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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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„Sobieradzik 2012”
w Szkole Podstawowej w Olszynie

Drugi rok z kolei Szkole Podstawowej
w Olszynie przypadł zaszczyt zorganizowania etapu gminnego Powiatowego
Konkursu Wiedzy i Umiejętności Szkolnych „Sobieradzik 2012” dla uczniów
klas III. Odbył się on 27 marca br.
W konkursie wzięły udział reprezentacje klas III z siedmiu szkół podstawowych

gminy Ostrzeszów: SP nr 2, SP nr 3, SP
w Niedźwiedziu, Rojowie, Potaśni, Siedlikowie i Olszynie. Wszystkie dzieci oraz
nauczycieli powitała dyrektor szkoły p.
Wiesława Mickiewicz.
Uczniowie, współpracując w 3-osobowych zespołach, musieli wykazać się

wiedzą z zakresu edukacji polonistycznej,
matematycznej oraz przyrodniczej.
Największą ilość punktów zdobyła
reprezentacja ze Szkoły Podstawowej
nr 2 im M. Dąbrowskiej w Ostrzeszowie i zajęła I miejsce. Zespół tworzyli
uczniowie: Maciej Kozownicki, Teresa
Franc, Samanta Miś. Do konkursu przygotowywali się pod bacznym okiem p.
Ewy Krawczyk i p. Małgorzaty Wencek.
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Miejsce II zdobyła drużyna ze Szkoły
Podstawowej im. S. Mikołajczyka w Siedlikowie. Natomiast Szkole Podstawowej
nr 3 im. D. Savio w Ostrzeszowie przypadło miejsce III. Uczestnicy otrzymali
dyplomy oraz nagrody książkowe.
Po emocjach konkursowych dzieci
zostały zaproszone na słodki poczęstunek, podczas którego mogły nawiązać
nowe znajomości z koleżankami i kolegami z innych szkół.

Zespół ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Ostrzeszowie zakwalifikował się do
etapu powiatowego, w którym będzie
reprezentował gminę Ostrzeszów. Zwycięskie drużyny z siedmiu szkół gminnych powiatu ostrzeszowskiego zmierzą
się ze sobą 9 maja 2012 r. w Szkole Podstawowej w Mikstacie. Jest to już dziesiąta edycja konkursu „Sobieradzik”.
Iwona Białek

POWITANIE WIOSNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W KALISZKOWICACH KALISKICH
Wiosna to czas, kiedy wszystko
budzi się do życia, kwitną drzewa, rozkwitają kwiaty, ptaki przylatują z ciepłych krajów. Świat z dnia na dzień robi
się bardziej kolorowy…
Uczniowie naszej szkoły w radosnych
nastrojach świętowali nadejście wiosny. Z tej okazji samorząd uczniowski
przygotował wiele atrakcji. Jedną z nich
było wybranie przez każdą klasę jednej
uczennicy i przebranie jej za najpiękniejszą i najbardziej oryginalną „Panią
Wiosnę”; spośród nich uczniowie mieli
dokonać wyboru „Miss Wiosny”.

Następnie uczniowie klasy
piątej przygotowali kwiatowy
wybieg, gdzie zaprezentowały
się wszystkie kandydatki. Po
pokazie, który wywołał dużo
uśmiechu, humoru i zabawy,
nastąpił czas na głosowanie.
Po zliczeniu wszystkich głosów
jury ogłosiło wyniki:
• II Wicemiss Wiosny- Julita
Łopata, uczennica klasy 5
• I Wicemiss Wiosny- Dominika Bodalska, uczennica
klasy 4

• Miss Wiosny- Lidia Rusek, uczennica
klasy 2.
Kolejną atrakcją tego dnia było wykonanie fantazyjnych, wymyślnych i zwracających uwagę, a zarazem smacznych,
kanapek wiosennych. Uczniowie z wielkim zapałem przygotowywali apetyczne
przekąski.
Punktem kulminacyjnym wiosennego
świętowania było przygotowanie przez
każdą klasę papierowej, ekologicznej
marzanny. Wszystkie zostały spalone
na boisku szkolnym.
Dziękujemy uczniom za zaangażowanie i wspaniałą zabawę. A nagrodzonym
podczas wiosennych zabaw serdecznie
gratulujemy.
Kinga Dombek

„BYĆ KOBIETĄ”
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 16 kwietnia br. Zadanie dla dzieci
do lat 11.

Za rozwiązanie zadania z nr. 10.
- znalezienie szczegółów różniących dwa, na pozór identyczne,
obrazki - nagrodę otrzymuje
Martyna Przybyłek z Grabowa.
Gratulujemy i zapraszamy po
odbiór nagrody.

red.

25 marca 2012r. o godz.
14:00 w ostrzeszowskim kinoteatrze rozpoczął się koncert,
w którym wzięły udział dzieci
z Przedszkola nr 5.
Wszystkie grupy przedszkolne przygotowały dla
widzów artystyczne niespodzianki. Maluchy zatańczyły
„Kaczuszki” – ich występ
został przyjęty przez widownię entuzjastycznie i dzieci zostały
nagrodzone gromkimi brawami. 4–latki
zaśpiewały piosenkę „Zupa marcowa”
oraz zatańczyły oryginalny taniec z piłkami. Oczywiście, aplauz widowni był
równie duży.
Po chwili w niezwykle pięknych strojach grupa 5-latków wykonała taniec

hiszpański, a zaraz po nich w walcu wiedeńskim zaprezentowały się 5-6-latki.
Aby w życiu pań nie zabrakło kolorów i radosnych barw, grupa 5-latków
zaśpiewała piosenkę „Cytryna”. Najstarsze przedszkolaki pokazały, że dobrze
znają figury i wykonały niezwykle cie-

kawy i oryginalny spektakl, wykorzystując koła, prostokąty i trójkąty.
Następnie na scenie ukazali się
przepięknie ubrani krakowiacy z grupy
5-6-latków. Zarówno ich stroje, jak
i taniec były przepiękne.
6-latki zaprezentowały taniec „Latawiec i wiatr”, a kolejna grupa 5-6-latków
przedstawiła niezwykle udaną
inscenizację wiersza „Rzepka”.
Koncert zakończyły 5-6latki, wykonując taniec do
muzyki Vivaldiego „Cztery pory
roku”.
Na zakończenie uroczystości p. dyrektor podziękowała
wszystkim
organizatorom.
Dzieci otrzymały słodycze,
a wszystkie panie kwiatki.
AG

