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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 S ŁYC H AĆ W S Z KO Ł AC H ?
Czy pamiętasz, czy pamiętasz najsłynniejszy elementarz?
Dzień Patrona w Szkole Podstawowej im. Mariana Falskiego w Kraszewicach

Szkolna akademia z udziałem klas
I-VI przypomniała najważniejsze fakty
z życia patrona. Słowo wiążące w formie „żywej encyklopedii” przygotowała
klasa VI b. Krótkie hasła – ciekawostki
biograficzne – ilustrowały inscenizacje
wierszy J. Tuwima, A. Fredry czy J. Brzechwy, drukowanych w „Elementarzu”.
Na scenie szkolnej auli oglądaliśmy więc
m. in. harce „Pawła i Gawła”, rozśpiewany i roztańczony walczyk Warszawy,
szukaliśmy liter z rozsypanego „Abecadła”. Słuchaliśmy wspomnień Mariana
Falskiego z pobytu w roku 1918 w majątku teściów – Leonili i Karola Oxnerów
w Kuźnicy Grabowskiej oraz poznaliśmy

(proponuje ZS nr1)

Livance - racuszki cynamonowe z Czech

8 października to w kraszewickiej
podstawówce doroczne święto szkoły.
Tego dnia przypominamy postać Mariana Falskiego - pedagoga, specjalisty
w dziedzinie ustroju i organizacji szkolnictwa, a w zbiorowej świadomości wielu pokoleń uczniów – przede wszystkim
autora „Nauki czytania i pisania” (wyd.
1910), czyli najsłynniejszego polskiego
elementarza. W tym roku minęło 30
lat od nadania szkole imienia Mariana
Falskiego, a przed trzema laty otrzymaliśmy sztandar, na którym widnieje podobizna patrona.

„Marian Falski stworzył Asa,
co w elementarzu hasał…”

DESERY EUROPY

Składniki:
2 dag świeżych drożdży
2 dag cukru
1 szklanka mleka
szczypta soli
2 jajka
5 dag mąki
Do smażenia: 2 dag masła
Do posypania:
cukier puder
cukier wymieszany z cynamonem

próbę talentu pisarskiego Ireny Oxnerżony autora „Elementarza”.

…Dzięki niemu każde dziecko
wie, jak wygląda A, B, C !

„Elementarz” od pokoleń był
obecny w polskiej szkole…

Kolorowy, wesoły występ uczniów
udowodnił, że „Elementarz”to nie książka z zakurzonej bibliotecznej półki.
Urody programowi dodał chór p. Jana
Szmaja w strojach „retro” – dzisiejsze
czterdziestolatki pamiętają z pewnością krzyk szkolnej mody w postaci
plisowanki i białych elastycznych podkolanówek. Piegi na nosach okazały się
ponadczasowe!
Podczas uroczystości ogłoszono też
konkurs wiedzy o patronie, o którego
przebiegu i wynikach chętnie poinformujemy w grudniu.

Uczniowie przypomnieli, że „Elementarz” Falskiego to książka z tradycjami.
Napisana sto lat temu uczyła czytać i pisać rodziców, dziadków i pradziadków.
Do dziś cieszy się zainteresowaniem
wśród Polonii zagranicznej. Na kartach
podręcznika w postaci Ali Falski uwiecznił Alinę Margolis – Edelman – lekarza
pediatrę, sanitariuszkę w getcie warszawskim, orędowniczkę misji „Lekarze
Świata” – osobę godną nie tylko dziecięcej pamięci.

Agnieszka Chowańska
nauczycielka SP w Kraszewicach

Drożdże rozetrzyj z cukrem, rozprowadź w małej ilości ciepłego mleka. Dodaj pozostałe składniki, utrzyj mikserem
na jednolite, dość gęste ciasto. Przykryj
ściereczką i odstaw do wyrośnięcia. Ciasto powinno podwoić swoją objętość.
Chochelką nabieraj małe porcje ciasta,
ostrożnie wlewaj na rozgrzane masło i
smaż małe racuszki - z obu stron na złoty
kolor. Posyp najpierw cukrem wymieszanym z cynamonem, a następnie cukrem pudrem

14 października – Dzień Nauczyciela
-Wychowanie, kolego, sprawa arcyważna!
-Tak jest, dyrektorze, zaraz się poświęcę,
tylko stopnie podliczę, ujmę statystycznie,
przeciętną wyszczególnię, sprocentuję frekwencję,
arkusze ocen sprawdzę, uzupełnię luki,
wycieczki zaplanuję, w diagram to uchwycę,
obstaluję autokar, noclegi, stołówki,
wniosek złożę w dyrekcji, gdy koszty podliczę.
Świadectwa w mig wystawię, sporządzę odpisy,
opinie zredaguję, metryki posprawdzam,
zdjęcia ponaklejam, prześledzę przepisy,
inwenturę odbędę, zubytkuję braki,
porównam z księgą główną, dodam ekspertyzę,
wyzłomuję starocie, poupycham w paki,
na zastępstwa polecę, społecznie podziałam,
referat przygotuję na ważne zebranie
i już bez żadnych przeszkód
zajmę się wychowaniem.
Wszystkim Nauczycielom z okazji ich święta życzymy,
by mogli spokojnie pracować i realizować swoje
pedagogiczne plany i marzenia.

Zaczęło się od metodyki…
W dniach 1 – 5 października 2008r.
grupa nauczycieli z Zespołu Szkół nr1 w
Ostrzeszowie odwiedziła zaprzyjaźniony
zespół szkół w Austrii, w którym działają: Handelsakademie/Handelsschule,
Fachschule fur Wirtschaftliche Berufe
Hohere Lehranstal fur Wirtschaftliche
Beruf. Wizyta była elementem projektu „Kuchennymi drzwiami do Europy”,
który jest finansowany przez Narodową
Agencję w ramach Programu „Młodzież
w działaniu”. Autorami projektu byli: p.
Donata Sokół, p. Anna Formalik, p. Ewa
Kałużna i p. Mariusz Mądry. Współorganizatorem realizacji projektu jest Starostwo Ostrzeszowskie.
Współpraca Zespołu Szkól nr1 w
Ostrzeszowie ze szkołą w Rohrbach
ma długą tradycję. Pierwsze kontakty
miały charakter zawodowy. Na zaproszenie naszej szkoły metodyczne zajęcia dla nauczycieli języka angielskiego
prowadził utytułowany metodyk, p.
Heinz Hehenberger. Później wizytę w
Austrii złożył dyrektor ZS nr1, p. Jerzy
Kowalski, kierownik Wydziału Oświaty
Kultury i Sportu p. Ryszard Szymański,
p. Barbara Wróblewska, która zainicjowała współpracę, i p. Mariusz Mądry.
W roku szkolnym 2006/2007 rozpoczęła się wymiana młodzieży. Uczniowie
Technikum Żywienia i Gospodarstwa
Domowego wzięli udział w austriackim
projekcie, w ramach którego spędzili w
Rohrbach 3 dni, uczestnicząc nie tylko
w spotkaniach towarzyskich, ale przede
wszystkim w zajęciach edukacyjnych z
przedmiotów zawodowych. Pokłosiem
projektu były m. in. zbiory przepisów
kulinarnych kuchni polskiej i austriackiej, opracowane przez młodzież.
Tegoroczny wyjazd nauczycieli miał
także charakter roboczy. Organizatorzy

redakcja

BIBLIOTEKA ZAMKNIĘTA
Z powodu remontu oraz spisu kontrolnego Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy Ostrzeszów będzie zamknięta aż
do odwołania.
W związku z powyższym termin
zwrotu książek zostaje przedłużony do
końca roku.

przygotowali dla dziewięcioosobowego zespołu bardzo bogaty program. W
pierwszym dniu wizyty miało miejsce
spotkanie nauczycieli z burmistrzem
Rorbach, p. Jozefem Hauerem. Gospodarz uroczystości omówił systemowe
działania, które prowadzą władze lokalne na rzecz rozwoju szkolnictwa ponadgimnazjalnego w regionie. Z wypowiedzi
zarówno burmistrza. jak i dyrektora
szkoły, p. Franza Prahera wynikało, że
edukacja stała się dla Rohrbach elementem strategii rozwojowej, dlatego
wsparcie, jak i współfinansowanie placówek oświatowych jest traktowane
jako inwestycja dla przyszłości, a nie
doraźna pomoc.
Wielu wrażeń dostarczyło nauczycielom zwiedzanie szkoły, która należy do
najnowocześniejszych placówek edukacyjnych w Austrii. Zaledwie 5% szkół
w tym państwie może poszczycić się
podobnym wyposażeniem (600 kom-

puterów w sieci, Centrum Konferencyjne na miarę XXII wieku). Uczestnicząc
w lekcjach, nauczyciele obserwowali
stosowane przez austriackich kolegów
metody nauczania. Podczas spotkania z
gronem pedagogicznym zapoznali się z
systemem egzaminów zewnętrznych, w

tym z wymaganiami do egzaminu maturalnego i do egzaminu z przygotowania
zawodowego. Obserwowali także zajęcia praktyczne w doskonale wyposażonej kuchni i stołówce, w nowoczesnych
pracowniach przedmiotowych oraz
zajęcia sportowe. Nowym doświadczeniem był dla uczestników wizyty kontakt
z austriackimi podręcznikami przedmiotowymi oraz systemem oceniania w poszczególnych typach szkół.
W ramach programu goście z Polski
mieli okazję poznać specyfikę regionu,
w którym jest położone miasteczko
Rohrbach. Odwiedzili m.in. specjalistyczne gospodarstwo uprawy chmielu i
browar. Atrakcyjnym elementem pobytu

Pracownia Plastyczna OCK
informuje, że można się jeszcze zapisać na

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
dla grupy starszej (od 13 lat)
w czwartki na godz. 15.30
tel. 730-25-76
była wycieczka krajoznawcza nad Dunaj.
Malownicza okolica urzekła wszystkich
uczestników wyprawy, a najwięcej satysfakcji dostarczył fakt, iż gospodarze
nadali wizycie nie tylko prestiż, ale także
profesjonalną, merytoryczną oprawę.
Już wkrótce Rada Pedagogiczna ZS
nr1 pozna doświadczenia wyniesione z
cennych kontaktów grupy, która przebywała w Austrii, a za dwa tygodnie
nastąpi rewizyta austriackich przyjaciół.
Mamy nadzieję, że ożywione kontakty
będą sprzyjać wymianie doświadczeń
zawodowych i dostarczą wszystkim
wiele satysfakcji.

Ewa Nowel
Ewa Tomczak

