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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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„Ojczyzna to najbliższy nam Polakom świat.
To nasz świat”
Takie motto przyświecało społeczności
uczniowskiej Gimnazjum nr 1 im. Janusza
Korczaka w Ostrzeszowie podczas uroczystej akademii z okazji 217. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Montaż słowno - muzyczny przedstawił
w skrócie losy Polski i Polaków XVIII w., a
przede wszystkim przybliżył „spisaną piórem
a zaprzysiężoną sercem”- konstytucję z dnia
3 maja 1791 roku. Uczniowie poznali wyniki
pracy Sejmu Czteroletniego, zdobycze konstytucji, przypomnieli sobie głównych twórców tej, jakże ważnej w dziejach naszej ojczyzny, ustawy. Nad przebiegiem uroczystości
czuwały panie: Magdalena Moś - Jasińska,
Renata Michniewska i Grażyna Jabłońska.
Oprawę muzyczną przygotowała p. Justyna
Piechota, a dekorację p. Magdalena Kużaj.
Wspólnie z uczniami w uroczystym nastroju tę ważną dla dziejów ojczyzny lekcję
historii przeżyli kombatanci – goście honorowi, którzy po zakończonych uroczystościach
w towarzystwie dyrekcji i przedstawicieli

W roku szkolnym 2007/2008 podjęliśmy starania, aby nasza Szkoła przestała być jedną z wielu anonimowych placówek oświatowych i otrzymała imię, umacniając tym samym
swoją znaczącą pozycję w regionie. Prace podjęte przez społeczność szkolną zakończyły się
sukcesem. W lutym tego roku Zarząd Powiatu Ostrzeszowskiego zaakceptował propozycję
nadania Zespołowi Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie imienia Przyjaźni Polsko – Norweskiej. Fakt
ten napawa nas dumą i radością.
Przed nami stoją jednak bardzo poważne zadania organizacyjne, w tym także konieczność zakupu nowego Sztandaru.
Znając Państwa zaangażowanie w różne działania i inicjatywy lokalnej społeczności,
prosimy o radę i wsparcie. Pragniemy, aby uroczystość nadania imienia wypadła okazale
i dostojnie, a będzie to możliwe tylko z pomocą sojuszników szkoły, do grona których zaliczamy także Państwa.
Sądzimy, iż nasza współpraca dotychczasowa i dalsza może przynieść wspaniałe, trwałe
efekty na wiele lat dla kolejnych pokoleń: uczniów, absolwentów i pracowników.
Pozdrawiamy i liczymy na współpracę.
Wpłaty można dokonywać na konto nr BPH 141060 0076 0000 3000 0562 8297

Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy i społeczność
uczniowska ZS nr2 w Ostrzeszowie
uczniów zapalili znicz pod pomnikiem patrona gimnazjum.
„Tu wszędzie jest moja ojczyzna. Tu każdy
kwiat do niej się przyzna.” Oby przytoczone
słowa piosenki wieńczącej występy uczniów
w tej patriotycznej akademii trwały w nas jak

najdłużej. Abyśmy zawsze i wszędzie mogli
czuć się Polakami i nie wstydzili się swojej
polskości, lecz zawsze byli dumni i czuli więź
z naszą piękną, choć niekiedy trudną historią.

Organizatorzy

Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE
Pod takim tytułem w Szkole Podstawowej
w Mikstacie przeprowadzony został program
edukacyjny dla uczniów klas piątych. Program powstał we współpracy ElektroEko
Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i
Elektronicznego S.A. oraz Wydziału Inżynierii
Środowiska Politechniki Warszawskiej pod
patronatem Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska.
Chociaż w ostatnich latach wiele mówi się
w szkole podstawowej o problemie odpadów,
to praktycznie dotyczy to głównie papieru,
szkła czy plastiku. „Białą plamą” pozostaje
specyfika postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE),
chociaż nasycenie tego typu dobrami gospodarstw domowych wzrasta w zawrotnym
tempie. Wiedza o stworzonym w Polsce systemie zbierania i zagospodarowania ZSEE jest
minimalna. Zainteresowanie tym problemem
uczniów oraz ich rodziców to podstawowy
cel tego programu i wynikających z niego
działań.
Program był realizowany w naszej szkole
od lutego do kwietnia 2008 roku pod opieką
nauczycieli Jolanty Pastuchy i Teresy Torby.
Pierwszym etapem był przeprowadzony
przez uczniów wywiad z rodzicami i wspólne
z nimi wypełnienie ankiety, co dało uczniom
obraz, jak wiele sprawnego i zużytego sprzętu
znajduje się w naszych gospodarstwach domowych. Na podstawie materiałów edukacyjnych (plakatów i broszurek informacyjnych)
oraz filmu dostarczonego przez organizatora,
dzieci dowiedziały się o negatywnym wpływie materiałów wykorzystanych do produkcji
tych urządzeń dla środowiska naturalnego

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele
Zespołu Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie

oraz zdrowia człowieka. Zapoznały się także
z możliwościami ponownego wykorzystania
wielu materiałów po ich recyklingu.
W kolejnej fazie dzieci wykonały plakaty,
na których w formie plastycznej przedstawiły
zasady gospodarowania ZSEE. Posłużyły one
do zorganizowania wystawy plastycznej, z
którą mieli możliwość zapoznać się uczniowie całej szkoły. Najważniejsze informacje
zostały umieszczone na gazetce Ligi Ochrony
Przyrody na korytarzu szkolnym.
Zakończenie i podsumowanie programu
odbyło się 8.05.08r. na apelu, który uczniowie klas piątych przygotowali dla całej społeczności szkolnej. Przedstawili oni kolegom,

czym zajmowali się przez ostatnie miesiące
i czego się dowiedzieli. Na zakończenie
wręczyli przewodniczącym wszystkich klas
materiały dotyczące ZSEE, zachęcając ich do
szerszego zapoznania się z omawianym problemem na godzinach wychowawczych.
Uczniowie szkoły z zainteresowaniem
wysłuchali swoich kolegów z klas piątych, a
ci ostatni w nagrodę za pracę i wysiłek, jaki
włożyli w realizację tego programu, oraz na
pamiątkę tego przedsięwzięcia otrzymali kolorowe teczki z logo akcji.

ZDROWY UŚMIECH

J. Pastucha
T.Torba

Kwiecień jest miesiącem kultury zdrowotnej, dlatego też uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mikstacie pod nadzorem opiekunki
SK PCK p. B. Pikińskiej w dniu 28.04.2008r.
zorganizowali apel o tematyce zdrowotnej,
dotyczący potrzeby i konieczności dbania o
higienę jamy ustnej.
Każdy z nas, bez względu na to, kim jest:
kobietą, mężczyzną, dzieckiem czy staruszkiem powinien dbać o zdrowie i zdrowe
zęby. By zrozumieć, że jest to bardzo ważne,
trzeba od czasu do czasu odczuć przykrość
związaną z bólem zęba i cierpieniem. O
zdrowe zęby trzeba walczyć konsekwentnie
i stanowczo. A warto być konsekwentnym,
bo gra idzie o wysoką stawkę. Poza uzębieniem mlecznym, które tracimy już około
szóstego roku życia, mamy uzębienie stałe,
które musi wystarczyć nam do końca życia.
Zęby stałe są zatem bezcennym skarbem
docenianym należycie dopiero wtedy, gdy
się je utraci.
W ostatnich tygodniach wszyscy uczniowie naszej szkoły objęci są fluoryzacją,
dlatego też tematyka apelu dotyczyła zasad
właściwego dbania o higienę jamy ustnej i

zdrowe zęby. Podczas spotkania uczniowie
mieli okazję dowiedzieć się, jak prawidłowo
szczotkować zęby, jakie zabiegi wspomagają utrzymanie higieny jamy ustnej oraz dlaczego i jak często należy wymieniać szczoteczkę na nową.
Aby przekonać co niektórych uczniów
odczuwających paniczny strach przed wizytą u dentysty, że naprawdę nie ma się czego
bać, uczniowie zaprezentowali kilka humorystycznych scenek, wprost z gabinetu
stomatologicznego. Występom towarzyszył
wesoły nastrój, śmiech i radość, tym bardziej że w całość wpleciono również dowcipy o dentystach i bolących zębach.
Apel stał się również okazją do złożenia
na ręce pani pielęgniarki wiązanki kwiatów i
wygłoszenia słów podziękowań za codzienną troskę o nasze zdrowie.
Na zakończenie życzyliśmy wszystkim
tylko samych zdrowych i pięknych zębów, a wraz z nimi zdrowych uśmiechów.
Mamy nadzieję, że udało nam się przekonać
uczniów naszej szkoły, że warto dbać o zęby
i nie wstydzić się uśmiechać.

B. Pikińska

