor szkoły p. Z.
Szlachcic.
I miejsce – Mateusz Mazurkiewicz
II miejsce – Estera Chowańska;
Patryk Gumienny
III miejsce – Daria Bacik; Justyna
Nieruchalska
Zwycięzcy otrzymali klasery do
znaczków i zestaw długopisów,
a pozostali uczestnicy nagrody
pocieszenia. Organizatorzy wszystkim
serdecznie gratulują i życzą dalszych
sukcesów w dziedzinie kolekcjonerstwa
i poszerzania wiedzy filatelistycznej.
B. Zaremba

i czarów wiedźmy wywróżyły im wiele
ciekawych przepowiedni, ale i dlatego,
że już od samego rana w szkole
panowała niecodzienna atmosfera.
Wielu uczniów życzliwie i z sympatią
zaangażowało się w przygotowanie
wspólnej imprezy.
Sala świetlicy, mimo popołudniowej
pory, wypełniona była po brzegi.
I nic dziwnego, bo tak barwnego
przedstawienia nie można było opuścić.
Jego atutem były także dość oryginalne,
zgodne z trendami najnowszej mody,
kostiumy i fryzury przeuroczych
współczesnych czarownic.
O tradycji, wróżbach i obchodach
święta w Polsce uczniowie mogli
dowiedzieć się, słuchając uważnie
krótkiego opracowania, czytanego
przez konferansjera. Ale najważniejsze
dla wszystkich uczestników spotkania
były oczywiście wróżby i przepowiednie
na najbliższą przyszłość. Tonąca
w migotliwych światełkach scena,

na przyszłość”. Nie sposób opisać,
z jakim zaciekawieniem uczniowie i
nauczyciele odczytywali to, co miał
przynieść im los.
Myślę,
że
wspólna
forma
kultywowania tradycji andrzejkowych
wszystkim bardzo się spodobała i
wpłynęła korzystnie na integrację
społeczności szkolnej. Najważniejsze
przecież jest to, by świetnie się
bawić. Gromkie brawa, zadowolenie
i uśmiechy na twarzach dzieci były
dla organizatorki tego spotkania- B.
Pikińskiej dowodem na to, że warto
było podjąć się trudu zorganizowania
takiej imprezy. Wystarczyło tylko
dobrze rozpocząć spotkanie, a już
dalszy jego przebieg zależał od
inicjatywy, wyobraźni, nietuzinkowości
jej uczestników.
Kto nie był, niech żałuje! A następne
spotkanie dopiero za rok.

B. P.

