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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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Tadeusz Różewicz

Oblicze ojczyzny
Ojczyzna to kraj dzieciństwa
Miejsce urodzenia
To jest ta mała najbliższa
Ojczyzna
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D Z I E C I

Ślubowanie klas pierwszych w SP w Doruchowie

W dzieciństwie poznaje się
Kwiaty zioła zboża
Zwierzęta
Pola łąki
Słowa owoce

Miasto miasteczko wieś
Ulica dom podwórko

Ojczyzna się śmieje

Pierwsza miłość
Las na horyzoncie
Groby

Na początku ojczyzna
Jest blisko
Na wyciągnięcie ręki

Tradycją naszej szkoły jest pasowanie
pierwszaków na pełnoprawnych uczniów
szkoły.
12 października uroczystość tę uświetniło swoim przybyciem wielu znamienitych gości, z wójtem gminy - p. Józefem Wilkoszem, i przewodniczącą Rady
Gminy - p. Joanną Blewąską. Była też

Punktem kulminacyjnym uroczystości było pasowanie pierwszoklasistów.
Bijące serduszka, wypieki na twarzach
świadczyły o emocjach, towarzyszących
dzieciom w tej ważnej chwili.
Pierwszym
małym
egzaminem
była recytacja wierszyków o tematyce szkolnej, której bohaterami byli

będzie?” nie pozostawiała wątpliwości:
„Chyba wesoło”.
Uroczysty
moment
ślubowania,
zapewnienie o rzetelnym wykonywaniu
swoich nowych obowiązków, zapowiedź
szanowania innych ludzi, zwierząt i roślin,
a potem lekkie uderzenie magicznym
ołówkiem w ramię było ogromnym prze-

delegacja z sześciolatkami pod opieką p.
Alicji Skurniak oraz uczniowie klas trzecich ze swoimi wychowawczyniami.
Dyrektor szkoły, Walenty Okoń, mówił
o trudach uczniowskiego życia, życzył
zapału do pracy zarówno uczniom, jak
i nauczycielom.

nie tylko uczniowie, ale i przedmioty im
towarzyszące.
Nowe obowiązki szkolne będą odtąd
mieszały się z radością ze zdobywania
wiedzy, poznawania nowego oraz nawiązywania szkolnych przyjaźni. Odpowiedź na nieśmiałe pytanie: „Jak nam tu

życiem naszych pierwszaków i pozwoliło
im stać się członkami Braci Uczniowskiej
Szkoły Podstawowej w Doruchowie.
Na koniec, na osłodę, uczniowie otrzymali ogromne rożki ze słodyczami, które
ufundowali rodzice pierwszoklasistów
i Rada Rodziców naszej szkoły.
I. Gąsiorek

(…)

11 listopada - Święto Niepodległości

Znajdź 20 szczegółów, którymi różnią
się te dwa obrazki. Na rysunku pierwszym zaznacz kółeczkiem miejsca, w
których znalazłeś różnice, wytnij go,
naklej na kartkę i przynieś lub przyślij do
redakcji. Na rozwiązania czekamy do 16
listopada br. Zadanie dla dzieci do lat 11.
W czwartek - 11 października, SP
nr 3 im. św. Dominika Savio „wzbogaciła” się o nowych uczniów.
Dzieci z klas I złożyły uroczyste
ślubowanie i zostały pasowane
na uczniów naszej szkoły. Przez
ponad miesiąc przypatrywały się
swoim starszym kolegom, poznawały zasady, jakie obowiązują
w naszej szkole, i uczyły się, jak
być dobrym uczniem.
Dzieci wraz ze swoimi paniami
wychowawczyniami
przygotowały piękny program artystyczny,
w którym było wiele muzyki
i wesołych wierszy.
Poprzez program artystyczny
dziewczynki i chłopcy pokazali, że
są już gotowi nosić miano ucznia
naszej szkoły.
Życzymy uczniom klas pierwszych sukcesów i radości!
Nauczyciele

Za znalezienie różnic na dwóch,
pozornie identycznych, obrazkach, zamieszczonych w numerze
42., nagrodę otrzymuje Kacper
Woszczyk z Wrzosów.
Gratulujemy i zapraszamy do
redakcji po odbiór nagrody.

Nowi uczniowie w „Trójce”

