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DoĪynki przedszkolne w Mikstacie

ûWIERû WIEKU PRZEDSZKOLA PRZY àĄKOWEJ
„Bo nasze pr zedszkole
to jedna rodzinka,
Maá y cz y duĪ y, cháopiec
cz y dziewcz ynka…”

starsi koledzy, czy teĪ ab solwenci spr zed lat 10 - ciu,
a nawet 20 -tu. „ My jeste Ğmy krasnoludki…” trochĊ

S áowa tej piosenki Ğpiewanej pr zez dzieci rozbr zmie waá y w s áoneczne, sobotnie
pr zedpo áudnie 29 wr zeĞ nia, podczas uroczystoĞci
25 -lecia Pr zedszkola nr5 w
Ostr zeszowie. û wierü wie ku to niezá y kawaáek czasu
w Ī yciu placówki oĞwiato wej, a z waĪ y wszy na wiek
pr zedszkolnych absolwentów, Ğmiaáo r zec moĪna, Īe
juĪ wiele pokoleĔ maluchów
opuĞciáo mur y pr zedszkola

nieĞmiaáo rozpoczĊ á y Ğpie wem 3 -latki. Starsze pr zedszkolaki
w ystĊpowaá y
juĪ
bez skrĊpowania,
taĔcząc, Ğpiewając
i mówiąc wierszyki. WystĊpy dzieci
wzbudzaá y
wiele
Ī yczliwego uĞmie chu, a najbardziej
cieszyli siĊ rodzice maá ych ar t ystów. Humoru nie

pr zy àąkowej. To byáo widaü w czasie uroczysto Ğci, bo w w ype ánionej po
br zegi salce, prócz ak tualnych
pr zedszkolaków,
znajdowali siĊ ich trochĊ

b r a ko w a á o
teĪ
pr zy
wystĊpie
kabareciku „ Horro rek” z SP
nr1. PiĊkne melo die graá na
keyboardzie
nie co starszy
absolwent
Huber t
Mikoáajczyk, z ko lei gimnazjalistki
daá y niezá y pokaz taĔca.
„ Naszym
najwiĊkszym
sukcesem jest to, Īe nasi
w ychowankowie pamiĊtają
nas i obdar zają zaufaniem.

ZIEMNIACZKI – TROJACZKI
Nie tylko grzyby mogą
byü rekordowe, ziemniaki
równieĪ. Te póákilogramowe, prezentowane na zdjĊciu wykopaáo rodzeĔstwo
Cemplów z Siedlikowa –

10.10.2007

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

Natalia, Mateusz i àukasz.
Dzieci chĊtnie pomagają
w wykopkach swym rodzicom, a znalezienie takich
okazów sprawia im szczególną radoĞü.
(K)

Pr zedszkole to nie t ylko
zakáad pracy, ale pr zede
wszystkim miejsce spotkania, nawiązy wania pr zyjaĨni…” - mówiáa dyrek tor
Maágor zata CieĞla. Wspo mniaáa teĪ swe popr zedniczki kierujące tą placówką
– AleksandrĊ Nowakowską
i BoĪenĊ Pomykaá Ċ. Byá y
równieĪ
podziĊkowania
kierowane do wspó ápracowników, zaĞ pracujące w
t ym pr zedszkolu od same go początku panie: Kr yst yna Bur y i Maria Mar zyĔska
obdarowane zostaá y dyplo mami.
Ref leksjami pr ze platanymi wspomnieniem
tamtego dnia spr zed 25 lat
dzieli á siĊ z uczestnikami
uroczystoĞci inspek tor Jó zef StagraczyĔski – inicjator
budow y pr zedszkola. Ale,
jak podkreĞliá, powstaáo

ono dziĊki duĪemu wsparciu ostr zeszowskich zakáadów pracy. Twórcom placówki
dziĊkowaá tak Īe inspek tor
Marian Wichnowski. Nie
zabrakáo s áów gratulacji i
Ī yczeĔ od wicestarost y Z .
Witkowskiej i wáadz miasta
z pr zewodniczącym Rady
E. Skr zypkiem i wiceburmistr zem M. Witkiem. Na
s áowach siĊ nie skoĔczyáo –
byá y tak Īe pe áne worki pre zentów dla najm áodszych
bohaterów spotkania.
K.J.

26 wrzeĞnia 2007 r.
w Publicznym Przedszkolu
w
Mikstacie
odbyáy siĊ doĪynki.
W obrzĊdach tych co
roku uczestniczy caáa
spoáecznoĞü
przedszkolna. Gospodarza-

przyĞpiewki, taĔce i
hulanki. A po zabawie
dzieci mogáy skosztowaü ciasta i rogalików
upieczonych przez rodziców.
W piĊkne niedzielne popoáudnie - 30

mi doĪynek byli „starszacy” wraz ze swoimi
paniami: K. Sobczak
i E. Wietecką. Natomiast starostami byli:
dyrektor
przedszkola E. BiegaĔska i burmistrz Miasta i Gminy
Mikstat
B.
Maáecki.
To na ich rĊce dzieci

wrzeĞnia, swoje popisy doĪynkowe dzieci
zaprezentowaáy swoim rodzicom i licznie
przybyáym mieszkaĔcom miasta.

skáadaáy chleb wypieczony z tegorocznej mąki, doĪynkowe wieĔce z
káosów zbóĪ i polnych kwiatów oraz
dary sadu i ogrodu. „Starszacy” w
swym
programie
zaprezentowali
obrzĊd związany
ze zbiorem plonów
oraz inscenizacjĊ
dotyczącą wypieku chleba. Jak na
prawdziwe doĪynki przystaáo, byáy

E. Wietecka
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Nadaj nazwy rysunkom i wpisz je do
diagramu. Rozwiązanie powstanie z ponumerowanych pól- czekamy na nie do
19 paĨdziernika. Na kartkĊ pocztową,
oprócz rozwiązania naklej obrazek z nr
1. Zadanie przeznaczone dla dzieci do
lat 12.
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Rozwiązanie

1

Za prawidáowe rozwiązanie zadania
z nr. 37. – hasáo: KAPUSTA, CEBULA,
JABàKO; nagrodĊ wylosowaáa Julia
Przybylska z Ostrzeszowa. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody!
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