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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?

Deutsch-Wagen-Tour z wizytą w ZS nr 2!

W podróż kolorowym „DeutschWagen” wybrała się p. Hanna Krężlewska
- lektorka wrocławskiego oddziału Deutsch-Wagen-Tour, a jej wizyta zaowocowała dwugodzinnymi warsztatami języka
niemieckiego. W tym dniu lekcje języka
niemieckiego z udziałem uczniów liceum
i technikum naszej szkoły miały zupełnie
inny charakter. Młodzież zamiast podręczników i zeszytów otrzymała kolorowe pisaki, balony, mnóstwo plakatów
i wiele innych materiałów dydaktycznych. Niemieckie domino o tematyce
muzycznej sprawiło uczniom wiele radości. Niezwykle ciekawym i barwnym ele-

mentem okazały się zabawy z użyciem
chusty, która łączy wrażenia wzrokowe,
dotykowe i ruchowe. Quiz muzyczny
pozwolił uczestnikom na poznanie niemieckiej muzyki i piosenkarzy.
Punktem kulminacyjnym był występ
uczniów, wykonujących piosenkę w rytmie hip-hop. Na szczególną pochwałę
zasługują uczennice z klasy 2 b LO, których talent muzyczny i nowatorską interpretację można podziwiać na stronie
internetowej naszej szkoły. Zwycięski
zespół został nagrodzony prezentami.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji
na stronie: zs2@ostrzeszow.pl.

Kuchenne rewolucje i kiermasz
walentynkowy w SP Siedlików

„Deutsch-Wagen-Tour” w Gimnazjum
w Doruchowie
„Deutsch-Wagen-Tour” to ogólnopolski program promujący naukę języka niemieckiego; realizowany jest przez lektorów, którzy podróżują po Polsce specjalnymi samochodami marki Volkswagen
i prowadzą w szkołach zajęcia, wykorzystując m.in. środki audiowizualne.

23 stycznia 2015r. na zaproszenie nauczycielki języka niemieckiego, p.
Justyny Sitek, Gimnazjum w Doruchowie odwiedziła przedstawicielka „Deutsch-Wagen-Tour” p. Hanna Krężlewska-Chabko, która przeprowadziła warsztaty dla młodzieży. Były to bardzo niety-

powe lekcje, bowiem dominowała zabawa
- z chustą animacyjną, balonami, dramą
i różnymi konkursami. Spełniła ona jednak swoją rolę dydaktyczną. Uczniowie
świetnie się bawili, a jednocześnie ćwiczyli umiejętności językowe.
10 lutego na lekcji języka polskiego
klasa IV przeniosła sie w świat smaków. Mali kucharze poznawali tajniki tworzenia przepisu kulinarnego,
a także zgodnie z podaną instrukcją przyrządzali pyszne maślane ciasteczka. Uczniowie ochoczo wzięli się
do pracy, a uśmiechy nie znikały z ich
twarzy! Kuchenne rewolucje przebiegły wyśmienicie, a wypieki okazały się
bardzo smaczne. Większość z upieczonych ciasteczek została przekazana na
kiermasz walentynkowy, który odbywał
się w naszej szkole od 11 do 13 lutego.
Samorząd uczniowski namawiał
wszystkich, głównie tych „kochliwych” uczniów naszej szkoły, do wzięcia udziału w akcji POKAŻ, ŻE MASZ
SERCE!
W tych dniach w holu szkoły
można było nabyć walentynkowe upominki. Symboliczna opłata świadczyła

STUDNIÓWEK CZAR czyli młodość, piękno i rozum...
24 stycznia swoją studniówkę przeżywali uczniowie klasy 3b z Zespołu Szkół nr 2 w Ostrzeszowie.

o „dobrym sercu”.
Dziękujemy osobom, które wsparły
naszą akcję. Zebrano 400 złotych.
Kwota ta tuż po feriach zostanie przekazana na leczenie Sebastiana Drzazgi.
Przekaż 1% podatku na Sebastiana
- to Cię nic nie kosztuje, a pomoże
w jego leczeniu!
Numer KRS: 0000285433 z dopiskiem dla Sebastiana Drzazgi.
Prosimy także ludzi dobrej woli
o złożenie niewielkiej darowizny na
konto Sebastiana w fundacji „Dzieciom Pomagaj”, dane do przelewu: Fundacja Dzieciom POMAGAJ,
Wolica, ul. Radosna 1; 62-872 Godziesze Małe; BZWBK 74 1090 1128 0000
0001 0792 8671 w tytule: darowizna
dla Sebastiana Drzazgi.
SU

MĘSKIE STRZYŻENIE
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1
7 stycznia 2015r. w Zespole Szkół
nr 1 w Ostrzeszowie odbył się DZIEŃ
ZAWODOWCA. W ramach tego wydarzenia młodzież miała okazję spotkać
się z przedstawicielami różnych zawodów. Jednym z zaproszonych gości był
właściciel Męskiego Salonu Fryzjerskiego K.C. Studio - Kamil Czekaj, który
ciekawie opowiadał o technikach strzyżenia i nowych, modnych typach fryzur.
Uczniowie-ochotnicy mieli możliwość

skorzystać z praktycznej nauki strzyżenia na żywych modelach pod fachowym okiem Kamila Czekaja.
Warto zaznaczyć, że Kamil jest
świeżo upieczonym ubiegłorocznym
absolwentem ZS nr 1 i mimo tak młodego wieku ma własny, prowadzony na
bardzo wysokim poziomie, salon fryzjerski.
MP

