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01„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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W piątek, 20 marca, uczniowie Szkoły
Podstawowej w Potaśni pożegnali zimę,
by przywitać w końcu nadchodzącą
wiosnę. Po dwóch pierwszych lekcjach
odbyły się, już po raz piąty, szkolne biegi
przełajowe. Dzięki wspaniałemu otoczeniu szkoły - łąkom, lasom i urokliwym
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ścieżkom - biegi są prawdziwą przyjemnością, a także sprawdzianem wytrzymałości uczestników.
Następnie uczniowie zregenerowali siły, jedząc kiełbaski własnoręcznie upieczone w ognisku. Gdy dogasało, przyszedł czas spalenia marzanny

- symbolu odchodzącej zimy.
Radosny dzień zakończył się nagrodzeniem medalami zwycięzców biegów. Po posadzeniu bratków w donicach przed szkołą uczniowie udali się do
domów. Mamy nadzieję, że wiosna już
na dobre zagości w naszych progach.

POWITANIE WIOSNY
W POTAŚNI
Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
pt.

„Ks. Bosko w oczach dziecka”

6 marca br. nastąpiło rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego „Ks. Bosko w oczach
dziecka”, którego organizatorem
było Publiczne Przedszkole Sióstr
Salezjanek w Grabowie. Do konkursu przystąpiło 12 placówek salezjańskich. Nadesłano 22. prace,
a każda z nich przedstawiała dziecięce spojrzenie na księdza Bosko.
Jury w składzie: p. Krystyna Woźniak z Centrum Kultury w Grabowie,
p. Dariusz Skorupski - nauczyciel
plastyki oraz s. Magdalena Mańkowska - nauczyciel wychowania przedszkolnego, miało niełatwe
zadanie.
Przyznano trzy pierwsze miejsca
oraz trzy wyróżnienia.
Miejsce I zdobyła Emilia Czerwińska (lat 5) z przedszkola w Warszawie, II miejsce zajęła Nina Kucper (lat
6) z przedszkola w Połczynie-Zdroju,
a III - Dominik Krzemiński z Warszawy.
Jury przyznało również trzy wyróżnie-

nia: dla Zofii Kajkowskiej z przedszkola
w Pieszycach, dla Mai Zembrowskiej
z przedszkola w Sokołowie Podlaskim
i dla Małgorzaty Czwordon z przedszkola w Grabowie nad Prosną.
Wszyscy
uczestnicy
otrzymali
dyplomy oraz nagrody.
Dzieciom, które wzięły udział w konkursie, serdecznie gratulujemy.
Anna Woziwodzka

ZAPROSZENIE
Centrum Kultury w Grabowie nad Prosną
zaprasza na

II PRZEGLĄD PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ
pod patronatem burmistrza
- 11 kwietnia 2015r., (sobota), godz. 16.00.
SALA WIDOWISKOWA
Centrum Kultury (budynek OSP, ul. Kolejowa 3)
Zapewniamy moc atrakcji!
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RECYTATORZY U MISIA USZATKA
Tegoroczny konkurs recytatorski
u Misia Uszatka miał na celu zainteresowanie dzieci utworami o tematyce
patriotycznej.
W imprezie wzięło udział szesnaścioro dzieci z dziewięciu placówek
z powiatu ostrzeszowskiego. Każdy
z uczestników pięknie recytował swój
wiersz. Niektórzy mieli ze sobą nawet
patriotyczne atrybuty np. flagę Polski czy tarczę i miecz, które trzymała
w rękach dziewczynka przebrana za
Syrenkę warszawską.
Oczekując na werdykt, podziwialiśmy występ artystyczny w wykonaniu
4-latków, które zagrały na instrumentach i zatańczyły dla naszych gości.
Następnie zaprosiliśmy wszystkich na
poczęstunek.
Jury w składzie: p. Maria Lis, p. Anna
Stanisławska oraz p. Bożena Kaja,
pierwsze miejsce przyznało Jakubowi
Bacikowi z Przedszkola nr 6 w Ostrzeszowie. Drugie miejsce zajęła Olga
Kędzia - z tego samego przedszkola.
Natomiast miejsce trzecie przyznano
Liwii Zborowskiej ze Szkoły Podstawowej w Potaśni. Wyróżnienia otrzymali:
Lena Drabent z SP w Siedlikowie, Nadia

Gryglewska z Przedszkola w Mikstacie,
Kinga Kulig z oddziału przedszkolnego
w SP w Rojowie oraz Zuzanna Malik
z Przedszkola w Rogaszycach.
Jesteśmy dumni, że mali Polacy
znają tak mądre wiersze o ojczyźnie.
Wszyscy uczestnicy konkursu nagro-

dzeni zostali dyplomami oraz słodką
niespodzianką.
Dzieciom serdecznie dziękujemy
za udział, a paniom nauczycielkom za
przygotowanie swoich podopiecznych.
Zapraszamy za rok na kolejną edycję.
Organizatorzy

Wiosno, wiosno ukochana!

Znajdź 20 szczegółów, którymi różnią
się te dwa obrazki. Na rysunku dolnym
zaznacz kółeczkiem miejsca, w których
znalazłeś różnice, wytnij go, naklej na
kartkę i przynieś lub przyślij do redakcji.
Na rozwiązania czekamy do 22 kwietnia br.
Zadanie dla dzieci do lat 12.

ROZWIĄZANIE
Za znalezienie różnic na dwóch,
pozornie identycznych obrazkach, zamieszczonych w nr 9.,
nagrodę otrzymuje Oskar Dukiewicz z Kobylej Góry. Gratulujemy i zapraszamy do redakcji po
odbiór nagrody.

Pierwszy dzień wiosny w Szkole Podstawowej w Torzeńcu był kolorowy
i wesoły. Uczniowie mogli zaprezentować swoje talenty.
Świętowanie rozpoczęliśmy od obejrzenia przedstawienia pt. „Witaj, wiosno, żegnaj, zimo”, przygotowanego
przez przedszkolaków. Następnie swoje
umiejętności zaprezentowali aktorzy

z klas I-III, którzy wiosennymi wierszami
i piosenkami przywoływali długo oczekiwaną wiosnę.
Natomiast uczniowie klas IV-VI
w humorystyczny sposób przedstawili balladę Adama Mickiewicza „Pani
Twardowska”. Zarówno mali, jak i więksi
wykonawcy zostali nagrodzeni gromkimi brawami za pięknie odegrane role.

Na koniec każdy uczeń mógł zaprezentować swój talent. Na naszej scenie
pojawili się m.in. gitarzyści, keyboardziści i tancerze.
Mamy nadzieję, że dzięki tak wspaniałemu powitaniu wiosny zima prędko do
nas nie wróci…
wychowawczyni Paulina

