4.12.2013

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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CO SŁYCHAĆ W SZKOŁACH?

Jak kamień z serca...
Już po raz trzynasty odbył się konkurs
recytatorski pod hasłem „Jak kamień
z serca”, organizowany przez Bibliotekę Publiczną w Ostrzeszowie. Swoich reprezentantów zgłosiły 24 szkoły
z całego powiatu - 17 szkół podstawowych, 5 gimnazjów i 2 szkoły średnie.
Najliczniej obsadzona była pierwsza
grupa uczestników, w której znaleźli się
uczniowie klasy V i VI - na scenie wystąpiło aż 30 osób.
Poziom konkursu był naprawdę
wyrównany i trudno było wyłonić laureatów. Bardzo dobrze przygotowani
uczniowie doskonale poradzili sobie
z dykcją i interpretacją.
Każdy z uczestników przygotował
dwa, wybrane przez siebie, wiersze.
Ponieważ rok 2013 jest Rokiem Tuwima,
to właśnie poezja tego autora przeważała w recytacjach.
Komisja, której przewodniczyła pani
Bożena Marszałkowska, przyznała
nagrody w trzech kategoriach.
Wśród uczniów klasy V i VI nagrody
zdobyli:
I miejsce - Karol Morta (SP Kobyla
Góra)
II miejsce - Wiktoria Cwojdzińska (SP
nr 1 Ostrzeszów) i Julia Kończak (SP
nr 3 Ostrzeszów)

III miejsce - Anna Szadkowska (SP
Potaśnia)
Wyróżnienie - Dagmara Kobylańska
(SP nr 1 Ostrzeszów), Nicola Pawlak
(SP Doruchów), Sandra Chojnacka
(SP Bukownica), Karolina Baraniecka
(SP nr 2 Ostrzeszów), Weronika Wróbel (SP Doruchów), Martyna Sitek (SP

Marszałki), Sandra Woźniak (SP Niedźwiedź), Tobiasz Gorzelanny, Krystian
Kałuża (SP Olszyna), Patrycja Balcerzak
(SP Morawin).
W grupie gimnazjalnej przyznano
nagrody:
I miejsce - Adrianna Plichta (Gimnazjum nr 1 Ostrzeszów)

Chemia nie musi być nudna, czyli o warsztatach
chemicznych w Gimnazjum nr 2
eksperymentalnej strony nauczania.
Mogli się o tym przekonać nasi gimnazjaliści. Pod czujnym okiem zaproszonego naukowca, który bardzo szybko
zyskał sympatię uczestników warsztatów, młodzi chemicy mieli możliwość
samodzielnego wykonania wielu ciekawych doświadczeń. Eksperymentowanie w parach pomogło lepiej zrozumieć
poznane wiadomości, a nawet przełamać barierę strachu. Pan Łukasz Sporny
przygotował również pokaz efektownych doświadczeń, w czasie których
to uczniowie stali się głównymi bohaterami. Płonący blat stołu, płonące ręce
czy miotacze ognia w różnych kolorach

21 listopada odbyły się w naszej
szkole warsztaty chemiczne, w których
brali udział chętni uczniowie z klas trzecich. Spotkanie z uczniami poprowadził
pełen humoru i charyzmy pracownik
naukowy Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pan
Łukasz Sporny. Zajęcia miały na celu
rozwijanie zainteresowań chemicznych
uczniów oraz propagowanie wśród młodzieży postaw badawczych i umiejętności eksperymentowania w małej skali.
Mikrochemia to technika wspomagająca doświadczalne nauczanie
chemii w szkołach. Polega na pracy
z niewielkimi ilościami odczynników

chemicznych, co zwiększa bezpieczeństwo eksperymentu, zmniejsza czas
jego przeprowadzenia i umożliwia jego
dokładniejsze omówienie. Innowacyjna
technika pozwala na nowoczesne,
przyjazne i aktywizujące podejście do

okazały się największą atrakcją spotkania. Warsztaty chemiczne pokazały
i dały poznać chemię od innej strony.
Były dla uczniów przygodą, którą mamy
nadzieję powtórzyć.
Kl

II miejsce - Anita Bogacz (Gimnazjum
Siedlików)
wyróżnienie - Daria Janasek (Gimnazjum nr 2 Ostrzeszów)
Spośród uczniów szkół średnich
I miejsce zajęła Aleksandra Danielska
(I LO Ostrzeszów), II miejsce Ewelina
Wawrzyniak, również z I LO. Wyróż-

nienia otrzymali - Kacper Bogdanowicz
i Vanessa Hańdziuk z ZS nr1.
Wszystkim laureatom i uczestnikom
konkursu gratulujemy umiejętności
pięknego przekazu poezji.
A. Ł.

Jak poznawaliśmy tajemnice Sheratona,
czyli wycieczka uczniów z ZS nr 2

23 października udaliśmy się do
5-gwiazdkowego hotelu Sheraton
w Poznaniu. Szef kuchni, pan Krystian
Szopka, oprowadził nas po kuchni,
magazynie oraz całym hotelu. Bardzo
podobał nam się wystrój i atmosfera
panująca w hotelu. Każdy pracownik
był dla nas bardzo miły. Zaskoczyła
nas ta niezwykła uprzejmość i gościnność. Uderzyła nas również bezpośredniość. Mogliśmy zapytać szefa kuchni
o wszystko, co chcieliśmy wiedzieć
i co nas zainteresowało. Młodzi ludzie,
którzy tam pracują i z którymi mogliśmy porozmawiać, uświadomili nam,
że tylko chęci, pasja i dążenie do celu
może zaprowadzić tam, gdzie chcemy.
I nawet praca w takim hotelu jak ten,
nie jest czymś niemożliwym. Miejmy
nadzieję, że niektórym z nas uda się
znaleźć pracę w takim miejscu jak hotel
Sheraton i w takim gronie pracowników.
Nasza wyprawa była możliwa dzięki
pomocy kilku osób. Przejazd do stolicy

JESIENNA UCZTA W KALISZKOWICACH OŁOBOCKICH
W październiku w Szkole Podstawowej w Kaliszkowicach Ołobockich zorganizowana została Polagra, w której

Wielkopolski zafundowali nam właściciele gospodarstwa państwo Grażyna
i Marek Sembereccy z Mąkoszyc.
Wizytę w hotelu umożliwił pan Witold
Wróbel (absolwent naszej szkoły),
znany propagator różnych działań, które
mają na celu promocję kultury i osiągnięć naszego regionu. Pan Wróbel
współpracuje z panią Krystyną Sikorą,
która również pomogła w organizacji
wycieczki. Wyjazd pilotowała pani Ewa
Śniegocka, nauczycielka przedmiotów
zawodowych. Towarzyszyły nam dwie
nauczycielki, panie - Anna Łukasik
i Katarzyna Duczmal.
Wszystkim, dzięki którym mogliśmy
w tak interesujący sposób spędzić
czas, serdecznie dziękujemy.
Paulina Kędzierska w imieniu
uczniów klas I, II i III Technikum
Żywienia w Zespole Szkół nr 2
w Ostrzeszowie

uczestniczyli wszyscy uczniowie klas
0-VI.
Uczniowie mieli za zadanie przygotowanie potraw z darów jesieni. Potrawy
przygotowywane były w szkole pod
czujnym okiem i z pomocą wychowawców. Przedstawiciele poszczególnych
klas zaprezentowali również
krótki program artystyczny
na temat jesieni oraz wartości
odżywczych warzyw i owoców.
Uwieńczeniem „Polagry” była
degustacja
przygotowanych
dań, a były to sałatki owocowe
i warzywne, szaszłyki z warzyw
i owoców, surówki, a nawet pieczone ziemniaki.
Gdy półmiski zostały opróżnione, wszyscy, zadowoleni
i najedzeni, udali się do domów.
Smak własnoręcznie przygotowanych potraw z pewnością
na długo pozostanie w pamięci
uczestników imprezy.
A. Joks

