„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” w Mikstacie
Już po raz ósmy 5 maja 2010r. w
Szkole Podstawowej w Mikstacie wspaniale radzili sobie uczniowie klas trzecich
szkół podstawowych naszego powiatu
w VIII Powiatowym Konkursie Wiedzy i
Umiejętności Szkolnych „Sobieradzik”
2010.
„Sobieradzik” to konkurs, w którym
dzieci mogą wykazać się wiedzą ogólną,
inwencją twórczą, muzykalnością, umiejętnością radzenia sobie w różnych, w tym
również w niecodziennych sytuacjach.
Po etapie gminnym konkursu do etapu
powiatowego zakwalifikowały się następujące drużyny: SP w Bobrownikach
(opiekun p. E. Jędrzejewska), reprezentująca miasto i gminę Grabów; SP
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w Kraszewicach (opiekun p. H. Szmaj)
– reprezentująca gminę Kraszewice; SP
w Doruchowie (opiekun p. L. Pawlak)
– reprezentująca gminę Doruchów; SP

I miejsce

J

w Salamonach (opiekun p. D. Świtała)
– reprezentująca gminę Czajków; SP w
Mikstacie (opiekun p. D. Mazurkiewicz) –
reprezentująca miasto i gminę Mikstat; SP
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w Olszynie (opiekun p. I. Białek) i SP nr
2 w Ostrzeszowie (opiekun p. M. Kucharczyk) – reprezentowały miasto i gminę
Ostrzeszów; SP w Parzynowie (opiekun
p. B. Śliwińska Piórek) – reprezentowała
gminę Kobyla Góra.
Otwarcia konkursu dokonał Burmistrz
MiG Mikstat p. B. Małecki wraz z dyr.
szkoły p. Z. Szlachcicem. Burmistrz cieszył się, że tak wielu uczniów odwiedziło
nasze miasteczko i wzięło udział w konkursie, życzył wszystkim powodzenia w
zmaganiach konkursowych i wspaniałej
zabawy.
Zadania konkursowe dotyczyły różnorodnej wiedzy np. historycznej, przyrodniczej, znajomości przysłów. Uczestnicy
musieli wykazać się również dobrą znajo-
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mością tabliczki mnożenia, umiejętnością
obliczania kosztów wycieczki. W konkurencji plastycznej wykazali się inwencją
twórczą – z okazji roku chopinowskiego,
słuchając utworów wielkiego kompozytora, mieli zaprojektować okładkę płyty
z utworami Chopina i zaprezentować
postać naszego rodaka.

II miejsce

Ostrzeszowie;
III miejsce: M. Sulgan, N. Mituła, M.
Pijanka – SP w Kraszewicach.
Wszystkie drużyny otrzymały cenne
nagrody.
Na pożegnanie p. starosta L. Janicki
podziękował dzieciom za udział w konkursie, organizatorom za umożliwienie

III miejsce
W oczekiwaniu na werdykt, uczestnicy
tegorocznej edycji konkursu „Sobieradzik”, mogli poznać się lepiej, wymienić
opinie o zadaniach konkursowych przy
grillu w parafialnym parku imienia św.
Rocha.
W konkursie wygrali wszyscy, gdyż
wszyscy zawodnicy wykazali się dużą
wiedzą i umiejętnościami. Dużo pracy
miało jury w składzie: przew. dyr. Z.
Szlachcic, oraz panie: B. Zaremba, B.
Ilska, J. Sztukowska, gdyż drużyny były
wspaniale przygotowane. Zwycięzcami
zostali:
I miejsce: B. Mierniczak, Z. Gorzelanna, M. Pinkowska – SP w Olszynie;
II miejsce: M.
Grabarczyk,
M.
Puchała, P. Topolski – SP nr 2 w

spotkania się reprezentantów wielu szkół
naszego powiatu.
Organizatorki konkursu: B. Ilska, M.
Szczepaniak, J. Sztukowska, T. Torba serdecznie dziękują sponsorom: Starostwu
Powiatowemu, Burmistrzowi MiG Mikstat,
Radzie Rodziców przy SP w Mikstacie,
Spółdzielni Uczniowskiej „Miś” przy SP w
Mikstacie, wydawnictwu „Nowa Era”, AD
Invest-Projekt D. Strzelczak, I. M. Aksamskim AMI Mikstat, proboszczowi parafii
Mikstat ks. K. Ordziniakowi i rodzicom za
pomoc w organizacji konkursu.
Już dziś zapraszamy wszystkie szkoły
powiatu ostrzeszowskiego do wzięcia
udziału w następnej – IX edycji konkursu
„Sobieradzik”.
M. Szczepaniak

Brawo, Przedszkole nr 1!

16 maja w kinoteatrze „Piast” dzieci z Przedszkola nr 1
przedstawiły bajkę słowno- muzyczną pt. „Królewna Śnieżka
i siedmiu krasnoludków”.
Coroczne wystawienie bajki przez dzieci dla rodziców i
społeczności Ostrzeszowa to już tradycja tego przedszkola.
Główną rolę w przedstawieniu zagrała Wiktoria Kidziak.
Bajkę wyreżyserowała i przygotowała dzieci p. Kamila Zadka.
Pomagały jej nauczycielki z przedszkola. W przedstawieniu
brało udział 35–cioro dzieci z najstarszych grup „Smerfy” i
„Pszczółki”. Przedstawieniu towarzyszyła, bardzo dobrze
dobrana, muzyka klasyczna i współczesna, przy której akto-

Rozwiązanie
Znajdź 15 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 27 maja br. Zadanie dla dzieci do lat 12.

19.05.2010

Za rozwiązanie zadania z nr. 17. – znalezienie różnic w
dwóch na pozór identycznych obrazkach – nagrodę otrzymuje Natalia Frąszczak z Ostrzeszowa. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody.
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rzy tańczyli i odgrywali swoje role. Efektem dobrej współpracy
nauczycieli z rodzicami było przygotowanie barwnej dekoracji
i strojów, w których występowali mali artyści. Bardzo licznie
zgromadzona publiczność nagrodziła małych aktorów owacjami i gromkimi brawami. Nic dziwnego, przedstawienie było
naprawdę ładne. Gratulujemy!

(emes)

