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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?
I MIEJSCE DLA DRUŻYNY Z ZS NR 1 W OGÓLNOPOLSKIM
KONKURSIE „THE VOICE OF OUR GENERATION”
Drużyna Zespołu Szkól nr1 w Ostrzeszowie w składzie: Paweł Kordek,
Damian Stempniewicz, Kornel Czekaj,
Rafał Jerczyński i Łukasz Maciejewski,
pod opieką p. Danuty Dominik, zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie „The
Voice of Our Generation”, na projekt
multimedialny w języku angielskim zorganizowanym przez wydawnictwo Macmillan Polska.
Konkurs wymagał od uczniów zgromadzenia materiałów na jeden z podanych tematów „Pokolenia M”, czyli
„Pokolenia Milenijnego”, ich analizy,
selekcji i oryginalnej prezentacji w formie elektronicznej. Mogła to być strona
internetowa, blog, prezentacja multimedialna w Power Point lub nagranie video.
Projekt miał na celu zainspirowanie młodzieży, głównie uczniów klas 1
i 2 szkół ponadgimnazjalnych, do analizy różnych obszarów ich codziennego życia i refleksji nad zachodzącymi współcześnie zmianami pokoleniowymi, jak również do podniesienia
ich motywacji, zaangażowania w ciekawą pracę zespołową. Ponadto konkurs dawał uczniom możliwość wyko-

rzystania języka obcego w naturalny
sposób w poszczególnych elementach
projektu.
Zwycięska drużyna z naszej szkoły
na wykonanie projektu wybrała temat:
„My hobby” i w formie filmu i prezentacji Power Point przedstawiła zgromadzony materiał, który można obejrzeć,

wchodząc na szkolną stronę internetową
http://www.zs1.ostrzeszow.pl/
news.php.
Za zajęcie I miejsca każdy uczestnik
otrzymał iPod Nano 8 GB.
Gratuluemy!

stawowych, m.in. z Żerkowa, Jarocina,
Konina, Krotoszyna.
Odbyły się 22 biegi na dystansie od
150m - dla przedszkolaków, do 4080m
- bieg otwarty mężczyzn.
Zawodnicy startowali na różnych
dystansach. Dziewczynki z klas czwartych miały do pokonania 500m, chłopcy
- 1000m; z klas piątych - 1200m,

Zgodnie z tradycją szkolną
nowi uczniowie Gimnazjum
im. Polskich Olimpijczyków w
Kraszewicach przeszli szkolne
otrzęsiny.

Uczniowie nie zapomnieli jednak,
że dzień 14 października to wyjątkowy
dzień dla każdego nauczyciela. Każdy
z pedagogów otrzymał od uczniów
kwiaty i słowo podziękowania.

Zanim każdy z pierwszoklasistów
powiedział „jestem uczniem gimnazjum”, musiał zmierzyć się z kilkoma
zadaniami. W pierwszej kolejności
uczniowie wykazali się pomysłowością
przebierając się za Indian, krasnoludków i teletubisie. Nad starannym wykonaniem tego zadania czuwały wychowawczynie: p. Jolanta Grabowska i p.
Ewa Nowicka, która tego dnia solidarnie z podopiecznymi zamieniała się w
krasnoludka.
Szereg konkurencji, głównie sportowych, przygotowali uczniowie klas
drugich, którzy zgodnie podkreślali, że
sumiennie wywiążą się z przeegzaminowania nowych gimnazjalistów. Nie
zabrakło także popisów wokalnych i
tanecznych.

Bardziej podniosła była już atmosfera wieczorem tego dnia. Wówczas to, w obecności rodziców, władz
gminy oraz pedagogów nowi gimnazjaliści ślubowali godnie reprezentować i wywiązywać się z obowiązków,
jakie spoczywają na uczniu Gimnazjum
im. Polskich Olimpijczyków. W części
artystycznej wieczoru uczniowie udali
się do wróżki z pytaniem, które nurtuje zarówno ich, jak i obecnych na sali
rodziców. Na pytanie „kim będę w przyszłości” padało wiele odpowiedzi.
Miejmy nadzieję, że czas spędzony w
murach nowej szkoły wpłynie pozytywnie na rozwój młodych gimnazjalistów
i dołączą oni już za trzy lata do grona
absolwentów kraszewickiej placówki.

(a)

UCZNIOWIE SP W KALISZKOWICACH OŁOBOCKICH NA
ZAWODACH SPORTOWYCH W RASZKOWIE
25.09.2009r., już po raz dwudziesty
pierwszy, odbył się w Raszkowie Cross
Fiedlera. W zawodach wzięło udział
czworo uczniów Szkoły Podstawowej
w Kaliszkowicach Ołobockich. Otwarcia dokonali organizatorzy, życząc
uczestnikom dobrej zabawy i sukcesów sportowych. W zawodach wzięło
udział ponad dwadzieścia szkół pod-

Szkolne ślubowanie

chłopcy również 1200m; klasy szóste, zarówno dziewczynki, jak i chłopcy
- 1300m.
Oto miejsca uczniów z SP w Kaliszkowicach
Klasa IV: Berenika Żmuda: XXI miejsce
Klasa V: Marlena Przybył: XIX – miejsce; Michał Kurek: XXV - miejsce
Klasa VI: Daria Behrens: XII – miejsce
Wszyscy uczniowie dokładali wszelkich starań, aby zająć jak najlepsze
miejsca.
Zawody w Raszkowie cieszą się
wielką popularnością wśród uczniów
Szkoły Podstawowej w Kaliszkowicach
Ołobockich, dlatego uczestniczą w nich
już po raz czwarty.
Atmosfera na zawodach była wspaniała, wszyscy dopingowali zawodników
i świetnie się bawili. Opiekunem zawodników była nauczycielka wychowania
fizycznego – p. Jolanta Dembnicka.

Mateusz Moś

ŚWIĘTO DUCHÓW W BUKOWNICY
Jak mówi nam obyczaj krajów anglojęzycznych, ostatni dzień października
to, popularne dziś również w Polsce
święto HALLOWEEN. Dzień ten świętowano w piątek 30.10.09 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bukownicy. Już od samiutkiego ranka dzieci,
barwnie przebrane za duchy, wampiry, strachy, wchodziły do klas. Jakież
było zdumienie nauczycieli, gdy zobaczyli sale lekcyjne, które na ten dzień

stały się siedzibami wszystkiego, co
straszne.
Wielobarwne upiory spacerowały korytarzami, prezentując czasem naprawdę przerażające
kostiumy.
Następnie nadszedł moment rozstrzygnięcia
dwóch konkursów. Pierwszy, dotyczący najstraszniejszego wystroju sali, wygrały klasy V i VI, które
zostały nagrodzone słodkimi upominkami. Drugi
zaś wyłonił osoby, które własnoręcznie wykonały
gadżety związane ze świętem duchów np. pająka
ze styropianu, ducha z balona i wiele innych.

Uczniowie ci otrzymali drobne upominki za trud i
pracę włożoną w wykonanie konkursowych przedmiotów.
Nad prawidłowym przebiegiem Halloween w

Bukownicy czuwała p. Iwona Zawadzka, nauczycielka języka angielskiego w tej szkole i pomysłodawczyni zabawy.

Nauczycielka

