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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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Wiosny święto – Dzień Talentów!

Pod takim hasłem uczniowie Szkoły Podstawowej w Kraszewicach
witali tegoroczną wiosnę. Na scenie w występach wokalnych, tanecznych, gimnastyczno
– akrobatycznych,
instrumentalnych i
aktorskich zaprezentowało
się
ponad 70 uczniów
klas I-VI. Autorskie
(indywidualne
i
zespołowe) pomy-
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sły zaskakiwały oryginalnością ,starannym przygotowaniem, dbałością
o kostiumy, rekwizyty, scenografię.
Szkolny Dzień Talentów nie był konkursem. Pomysłodawczyniom (A. Chowańska, K .Cegiełka w
„porozumieniu” z minister oświaty K. Hall) chodziło
o stworzenie okazji do zaprezentowania uczniowskich pasji, zdolności, zainteresowań. Szansę miał
każdy – jeśli nawet sam nie wystąpił, mógł pokazać
własne prace plastyczne, literackie, konstrukcje lego,
fotografie…
Bardzo (oj, bardzo!) żywa reakcja publiczności i
zainteresowanie wystawą świadczą o powodzeniu
pomysłu, który warto realizować nie tylko w ministerialnym Roku Odkrywania Talentów.
Warto dodać, że popisom uczniów na szkolnej
scenie towarzyszyło „zielone” śniadanie, popite
świeżo wyciśniętym sokiem owocowym (podziękowania dla pań - I. Dziwińskiej i A. Białas) oraz barwne
stroje wszystkich klas i wiosenna dekoracja szkoły.

Agnieszka Chowańska

WIOSENNIE, KOLOROWO, RADOŚNIE
21 marca to wyjątkowy dzień, na
który wszyscy czekają znużeni zimą i
chłodem.

Znajdź 16 szczegółów, którymi różnią się te dwa obrazki.
Na
rysunku
pierwszym
zaznacz kółeczkiem miejsca,
w których znalazłeś różnice,
wytnij go, naklej na kartkę i
przyślij do redakcji. Na rozwiązania czekamy do 14 kwietnia
br. Zadanie dla dzieci do lat 11.

Rozwiązanie
Za rozwiązanie zadania z nr. 9. znalezienie szczegółów różniących
dwa na pozór identyczne obrazki nagrodę otrzymuje Klaudia Nowak
z Ostrzeszowa. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody.

red.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w
Kaliszkowicach Ołobockich, jak co roku,
powitali wiosnę radośnie i ze śpiewem.
Po wiosennych zajęciach szkolnych,
na których m.in. malowano portrety pań
Wiosen i po przedstawieniu ciekawostek o pierwszych zwiastunach wiosny,
społeczność szkolna wyruszyła z panną
Marzanną w kolorowym korowodzie
przez wieś. Piski, wrzaski, trąbienie i
bębnienie przeplatały się ze śpiewem,
muzyką i okrzykami. Mieszkańcy ochoczo witali kolorowy korowód, żegnający
zimę, częstując niekiedy cukierkami.
Słońce również wesoło wyglądało zza
chmur ciekawie przypatrując się roześmianej gromadzie.

Elżbieta Olejnik
Arleta Joks

