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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?

SUKCESY UCZNIÓW I LO
KONKURS MATEMATYCZNY
Agata Stempin zajęła I miejsce, a Bartosz Pieprzka IV, w Konkursie Matematycznym dla szkół licealnych byłego
województwa kaliskiego.
Konkurs odbył się 15 kwietnia. Do ścisłego finału zakwalifikowali się uczniowie I LO w Ostrzeszowie: Agata Stempin (zakres podstawowy), uczennica
klasy 1b - opiekun Ryszard Kalina, oraz
Marta Lotka, Roksana Drzazga i Bartosz
Pieprzka, uczniowie kl. 2a (zakres rozszerzony) - opiekunka - Jolanta Olechnowicz.

OLIMPIADA TEOLOGII
KATOLICKIEJ

MATURZYŚCI DO PIÓR!
4 maja, obowiązkowym egzaminem
pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym, rozpoczęły się
matury.
W tym roku na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo
język polski, matematykę i język obcy.
Egzaminy z tych przedmiotów obowiązkowe są tylko na poziomie podstawowym, chętni mogą je zdawać także na

poziomie rozszerzonym. Zdający maturę
w nowej formule muszą także obowiązkowo przystąpić do jednego egzaminu
pisemnego z przedmiotu do wyboru na
poziomie rozszerzonym.
Na 5 maja zaplanowano pisemny
egzamin z matematyki, dzień później z języka angielskiego, w kolejnych
dniach będą odbywać się pozostałe
egzaminy pisemne. Matury ustne są

przeprowadzane według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych każdej
szkoły. Maraton maturalny zakończy się
29 maja. Wyniki poznamy w czerwcu.
Maturzystom życzymy powodzenia,
połamania długopisów, skupienia i spokoju. Będzie dobrze!
(red.)

Finał XXV Olimpiady Teologii Katolickiej rozegrano w drugiej połowie marca
w Łomży. Uczennica III klasy - Anna
Woźniak, uzyskując wymaganą liczbę
punktów w części pisemnej, zdobyła
tytuł finalisty olimpiady. W nagrodę Ania
otrzymała indeks na studia m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Śląskim, Opolskim. Uniwersytecie
kard. Stefana Wyszyńskiego, Akademii
Ignatianum w Krakowie, Uniwersytecie
Szczecińskim, Uniwersytecie Papieskim
w Krakowie i może wybrać studia spo-

śród takich kierunków jak: filologia klasyczna, psychologia, pedagogika, teologia, filologia polska, fizyka, chemia,
dziennikarstwo, kulturoznawstwo, informatyka, matematyka, historia sztuki
i innych - wyjaśnia polonistka I LO Anna
Szkopek.

GRAND PRIX
W KONKURSACH DNI
KULTURY SZKOLNEJ
I Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie zajęło I miejsce w ogólnej klasyfikacji w konkursach Dni Kultury Szkolnej,
zorganizowanych przez Ostrzeszowskie
Centrum Kultury.
Konkurs plastyczny: Szymon Wajerowski - I miejsce.
Konkurs recytatorski: Konrad Kordylasiński - I miejsce; Daria Karwacka - II
miejsce; Lidia Kałużny - III miejsce
Danuta Słupianek - wyróżnienie.
Prezentacje taneczne: Żaneta Batóg
i Patryk Ptak - wyróżnienie specjalne;
aerobic grupowy - II miejsce.
Prezentacje
wokalne:
zespół
wokalny - I miejsce.
Serdecznie gratulujemy!
www.powiatostrzeszowski.pl

Swarzędzka „Złota Żaba” zdobyta
Dzień Ziemi w Szklarce Przygodzickiej przez matematyka z Ostrzeszowa
Środowe południe (22 kwietnia)
w Szkole Podstawowej w Szklarce
Przygodzickiej upłynęło uczniom
i nauczycielom pod hasłem ekologii,
gdyż właśnie tego dnia obchodziliśmy
Dzień Ziemi. Akcję rozpoczął apel przygotowany przez p. Annę Sztukowską
i jej uczniów; swój krótki występ dały
również przedszkolaki. Wysłuchaliśmy
piosenek i wierszyków zachęcających
do dbałości o naszą Ziemię, a szczególne o miejsca, w których mieszkamy, uczymy się, pracujemy…
Po części artystycznej otrzymaliśmy rękawiczki, worki i wszystkie
klasy razem z wychowawcami wyruszyły w różne okolice Szklarki, aby
symboliczne ją posprzątać. Sprzyjała
pogoda, więc akcja udała się. I, co bardzo ważne, po raz kolejny uświadomiliśmy sobie, że znacznie lepiej żyje
się, kiedy wokół panuje porządek i jest
czysto.
J. Krzyżanek-Mrugalska
Fot. G. Mickiewicz

KONKURS PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNY

Czyste powietrze, woda i ziemia to przyszłość naszego pokolenia
22 kwietnia w Szkole Podstawowej
w Niedźwiedziu po raz czternasty odbył
się Międzyszkolny Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy dla uczniów klas trzecich. Wzięło w nim udział 24 uczniów
z ośmiu szkół podstawowych z: Ostrzeszowa (nr 1, nr 2 i nr 3), Rogaszyc, Siedlikowa, Olszyny, Szklarki Przygodzickiej i Niedźwiedzia.
Uczniowie indywidualnie rozwiązywali test składający się z 30 pytań
zamkniętych i otwartych. Mali ekolodzy

wykazali się szeroką wiedzą, byli świetnie przygotowani.
Podczas konkursu panowała sympatyczna i ciepła atmosfera.
I miejsce zajęła uczennica Szkoły
Podstawowej w Olszynie - Magdalena Bacik, opiekun Zofia Kłobuszewska, II miejsce zajęła uczennica Szkoły
Podstawowej w Rogaszycach - Martyna Ślak, opiekun Dorota Kubiak-Koper, a III - uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrzeszowie - Emilia Mań-

czak, opiekun Liliana Borowicz. Gratulujemy!
Dzięki sponsorom wszystkie dzieci
otrzymały dyplomy, wspaniałe książki
i nagrody rzeczowe oraz poczęstunek.
Lista sponsorów dostępna jest na stronie internetowej Szkoły Podstawowej
w Niedźwiedziu:
www.niedzwiedzsp.szkolnastrona.pl
Dziękujemy za pomoc i życzliwość.
Hanna Śniatała

„Złota Żaba” to konkurs od 21 lat
organizowany przez Swarzędzkie Stowarzyszenie EKOS. Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie uczestniczą
w nim prawie 15 lat, głównie w części dotyczącej literatury i języka polskiego, przy czym w ostatnich trzech
latach znajdowali się w ścisłej czołówce. W tym roku znaleźli się również chętni do zmierzenia się z częścią
matematyczną, co było bardzo dobrym
posunięciem. Otóż uczennica klasy 2d
Agnieszka Radajewska - przygotowywana przez pana Marka Kalę, zajęła
w finale 7. miejsce. Sukces tym większy, że wyprzedzili ją tylko uczniowie
klas 3 i to głównie ze szkół poznańskich, a w finałowej rywalizacji wzięło
udział 82 uczestników.
Nasi humaniści w tym roku nie znaleźli się wśród wyróżnionych, chociaż
49. miejsce Amelii Dolaty na 339 finalistów jest również satysfakcjonujące.
Agnieszce
można
gratulować
i życzyć, aby w przyszłym roku także

osiągnęła dobry wynik i zdobyła równie ciekawe nagrody; tym razem były to
multimedialne gry edukacyjne i książki.
Jk

UMIEM I LUBIĘ UCZYĆ SIĘ
JĘZYKÓW OBCYCH
Warsztaty językowe w ZS nr 1
21 kwietnia w Zespole Szkół nr 1
w Ostrzeszowie odbyły się warsztaty
dla uczniów, przygotowane przez Stowarzyszenie PASE (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu
Języków Obcych). Zajęcia prowadziła
p. Iwona Wojsznis-Gruszka - trenerka
PASE z Wrocławia.
Uczestnikami spotkania byli uczniowie
klas drugich i trzecich. W programie szkolenia znalazły się dwa bloki tematyczne:
„Umiem się uczyć języków obcych” oraz
„Lubię się uczyć języków obcych”. Podczas zajęć padły odpowiedzi na pytania:
Jak uczyć się inteligentnie? Jak usprawnić pracę mózgu? Jakie techniki pomagają
w nauce? Jak uczyć się słówek i gramatyki? Jak nauka może być zabawą?

Warsztaty pokazywały, jak odnaleźć
przyjemność w nauce języków obcych,
jak wykorzystać Facebook, smartfon czy MP3 do nauki. Spotkanie przeprowadzone zostało metodą warsztatową, uczniowie mieli szansę swobodnej pracy w grupach z wykorzystaniem
metod aktywnych. Tego typu szkolenia pozwalają na żywy kontakt z językiem obcym, na integrację młodzieży;
rozbudzają też motywację do nauki.
Potwierdzeniem powyższego oraz najlepszą rekomendacją były entuzjastyczne komentarze uczniów zebrane
po spotkaniu. Dziękujemy uczestnikom
za zaangażowanie, pozytywną atmosferę, współpracę i niebanalne pomysły.
Justyna Mak

