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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.

CO SŁYCHAĆ W SZKOŁACH?

Na sportowo
i z uśmiechem

I POWIATOWY KONKURS POEZJI
ANGIELSKIEJ A’POET 2010
1 czerwca br. w sali sesyjnej Starosta Powiatowego odbyła się ceremonia
wręczenia nagród w I POWIATOWYM
KONKURSIE POEZJI ANGIELSKIEJ
A’POET 2010, zorganizowanym przez
ZS nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej
w Ostrzeszowie, we współpracy z Gimnazjum nr 2 im. Karola Wojtyły w Ostrzeszowie. Nie przypadkowo finał konkursu
przypadł akurat w Dniu Dziecka, gdyż,
jak mawiał Janusz Korczak - poeta jest
niczym dziecko, bo „się bardzo weseli
i bardzo się martwi, łatwo się gniewa
i mocno kocha – który silnie czuje, wzrusza się i współczuje”...
Z zamiarem zorganizowania konkursu poezji angielskiej, jego koordynatorki, p. Aneta Siwek i p. Katarzyna
Dembska nosiły się od dawna, a żywo
zakochane w tymże języku, jak mówią
- chciałyby móc rozniecać ten ogień
wśród młodzieży szkolnej, tej myślącej
i czującej, gdyż – zgodnie z ideą konkursu, pomysł ten mógł spotkać się
z zainteresowaniem przede wszystkim
wśród uczniów językowo biegłych,
mających w sobie ten istotny zalążek duszy artysty. Uczniowie mieli za
zadanie napisać samodzielnie wiersz
w języku angielskim, a jurorzy oceniali
prace w takich aspektach jak: wartości literackie utworu, tematyka, kultura
słowa, poprawność językowa i stylistyczna oraz ogólny wyraz artystyczny.
W konkursie udział wzięło 5 gimnazjów
oraz 3 szkoły średnie powiatu ostrzeszowskiego. Łącznie napłynęło 95 prac
(w kategorii SZKOŁY GIMNAZJALNE:
58, PONADGIMNAZJALNE: 37). Jury
w składzie: p. Andrzej Lamek – przewodniczący (dyrektor Nova Centrum
Szkoła Językowa), p. Sylwia Rutkowska
(nauczycielka j. angielskiego Gimnazjum
w Doruchowie) oraz p. William Stone
(native speaker), po burzliwych obra-

dach, wyłoniło 8 finalistów:

SZKOŁY GIMNAZJALNE:
I m-ce:

Karolina Kinastowska, Gimnazjum nr 1 w Ostrzeszowie,
II m-ce: Małgorzata Pelka, Gimnazjum
nr 2 w Ostrzeszowie,
III m-ce: Zuzanna Zabagło, Gimnazjum
nr 2 w Ostrzeszowie,
Wyróżnienie: Patrycja Gallas, Gimnazjum w Mikstacie,

SZKOŁY
PONADGIMNAZJALNE:
I m-ce:

Szymon Jeziorny, ZS nr 2
w Ostrzeszowie,
II m-ce: Paweł Kordek, ZS nr 1
w Ostrzeszowie,
III m-ce: Agata Strączkowska, ZS nr 2
w Ostrzeszowie,
Wyróżnienie: Marta Krzywańska, I LO
w Ostrzeszowie.
Dyrektorzy szkół - p. Maria Kapelańczyk – Gimnazjum nr 2 i p. Ignacy
Strzelecki – ZS nr 2 w Ostrzeszowie
wraz z koordynatorkami, p. A. Siwek
i p. K. Dembską, gratulowali laureatom,
życząc im dalszych natchnień i sukcesów na poetyckim polu, a ich opiekunom
złożyli podziękowania za wkład pracy
wniesiony w przygotowanie swoich
podopiecznych do konkursu.
Organizatorzy
dziękują
przede
wszystkim STAROSTWU POWIATOWEMU za objęcie konkursu swoim
honorowym patronatem, a staroście
Lechowi Janickiemu oraz kierownikowi
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Powiatu Ostrzeszowskiego - Ryszardowi Szymańskiemu za uświetnienie
imprezy swoją obecnością. Szczególne
podziękowania należą się także: wszystkim sponsorom za ufundowanie wspaniałych nagród rzeczowych (Starostwo
Powiatowe w Ostrzeszowie, burmistrz

Karolina Kinastowska

Każdy z nas był kiedyś dzieckiem.
Pierwszy dzień czerwca był dniem
szczególnym zarówno dla uczniów jak
i nauczycieli z Gimnazjum im. Polskich
Olimpijczyków w Kraszewicach.
Tradycją szkoły w Kraszewicach
jest to, że tego dnia władzę w szkole
przejmują uczniowie. Nie inaczej było
też w tym roku. Można by rzec: „ Dzień
jak co dzień”, ale w szkolnych ławach
zasiedli zamiast uczniów - nauczyciele,
a ich miejsca przy tablicy zajęli uczniowie. Zarówno jedni jak i drudzy przyznawali, że ta zamiana miejsc wiele ich
nauczyła i dała możliwość dostrzeżenia
pewnych aspektów z innego punktu
widzenia. Jak ktoś kiedyś stwierdził:
„punkt widzenia zależy od miejsca
siedzenia”.
Jednak nie tylko ta nieoczekiwana
zamiana miejsc była atrakcją tego dnia.
Pedagog szkolny Mateusz Moś oraz
ks. Piotr Kuświk przygotowali wspólnie
z młodzieżą kabaret, przedstawiający,
jak mogły potoczyć się losy kadry
pedagogicznej kraszewickiego gimnazjum, gdyby Ci nie zostali nauczycielami. Utrzymane w klimacie wojskowym, z bardzo dużą dawką humoru
scenki, przedstawiały nauczycieli i pracowników w zupełnie niecodziennych

Aby podziękować rodzicom za ich miłość,
uczniowie Szkoły Podstawowej w Rojowie przygotowali apel, który odbył się 30
maja. Dzieci z zapałem recytowały wiersze,

Mateusz Moś

Szymon Jeziorny
miasta i gminy Ostrzeszów, Szkoła
Języków Obcych Nova Centrum, MMPublications), jurorom - za zaangażowanie
i rzetelność, niezastąpionemu konferansjerowi, Sławkowi Janeltowi, za całokształt działań oraz wszystkim pomocnym dłoniom i przemiłym gościom,
przybyłym na uroczystość.

Katarzyna Dembska
i Aneta Siwek

ŚWIĘTO RODZINNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROJOWIE
Wszystkie dzieci wiedzą, jak ważni w ich
życiu są rodzice. To oni uczą pierwszych kroków i pierwszych słów, prowadzą za rękę na
ulicy, pomagają odrabiać zadania domowe.

rolach. Uczniowie, ku zaskoczeniu
nauczycieli, w pełnym umundurowaniu wmaszerowali na salę
w takt Marsza Generalskiego. Dyrektor szkoły, Maria Sobieraj przekazała
klucze do szkoły młodzieży i złożyła
wszystkim uczniom życzenia z okazji
przypadającego święta. Ci z kolei zrewanżowali się m.in. tym, że brawurowo
wcielili się w role nauczycieli i pracowników szkoły. Nieco uszczypliwe,
acz wyważone komentarze na temat
każdego nauczyciela, wzbogacono
o utwory najlepiej opisujące konkretne
osoby.
W drugiej części obchodów Dnia
Dziecka zorganizowano rozgrywki
sportowe na stadionie Masovii Kraszewice oraz w sali sportowej przy gimnazjum. Uczniowie rozegrali m.in. mecz
piłki nożnej, mieli możliwość sprawdzenia swoich predyspozycji sportowych
oraz zapoznania się z osiągnięciami
najlepszych polskich sportowców,
korzystając tego dnia z Internetu. Za
część sportową tego dnia odpowiadał
Rafał Grzelak.
Na koniec warto jeszcze raz wspomnieć, że każdy z nas kiedyś był
dzieckiem i każdy z nas tego dnia miał
powody do świętowania.

za pomocą których starały się przekazać,
jak bardzo kochają rodziców. Doradzały, co
robić, aby ulżyć im
w codziennych obowiązkach i pracach.
Wraz z zespołem
„Gawroszki” zaśpiewały piosenki, a później rozdały miłym

gościom własnoręcznie zrobione laurki. Po
apelu rodzice zostali zaproszeni na kawę
i ciasto. Wtedy to mogli
pochwalić się otrzymanymi od swoich pociech
upominkami. W tym
czasie dzieci zostały
zaproszone do wzięcia
udziału w loterii fantowej, w której każdy los
wygrywał. Później przyszedł czas na konkursy
rodzinne, w których
udział brali: mama, tata
i dziecko. Członkowie
rodzin wspólnie walczyli
o zwycięstwo. Mamy ubijały białka jajek, wiązały krawaty. Tatusiowie przyszywali guziki
i obierali jabłka w taki sposób, aby otrzymać
jak najdłuższą obierkę. Dzieci układały rozsypanki obrazkowe oraz nawlekały makaron na
sznurki. Cała rodzina musiała również w jak
najkrótszym czasie posegregować do oddzielnych pojemniczków pestki różnych owoców.
Startującym w konkurencjach rodzinom kibicowali uczniowie i nauczyciele. Rodzice mogli
także spróbować swoich sił w konkursie strzeleckim. Najmłodszym najbardziej podobał się
konik, na którym można było pojeździć na
boisku.
Ten dzień na długo pozostanie w pamięci
rodziców i uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Rojowie. W przyszłym roku z pewnością
zorganizujemy podobne święto.

Hanna Kempa

Nasi uczniowie w ogólnopolskim konkursie
W programach szkół nie ma takiego przedmiotu jak geologia,
jednak w maju odbyła się już XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno - Środowiskowego pod hasłem: „Rzeźbiarze
powierzchni Ziemi”.
Jedna z kategorii wiekowych obejmowała gimnazjalistów,
a zadaniem uczestników było przygotowanie pracy pisemnej
zgodnej z hasłem konkursu. ”Woda rzeźbiarzem Ziemi” i „Wzgórza Ostrzeszowskie jako przykład obrazujący siły działające na
powierzchnię Ziemi” – to tematy prac Piotra Staszewskiego
i Pawła Ścierskiego (Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie). To właśnie
oni, zainteresowani geografią, postanowili spróbować swych sił
w konkursie. Wysoko ocenione prace, pozwoliły im zakwalifikować się do finału. Dlatego 18 maja, pod opieką p. K. Cempel
(nauczycielka geografii w „dwójce”), nasi gimnazjaliści znaleźli
się w Państwowym Instytucie Geologicznym we Wrocławiu.
Tutaj zadaniem finalistów było rozwiązanie testu z wiedzy przyrodniczej. Paweł i Piotr doskonale poradzili sobie z pytaniami,
dzięki temu zajęli ex equo 2. miejsce. Jak obaj mówią, geografia
to dziedzina, która ich interesuje, a potwierdzeniem tego jest ich
wynik w konkursie, świadczący o posiadanej przez nich wiedzy
pr zek r acz ającej
wiadomości
z
podręczników.
Jako trzecioklasiści, stojący
przed wyborem
kolejnej szkoły,
wiedzą, że pójdą
do liceum ogólnok sz t a ł cącego
z klasą o rozszerzonym programie
z geografii.
Jk

