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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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C Z A S U
D L A
D Z I E C I
K A Portret pieska – rozstrzygniêcie konkursu
Na konkurs o głoszony z okazji Dnia
Kundelka: Portret pieska, odpowiedziało, niestety, niewielu spoœród naszych
małych czytelników. Jednak prace, które otrzymaliœmy, s¹ naprawdê piêkne,
pomysłowe i starannie wykonane.

Zachwyciły nas szczególnie portrety
wykonane przez uczniów kl. IIIa Szkoły
Podstawowej w M¹koszycach. Podobał nam siê także bardzo komentarz o
suczce Aleksandra Mokrackiego – Feli
– „pies zaczepno-obronny, tzn. najpierw

zaczepia a nastêpnie trzeba go broniæ”.
Wiêkszoœæ portretów to formy plastyczne, tylko jedna osoba - Edyta Wieczorek stworzyła słowny portret pieska.
Wszystkie dzieci, które wziêły udział w
konkursie, otrzymuj¹ nagrody. S¹ to:

Kategoria wiekowa 6-9 lat:
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Miejsce I – Kinga Mielcarek z SP w M¹koszycach
Miejsce II – Kasia Aulich z SP w M¹koszycach
Miejsce III – Natalia Dolata z SP w M¹koszycach
Następnie wytnij je, naklej na kartkę i przyślij na adres redakcji. Na odpowiedzi
czekamy do 7 grudnia.
Możesz też pokolorować obrazek i nadesłać go razem z rozwiązaniem.

2

red.

Rozwi¹zanie

Wyróżnienia:

Za prawidłowe rozwiązanie zadania z nr. 44. – hasło: IM DALEJ W LAS, TYM
WIĘCEJ DRZEW, nagrodę wylosowała Dagmara Dudek z Grabowa nad Prosną.
Natomiast za zadanie dotyczące pokolorowania jesiennego rysunku nagrody
otrzymują:
Faustyna Nawrot z Kobylej Góry
Klaudia Ślak z Marszałek
Aneta Nowak z Doruchowa
Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody!

(red.)
Uprzejmie informujemy, że ukazała siê nowa seria Wydawnictwa AKSJOMAT: Przedszkolak uczy siê...
Zapraszamy do zapoznania siê z opisem nowoœci.

£ukasz Jerzyk z SP w M¹koszycach

Seria: Przedszkolak uczy siê...
Ksi¹żeczki do nauki pisania i czytania to pierwsze edukacyjne
zeszyty dla przedszkolaka. Znajduj¹ siê w nich wzory liter pisanych i drukowanych, miejsce do pisania po œladzie oraz stawiania pierwszych samodzielnych liter
i cyfr. Starsze przedszkolaki napisz¹ lub wyklej¹ z liter wyrazy i uzupełni¹ działania
matematyczne. Różnorodne zadania, dostosowane do możliwoœci i zainteresowañ
przedszkolaka oraz zestaw naklejek zachêc¹ dziecko do podejmowania pierwszych
prób w pisaniu i liczeniu.
Format A4, s. 32, ilustracje kolorowe, wkładka z naklejkami.
Rok wydania: 2008
Cena detaliczna: 6.80 zł

Paulina Lewek z SP w M¹koszycach

Ewelina Janiak z SP w M¹koszycach

Aleksander Mokracki z Kobylej Góry

Przedszkolak uczy siê liczyæ 5-6 lat
Zestaw doskonale dobranych zadañ, do których
doł¹czone s¹ lubiane przez dzieci naklejki. Przedszkolak
uczy siê pisaæ cyfry, wykonuje proste działania i przygotowuje do przyszłych lekcji „poważnej” matematyki. Zabawowa formuła, bliska dzieciom tematyka i dostosowane do
poziomu dziecka zadania – to tylko niektóre z walorów tej
potrzebnej w edukacji dziecka ksi¹żeczki.
ISBN: 978-83-7118-615-8

Marta Lotka z Kobylej Góry
Marcysia Skraburska z Ostrzeszowa

Ania Pawlak z Parzynowa

Kategoria wiekowa 10-14 lat:
Wyróżnienia:

Rex
Gdy budzę się rano
I ciężko mi się wstaje,
To Reksio przybiega
I łapę podaje.

Więc szybko wstaję
I śniadanie jem,
Biegnę na autobus
Z malutkim psem.

Rzucam piłeczką
We wszystkie strony,
A on za nią biega
Tak jak szalony.

Chociaż mój piesek
Jest taki mały,
To z niego budzik
jest doskonały.

A gdy do domu
Ze szkoły wracam,
psoci, figluje,
Aż mnie przewraca.

Ale gdy trzeba,
To mocno szczeka,
Daje znać wszystkim,
Że coś jest nie tak.

Tyle radości daje dzień cały,
Wierzcie! Rex piesek
jest doskonały...

Gratulujemy i zapraszamy do redakcji po odbiór nagród.

(Mysza)

Michał Kołodziejczak z Mikstatu

