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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.

A W SZKOŁACH WAKACJE!
Szkoła Podstawowa
w Olszynie

DAWID SKUDLAREK
LAUREATEM XVII
WOJEWÓDZKIEGO
KONKURSU WIEDZY
O WIELKOPOLSCE
Uczniowie Gimnazjum nr 1.

Na wakacje, marsz!

Kl. VI SP nr 2.

Uczennice kl. I ZS nr1.

Talent… mam i ja!

tu występ najmłodszej uczennicy naszej
szkoły, Wiktorii Pilarczyk, która naukę
rozpoczęła jako sześciolatka, a już dała
się poznać jako doskonała recytatorka.
Swoje recytatorskie talenty pokazały
również uczennice starszych klas, które
na swoim koncie mają liczne sukcesy
w powiatowych i szkolnych konkursach.
Uczniowie naszej szkoły potrafią
także pięknie grać na instrumentach.
Widzowie mogli zatem wysłuchać
utworu wykonanego przez zespół
gitarzystek oraz gry na keyboardzie.
Niemałe zaskoczenie wywołał występ
taneczny dwóch par, które swoje umiejętności doskonalą poza szkołą. Żywa
reakcja publiczności świadczyła o tym,
że ich popisy taneczne niezwykle się
podobały.
Niemalże na koniec prezentacji można
było podziwiać talenty aktorskie wychowanków doruchowskiej szkoły. Zespół
teatralny, składający się z uczniów
klasy V, zaprezentował bowiem przedstawienie pt. „Królewna Śnieżka”, które
w Powiatowym Przeglądzie Teatrów
Dzieci i Młodzieży, organizowanym
w ramach Dni Kultury Szkolnej, zajęło
I miejsce. Świetna gra dzieci, proste
rekwizyty i wykorzystanie elementów

powiatowy), Natalia Brylak i Wiktoria Plewa, kl. IV (etap rejonowy). Do
finału dotarło dwoje uczniów z klasy
VI: Zofia Gorzelanna i Dawid Skudlarek. Uczniowie ci brali udział w konkursie już w poprzednich latach,
odnosząc również sukcesy. Tegoroczny finał odbył się w Zimnowodzie,
a uroczyste podsumowanie konkursu
i wręczenie nagród w Suchym Lesie.
Dawid Skudlarek zdobył tytuł laureata,
a Zosia Gorzelanna została finalistką.
Uczniów do konkursu od lat przygotowuje nauczycielka historii – Sabina
Mamczak.
Cieszy fakt, że uczniowie przez te
wszystkie lata wykazują chęć zgłębiania tajników historyczno-kulturowych Wielkopolski i posiadają wiedzę
wykraczającą poza założenia programowe szkoły podstawowej.
S. Mamczak
GRATULACJE!
/red/

‘ANGLOSCRABBLE’

SP Doruchów

Koniec roku szkolnego to czas podsumowań, dokonywania ocen i analizowania efektów wykonanych działań. Efekty
tegorocznej, ciężkiej pracy uczniów
doruchowskiej szkoły można było podziwiać 13 czerwca podczas prezentacji
ich umiejętności. Przed zgromadzoną
publicznością, wśród której zasiadali
zaproszeni goście, dyrekcja szkoły,
rodzice, nauczyciele oraz uczniowie,
dzieci mogły pokazać to, nad czym pracowały w ciągu ostatniego roku, mogły
pokazać swoje rozliczne talenty.
Prezentacje rozpoczął występ Weroniki Sabatowskiej, która swoim pięknym śpiewem uświetniała w mijającym
roku wiele szkolnych uroczystości.
Jednak w tym dniu śpiew wokalistek
przeplatał się z występami zespołów
uczennic i uczniów klas IV oraz klas V
i VI. Na scenie swoje umiejętności prezentowali również recytatorzy. Najpierw
widzowie mogli podziwiać najmłodsze
dzieci, uczennice klas I - III, które zajmowały czołowe miejsca w szkolnych
oraz powiatowych konkursach recytatorskich. Dziewczynki pięknie interpretowały wiersze, udowadniając, iż przyznane im w rywalizacjach nagrody były
w pełni zasłużone. Na uwagę zasługuje

Od 15 lat uczniowie naszej szkoły
biorą udział w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce. Konkurs
ten na stałe wrósł w historię szkoły.
Przez te wszystkie lata uczniowie zdobyli wiele tytułów laureatów.
Celem konkursu, który wymaga starannego przygotowania ze względu na
różnorodność i dużą ilość zagadnień,
jest przybliżenie uczniom dziedzictwa
kulturowego Wielkopolski, jej historii,
flory, fauny, tradycji, gwary i kultury
regionalnej, a poprzez to kształtowanie poczucia własnej tożsamości oraz
związku z regionem. O jego randze
świadczy fakt, że w organizację zaangażowani są: marszałek województwa
wielkopolskiego, kuratorium oświaty,
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
i Centrum Animacji Kultury.
W tym roku w konkursie na poszczególnych etapach wzięli udział uczniowie: Nicole Przybylska, kl. IV (etap
powiatowy), Miłosz Łopata, kl. V (etap

konwencji teatru lalek spowodowało,
że pomimo znanej fabuły publiczność
z zainteresowaniem oglądała spektakl.
Ostatnim punktem programu był
popis uczennic klas IV i V, prezentujących szalony taniec zumbę.
Tego dnia zgromadzeni w sali widzowie mogli podziwiać różne talenty
dzieci. Prezentowali się głównie ci,
którzy w ostatnim roku zostali dostrzeżeni przez jury różnych konkursów
i przeglądów. Nie znaczy to jednak, że
inni uczniowie nie osiągali sukcesów
i nie mieliby czym pochwalić się przed
publicznością. Doskonałym dowodem
na to, że jeszcze wiele dziecięcych zdolności można pokazać zgromadzonym,
były wystawy dyplomów, trofeów sportowych oraz prac plastycznych, wykonanych przez uczniów.
W każdym człowieku drzemie jakiś
talent. Jeden pięknie śpiewa, drugi tańczy, inny jest doskonałym piłkarzem,
a jeszcze inny matematykiem. Jaki talent
drzemie w małym człowieku? Warto go
odkryć, a potem pielęgnować i rozwijać.
Takie jest zadanie szkoły, która powinna
być kuźnią talentów.
Lidia Śmigielska

18 czerwca w ZS nr
2 w Ostrzeszowie odbył
się finał I Powiatowego
Konkursu ‘Angloscrabble’, zorganizowany przez
nauczycieli języka angielskiego - p. Katarzynę
Dembską i p. Andrzeja
Kułaka.
Konkurs objął w tym
roku cały powiat. Adresowany jest do uczniów
szkół średnich, którzy
interesują się językiem
angielskim i chcą w ciekawy sposób rozwijać
swój lingwistyczny talent. Podczas
rywalizacji na zielonej planszy Scrabble® uczniowie mogą sprawdzić swoje
kompetencje lingwistyczne i strategiczne w rywalizacji z uczniami innych
szkół, walcząc o puchar ”Master of
Scrabble” dla najlepszej szkoły.
Eliminacje szkolne odbyły się 11
czerwca, wzięło w nich udział 187
uczniów z ostrzeszowskich szkół
średnich.
Do półfinału zakwalifikowały się trzy
dwuosobowe drużyny z wszystkich
szkół, rozgrywając ze sobą po dwie
partie. W finale natomiast walczyła już
tylko jedna, najlepsza drużyna z każdej
szkoły.
Ostatecznie na podium stanęli:
MIEJSCE I: Mikołaj Cieplik i Marcin
Pelc z I LO - 273pkt;

MIEJSCE II: Beata Szczeblowska
i Karol Iwański z ZS nr 2 - 148pkt;
MIEJSCE III: Michał Zakręt i Łukasz
Górski z ZS nr 1 - 100pkt.
Puchar MASTER OF SCRABBLE
powędrował do I LO. Gratulujemy!!!
Laureaci
otrzymali
wspaniałe
nagrody
rzeczowe:
dwujęzyczne
zestawy do gry Scrabble® dla każdego
uczestnika, a ponadto nagrodą za I
miejsce był kurs prawa jazdy(!) ufundowany przez ODZ - Zbigniew Tarchalski,
Grabów nad Prosną.
Koordynatorzy konkursu dziękują
Starostwu Powiatowemu za objęcie imprezy honorowym patronatem,
dyrektorowi ZS nr 2, p. Witoldowi
Jakubczykowi za wsparcie i pomoc,
sponsorom (Starostwo, ODZ Zbigniew
Tarchalski, Scrabble® Mattel Polska)
za ufundowanie wspaniałych nagród
rzeczowych,
nauczycielom
języka angielskiego za przygotowanie młodzieży do konkursu, jak również wszystkim
osobom, które przyczyniły się
do zorganizowania konkursu.
Podziękowania kierujemy do
pani wicestarosty, która uświetniła imprezę swoją obecnością
i wygrała towarzyską rozgrywkę
Scrabble® z nauczycielami!
Scrabblomaniaków
zapraszamy do potyczek w konkursie
za rok.
Katarzyna Dembska
Andrzej Kułak

