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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 SŁYCHAĆ W SZKOŁACH?
JESIENNE STYLIZACJE ANDRZEJKOWE FRYZJERÓW Z ZS NR 1
6 listopada w salonie fryzjerskim
p. Karola SkowroĔskiego w Grabowie nad Prosną klasa IV Technikum

Usáug Fryzjerskich z Zespoáu Szkóá nr 1
w Ostrzeszowie üwiczyáa wykonanie
jesiennej stylizacji andrzejkowej.

16 paĨdziernika w SP w Siedlikowie przebiegaá pod hasáem:

RATUJEMY I UCZYMY RATOWAû
Tego dnia uczestniczyliĞmy
w ogólnopolskiej próbie bicia rekordu w resuscytacji krąĪeniowo-oddechowej, prowadzonej przez
jak najwiĊkszą iloĞü osób
Organizatorką przedsiĊwziĊcia byáa p. Barbara Szmaj-Száapik, która w ramach akcji
zorganizowaáa dla uczniów lekcje
pokazowe. Podczas zajĊü dzieci
szybko przypomniaáy sobie schemat postĊpowania ratowniczego,
jaki poznaáy w ubiegáym roku. Poprawnie wzywaáy pomoc, korzystając z telefonów komórkowych.
Utrwaliáy pojĊcie: resuscytacja,
pozycja boczna ustalona. Doskonaliáy umiejĊtnoĞü sprawdzania

W trakcie pracy uczniowie wykorzystywali wiedzĊ wyniesioną z przedmiotu
wizualizacja wizerunku, który prowadzi
w ramach innowacji pedagogicznej
p. Karolina Obalska- Stempniewicz.
To wáaĞnie pod czujnym okiem jej
i pana Karola SkowroĔskiego uczniowie mogli wykazaü siĊ kreatywnoĞcią
i zdobytymi podczas zajĊü szkolnych
umiejĊtnoĞciami.
WaĪnym aspektem stylizacji jest
odpowiedni strój, o który w tym wydarzeniu zadbaáa ¿rma Mar-kus, wypoĪyczając organizatorom projektu modną
odzieĪ.
Tego typu zajĊcia pomagają
máodzieĪy w nabraniu dodatkowych
umiejĊtnoĞci praktycznych, pozwalają
na peáne wykorzystanie, pod okiem
specjalistów, zdobytej wiedzy. Z caáą
pewnoĞcią zaowocują teĪ lepszymi
rezultatami na egzaminie zawodowym.
przytomnoĞci i oddechu osoby poszkodowanej. Zdobytą wiedzĊ wykorzystaáy
nastĊpnie w trakcie üwiczeĔ praktycznych na fantomach.
Akcja, w której wziĊliĞmy
udziaá, nie tylko pozwoliáa
wyposaĪyü dzieci w wiedzĊ
i umiejĊtnoĞci z zakresu rozpoznawania zagroĪeĔ i zasad
udzielania pierwszej pomocy.
Przyczyniáa siĊ równieĪ do
przezwyciĊĪenia lĊku i obaw
przed podejmowaniem dziaáaĔ
w sytuacjach zagroĪenia.
DziĊkujĊ za wspólną akcjĊ Panu Burmistrzowi MiG
Ostrzeszów - Mariuszowi Witkowi, StraĪakom z KP PSP
w Ostrzeszowie, Uczniom klas
1b i 2b Gimnazjum w Siedlikowie oraz Nauczycielom
i Uczniom SP w Siedlikowie.
SU

ĩeby Polska byáa Polską…
NiepodlegáoĞü to bardzo trudne
sáowo, ale jakĪe waĪne dla Polski
i Polaków. Najlepszym dowodem na
to byáa uroczysta akademia z okazji
97. rocznicy odzyskania przez PolskĊ niepodlegáoĞci, która odbyáa siĊ
10 listopada w Szkole Podstawowej
w Szklarce Przygodzickiej.
Na uroczystoĞü przybyli równieĪ zaproszeni goĞcie:
soátys Szklarki Przygodzickiej
p. Tadeusz Polsakiewicz, soátys Ko-

które zapisaáy siĊ na kartach historii
i przyczyniáy do odzyskania upragnionej
wolnoĞci. OczywiĞcie najbardziej zasáuĪyli siĊ tutaj polscy Īoánierze, którzy
przelali swoją krew, abyĞmy teraz mogli
Īyü w niepodlegáej Polsce. To wáaĞnie
oni walczyli o wolnoĞü ukochanej ojczyzny, piĊknie o tym zaĞpiewali uczniowie
z koáa muzycznego, przygotowani przez
p. AnnĊ Sztukowską. Rozbrzmiewające pieĞni i recytacje wierszy znanych
polskich poetów potĊgowaáy podnio-

towskiego p. Justyna Parzybok oraz
wicestarosta ostrzeszowski p. Adam
Mickiewicz.
AkademiĊ tradycyjnie rozpoczĊliĞmy od wprowadzenia sztandaru
i odĞpiewania hymnu narodowego.
Potem uczniowie klas IV-VI, wcielając
siĊ w okreĞlone role, pokrótce opowiedzieli o waĪnych dla nas wydarzeniach,

sáy nastrój.
Na zakoĔczenie gáos zabrali goĞcie
- podziĊkowali za moĪliwoĞü udziaáu
w tak piĊknej lekcji historii. PodkreĞlili
równieĪ, Īe o tych trudnych, odlegáych
juĪ dla nas, czasach, powinniĞmy zawsze pamiĊtaü.
J. KrzyĪanek-Mrugalska
Fot. A.K.
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