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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!
Wakacje w pełni, lecz my zamieszczamy jeszcze informacje o tym, co w ostatnich miesiącach działo się w szkołach - sporo materiałów z naszego szkolnego „magazynu”
czeka na publikację.
Dziękujemy nauczycielom i uczniom za całoroczną współpracę, jednocześnie przepraszamy za opóźnienia w emisji tekstów. Udanych wakacji!

Noc na Horyzoncie , czyli wycieczka
w ramach projektu Eduscience w ZS nr 2
Na początku czerwca, mimo nawału
nauki, związanego z końcem roku szkolnego, uczniom z klasy I A Technikum
Informatycznego w ZS nr 2 udało się
na trzy dni wyruszyć w podróż, by przeżyć fantastyczną przygodę. Nie była
to jednak, drogi Czytelniku, zwyczajna
klasowa wycieczka, choć i te są warte
uwagi, otóż była to wycieczka projektowa! Klasa IA TI od początku bieżącego roku szkolnego zaangażowana
była w realizację projektu Eduscience,
jednego z największych projektów edukacyjnych w Polsce z zakresu edukacji
przyrodniczej. Innowacyjność tego projektu polega na zapewnieniu uczniom
„żywego” i fascynującego poznawania
nauk matematyczno-przyrodniczych.
Mieliśmy niebywałą frajdę wybrać
się w ten już prawie letni czas w podróż
do Trójmiasta i na Hel. Jeszcze przed
najazdem turystów, w komfortowych
warunkach przemierzaliśmy Trójmiejską Konurbację i cały Półwysep Helski.
Koniecznie trzeba dodać, że pogoda nam
sprzyjała do tego stopnia, że co odważniejsi uczestnicy wyprawy kąpali się w
rześkich wodach Zatoki Gdańskiej.
Zanim jednak to nastąpiło, sporo
przeżyliśmy. Dzień pierwszy wycieczki
przeznaczony był na zajęcia w Akademii Morskiej w Gdyni w oparciu o
jego kadrę i zaplecze. Uczniowie zapoznali się tam z historią żeglugi morskiej
w Polsce, współczesnymi metodami
nawigacji, dowiedzieli się, jak wygląda
droga kształcenia adeptów sztuki morskiej oraz poznali najważniejsze terminy
dotyczące meteorologii morskiej. Zapoznanie z typami i budową współcze-

snych jachtów motorowych i żaglowych
odbyło się już na terenie mariny, czyli
gdyńskiego portu jachtowego. Oj, było
na co popatrzeć i do czego powzdychać!
Po takiej żeglarskiej lekcji przyszedł
czas na zejście z lądu i... udanie się na
nocleg.
Była to pewnie dla wielu największa
atrakcja wyjazdu - zwiedzanie statku
szkoleniowego Horyzont II, regularnie
pływającego na Spitzbergen w celu prowadzenia badań polarnych, odwiedzenie
mostka kapitańskiego, komory maszynowej, zajęcia z nawigacji pod okiem
oficera marynarki, a wreszcie obiad w
mesie i spanie w koi. To była wyjątkowa
noc, bo do snu kołysały nas morskie
fale, a księżycowy blask rozświetlał szeroko widok na zatokę.
Na tym jednak nie koniec atrakcji.
Dnia następnego, po wyokrętowaniu,
wyruszyliśmy do Sopotu, by w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
wysłuchać wykładów i odbyć ćwiczenia z zakresu fauny i flory morskiej i

nadbrzeżnej. Wysłuchaliśmy wykładu
pt. „Plaża jako środowisko życia” oraz
drugiego: „Woda oraz składniki wody
morskiej”. Po zajęciach stacjonarnych
ruszyliśmy w kierunku Helu, by wziąć
udział w zajęciach terenowych w jakże
przyjemnym miejscu - w Błękitnej
Szkole Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Szczególnym elementem tej wizyty był pokaz
karmienia fok w tamtejszym fokarium.
Oficjalna część projektowa zakończyła się wcześniej wspomnianą kąpielą
w morskich wodach oraz obiadem w
stylowej restauracji „Gryfon” w Jastarni.
Na noc przybyliśmy już do Malborka,
by uczestniczyć w niezwykłym spektaklu „Światło i Dźwięk”, podczas którego
historię tego miejsca można było chłonąć wszystkimi prawie zmysłami. Podążanie w mrokach nocy za zakapturzonym mnichem poprzez zamkowy dziedziniec zapewne u wszystkich wywołało
dreszczyk emocji.
Rankiem pożegnaliśmy Malbork z jego
niezwykłym zamkiem, by udać
się do miasta Mikołaja Kopernika
- Torunia. Tam spacerowaliśmy
urokliwymi uliczkami, przechodząc obok Krzywej Wieży, domu
Kopernika i jego pomnika na
Starówce. Zaopatrzeni w słynne
toruńskie pierniki, zmęczeni, ale
zadowoleni
wyruszyliśmy w
powrotną drogę.
W przyszłym roku szkolnym
czeka nas w ramach projektu
Eduscience wyjazd na Festiwal
Naukowy. Już się cieszymy.
Renata Kubiaczyk

TYDZIEŃ NIEMIECKI
W GIMNAZJUM NR 1
Pierwszy tydzień czerwca upłynął w
Gimnazjum nr 1 pod hasłem „Tygodnia
Niemieckiego”.
Akcja przygotowana przez nauczyciela języka niemieckiego p. Monikę
Szczap, zorganizowana została pod
patronatem Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w ramach przedsięwzięcia pod nazwą dzień.de der-tag.
pl. Projekt został zainicjowany w 2011 r.
z okazji 20-lecia polsko-niemieckiego
Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy oraz Umowy między
Rządem RP i Rządem RFN o współpracy młodzieży. Celem inicjatywy
jest przybliżenie młodzieży i społecznościom lokalnym kraju sąsiada:
jego kultury, historii, tradycji czy dnia
codziennego.
Do akcji zgłoszonych zostało prawie 300 projektów w całej Polsce i
Niemczech. Powiat ostrzeszowski
reprezentowało Gimnazjum nr 1, które
jako jedyne w okolicy podjęło wyzwanie wzięcia aktywnego udziału w
przedsięwzięciu.
Uczniowie bardzo chętnie zaangażowali się w obchody „Tygodnia Niemieckiego”. Gama konkursów była bardzo
duża, każdy zainteresowany mógł znaleźć coś dla siebie. Gimnazjaliści mieli
okazję popisać się swoimi umiejętnościami językowymi, zdolnościami plastycznymi oraz aktorskimi. W ramach
„Tygodnia Niemieckiego” odbyły się:
- Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego - test dla klas I-III (test został
przygotowany na 5 poziomach)
- Konkurs plastyczny: plakat „Moja
mapa Niemiec” - konkurs przeznaczony dla uczniów klas I
- Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną: „Bawaria - Ludwik
Bawarski i jego bajkowe zamki” konkurs przeznaczony dla uczniów
klas II

- Konkurs na najciekawszy film, prezentujący naszą szkołę - konkurs
przeznaczony dla uczniów klas III
- Konkurs na najciekawszą gazetkę
ścienną, prezentującą kraj naszego
zachodniego sąsiada - konkurs przeznaczony dla wszystkich klas.
Zainteresowanie ze strony uczniów
było duże. Udowodnili oni, że są zdolni,
kreatywni, otwarci na nowe wyzwania.
W wykonanie zadań włożyli dużo pracy,
czasu i serca, dzięki czemu powstały
przepiękne dzieła.
Gimnazjaliści mogli również posłuchać niemieckiej muzyki w szkolnym
radiowęźle - była to znakomita okazja,
by przekonać się, iż muzyka w niemieckim wydaniu może być również
ciekawa i godna posłuchania.
Finał obchodów „Tygodnia Niemieckiego” wraz z ogłoszeniem wyników
odbył się na uroczystym apelu w kinoteatrze - 25 czerwca.

O profilaktyce przed wakacjami
Sobota - 22 czerwca w całej Polsce
przebiegła pod znakiem profilaktyki. O
stosowne działania zadbano także w
Kraszewicach.
Ogólnopolska Noc Profilaktyki, a
przede wszystkim Zryw Wolnych Serc
w sobotnie popołudnie połączył wszystkich, dla których temat szeroko pojętego
bezpieczeństwa jest ważny. Z inicjatywy
pedagoga szkolnego Gimnazjum im.
Polskich Olimpijczyków w Kraszewicach Mateusza Mosia oraz przy współ-

udziale całego grona pedagogicznego
tejże placówki włączono się po raz
pierwszy do działań ogólnopolskiej akcji
profilaktycznej.
Akcję w Kraszewicach rozpoczął
happening „Przestańmy biec”, podczas
którego harcerki wraz z opiekunką,
hm. Wandą Nowetą rozdawały ulotki o
alkoholu, papierosach i narkotykach.
Informacje w formie broszur specjalnie

dla młodzieży przygotował pedagog
szkolny wraz z dyrektor gimnazjum
Marią Sobieraj.
Najważniejszym punktem było jednak
odczytanie odezwy społeczności PaT i
happening 60-sekundowego wybijania
prawą ręką rytmu serca. Apel impresariatu PaT odczytała uczennica Anna
Karkoszka.
Do kraszewickiej mlodzieży przybył
także sierż. sztab. Roman Szóstak, który
wygłosił krótką prelekcję na temat bez-

pieczeństwa w czasie wakacji oraz bezpiecznego poruszania się po drogach.
Zwieńczeniem akcji był mecz piłki
nożnej pomiędzy drużynami seniorow
i juniorów Gimnazjum w Kraszewiach.
Warto wspomnieć, że w drużynie
seniorów zagrali także nauczyciele i
przedstawiciele OSP Kraszewice. Mecz
zakończył się wynikiem 4-2 dla seniorów. Ponadto wybrano najlepsze plakaty
o tematyce profilaktycznej, można było
również posłuchać koncertu Dariusza
Drużbiaka wraz z zespołem z miejscowego gimnazjum.
W podsumowaniu nie sposób nie
wspomnieć o pomocy finansowej, jakiej
udzieliła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kraszewicach, która po raz kolejny wspiera
słuszne idee związane z profilaktyką.
Mateusz Moś

Zagłosuj na uczniów
z powiatu ostrzeszowskiego!
Wraz z początkiem wakacji zakończyła się druga edycja innowacyjnego
projektu „eSzkoła - Moja Wielkopolska”, w którym udział bierze młodzież
z trzech szkół naszego powiatu. Teraz
nadszedł czas na nagrodzenie zwycięzców. Chcesz, aby nagrody powędrowały do naszych uczniów? Zagłosuj!
Innowacyjny projekt edukacyjny
„eSzkoła – Moja Wielkopolska” wprowadza do 105 szkół z całego województwa naukę metodą projektów z
wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi – komputerów, tabletów i tablic
interaktywnych.
Podczas
zajęć
pozalekcyjnych
uczniowie z Gimnazjum im. ks. S.
Wyszyńskiego w Siedlikowie, Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w
Kobylej Górze i I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Ostrzeszowie pracowali nad projektami matematyczno-przyrodniczymi.
Ich tematyka była dowolna - wszystko
zależało od pomysłowości twórców.
Gimnazjaliści z Siedlikowa przygotowali
interesujący projekt dotyczący… pasji.
Ich rówieśnicy z Kobylej Góry przeprowadzili doświadczenia związane z
mydłem, a także przekazali młodszym
kolegom wiedzę na temat pozostałości

po zlodowaceniu. A co przygotowali
licealiści? Uczniowie zajęli się opracowaniem historii trasy drezynowej. Teraz
wszystkie projekty możemy podziwiać
w Internecie i, co najważniejsze, zagłosować na nie!
Swoje poparcie dla szkół z Siedlikowa, Kobylej Góry, Ostrzeszowa i
całego województwa możecie wyrazić
na stronie www.eszkola-wielkopolska.
pl. Wystarczy wybrać z mapy po prawej stronie ekranu dany powiat, szkołę,
projekt i przyznać mu maksymalną
ilość gwiazdek. Dzięki Waszym głosom
uczniowie mogą wygrać cenny sprzęt
elektroniczny! Ogłoszenie wyników i
nagrodzenie najlepszych prac odbędzie
się podczas październikowej gali. My
oczywiście trzymamy kciuki za projekty z powiatu ostrzeszowskiego…
głosujemy!

***
Projekt „eSzkoła – Moja Wielkopolska” realizowany jest przez Samorząd
Województwa Wielkopolskiego wraz z
Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu i Ogólnopolską Fundacją
Edukacji Komputerowej, zaś współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

