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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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Akcja „Cała Polska czyta dzieciom” w Torzeńcu
Któż z nas nie słyszał o ogólnopolskiej
akcji „Cała Polska czyta dzieciom”?
Wszyscy wiemy, że kontakt dziecka z
książką niesie ze sobą wiele pozytywnych wartości, jest to jedna z podstawowych dróg rozwoju najmłodszych.
Czytanie rozwija wyobraźnię i umysł,
wzbogaca słownictwo, kształtuje osobowość, relaksuje, poszerza wiedzę o

słuchać bajek czytanych przez przedstawicieli różnych zawodów. W pierwszym roku trwania akcji dzieciom czytał
ksiądz proboszcz I. Powaga, wójt gminy
J. Wilkosz, lekarz oraz leśniczy. W kolejnym bajki czytały same panie, były to:
mama jednego z uczniów, higienistka,
członkini zespołu Doruchowianie oraz
sędzina. Bajkę po niemiecku przeczytała

życiu i świecie. Można wymieniać jeszcze sporo zalet czytania, warto więc,
by jak najwięcej osób, szkół i instytucji
przyłączało się do akcji – szkoła w Torzeńcu zrobiła to już trzy lata temu.
Bywa, że ostatni tydzień roku szkolnego to czas mało wykorzystany – w
Torzeńcu jest inaczej. To właśnie w tych
dniach najmłodsi uczniowie mogą po-

także nauczycielka tego języka. W tym
roku w akcji uczestniczyli m.in. panowie mundurowi: policjant i strażak, swą
interpretację przedstawiła również pani
naczelnik poczty w Doruchowie.
Także my – redakcja – włączyliśmy
się w tym roku do kampanii. Szkołę w
Torzeńcu odwiedziłam razem z naszym
Czassławem – nie da się ukryć, że dzieciom podobała się nasza maskotka,
chętnie pozowały z nią do zdjęć. Po wysłuchaniu bajki uczniowie zadawali pytania dotyczące mojej pracy. Takie rozmowy odbywały się przy okazji każdego
spotkania z osobami czytającymi bajki.
Dzięki temu dzieci mogły dowiedzieć się
wielu rzeczy o danej profesji – czyli było
i przyjemnie, i pożytecznie.
„Cała Polska czyta dzieciom” to akcja
reklamowa, mająca na celu rozpropago-

wanie czytelnictwa wśród dzieci. Szkoła
w Torzeńcu, biorąc w niej udział, dba o
rozwój czytelniczy swoich uczniów.

A. Skolarska

To my,
Wasze dzieci
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Patrzysz, patrzysz: cóż to takiego kroczy przez sawannę? A wystarczy połączyć punkty od 1 do 35 i nie
będziesz musiał wytężać wzroku.
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Klara i Magdalena

Rozwiązanie

Na rysunek z połączonych punktów
czekamy do 11 lipca. Zadanie przeznaczone dla dzieci do lat 10.

Za rozwiązanie zadania z nr. 24 – hasło MAKAK, nagrodę otrzymuje Agnieszka
Wojtowska z Kuźnicy Bobrowskiej. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody

red.
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Adrianna

