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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.

CO S ŁYC H AĆ W S Z KO Ł AC H ?

Mundurkowa gala
Szkoáa Podstawowa
w PotaĞni

razie jednak na to siĊ nie zanosi. Wedáug pani B. Machuáy mundurki speániają swoje
zadanie i są dobrym pomysáem: „Uczniowie wyglądają
skromnie, a logo przypomina,

Mundurkowa gala
noszenie, tak jak we wszystkich szkoáach, moĪe mieü

Uczniowie ze Szkoáy Podstawowej w PotaĞni od 10
wrzeĞnia do
szkoáy przychodzą
w
jeansow ych
bezrĊkawnikach
z
logo szkoáy.
Kamizelka
dziewczynki
na pierwszy Klasa II
rzut oka wáaĞciwie
nie
do jakiej szkoáy uczeĔ chodzi,
róĪni siĊ od stroju cháopców, z choü to ma znaczenie gáówboku jednak wszyte ma maáe nie w mieĞcie.”
wpáyw na ocenĊ z zachogumki, które czynią kamizelkĊ
wania, zwáaszcza u uczniów
Gimnazjum
bardziej dopasowaną. Koszt
mających aspiracjĊ do oceny
mundurka to 40zá. Wyboru
w Mikstacie
wzorowej lub bardzo dobrej.
dokonywaáa Rada Rodziców
„Na ocenĊ wzorową uczeĔ,
wraz z panią dyrektor. Takie
Mundurek ucznia gimnamundurki zostaáy wybrane zjum w Mikstacie to prosta,
przede wszystkim ze wzglĊdu baweániana, granatowa kana praktycznoĞü oraz estety- mizelka z logo szkoáy. Strój
kĊ. „WczeĞniej ze strojem nie dziewcząt nie róĪni siĊ nibyáo Īadnego problemu, dzie- czym od stroju cháopca, jest
ci
do
uniwersalny
szko á y
i doĞü luĨny,
c h o pod kamizeldzi á y
kĊ uczniowie
ubrane
mogą zaáoskromĪyü
dowoln i e ,
ny strój. Ten
schludwzór, gáównie
i
nie ze wzglĊczysto.
du na prakTe r a z
t y c z n o Ğ ü , Ilona i Oskar w szkolnych mundurkach
w munáatwoĞü
w
d u r ut r z y m aniu
wĞród wielu róĪnych krytek a c h
oraz
cenĊ, riów, musi speániü takĪe i ten
c h o wybraáa Rada mówiący o tym, Īe nie wiĊcej
dzą teĪ
R o d z i c ó w . niĪ trzy razy w semestrze ma
bardzo
Koszt
zaku- prawo nie mieü mundurku, na
chĊtpu mundurka ocenĊ bardzo dobrą ten limit
n i e ,
to
wydatek wynosi piĊü. Brak mundurka
s y s - Kinga i Jakub z kl. V w mundurkach
–
30,20zá, nauczyciele muszą odnototema20% rodziców waü w dzienniku, jak do tej
tycznie,
o t r z y m a á o pory nie ma jednak Īadnych
nikt siĊ nie zapomina” – mówi doﬁnansowanie. Uczniowie takich wpisów.” – mówi p.
p. Barbara Machuáa – nauczy- stroje otrzymali w czerwcu, dyrektor Danuta KamiĔska.
cielka matematyki i przyrody. tak wiĊc juĪ 1 wrzeĞnia mo- – „WczeĞniej strój raczej teĪ
Konsekwencją nienoszenia gli je zaáoĪyü mundurek. Jak nie byá problemem, czasami
mundurka moĪe byü obniĪe- na razie nie ma problemów moĪe zdarzaáy siĊ przypadki
nie oceny z zachowania, na z noszeniem, ale jego nie- nie do koĔca traﬁonego ubio-

Z
Z ziemniakiem
ziemniakiem za
za pan
pan brat
brat
ĝwiĊto Pieczonego Ziemniaka w
Szkole Podstawowej w Mąkoszycach
Polska to kraj ziemniaczany.
Zbiory ziemniaków w naszym kraju
naleĪą do najwiĊkszych na Ğwiecie.
Choüby dlatego ziemniakom naleĪy
siĊ ĞwiĊto.
Jak co roku jesienią uczniowie
naszej szkoáy z zapaáem przystąpili
do organizowania „ĝwiĊta Pieczonego Ziemniaka”. Klasa IIIa i IIIb tegoroczną imprezĊ postanowiáy zorganizowaü 20 wrzeĞnia.
WybraliĞmy siĊ do poáoĪonego
wĞród lasów i malowniczych stawów
gospodarstwa
agroturystycznego
„Parcela”, którego wáaĞcicielami są

p. Anna i
Andrzej
Jakóbczakowie. Jest
to Ğwietne
miejsce
na spotkanie
integ r a c y j n e,
sáuĪące
poznawaniu tradycji
ludowej
związanej
z jesiennymi wykopkami ziemniaków.
Pomimo
cháodów, które
dawaáy siĊ we
znaki w ostatnich
dniach,
czwartkowy poranek przywitaá
nas sáonecznie
i ciepáo. Zabawa zaczĊáa siĊ
przy
piĊknej
pogodzie. Zgromadzone przy
ognisku dzieci
obejrzaáy krótki
program arty-

15

styczny na temat: Jak to siĊ staáo, Īe
ziemniak jest najwaĪniejszą roĞliną
jadalną Ğwiata? NastĊpnie upiekliĞmy kieábaski i, jak kaĪe tradycja,
wrzuciliĞmy do ogniska ziemniaki.
Wreszcie nadszedá czas na zabawy. DuĪy, poroĞniĊty trawą plac z
huĞtawkami, zjeĪdĪalnią, piĊknymi
altankami, hamakiem i boiskiem do
siatkówki staá siĊ prawdziwym rajem dla dzieciĊcych harców. ĝwiĊto
urozmaiciáy konkursy z ziemniakami
w roli gáównej. Dzieci „sadziáy” ziemniaki, rzucaáy ziemniakami do celu i
odpowiadaáy na pytania w ziemniaczanym quizie. Wszyscy uczestnicy
zawodów otrzymali sáodkie nagrody.

ru, to jednak byáo rzadkoĞcią.”
Przed wprowadzeniem mun-

„Najcenniejszym i
najtrwalszym podarunkiem, jaki moĪna
daü dziecku – jest
wyksztaácenie”.
Z okazji

Dnia Nauczyciela
Klasa 1c

durków wĞród rodziców zostaáa przeprowadzona anonimowa ankieta, wykazaáa ona,
Īe zdecydowana wiĊkszoĞü
jest za wprowadzeniem jednolitego stroju. „JeĪeli rodzice tego oczekiwali, rolą moją
byáo tylko wdroĪyü to w Īycie”
– mówi p. dyrektor.

wszystkim Nauczycielom Īyczymy duĪo
szczĊĞcia i radoĞci z
wykonywanej pracy,
sukcesów zawodo
wych i samych wzorowych uczniów.
redakcja „Czasu
Ostrzeszowskiego”

A. Skolarska

Nowy plac zabaw w Biskupicach

Pracy byáo duĪo...
kaĔców byá duĪy, ale brakowaáo Ğrodków
Rozpocząá siĊ nowy rok szkolny i dzieci powróciáy do klas. Rada rodziców przy
ﬁnansowych na pokrycie kosztów. WĞród
spoáeczników, w Radzie Rodziców są
Szkole Podstawowej w Biskupicach Zabarycznych
postawiáa
przed sobą
zadanie,
aby przed
tym wydarzeniem
odnowiü i
rozbudowaü plac
zabaw istniejący przy
szkole. Zapaá wĞród
r o d z i c ó w Rodzice pracowali, a dzieci juĪ robiáy babki z piasku…
oraz mieszprzedstawicielki Firmy Provident Polska.
Na uczniów czekaáa takĪe nieFirma ta promuje wolontariat pracowniczy
spodzianka. Byáo to spotkanie z myi dwa razy w roku organizuje program, w
Ğliwym z Koáa àowieckiego „Daniel”
którym wybiera najlepsze projekty skiep. Andrzejem Jakóbczakiem, wáaĞcirowane do spoáecznoĞci lokalnej. Dwie
cielem gospodarstwa, który pokazaá
panie z Biskupic Zabarycznych napisaáy
nam swoje trofea myĞliwskie oraz
projekt, który zostaá wybrany i w ten spoopowiedziaá wiele ciekawostek z Īycia
sób pozyskaáy sponsora swojego proleĞnych zwierząt. Uczniowie zadawali
jektu. Jako wspóápracownice Provident
pytania i obserwowali przyrodĊ przez
Polska zorganizowaáy przeprowadzenie
lornetkĊ. Mogli nawet dotknąü prawtego projektu, biorąc czynny udziaá w pradziwej broni myĞliwskiej, co byáo duĪą
cach wykonawczych. Projekt obejmowaá
atrakcją, szczególnie dla cháopców.
odnowienie starego placu zabaw oraz zaPrzy wesoáej zabawie dochodziá
kupienie nowej Ğlizgawki i zieleni. Przeddo nas zapach pieczonych ziemniastawicielki przeliczaáy kaĪdą záotówkĊ i
ków, które przypominaáy o swoim
zaangaĪowaáy do pomocy mieszkaĔców
ĞwiĊcie. Z wielkim apetytem dzieci
wsi oraz pozyskaáy w darowiĨnie matezjadáy pyszne „pieczonki”.
riaá na drewniane elementy placu zabaw.
Nie zauwaĪyliĞmy nawet, jak czas
Udaáo siĊ zrobiü caákiem nowy plac przewycieczki dobiegá koĔca. BĊdziemy
znaczony dla maluchów, postawiü áawki i
dáugo wspominaü ten dzieĔ. JuĪ teraz
stóá dla mam pilnujących swoich pociech,
wszyscy pragniemy przyjechaü tu za
posadziü krzewy ozdobne. Stary plac
rok.
zabaw zostaá odnowiony. DziĊki pomocy
Serdecznie dziĊkujemy PaĔstwu
wszystkich mieszkaĔców udaáo siĊ wykoAnnie i Andrzejowi Jakóbczakom oraz
naü wiĊcej niĪ obejmowaá projekt. PrzejeĪwszystkim Rodzicom za pomoc w ordĪając obok tego placu, moĪna zobaczyü
ganizacji uroczystoĞci.
bawiące siĊ tam dzieci. Ich radoĞü mówi,
Īe pieniądze i wysiáek zostaáy dobrze uloDanuta Bator
kowane.
Alicja Karczewska
(a)

