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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.

15

CO SŁYCHAĆ W SZKOŁACH?

SUKCESY UCZNIÓW

Smerfy i ,,Jezioro Łabędzie’’
w Domu Pomocy Społecznej

ZS nr 1 w OSTRZESZOWIE

Damian Ciemny i Patryk Noculak laureatami
Ogólnopolskiego Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”

19 kwietnia br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Olszynie odwiedzili podopiecznych
Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach.
Wyjazd zorganizowano z inicjatywy p.
Magdaleny Mądrej, pracującej w tej placówce, w porozumieniu z p. Joanną Kondoł
- opiekunką szkolnego koła tanecznego w
Olszynie.
Program artystyczny, przygotowany
specjalnie na tę okazję, obfitował w humor,
radość i zabawę. Najmłodsi uczniowie prezentowali wiersze i piosenki, natomiast starsi

wykonywali skomplikowane układy taneczne.
Podopieczni Domu mieli okazję obejrzeć
występy chłopców tańczących układ do
,,Jeziora Łabędziego’’. Występ chłopców

tak rozweselił publiczność, iż długo brzmiały
gromkie brawa.
Uczniowie klas 0-III mieli też szansę pokazać swoje umiejętności zdobyte podczas

przygotowań do Dni Kultury Szkolnej. Zaprezentowali oni taniec smerfów. Gwarna i liczna
grupka dzieci zamieniła się na krótką chwilę w
niebieskie smerfy, tańczące w rytm muzyki.
Ale nie tylko występy taneczne bawiły
publiczność. Mieszkańcy DPS-u wysłuchali
dobrych rad, płynących z „recepty dla seniorów”, monologu wygłoszonego gwarą wielkopolską oraz innych zabawnych wierszyków. Były też specjalne życzenia, a na koniec,
z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych,
uczniowie wręczyli wszystkim osobom
zasiadającym na widowni własnoręcznie
przygotowane kartki świąteczne.

Magdalena Potyrała

MATURY 2011
Mimo przymrozków i śnieżyc, które
nawet w maju tu i ówdzie dały się we
znaki – zakwitły kasztany. Znak to
niewątpliwy, że nastał czas matur. W
Ostrzeszowie do egzaminu dojrzałości
przystąpiło 510 abiturientów. Najwięcej
– 156 rekrutuje się spośród absolwentów I LO, 148 ukończyło ZS nr2, 143 –
ZS nr1, a 63 – ZS nr3. Zastanawiać może
fakt, że uczniów, którzy ukończyli wspomniane tu szkoły ponadgimnazjalne, jest
565. Z tego wniosek, że aż 55 absolwentów postanowiło nie przystępować
do matury – ciekawe, jakie były tego
powody? Z kolei 16 uczniów klas maturalnych nie otrzymało świadectwa ukończenia szkoły, a tym samym nie zostało
dopuszczonych do pisania matury.
Liczbę abiturientów zdających maturę
z poszczególnych przedmiotów ukazuje tabela, sporządzona przez Wydział
Oświaty Starostwa Powiatowego w
Ostrzeszowie, którą prezentujemy.

LO Ostrzeszów
Warto wspomnieć, że nie wszystkim wystarczał poziom podstawowy
matur i pisali egzamin dojrzałości w
poziomie rozszerzonym. Na tym poziomie największym wzięciem wśród
ostrzeszowskich abiturientów cieszyły
się: matematyka i j. angielski, które to
przedmioty pisało po 71 osób. 51 abiturientów wybrało „trudniejszą wersję”

j. polskiego, po 39 biologię i geografię,
26 - chemię, 24 - fizykę, 20 - WOS. 13
absolwentów wybrało j. niemiecki, 7 –
historię, 6 – historię sztuki, a 1 –filozofię.
Zawsze przed przystąpieniem do
pisania matur trwają spekulacje odnośnie tematów z j. polskiego. Tym razem
nie odnoszono się do żadnej rocznicy i
może dlatego tematy mogły stanowić
pewne zaskoczenie dla
piszących. Jednakże z
wypowiedzi maturzystów
wynika, że nie były one
specjalnie trudne. Piszący
musieli dokonać analizy
porównawczej utworów
Mickiewicza („Gdy tu mój
trup”) i PawlikowskiejJasnorzewskiej („Światło
w ciemnościach”) lub
omówić postać Justyny
- bohaterki „Granicy"
Nałkowskiej.
Wierzymy, że nie tylko
z tymi tematami, ale z
całą maturą tegoroczni
maturzyści poradzą sobie
wybornie.

Od 14 do 16 kwietnia w Zespole Edukacyjnym
BLOK w Toruniu odbył się finał centralny czterdziestej, jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego
Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”, organizowanego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej w Grudziądzu. Udział uczniów z naszej szkoły zakończył
się ogromnym sukcesem: Damian Ciemny zajął
II, a Patryk Noculak III miejsce, uzyskując tytuł
laureata.
Damian Ciemny odebrał drugą nagrodę,
a Patryk Noculak trzecią.
„Złota Kielnia” jest jedynym ogólnopolskim
konkursem przeznaczonym dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, kształcących się w
zawodzie stolarz. Jego głównym celem jest popularyzacja zawodów budowlanych, pogłębienie
wiedzy zawodowej i doskonalenie umiejętności
praktycznych. Turniej ten cieszy się dużym uznaniem w środowisku szkolnictwa budowlanego,
a jego rangę podnosi fakt, że patronat nad nim
objęli: minister infrastruktury Cezary Grabarczyk,
minister edukacji narodowej Katarzyna Hall, prezydent miasta Torunia Michał Zaleski oraz kujawsko-pomorski kurator oświaty. Konkurs składał
się z dwóch części - teoretycznej i praktycznej.
W części pierwszej uczniowie rozwiązywali test
złożony z 50 pytań z wiedzy zawodowej i 20 pytań
z zakresu przedsiębiorczości. Trwająca 3 godziny
część druga polegała na praktycznym wykorzystaniu nabytych umiejętności – uczniowie wykonywali półkę z płyty wiórowej laminowanej.
16 kwietnia odbyło się uroczyste zakończenie
i podsumowanie finału – ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród zwycięzcom. Finałową galę
zaszczycili swoją obecnością parlamentarzyści, przedstawiciele ministra infrastruktury
oraz wicemarszałek sejmu Jerzy Wenderlich, a
także prezes Stowarzyszenia Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej Krzysztof Maliszewski.
Laureaci, oprócz dyplomów, otrzymali cenne
nagrody rzeczowe, nawiązali przyjaźnie z młodzieżą z całej Polski, zwiedzili piękny Toruń i,
co najważniejsze, zostali zwolnieni z egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

gdyż turniej wpisany jest na listę Ministerstwa
Edukacji Narodowej i uprawnia laureatów do
zwolnienia z części pisemnej tego egzaminu.
Do turnieju uczniów przygotowała p. Anna Formalik, natomiast umiejętności praktyczne nabyli
w zakładach, gdzie mają praktyki. Damian Ciemny
w zakładzie stolarskim p. Bogdana Pacholskiego,
a Patryk Noculak uczył się w zakładzie stolarskim
ojca (podobnie jak trzej jego starsi bracia, którzy
są absolwentami ostrzeszowskiego Technikum
Drzewnego). Tuż przed finałem centralnym turnieju formę szlifowali w warsztatach szkolnych, a
wątpliwości związane z testem z przedsiębiorczości pomogła im rozwiać p. Ewa Kupczyk.
Damian i Patryk zakwalifikowali się do finału
po rozegranych w styczniu eliminacjach szkolnych oraz eliminacjach okręgowych (obejmujących trzy województwa: wielkopolskie, zachodniopomorskie oraz lubuskie), które odbyły się
w Poznaniu w marcu, gdzie zajęli dwa pierwsze
miejsca. W eliminacjach wzięło udział 3200
uczniów ze szkół z całej Polski. Trzydziestu najlepszych zakwalifikowało się do finału i rywalizowało w następujących zawodach: murarz,
malarz-tapeciarz, posadzkarz, stolarz, monter
instalacji i urządzeń sanitarnych. Zespół Szkół nr
1 reprezentowali stolarze.
Nasze sukcesy potwierdzają, że dzięki własnej
pracowitości i pasji oraz profesjonalizmowi pedagogów można osiągnąć największe sukcesy. Jeśli
uczniowie są odpowiednio motywowani i zachęcani, a na dodatek widzą zaangażowanie nauczyciela, to chętnie podejmują wszelkie działania.
To niejedyne sukcesy uczniów z klas o profilu
drzewnym. W poprzednich kilku latach osiągali
wysokie wyniki podczas egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Zajmują czołowe
miejsca w ogólnopolskim konkursie „Wyczarowane z drewna”, zdobywając cenne nagrody.
Osiągnięte sukcesy potwierdzają, że uczniowie
szkoły o profilu drzewnym to młodzi ludzie nie
tylko doskonale przygotowani do wykonywania
przyszłego zawodu, ale prawdziwi miłośnicy tego
odnawialnego surowca, pełni doskonałych pomysłów i nieograniczonej wyobraźni.

Praca Patryka Noculaka wyróżniona na ogólnopolskim
konkursie „Wyczarowane z drewna”

K.J.
ZS nr 1 Ostrzeszów

Informacja dotycząca pisemnych egzaminów maturalnych w 2011 roku
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Przedmioty – poziom podstawowy
inne

Organizatorem konkursu są Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Wydawnictwo
INWESTOR, związane z branżą drzewną.
Patronat honorowy objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, konkurs niesie bowiem przesłanie edukacyjne. Uczestnicy wyczarowujący
przedmioty z drewna i materiałów drewnopochodnych uczą się samodzielności, kreatywności, umiejętności przeprowadzenia procesu
produkcyjnego.
Uczniowie z ZS nr 1 od kilku lat biorą udział
w konkursie, wykonując nietypowe wyroby
z drewna i każdego roku odnoszą sukcesy.
Dwukrotnie zajmowali pierwsze miejsce i wielokrotnie prace przez nich wykonane otrzymywały wyróżnienia. Nagrodą były cenne elektronarzędzia i maszyny do obróbki drewna dla
laureatów i dla szkoły.
W bieżącym roku z Zespołu Szkół nr 1
wysłane zostały dwie uczniowskie prace:
„Maluch” – wykonany przez Patryka Noculaka
z klasy III stolarz oraz „Zbroja” - wykonana
przez Mateusza Ciemnego z III klasy Technikum Drzewnego. Obie prace zostały wykonane
pod kierunkiem p. Anny Formalik i wysoko
ocenione przesz szkolne jury.
Praca Patryka Noculaka – Fiat 126p,

wykonany w skali 1:2 – została wyróżniona.
Jest to już drugi sukces tego ucznia - w roku
2009 był również laureatem konkursu. Wykonał wówczas z klejonych fornirów drewnianą
bejsbolówkę.
Ceremonia rozdania nagród odbyła się 1
kwietnia 2011 na stoisku Wydawnictwa Inwestor, podczas Międzynarodowych Targów
Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Drzewnego
i Meblarskiego DREMA i Targów Akcesoriów i
Komponentów do Produkcji Mebli FURNICA.
Obecni na niej byli uczniowie klasy I, II, III i
IV Technikum Drzewnego. Nagrody wręczał
dyrektor MPT oraz prezes Wydawnictwa
INWESTOR. Laureat otrzymał wyrzynarkę o
wartości 600zł, ufundowaną przez firmę Tooltechnic Systems. Szkoła natomiast otrzymała
roczną prenumeratę fachowych pism: „Gazeta
Przemysłu Drzewnego” oraz „Meblarstwo
Komponenty i Technologie”.
Prace uczniów prezentowane były przez
cały okres trwania Targów DREMA i FURNICA w Poznaniu, wzbudzając zachwyt i
podziw fachowców z branży drzewnej z kraju
i zagranicy.
Gratulujemy!
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