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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.

K ACszkolnych
J E ! publikacji
Wycieczki – naWA
zakończenie
Wprawdzie wakacje jeszcze trwają, ale w szkoáach obserwuje siĊ juĪ wzmoĪony ruch – przecieĪ rok szkolny 2012/2013 zaczyna siĊ za kilka dni.
OĪywienie zaobserwowaliĞmy teĪ wĞród naszych szkolnych korespondentów, którzy z maáym, „wakacyjnym” poĞlizgiem dostarczyli nam w ubiegáym tygodniu zalegáe materiaáy o wydarzeniach w roku
szkolnym 2011/2012. A poniewaĪ szkoáy są naszym maáym „oczkiem w gáowie”, postanowiliĞmy, mimo opóĨnienia, materiaáy zamieĞciü. Zwáaszcza Īe są naprawdĊ interesujące.
red.
Zapraszamy wszystkie szkoáy do wspóápracy w nadchodzącym roku szkolnym.

VII BIEG EUROPEJSKI pod hasáem „EURO 2012”

JuĪ po raz 7. w Zespole Szkóá nr 1 w Ostrzeszowie odbyá siĊ Bieg Europejski. Z roku na rok
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coraz bardziej popularny konkurs przyciąga
coraz wiĊcej szkóá powiatu ostrzeszowskiego,
które chcą wspóázawodniczyü w rozmaitych

konkurencjach. Nie inaczej byáo tym razem. Na
starcie stawiáo siĊ 15 zespoáów, w tym 9 szkóá
podstawowych, 4 gimnazja
oraz 2 szkoáy ponadgimnazjalne. UĞmiechniĊci i gotowi
uczniowie z niecierpliwoĞcią
czekali na sygnaá, po którym
bĊdą mogli wyruszyü po zwyciĊstwo.
Rokrocznie kaĪda edycja
Biegu ma swój temat przewodni, który w danym roku
jest dominujący w Polsce. W
tym roku tylko jedno wydarzenie byáo brane pod uwagĊ – Mistrzostwa Europy w
Piáce NoĪnej, które razem z
Ukrainą zorganizowaáa Polska. Zanim rozpoczĊáo siĊ
to sportowe, peáne emocji
ĞwiĊto, druĪyny szkóá z okolic
Ostrzeszowa wziĊáy udziaá w
równie emocjonującym VII
Biegu Europejskim.
Po przywitaniu przez gáówną organizatorkĊ
imprezy - p. DanutĊ Dominik, i rozdaniu kart
patrolowych, kaĪda grupa
ruszyáa na teren szkoáy w
poszukiwaniu sal z ciekawymi zadaniami. W pierwszej
klasie, na którą tra¿áy zespoáy, znajdowaáo siĊ zadanie
pt. „Kocham CiĊ, Euro”. Po
sprawdzeniu znajomoĞci z
Mistrzostw Europy uczestniczy pobiegli dalej, aby trudziü
siĊ w takich dziedzinach jak:
matematyka, jĊzyki obce,
ekologia, muzyka, ¿lm, wychowanie ¿zyczne i ¿zyka.
DruĪyny z wypiekami na twarzach szukaáy klas i kolejnych
konkurencji.
Niesamowite
emocje i frajdĊ daáo siĊ za-

uwaĪyü przede wszystkim wĞród máodszych
druĪyn, a zwáaszcza w grupie zuchów „Dzielne
JastrzĊbie”, która po raz pierwszy braáa udziaá
w Biegu. KaĪde z zadaĔ wymagaáo wiedzy, skupienia i wspóápracy w grupach. Gdy wszystkie
zespoáy szczĊĞliwe juĪ wróciáy na metĊ, czekaáo na nie jeszcze jedno, tym razem nieobowiązkowe zadanie – Kuferek Europejski. To od
uczestników zaleĪaáo, czy chcą losowaü pytanie
na temat Unii Europejskiej, gdyĪ istniaáo ryzyko
uzyskania punktów ujemnych za Ĩle udzieloną
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odpowiedĨ. Pomimo tego Kuferek okazaá siĊ
sukcesem i prawie kaĪda grupa z chĊcią losowaáa pytania (przy odpowiedzi mógá pomagaü
opiekun).
W koĔcu nadszedá czas podliczania punktów i rozdania nagród i dyplomów. Uczestnicy w
napiĊciu czekali na wyniki przed chwilą zakoĔczonego Biegu Europejskiego. W kategorii szkóá
podstawowych:
I miejsce – SIEDLIKI - SP w Siedlikowie
II miejsce - EUROMANIACY - SP w Doruchowie

III miejsce - EUROSZKOàA - SP w NiedĨwiedziu
W kategorii gimnazjów:
I miejsce - MàODZI EUROPEJCZYCY z
Gimnazjum nr 1 w Ostrzeszowie
II miejsce - AMBASADOR z Gimnazjum w
Kobylej Górze
III miejsce - druĪyna z Gimnazjum nr 2 w
Ostrzeszowie.
W kategorii szkóá ponadgimnazjalnych tylko dwie szkoáy wziĊáy udziaá w Biegu, z których
pierwsze miejsce zajĊáa druĪyna EUROFUN z
ZS nr1, a drugie druĪyna eLOwce z ILO.
Gdy juĪ wszystkie emocje opadáy, nagrody
zostaáy przyznane i pamiątkowe zdjĊcia zrobione, nadszedá
czas na podzielenie siĊ wraĪeniami uczestników z opiekunami druĪyn. Na pewno kaĪdy z
nich miaá sporo do powiedzenia.
7. Bieg Europejski, który w
tym roku odbyá siĊ 2 czerwca,
okazaá siĊ miáym przedáuĪeniem Dnia Dziecka. To wáaĞnie z myĞlą o dzieciach, tych
máodszych i starszych, zostaá
utworzony ten turniej kilka lat
temu. Po raz kolejny ta ostrzeszowska impreza okazaáa siĊ
sukcesem, który na dáugo zostanie w pamiĊci uczestników,
opiekunów i organizatorów.
Zapraszamy za rok!

Monika MitmaĔska
Organizator dziĊkuje Wszystkim zaangaĪowanym nauczycielom z ZSnr 1 za
pomoc, pomysáowoĞü i poĞwiĊcony czas
oraz sponsorom nagród: Dyrektorowi ZS
nr 1, Starostwu Powiatowemu, Burmistrzowi MiG, Dyrektorowi OCK, Dyrektorowi krytej páywalni „Oceanik” oraz WáaĞcicielowi kawiarni Piccolo.

Gimnazja – I miejsce - Gim. nr 1 Ostrzeszów.

DZIEē PLUSZOWEGO MISIA w SP nr 2

Jestem sobie maáy miĞ, Ğmieszny miĞ, znam siĊ z dzieümi
nie od dziĞ! – Ğpiewaá sympatyczny MiĞ Uszatek w czoáówce
znanej wieczorynki. I choü pluszaki wydają siĊ byü domeną
Ğwiata dzieciĊcego, budzą pozytywne odczucia takĪe (a moĪe
zwáaszcza) u osób dorosáych. To wáaĞnie my z sentymentem
myĞlimy o chwilach, gdy nasz pluszowy przyjaciel pomagaá
nam zasnąü czy teĪ odstraszaá wszelkie potwory, które czaiáy
siĊ gdzieĞ w ciemnym kącie pokoju.
Choü ĝwiatowy DzieĔ Pluszowego Misia obchodzony jest 25 listopada, uczniowie klas I-III Szkoáy Podstawowej
nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie mieli moĪliwoĞü
cieszyü siĊ obecnoĞcią swoich ulubieĔców 21 maja br. Spotkanie to odbyáo siĊ w ramach dziaáaĔ Maáego Samorządu
Uczniowskiego, a pomysáodawczynią byáa p. Ewa Krawczyk,
wychowawca klasy 3a i jedna z jego opiekunek.
Obchody Dnia Pluszowego Misia w naszej szkole rozpoczĊáy siĊ od zgromadzenia na scenie auli miĞków wszelkiej
maĞci i wielkoĞci oraz przeliczenia ich z podziaáem na klasy.
NastĊpnie p. Longina Jarych, nauczycielka jĊzyka angielskiego i druga opiekunka MSU, przedstawiáa w formie krótkiej
prezentacji historiĊ najpopularniejszego na Ğwiecie pluszaka,
począwszy od twórczyni pierwszych misiowych maskotek Margaret Steiff, po prezydenta USA – Theodore Roosevelta,
któremu misie zawdziĊczają swą anglojĊzyczną nazwĊ.

Po tym wstĊpie uczniowie klasy 3a dokonali przeglądu
i prezentacji najbardziej znanych bajkowych niedĨwiadków,
wĞród których znalazáy siĊ m.in.: KubuĞ Puchatek, MiĞ Uszatek i Gumisie. NastĊpnie uczniowie klasy 2b zaprezentowali
misiowy taniec, a wszyscy zgromadzeni, pod wodzą klasy 1a,
odĞpiewali piosenkĊ o misiach.
Gdy czĊĞü artystyczna dobiegáa koĔca, nadszedá czas, by
uczniowie wykazali siĊ umiejĊtnoĞcią szacowania. Po wielu
próbach ocenienia iloĞci zgromadzonych w auli pluszaków,
najbardziej zbliĪoną do stanu faktycznego (584 misie) liczbĊ
podaá Jakub Matysiak z klasy 3a. NajwiĊkszym z misiów, jakie
znalazáy siĊ tego dnia w naszej szkole, byá mierzący 150cm róĪowy niedĨwiadek, przyniesiony przez ucznia klasy 3a, Jakuba Wojtaszka. By osáodziü dzieciom trudy liczenia i wystĊpów,
na rĊce przewodniczących klas przekazane zostaáy sáodkie
misiowe upominki – miód i ciasteczka, które mogli wspólnie
schrupaü w zaciszu klas.
Na zakoĔczenie jakĪe miáego dnia, zebrani w auli uczniowie, nauczyciele i rodzice odczytali gáoĞno hasáo przewodnie
obchodów Dnia Pluszowego Misia: „Czy to jutro, czy to
dziĞ – wszystkim jest potrzebny MIĝ!”, po czym wspólnie pozowali do pamiątkowych zdjĊü.
Longina Jarych

WAKACJE, WAKACJE …
i po wakacjach

Ciekawie i poĪytecznie spĊdziáy
czas wakacyjny dzieci korzystające z
oferty Centrum Pomocy Edukacyjnej
„ĝwiat ĩaka” w Ostrzeszowie i Projektu Wakacyjnego Klubu ĩaka -2012
(edycja IV) w lipcu br. Dzieci braáy
udziaá w róĪnorodnych, specjalnie
zaplanowanych zajĊciach z podziaáem na grupy pro¿laktyczną i terapeutyczną i wedáug indywidualnych
potrzeb korzystaáy z pomocy specjalistów – neurologopedy, psychologa,
surdopedagoga i ¿zjoterapeuty.
Jako Īe staáym elementem spotkaĔ staáy siĊ „szarady umysáowe”,
dzieci z chĊcią wybieraáy wĞród zabaw i zadaĔ te związane z nauką
gry w szachy. RównieĪ rodzice naszych
pociech byli bardzo
zadowoleni ze zrealizowanej oferty, deklarując chĊü dalszego
uczestniczenia w spotkaniach.
Niezmiennym
celem Centrum jest
pomoc
drugiemu
czáowiekowi, dlatego
do szerszej wspóápracy i korzystania z
naszej oferty zapraszamy osoby starsze

np. babcie i dziadków
naszych podopiecznych.
W swojej ofercie proponujemy Projekt „Aktywny
Senior”. A w jego ramach
elementy
rehabilitacji
ruchowej z ¿zjoterapeutą oraz elementy terapii
zajĊciowej, emisji gáosu i
üwiczeĔ pamiĊci z neurologopedą.
Zapraszamy
do
skorzystania z naszej
oferty w roku szkolnym
2012/2013, a w najbliĪszym czasie proponuje-

my:
• 31 sierpnia 2012r. – spotkanie
szachowe z udziaáem naszego
uzdolnionego „trenera” Filipa Janiszewskiego z Tatą p. Maciejem
Janiszewskim (godz. 16.00),,
• 14 wrzeĞnia 2012r. spotkanie w
ramach projektu „Aktywny Senior” (godz.16.00),
• 15 wrzeĞnia 2012r. kolejne spotkania „KLUBU ĩAKA” wg indywidualnych ustaleĔ programowych
(godz. 9.30 ).
Do zobaczenia!
B. Dittfeld - pedagog,
neurologopeda

