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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?

Prosna - taka mała, a taka piękna

Pod hasłem: „Babie lato w kajaku” – uczniowie klasy turystyczno-europejskiej Liceum Ogólnokształcącego w ZS nr2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie oraz członkowie Klubu
Europejskiego tej samej szkoły wyruszyli na szlak.
Realizując założenia edukacyjne profilu, na którym się kształcą,
postanowili połączyć integrację zespołu klasowego oraz klubowego z popularyzacją turystyki kajakowej. W sumie odbyły się
dwa spływy. Pierwszy, zainicjowany przez p. Agnieszkę Kubacką,
wychowawczynię klasy turystyczno-europejskiej, w dniu 25
września, oraz drugi, który zorganizował p. Jacek Hałas - opiekun
Klubu Europejskiego, w dniu 1 października.
Poranną zbiórką na plaży przy Młynówce, będącej lewą odnogą
Prosny, rozpoczęły się przygotowania do kilkugodzinnej wyprawy.
W trakcie 40-minutowej,,lekcji na wodzie’’ przyszli kajakarze zgłę-

biali, pod okiem instruktora kajakarstwa oraz ratownika WOPR,
tajniki sprawnego i bezpiecznego poruszania się kajakiem. Kiedy
już wszyscy opanowali magiczną sztukę wiosłowania, opierającą
się w dużej mierze na umiejętności rozróżniania ręki prawej od
lewej, organizatorzy spływu postanowili ruszyć na szlak.
Ponad 20-kilometrowy odcinek pomiędzy Grabowem a miejscowością Przystajnia, to miejsce magiczne, które czaruje niezwykłym bogactwem fauny i flory. Wspaniale prezentują się
pochylone nad głowami kajakarzy pnie drzew, których delikatne
gałązki, obsypane liśćmi, tworzą żółtozielony tunel. Miejscami
trzeba się kłaść na dnie kajaka, żeby pod nimi przepłynąć. Nadgryzione przez bobry sterczące kikuty, zatopione pnie drzew czy
też migoczące w blasku słońca głazy zadziwiają swą dzikością.
Rzeka płynie początkowo wąskim, wartkim strumieniem. Na
kilku bystrzach słychać tylko chlupot wody przepływającej między kamieniami. W drugiej części rzeka mocno meandruje, ale za
to jej koryto rozszerza się na kilka metrów. Zdumiewa fakt, że to
wszystko „tuż za rogiem”, tuż za domem, szkołą, pracą. Wystarczy tylko wstać z fotela, oderwać się sprzed komputera i dosłownie „odpłynąć”.
Odpłynęli… i dopłynęli. Cali i zdrowi. Zaczarowani, zdumieni,
choć zmęczeni. Zapowiedzieli, że wrócą w przyszłym roku, aby
wraz z organizatorem spływu Grabowskim Centrum Organizacji
Sportu i Rekreacji oraz Grabowskim Towarzystwem Kajakowym
utopić marzannę. Ci, co nie byli, niech żałują; ci, co byli, niech
wspominają; wszystkich innych odsyłamy natomiast do galerii
pod adresem www.gcosir.com.pl, gdzie zamieszczona jest pełna
fotorelacja z wypraw.

Finał konkursu „Eko Pyrek”

SUKCES DZIEWCZĄT Z GIMNAZJUM
W GRABOWIE

Na terenie ośrodka Piaski - Szczygliczka w Ostrowie Wlkp. odbył się 5 października br. finał konkursu ekologicznego
„Eko Pyrek”, połączonego z festynem
ekologicznym „Ekologiczny Wielkopolanin”. W finałowym konkursie wzięły udział
3 drużyny: Gimnazjum im. Zjednoczonej
Europy z Grabowa nad Prosną, ZS nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi z Krotoszyna
oraz Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów z Ostrowa. Naszą drużynę w składzie: Oliwia Urban, Daria Biel i Weronika
Nawrot, przygotowała p. Jolanta Machaj
i p. Joanna Topolska.
W ostatnim etapie 7-osobowa komisja
oceniała prezentację multimedialną „Ekologiczny spacer po moim powiecie”, quiz

z zakresu wiedzy ekologicznej, układanie
puzzli na czas, kalambury oraz występ
artystyczny. Po zaciętej walce nasza drużyna zajęła 1. miejsce.
Organizator konkursu - Miejski Zakład
Zieleni, ufundował dla uczestników i szkół
atrakcyjne nagrody współfinansowane
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dziewczęta otrzymały tablety,
a ponadto wygrały dla szkoły 40-calowy
telewizor. Na zakończenie uczniowie klasy
3b i c skorzystali ze wspaniałej zabawy
w parku linowym.
Oliwii, Darii i Weronice serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników.
M. Karpińska

POLSKO – NIEMIECKIE SPOTKANIE UCZNIÓW
Uczniowie „Trójki”
kolejny raz najlepsi!
23 września 2012 roku kolejny raz
uczniowie SP nr 3 im. św. Dominika
Savio w Ostrzeszowie brali udział
w konkursie „Wielkopolskie Smaki”,
organizowanym przez OLGD, i udowodnili, że tradycje naszej Małej Ojczyzny
nie są im obce.
Gabriela Drzazga, Julia Kończak
i Szymon Mordal - uczniowie klasy piątej, potwierdzili, że nie tylko doskonale
znają gwarę wielkopolską, ale potrafią
świetnie gotować, tym razem wielkopolskie kluski – szagówki.

Po raz szósty spotkała się młodzież Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie ze swoimi rówieśnikami z Niemiec.
W ramach współpracy polsko – niemieckiej uczniowie ze
szkoły SINE-CURA z Quedlinburga gościli w dniach 23-29 września w ostrzeszowskiej placówce, tym razem realizując wspólny
projekt pod hasłem: „Miasto naszych marzeń”.
Na końcowy obraz tego miasta, w postaci makiety, wpływ
miały obserwacje z wycieczek edukacyjnych do Wrocławia,
gdzie wielokulturowa przeszłość przenika się z nowoczesnością.
Zabytki poznane podczas gry miejskiej po Ostrowie Tumskim
i Starym Mieście, efektowna prezentacja Panoramy Racławickiej,
towarzystwo zabawnych krasnali, a następnie oglądane z okien
turystycznego tramwaju „Jaś i Małgosia” nowoczesne budowle
Sky Tower, Stadionu i świeżo powstałych gmachów oraz ulic,
zrobiły na młodzieży i ich opiekunach wielkie wrażenie.

Bardzo podobały się również drewniane kościółki okolic
Ostrzeszowa, których zwiedzanie zakończyło się ogniskiem
i posiłkiem w Przedborowie.
Walory poznawcze i kształcące miała wyprawa do skansenu
archeologicznego na Zawodziu w Kaliszu. Młodzież doświadczyła
tam trudu życia dawnych mieszkańców grodu, lepiąc naczynia
z gliny, piorąc w balii, rzucając oszczepem i przymierzając zbroje
rycerskie.
Wspólnie spędzony czas wypełniony był różnymi zadaniami,
które pozwalały poznać tradycyjne i charakterystyczne dania
kuchni obu państw, wzbogacały znajomość języka, uczyły
współdziałania i wspólnej zabawy. Było wspólne gotowanie
i spożywanie przygotowanych przez siebie potraw, były zajęcia
w klasach szkolnych i na pływalni „Oceanik”, była też dyskoteka.
„Miasto naszych marzeń” zbudowane w trakcie spotkania
to nie tylko futurystyczne budynki i środki lokomocji. Młodzież
dostrzegła piękno i wartości wynikające z tradycji i przeszłości, wkomponowując w urbanistyczny układ elementy dawnej
architektury.
Nawiązana trzy lata temu współpraca polsko-niemiecka skutkuje przełamywaniem stereotypów, nawiązywaniem przyjaznych
stosunków między wychowankami i nauczycielami obu placówek, poszerzaniem wiedzy i zdobywaniem nowych doświadczeń
i umiejętności.
W czasach integracji krajów europejskich ważnym zadaniem
jest budowanie pozytywnej postawy wobec innych narodowości, a jednocześnie poszanowanie i docenianie własnej kultury.
Cele te w pełni zostały zrealizowane w trakcie szóstego spotkania uczniów szkoły SINE-CURA z Quedlinburga i Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie.

Tak, jak w ubiegłym roku uczniowie naszej szkoły zajęli I miejsce.
Gratulujemy!
A. L.

Matematyczni eksperci z Olszyny
W ramach obchodzonego 28 września II Światowego Dnia Tabliczki
Mnożenia, w Szkole Podstawowej
w Olszynie odbyła się na boisku szkolnym sportowo-matematyczna zabawa,
w trakcie której wybierano najlepszego
„piłkarza-matematyka” oraz „królową
skakanki”. W wyniku tych zmagań tytuł
MT EXPERT CERTYFICATE w Szkole
Podstawowej w Olszynie zdobyli: klasa
IV: Nicol Przybylska. klasa V: Katarzyna

Kaleta, Kacper Dziewięcki, Krystian
Kałuża, Norbert Matuszewski, Jakub
Świderski, Mikołaj Furmaniak, Miłosz
Łopata, Wiktoria Wardęga, Natalia Karbowska. klasa VI: Barbara Merniczak,
Weronika Ochocka, Marta Pinkowska, Dawid Patacz, Dawid Skudlarek,
Mateusz Sowizdżał, Artur Woliński.
Egzaminatorem tej gromadki była Anna
Hoffmann-Jokiel.

