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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.
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CO SŁYCHAĆ W SZKOŁACH?

GMINNE KONKURSY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

13 maja br. w Szkole Podstawowej w Szklarce Przygodzickiej odbył się
I Gminny Konkurs Przysłów i Idiomów
w Języku Angielskim. Pomysłodawczynią
i organizatorką była pani Natalia Fabrowska. W konkursie wzięły udział trzyosobowe drużyny ze Szkół Podstawowych:
nr 1 i nr 3 w Ostrzeszowie, w Niedźwiedziu, w Olszynie, w Potaśni, w Rogaszycach i w Szklarce Przygodzickiej. Uczniowie wykazali się znajomością przysłów
i idiomów w języku angielskim, wypełniając test indywidualnie, a następnie rozwiązując kolejne zadania drużynowo.
Komisja po sprawdzeniu prac ogłosiła
wyniki:
I miejsce - Szkoła Podstawowa
w Niedźwiedziu;
II miejsce - Szkoła Podstawowa
w Szklarce Przygodzickiej;
III miejsce - Szkoła Podstawowa
w Rogaszycach.
Nagrody książkowe i pamiątkowe
dyplomy wręczyła dyrektor szkoły p.
Maria Witkowska. Pozostali uczestnicy
konkursu otrzymali nagrody pocieszenia oraz pamiątkowe dyplomy. Wszystkim nauczycielkom jeszcze raz dziękuję

za przygotowanie uczniów i zapraszam na
kolejną edycję konkursu w następnym roku
szkolnym.
Natalia Fabrowska

28 maja w Szkole Podstawowej
w Rogaszycach odbył się gminny konkurs
pt. „MAŁYMI KROCZKAMI PO EUROPIE”.
Swoje reprezentacje wystawiło sześć szkół
podstawowych z całej gminy Ostrzeszów:
z Niedźwiedzia, Siedlikowa, ze Szklarki
Przygodzickiej, z Olszyny, nr 2 z Ostrzeszowa oraz gospodarze - SP z Rogaszyc.
Pani dyrektor, Ewa Wawrzynowicz,
powitała uczniów i opiekunów, którzy
ich przygotowali i zaprosiła do wspólnej zabawy. Uczniowie sprawdzili swoje
umiejętności w trzech konkurencjach:
test wiedzy o Wielkiej Brytanii, uzupełnienie drzewa genealogicznego brytyjskiej
rodziny królewskiej oraz w konkurencji
muzycznej - jaka to melodia?
Na podium stanęły trzy szkoły: pierwsze
miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej z Niedźwiedzia, którą przygotowała p. Katarzyna Dytfeld, drugie miejsce
zajęła reprezentacja gospodarzy - czyli SP
z Rogaszyc (opiekun p. Małgorzata Fran-

kowska), trzecie miejsce - reprezentacja
SP nr 2 z Ostrzeszowa, (op. p. Patrycja
Jaszczyńska).
Po zakończeniu części konkursowej wszyscy zostali zaproszeni na słodki
poczęstunek, po którym uczestnikom konkursu zostały wręczone dyplomy i nagrody.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Małgorzata Frankowska

Gimnazjaliści z Grabowa spotykają się
z uczniami z Niemiec

Od 18 do 22 maja br. po raz kolejny
młodzież z Gimnazjum w Grabowie nad
Prosną gościła rówieśników z Niemiec
w ramach wymiany uczniowskiej.
Nad przebiegiem spotkania czuwały
nauczycielki j. niemieckiego w gimnazjum,
panie: Halina Nowak, Katarzyna Niełacna
oraz Lidia Geppert.
Pierwszego i drugiego dnia grupa zwiedziła Grabów, odwiedziła Izbę Pamięci,
Urząd Miasta i Gminy, kompleks sportowo-rekreacyjny. Wiele godzin spędziła
w szkole, uczestnicząc w zajęciach lekcyjnych i dyskotece.
Wycieczka po naszym regionie (Antonin, Gołuchów, Kalisz) wypełniła trzeci

dzień wizyty.
W kolejnym uczniowie realizowali zadania w ramach projektu. Jednym z nich było
przyrządzenie bigosu - tradycyjnej polskiej
potrawy. Odbyły się również zajęcia sportowe, podczas których zostały rozegrane
mecze w piłkę siatkową i nożną.
Na zakończenie goście udali się do
Wrocławia, gdzie obejrzeli Panoramę
Racławicką i Stary Rynek. Podziwiali miasto z tarasu widokowego Sky Tower, zlokalizowanego na 49. piętrze galerii handlowej. Byli też w afrykarium we wrocławskim zoo.
Pięć dni minęło szybko, ale miłe wspomnienia pozostaną długo.

Goście z Ros Ddorf mówią o wspaniałej polskiej gościnności i są zachwyceni
atrakcjami przygotowanymi przez szkołę.
Młodzież z Grabowa bardzo pozytywnie ocenia spotkanie i z niecierpliwością
czeka na rewizytę, która zaplanowana jest
na wrzesień.
Grupę uczniów wraz z opiekunkami
mogliśmy gościć dzięki finansowemu
wsparciu organizacji Polsko-Niemiecka
Współpraca Młodzieży, życzliwości
i zaangażowaniu rodziców oraz wsparciu
dyrekcji naszego gimnazjum.
Koordynator projektu
Halina Nowak

KONKURS WIEDZY O MAŁEJ OJCZYŹNIE

ANGLOTEATRALIA 2015
26 maja br. w ramach
I edycji „ANGLOTEATRALIÓW”, Zespół Szkół nr
2 w Ostrzeszowie gościł
w swych murach The
Bear Educational Theatre
z edukacyjnym przedstawieniem w języku angielskim pt. „The Detectives”. W przedstawieniu
wzięli udział także uczniowie i nauczyciele z I LO
i ZS nr 1 w Ostrzeszowie
oraz Gimnazjum w Siedlikowie.
The Bear Educational
Theatre jest międzynarodowym teatrem wędrownym z siedzibą w Pradze,
a specjalizuje się w uczeniu języka angielskiego
poprzez
interaktywne
przedstawienia teatralne.
Przedstawienia te wystawiane są przez profesjonalnych
nauczycieli
- aktorów, z przeznaczeniem dla grup młodzieży
szkolnej uczącej się
języka angielskiego, na
różnym poziomie zaawansowania. Teatr ma w swojej ofercie 14 różnych spektakli, które regularnie wystawia dla setek szkół
w całej Europie.
Sztuka pt. „The Detectives”, wystawiona na scenie ZS nr 2, przedstawia
intrygę kryminalną, w której widzowie stają się jednocześnie detektywami. Fabuła rozgrywa się na scenie
wędrownego kabaretu w Anglii, wśród
trojga artystów: Michael Kay jest magikiem, jego żona - Sylvia Kay, tancerką,
natomiast ich przyjaciel, Christopher
O’Connel, klaunem. Pewnego fatalnego
wieczoru, jedno z nich ginie na scenie
w niewyjaśnionych okolicznościach...
„The Detectives” należy do najpopularniejszych tytułów tego teatru.
Spektakl był już odgrywany setki razy
w wielu europejskich krajach. Zawartość językowa sztuki jest dość prosta (poziom pre-intermediate/intermediate), dzięki czemu podczas przed-

stawienia cała publiczność bawiła się
wybornie. Przedstawienie trzymało
w napięciu, niosąc przy tym spory
ładunek komiczny - oparty na kabaretowych gagach oraz zabawnych relacjach
pomiędzy postaciami.
Organizatorki mają nadzieję, że zapoczątkowane w tym roku „ANGLOTEATRALIA” staną sie imprezą cykliczną,
a w przyszłości swym zasięgiem
obejmą dużo więcej szkół naszego
powiatu. Kontakt z żywym językiem
angielskim na teatralnej scenie jest
z pewnością niecodziennym doświadczeniem, tak dla wszystkich uczących
się, jak i dla samych nauczycieli.
Aktorskie trio „Detektywów” - Polka,
Amerykanin i Brytyjczyk (wszyscy
mieszkający na stałe w czeskiej Pradze) już wyrazili radość na spotkanie
z ostrzeszowskimi widzami w przyszłym roku.

SPOTKANIA Z GEOLOGIĄ
19 maja br. w Szkole Podstawowej
w Mąkoszycach odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o Małej Ojczyźnie. Z zaproszenia skorzystały szkoły z Kobylej Góry
i Parzynowa. Wśród zaproszonych gości
byli: dyrektor Maria Leśniak, dyrektor KOK - Izabela Frankowska-Grabarczyk, dyrektor ZOOIKF - Karolina Hodyjas-Małowiejska, wójt Wiesław Berski,
były dyrektor naszej szkoły Jan Golański,
lokalny artysta rzeźbiarz Grzegorz Jerzyk
oraz opiekunowie dzieci: Sławomir Mrugalski i Renata Bielska. Szkołę w Kobylej
Górze reprezentowali: Karol Morta, Wiktor
Pawlak i Zuzanna Sosnowska. Natomiast
Jakub Pol, Michał Kałużny i Sebastian
Nawrot to reprezentanci szkoły w Mąkoszycach. Z Parzynowa przyjechały dziewczynki: Olga Lipińska, Wiktoria Braun
i Sandra Bacik.
Honorowym gościem był pan Grzegorz

Jerzyk - twórca rzeźby papieża w Parzynowie. Przedstawił historię powstania tej
wyjątkowej pracy, opowiedział o swojej
pasji i zainteresowaniach. Była także okazja do podziwiania wytworów jego pracy,
gdyż przywiózł ze sobą kilka pięknych
rzeźb. Nie obyło się bez pokazu rzeźbienia na żywo. Wszyscy byli pod wrażeniem
talentu pana Jerzyka.
Swój dorobek artystyczny zaprezentowała także pani Wioletta Świątczak, która
przedstawiła ciekawe serwetki, koszyczki
z szydełkowanych kwiatów, niektóre były
wykonane nawet w wersji trójwymiarowej.
O oprawę kulinarną jak zwykle zadbały
panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Mąkoszyc: Róża Kempa i Wioletta Świątczak.
Tym razem królowały dania polsko-włoskie, w związku z tym, że przypada wiele
rocznic związanych z papieżem Polakiem: 95 rocznica urodzin Jana Pawła II,

10 rocznica jego śmierci i pierwsza rocznica kanonizacji. Można było skosztować pizzy, spaghetti, papieskich kremówek i innego ciasta, nie zabrakło także
typowo wielkopolskiej gziki. Serdecznie
dziękujemy za pomoc w przygotowaniu
poczęstunku.
Jednak w głównej roli wystąpiły dzieci,
które za pomocą koła fortuny losowały
pytania. Zagadnienia dotyczyły oczywiście
małej Ojczyzny. Zmaganiom towarzyszyły
niezwykłe emocje, a uczestnicy wykazali
się wysokim poziomem wiedzy. O wyniku
konkursu zadecydowało nawet pół punktu.
Po ostatecznym podliczeniu punktacji
klasyfikacja przedstawiała się następująco:
I miejsce - SP Kobyla Góra, II miejsce - SP
Mąkoszyce i III miejsce - SP Parzynów.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy!
Organizator - Bożena Gałęcka

15 maja br. uczeń Gimnazjum nr 2
w Ostrzeszowie Kacper Kiereta już po
raz drugi wziął udział w półfinale ogólnopolskiego konkursu geologicznośrodowiskowego „Nasza Ziemia - śro-

dowisko przyrodnicze wczoraj, dziś
i jutro”. W tym roku konkurs odbywał
się pod hasłem „Skrzydlaty eksperyment ziemi”. Uczestników jak zwykle zaproszono do Wrocławia. Kacprowi towarzyszyła p. Kornelia Cempel
(sprawowała opiekę merytoryczną nad
uczniami, którzy zdecydowali się wziąć
udział w geologicznych zmaganiach).
Najpierw trzeba było napisać pracę
na jeden z trzech tematów podanych
na stronie konkursu. Kacper wybrał
temat o archeopteryksie (praptaku).
Temat przyniósł mu szczęście, bowiem
z około 100 nadesłanych prac (z Wielkopolski i Dolnego Śląska) wybrano 6
najlepszych, a ich autorów zaproszono
na półfinał we Wrocławiu. Tam uczniowie pisali test, po którym Kacper zajął
3. miejsce.
Warto dodać, że pomysłowa praca
Kacpra o praptaku, który stanął przed
sądem, została oceniona najwyżej
i zdobyła najwięcej punktów.
(a)

