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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?
ANDRZEJKOWY KONKURS TANECZNY W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W KALISZKOWICACH OŁOBOCKICH
26 listopada w Szkole Podstawowej w Kaliszkowicach Ołobockich odbył się andrzejkowy
konkurs taneczny. Jego celem było rozwijanie
umiejętności improwizacji i aktywności twórczej, zachęcanie do spędzania czasu wolnego w
sposób aktywny.
Uczniowie podczas lekcji wychowania fizycznego i na zajęciach SKS samodzielnie przygotowywali układy taneczne, samodzielnie też
przygotowywali podkłady muzyczne i stroje. W
konkursie wzięło udział sześć zespołów tanecz-

nych z klas IV –VI. Konkurs prowadzili uczniowie
klasy VI - Daria Behrens i Marcin Kubera.
Komisja sędziowska, składająca się z
nauczycieli – p. Renaty Zakrent, p. Bernadetty
Jeżewskiej i p. dyrektor Marii Grądziel - wyłoniła
następujących zwycięzców:
I miejsce - zespół „ SYNCSTA ” : Julita Krzak,
Anita Matys, Kamil Burder, Jacek Nieruchalski.
II miejsce - zespół taneczny „RED DANCE”:
Joanna Frach, Aleksandra Gąsiorek, Karolina
Walas, Marlena Przybył, Krystian Jędrzejak,

Michał Kurek.
III miejsce - zespół „DANCERS” : Julita Wasilewska, Karolina Nazarek, Bartosz Pieprzka.
Układy taneczne, jakie zaprezentowali
uczniowie, stały na bardzo wysokim poziomie.
Tańce obserwowali uczniowie całej szkoły,
nagradzając występy kolegów gromkimi
brawami.
Organizatorem konkursu była nauczycielka
wychowania fizycznego p. Jolanta Dembnicka.
J.D.

„Moja rodzina w latach
II wojny światowej”
Rozstrzygnięto zorganizowany przez
Starostwo Powiatowe konkurs historyczny „Moja rodzina w latach II wojny
światowej”. 17 grudnia w gabinecie starosty odbyło się spotkanie z laureatami
konkursu.
Jak podsumowuje przewodniczący
komisji konkursowej Ryszard Szymański
- do konkursu wpłynęło 17 prac, spośród
których nagrodzono 5.
I miejsce i nagrodę w wysokości 200zł
przyznano Witoldowi Prusinkiewiczowi uczniowi I Liceum Ogólnokształcącego w
Ostrzeszowie za pracę pt. „Dzieje rodziny
Prusinkiewiczów w okresie II wojny
światowej”,

ZMAGANIA UCZNIÓW SP W MIKSTACIE
w szkolnych eliminacjach do etapu powiatowego

XIII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O WIELKOPOLSCE
11 grudnia br. w Szkole Podstawowej w Mikstacie odbyły się szkolne eliminacje XIII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce,
zorganizowanego przez: Stowarzyszenie Gmin
i Powiatów Wielkopolski, Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Wojewódzką
Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury
w Poznaniu.
Celem konkursu jest przybliżenie uczniom
dziedzictwa kulturowego regionu, popularyzowanie kultury regionalnej, rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją
oraz integracja społeczeństwa województwa
wielkopolskiego.
Zgodnie z regulaminem konkursu do etapu
powiatowego kwalifikuje się z każdego poziomu
wiekowego nie więcej niż trzech uczniów reprezentujących całą szkołę. Organizatorzy nie

dopuszczają miejsc ex aequo.
W eliminacjach szkolnych wzięło udział 17
uczestników. Z klas czwartych: Szymon Binkowski, Martyna Dera, Wiktor Kamiński, Kamil
Inerowicz, Kamil Kołodziej, Remigiusz Pastucha, Agata Sito, Łukasz Wala; z klas piątych:
Magdalena Bartnik, Estera Chowańska, Klaudia
Jurga, Izabela Kamińska, Agnieszka Sikora;
z klas szóstych: Arleta Dera, Marianna Dziewięcka, Natalia Maj, Paulina Pilarska.
Uczniowie rozwiązywali test składający się
aż z 35 pytań wielokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru oraz zadań otwartych. Poziom
uczestników konkursu był bardzo wysoki,
świadczy o tym fakt, że 98% poprawnych odpowiedzi nie wystarczyło, aby przejść do następnego etapu.
Miło nam poinformować, że do etapu powiatowego zakwalifikowali się uczniowie:

Oj, dzieje się, dzieje…
Koniec roku w Zespole Szkół nr 3 obfitował w wiele ciekawych wydarzeń.
Od września trwają prace remontowe
w Zespole Szkół nr 3 w Ostrzeszowie. Szkoła
ma już nowy dach; niebawem dzięki przebudowie poddasza zyska dwa nowe, przestronne pomieszczenia: pokój nauczycielski
oraz salę konferencyjną.
Przebieg prac remontowych w ZS nr 3
był przedmiotem zainteresowania Zarządu
Powiatu. Jego członkowie na ostatnim swoim
posiedzeniu odwiedzili szkołę i obejrzeli
efekty dotychczasowych robót.
26.09.2008r. Zespół Szkół nr 3 podpisał

umowę o współpracy z Liceum Politechnicznym w Drohobyczu.
Jest to szkoła znajdująca się w zachodniej
Ukrainie (70 km od granicy polskiej). Umowa
zakłada realizację wspólnych praktyk,
wymianę kulturową, spotkania młodzieży i
nauczycieli, wymianę doświadczeń.
W dniach 22-25.10.2009r. odbył się
kolejny wyjazd do Drohobycza do Liceum
Politechnicznego delegacji dwóch szkół
Zespołu Szkół nr 3 i nr 2 w celu podpisania
umowy i odbycia wspólnych praktyk w pionie
gastronomicznym i mechanicznym. Delegacja szkół była gośćmi na I Festiwalu Pierogów. W styczniu 2010r. obie szkoły spodziewają się przyjazdu nauczycieli ukraińskich do

- z klasy czwartej: Martyna Dera i Remigiusz Pastucha – 59pkt/59pkt, Wiktor
Kamiński 58pkt
- z klasy piątej: Agnieszka Sikora
– 59pkt/59pkt
Estera Chowańska i Magdalena Bartnik po
58 pkt.
- z klasy szóstej: Natalia Maj – 59pkt/59pkt
Paulina Pilarska – 58pkt
Arleta Dera – 57pkt
Uczniowie ci uzyskali 100 i 99 % poprawnych
odpowiedzi.
Największymi pechowcami konkursu okazali
się: Łukasz Wala i Szymon Binkowski z klasy
czwartej, którzy uzyskali po 57pkt.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

II miejsce i nagrodę w wysokości 150zł
zdobyła Klaudia Skrobacz - uczennica
Zespołu Szkół nr 2 za pracę „Moja rodzina
w latach II wojny światowej”,
III miejsce i nagrody w wysokości
100zł przyznano:
- Arturowi Studzińskiemu – uczniowi
I Liceum Ogólnokształcącego za pracę
„Dzieje rodziny Studzińskich”
- Dorocie Wójcik i Ilonie Koryciak –
uczennicom Zespołu Szkół nr1 za pracę
„Wspomnienia naszej Cioci Barbary
Wieczorek”
- Łukaszowi Szczepkowskiemu –
uczniowi Zespołu Szkół nr 2 za pracę „Losy
mojego dziadka Juliana Szczepkowskiego”
N a g r o d y
książkowe otrzymali
również
nauczyciele za
opiekę merytoryczną: Janusz
Kryś,
Jacek
Hałas i Justyna
Siwek.
Listy gratulacyjne wraz z
nagrodami wręczył starosta L.
Janicki.

M. K.

Gimnazjum w Kraszewicach przystępuje
do międzynarodowego programu współpracy szkół

S. I.

Ostrzeszowa, a latem przyjadą do nas młodzi
praktykanci z tej szkoły.
W dniach 8-15.12.2009 r. kolejna nasza
delegacja wyjechała do Francji do Liceum
Rolniczego w Beaune-la-Roland regionu
Centre, gdzie wzięła udział w wystawie spożywczej producentów win, serów i kwiatów.
Na wspólnym stoisku czesko-słowacko-polskim, nasza delegacja zaprezentowała tradycyjne potrawy polskie.
16-18.12.2009 r. to termin wystawy bożonarodzeniowej w Litomyślu, w której wzięliśmy udział już po raz piąty. Nasza delegacja
zaprezentowała stół wigilijny z daniami i
stroikami świątecznymi typowymi dla naszej
tradycji. W planach wakacyjnych zakładana
jest praktyka naszej młodzieży szkolnej w
Czechach i na Słowacji.
To jeszcze nie koniec nowości. W tym
roku szkolnym latem, młodzież naszej
szkoły ma możliwość wyjazdu na
trzymiesięczne praktyki dla profili:
rolniczego, architektury krajobrazu
oraz żywienia, do Niemiec. Praktyki
odbędą się na terenie landu Dolna
Saksonia, a organizują je Towarzystwo
Umiejętności Rolniczych w Poznaniu
wraz z Niemieckim Ośrodkiem Szkoleniowym dla Techniki Rolniczej DEULA
w Nienburgu i Dolnosaksońska Izba
Rolnicza w Hanowerze. W wyjeździe
pierwszeństwo mają uczniowie, którzy
wywodzą się z gospodarstwa rolnego.
Praktykanci otrzymają pełne wyżywienie i zakwaterowanie, a także dietę
miesięczną w wys. 250 EURO oraz
ubezpieczenie.

Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Kraszewicach przystąpiło
do programu Comenius - Partnerskie
Projekty Szkół, którego celem jest promocja międzynarodowej współpracy
szkół.
W dniach 18 – 23 listopada 2009 w
Gauerslund Skole w Boerkop (Dania)
odbyło się pierwsze spotkanie, w którym wzięli udział nauczyciele z sześciu
państw (Danii, Litwy, Niemiec, Polski
oraz Turcji i Portugalii za pomocą łącz
internetowych). Nasze gimnazjum
reprezentowała Anna Gatkowska,
nauczycielka języka angielskiego i inicjatorka przedsięwzięcia.
Celem spotkania było przygotowanie wspólnego projektu, który ma na
celu motywowanie do nauki języków,
łamanie stereotypów, przybliżenie
kultury innych krajów, zwłaszcza promocję regionów, z których pochodzą
uczniowie (m. in. zabytków, słynnych
postaci, potraw). Głównym narzędziem

projektu będą nowoczesne technologie informacyjno - komunikacyjne,
które wspomogą rozwój kompetencji
międzykulturowych.
Wizyta przygotowawcza była rezultatem wcześniejszej współpracy, którą
kraszewiccy gimnazjaliści nawiązali
z uczniami ze szkoły portugalskiej. W
2008 roku uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w projekcie eTwinning „POPO bridge, Polska - Portugalia”,
w ramach którego dzielili się informacjami na temat życia w swoich krajach,
tworzyli prezentacje multimedialne,
filmy, wymieniali się podarunkami oraz
uczestniczyli w videokonferencjach.
Uczestnictwo w projekcie to wspaniała okazja do mobilizacji młodzieży
i kadry nauczycielskiej, by wzięła
udziału w zajęciach wykraczających
poza szkolny program nauczania oraz
w wyjazdach do szkół partnerskich.

Anna Gatkowska

