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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?
Gimnazjalista z Mikstatu w finale
ADAM NOCULAK Z ZS NR 1
SUKCES NA OLIMPIADZIE
Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego!
W FINALE CENTRALNYM TURNIEJU
JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO
24 stycznia br. w Poznaniu odbył się finał Wojewódzkiego KonBUDOWLANEGO „ZŁOTA KIELNIA”
kursu Fizycznego dla uczniów gimnazjów, organizowanego przez

Kasia Mieszczak i Ania Woźniak.

Dwie uczennice I LO w Ostrzeszowie: Katarzyna Mieszczak
oraz Anna Woźniak, zakwalifikowały się do etapu okręgowego
XXXIII Olimpiady Języka Łacińskiego. Ania zakwalifikowała się
do części ustnej i, zajmując III miejsce oraz zdobywając tytuł
laureatki tych eliminacji, ma szanse reprezentować I LO w etapie
centralnym olimpiady. Lista uczniów, którzy dostali się do finału,
zostanie ogłoszona ok. 7 lutego.
Sukces Ani jest tym większy, że uczennica miała tylko jedną
godzinę tygodniowo języka łacińskiego i rywalizowała z prestiżowymi liceami m.in. z Poznania, które realizują ten przedmiot
w dużo większym wymiarze godzin - podkreśla opiekun naukowy
dziewcząt Karolina Szybka-Kmiecik.
Etap okręgowy obejmował trzy województwa: wielkopolskie,
zachodniopomorskie oraz lubuskie.
www.powiatostrzeszowski.pl

17 stycznia 2015r. w Zespole
Szkół
Budowlano-Drzewnych
w Poznaniu odbył się etap okręgowy Turnieju Budowlanego
„ZŁOTA KIELNIA” w kwalifikacjach budowlanych (m.in. A.13.
Wytwarzanie wyrobów stolarskich). Właśnie w tej dziedzinie Zespół Szkół nr 1 w Ostrzeszowie reprezentowali uczniowie z klasy 2 stolarz Zasadniczej
Szkoły Zawodowej: Adam Noculak i Dawid Sztucki, którzy do
turnieju przygotowali się pod kierunkiem p. Anny Formalik. Udział zakończył się sukcesem - Adam
zakwalifikował się do finału centralnego, a Dawid uzyskał również
bardzo dobry wynik, lokując się tuż za finałową piątką.
Konkurs przebiegał w dwóch etapach: I - pisemny: zawodnicy
rozwiązywali test składający się z 40 pytań, II - praktyczny: w tej
części uczniowie w formie opisowej przedstawiali projekt wykonania szafki łazienkowej z drzwiami przesuwnymi.
W całej Polsce eliminacje okręgowe odbywały się równocześnie
w 6 okręgach: Gliwicach, Kędzierzynie-Koźlu, Mińsku Mazowieckim, Lublinie, Poznaniu i Toruniu. Najlepszych pięciu uczestników
będzie walczyć w finale centralnym, który odbędzie się w dniach
10-13 marca 2015r. podczas Międzynarodowych Targów Budowlanych BUDMA w Poznaniu. Przed finalistą miesiąc wytężonej
pracy. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
AP

Trójkowe kolędowanie

ODWIEDZINY BABĆ
I DZIADKÓW

Tradycją Szkoły Podstawowej nr 3 im. św. Dominika Savio
w Ostrzeszowie jest wspólne
kolędowanie - rodzice i dzieci.
Tak też się stało 9 stycznia,
kiedy to szkoła otworzyła swoje
drzwi wszystkim, którzy chcieli
przedłużyć sobie magiczny
czas świąt i przenieść się ponad
2000 lat wstecz. Uczniowie
naszej szkoły przygotowali dla
rodziców jasełka, w których
jeszcze raz przybliżyli historię
narodzenia Zbawiciela, przypomnieli, co w świętach jest najważniejsze. Nie zabrakło pięk-

Styczeń to miesiąc, w którym Szkołę Podstawową w Rojowie odwiedzają babcie i dziadkowie.
Te coroczne spotkania wpisane są w naszą szkolną
tradycję i od wielu lat cieszą się dużą popularnością
w rojowskim środowisku.
W tym roku dziadkowie zostali zaproszeni 22 stycznia i, jak zawsze, licznie zjawili się w szkole. Gości
powitała pani dyrektor Sabina Józefiak, która życzyła
seniorom zdrowia i pogody ducha. Później na scenie
pojawili się uczniowie. Wszyscy odświętnie ubrani,
zadowoleni, że swoim występem mogą pokazać,
jak bardzo kochają babcie i dziadków. Dzieci wyre-

cytowały wiele pięknych wierszy o miłości do babci
i dziadka, o wdzięczności za to, że zawsze mają dla
nich czas. Swoje umiejętności wokalne i muzyczne
zaprezentowali też członkowie szkolnego zespołu
„Gawroszki”. Uśmiech na twarzach zebranych wywołała humorystyczna scenka, w której babcia udzielała
wywiadu telewizyjnym dziennikarzom.
W końcu nadszedł czas na złożenie życzeń babciom i dziadkom oraz wręczenie im wykonanych przez
dzieci upominków. Wielu seniorów uroniło dyskretnie łezkę wzruszenia, kiedy wnuczęta odśpiewały głośno „Sto lat”, a potem zaprosiły wszystkich na kawę
i ciasto.
Mimo że dzień był dość chłodny, wszyscy mieliśmy
świetne humory.
Hanna Śmiatacz

Kobyla Góra

Święto Babci i Dziadka
21 i 22 stycznia to niezwykłe dni, nie
tylko dla wnuków, ale przede wszystkim
dla babć i dziadków. Właśnie w tych
dniach to oni obdarzani są szczególnymi dowodami miłości.
Z okazji tego święta 21 stycznia
w Szkole Podstawowej w Kobylej Górze
odbyła się wspaniała uroczystość przygotowana przez trzecioklasistów.
Uczniowie powitali gości pięknymi wierszykami i piosenką. Następnie wychowawczyni złożyła seniorom serdeczne życzenia. Część artystyczna rozpoczęła się inscenizacją
bajki pt. „Kopciuszek” w wersji unowocześnionej.
Szczególnym punktem programu
był koncert życzeń, dedykowany babciom i dziadkom. Dziewczynki zaprezentowały układ taneczny do fragmentu
utworu Piotra Czajkowskiego z baletu

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
Wśród 189 finalistów był uczeń
kl. III B Publicznego Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Mikstacie - Bogumił Skoczylas, któremu towarzyszyła
nauczycielka fizyki - pani Beata Pawlik. Zmagania trwały 120 minut i polegały na rozwiązaniu bardzo trudnego
testu.
Do tytułu laureata zabrakło zaledwie 3 punktów, ale pomimo to należy
cieszyć się z sukcesu Bogumiła, który
zdobył tytuł finalisty Wojewódzkiego
Konkursu Fizycznego.
Gratulujemy!
www.mikstat.pl

„Dziadek do orzechów”. Wiele radości dostarczyły naszym gościom żartobliwe skecze oraz scenki z życia babci
i dziadka. Dzieci przygotowały też kilka

nych głosów, które wyśpiewały
równie piękne polskie kolędy.
Rodzice i dziadkowie którzy
przybyli na spotkanie, spędzili
czas w sympatycznej atmosferze przy kawie i herbacie, oglądając najciekawsze zdjęcia
z życia naszej szkoły.
Ufamy, że „Trójkowe kolędowanie” spodobało się wszystkim. Jeszcze raz dziękujemy za
przybycie i mamy nadzieję, że
w przyszłym roku będzie nas
jeszcze więcej.
A.L.

Dzieci z Olszyny babciom i dziadkom

Jak co roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Olszynie zaprosili
swoje babcie i dziadków na uroczystość
z okazji ich święta. Tegoroczna impreza
konkursów np. wbijanie gwoździa przez odbyła się 26 stycznia w kinoteatrze
babcie, zawieszanie prania przez dziad- „Piast”. Babcie i dziadkowie mogli posłuków. Dziadkowie świetnie radzili sobie chać recytacji wierszy, gry na flecie oraz
z każdą konkurencją.
radosnego śpiewu małych artystów. WnuW drugiej części dzieci wręczyły częta rozśmieszały swoich najbliższych
swoim bliskim własnoręcznie wyko- humorystycznymi scenkami kabaretonane upominki - obrazki i laurki. Spo- wymi. Największe emocje wśród publicztkanie zakończyło się słodkim poczę- ności wzbudziły pokazy grupy taneczstunkiem przy kawie i herbatce.
nej klas młodszych. W tańcu „Roboty”
Program artystyczny dostarczył zaskakiwano widownię wspaniałymi układziadkom wiele radości, ale i łez wzru- dami taneczno-akrobatycznymi. Babcie
szenia. Goście nagrodzili występy nie i dziadkowie podziwiali także przepiękne
tylko gromkimi brawami; ciepłymi sło- stroje i energetyczne wykonanie kankana.
wami wyrazili swoją wdzięczność za Wspomnieniami mogli wrócić do czasów
przygotowanie uroczystości. Wspólnie swojej młodości, oglądając skoczną polkę
spędzony czas upłynął w miłej, rodzin- i walca angielskiego, a także słuchając
nej atmosferze.
nastrojowych piosenek. Gromkie brawa,
Serdecznie dziękuję uczniom, którzy nagradzające pokazy, oraz podziękowazaangażowali się w przygotowanie tego nia dyrektor szkoły p. W. Mickiewicz dla
święta.
uczniów i nauczycieli świadczyły o tym,
Słowa podziękowania kieruję także że program wszystkim się podobał.
do pań: Wioletty Olkiewicz, Agnieszki
Na koniec wnuczęta wręczyły babWypchło, Ewy Hurnej, Beaty Turowskiej ciom i dziadkom własnoręcznie wykonane
i Beaty Sutuły za pomoc w zorganizo- upominki.
waniu pięknej uroczystości.
Iwona Białek
M.K.

