14

16.06.2010

„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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B A J KOW E Z A B AW Y Z E S ŁOW E M
PINOKIO od rana humor ma doskonały.
Na drewnianych nóżkach pracuje.
Przez świat wielki wędruje.
Idzie polem, idzie lasem,
Słońce i deszcz spotka czasem.
Czapkę ma na głowie,
A gdy kłamstwo powie,
Nosek jego drewniany
Zostaje wydłużany.
7 czerwca br. w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Biskupicach Zabarycznych odbyła się VII
edycja MAŁEJ OLIMPIADY JĘZYKOWEJ,
pod hasłem: „Pinokia odwaga w byciu
dzielnym pomaga”. W tegorocznym
spotkaniu, oprócz gospodarzy udział
wzięły dzieci z Przedszkola w Miksta-

cie, Kraszewicach, z Przedszkola nr 1
oraz z Przedszkola Sióstr Nazaretanek.
w Ostrzeszowie.
Celem olimpiady jest rozbudzanie
zainteresowań dzieci językiem ojczystym, poznanie gwary wielkopolskiej,
europejskiej literatury dziecięcej oraz
integracja
środowiska
szkolnego
z przedszkolnym.
Uczestnicy olimpiady, w towarzystwie
Pinokia, z dużym zaangażowaniem prezentowali swoje umiejętności w pięciu
zabawach. Zabawy polegały na przedstawieniu siebie oraz swojego zespołu,
rozwiązaniu zagadek słuchowych,
szarad obrazkowo - wyrazowych, opowiedzeniu wybranej przygody, a także
wykonaniu pracy plastycznej. Oprawę

CYRKOWA ŚRODA
muzyczną stanowił utwór: „Ucz, ucz się
polskiego”. Nasz dzielny, mały Pinokio,
w osobie Kasi Uścinowicz, przeniósł nas
w krainę baśni w piosence: „Baśń i bajka
nie zna granic, w sercach dzieci ma swój
dom”. Pinokio chętnie nagradzał rywalizujących punktami. Najwięcej emocji
wzbudził występ zespołu SP z Biskupic Zabarycznych. Dzieci w barwnych
strojach wspaniale wcieliły się w role,
prezentując pokaz multimedialny. Dzięki
temu zdobyły wyróżnienie. Wśród

9.06.2010r. mieliśmy okazję obejrzeć przedstawienie najbardziej znanego w Polsce cyrku.
„Cyrk Korona” już od 1993 roku prezentuje co rok nowe przedstawienie,
odwiedzając ponad 200 miast i przejeżdżając 10 tysięcy kilometrów rocznie.
Obecnie, jako największy cyrk w Polsce, współpracuje z najlepszymi artystami, wykonawcami, choreografami
i reżyserami z Polski, ze świata, aby
przedstawiać program na najwyższym
poziomie. Zawsze na pierwszym miejscu stawia zadowolenie widza i dobro
zwierząt.
Od 2009 roku „Cyrk Korona” to
jedyny cyrk polski, który jest członkiem zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Cyrków ECA (European Circus
Association).
Nic więc dziwnego, że sporo osób
zdecydowało się spędzić w cyrku środowe popołudnie. Sądząc po wypowiedziach (zwłaszcza dzieci) – warto
było. Wszystkie wyrażały pozytywne
opinie – niektóre z nich zamieszczamy. Rodzice też twierdzili, że pokaz
robił dobre wrażenie, zwierzęta były
zadbane, a atmosfera sympatyczna.
Ssnake i Saszka pewnie robili największe wrażenie na dorosłych odbiorcach.
Imponujące jest też tempo rozkładania
i składania namiotu cyrkowego. Aż
trudno było uwierzyć, że tak ogromny
namiot może zniknąć pół godziny po
przedstawieniu.

zespołów przedszkolnych wyróżnienie
otrzymały dzieci z Przedszkola Sióstr
Nazaretanek. Za rok czeka nas wspaniała zabawa w Ostrzeszowie.
Występy wszystkich dzieci zostały
nagrodzone gromkimi, zasłużonymi
brawami.
Tradycyjnie uczestnicy otrzymali okolicznościowe plakietki, dyplomy oraz
cenne nagrody książkowe. Sponsorami nagród byli: Starostwo Powiatowe
w Ostrzeszowie, SP Biskupice Zab., Bank

Spółdzielczy Lututów oddz. Mikstat oraz
wydawnictwo WSiP. Słodki poczęstunek ufundowała Rada Rodziców szkoły,
która była gospodarzem spotkania.
Wszystkim uczestniczącym w przygotowaniach, inicjatorce olimpiady p.
Bożenie Dittfeld, komisji - nauczycielom, opiekunom zespołów, rodzicom,
składamy gorące podziękowania.

D. Kołodziej
fot. A. Giemza

Wiktoria, 4 lata – Podobało mi się, jak
ludzie robili sztuczki baletnicze. I jeszcze zebra. Jestem bardzo zadowolona.
Już kiedyś byłam w cyrku i chciałabym
jeszcze przyjść.
Dawid, 4 lata – Już kiedyś byłem
w cyrku, a dzisiaj najbardziej podobał
mi się clown i wszystkie zwierzęta.

AJ

Julia, 4 lata –
Ten cyrk podobał
mi się bardziej
niż poprzedni.
Najlepsze były
konie, małpki
i clowni. Chciałabym jeszcze
przyjść do cyrku.

Rozlosowaliśmy prezenty dla naszych małych czytelników
Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom, które wzięły
udział w naszej zabawie z okazji Dnia Dziecka. Wpłynęło bardzo dużo kartek z naklejonymi obrazkami, wybranych przez
Was upominków. Spośród nich wylosowaliśmy „szczęśliwą
dwudziestkę”. Są to:
Mateusz Wróbel
Roksana Fluder
Robert Sroczyński
Oliwia Kaźmierczak
Marcel Kukuła
Maja Pinkowska
Mateusz Kosidło
Katarzyna Gorowij
Michał Margas
Patryk Żmuda

z Kotłowa
z Parzynowa
z Korpys
z Ostrzeszowa
z Komorowa
z Ostrzeszowa
z Doruchowa
z Mikstatu
z Doruchowa
z Wrzosów

– prezent nr 1
– prezent nr 2
– prezent nr 3
– prezent nr 4
– prezent nr 5
– prezent nr 6
– prezent nr 7
– prezent nr 8
– prezent nr 9
– prezent nr 10

Kamil Sroczyński
Michał Pankalla
Marcin Solarek
Nikodem Talaga
Wiktoria Wysota
Maksymilian Nasiadek
Natalia Brylak
Marcelina Wysota
Julita Olejniczak
Szymon Stajszczyk

z Korpys
z Ostrzeszowa
z Ostrzeszowa
z Bledzianowa
z Oświecimia
z Ostrzeszowa
z Olszyny
z Oświecimia
z Kotowskiego
z Ostrzeszowa

– prezent nr 11
– prezent nr 12
– prezent nr 13
– prezent nr 14
– prezent nr 15
– prezent nr 16
– prezent nr 17
– prezent nr 18
– prezent nr 19
– prezent nr 20

Gratulujemy i zapraszamy do redakcji po odbiór prezentów.
Dzieci, którym tym razem szczęście nie dopisało, zapraszamy do redakcji po czekoladkę oraz do udziału w naszych
kolejnych konkursach.

SALA ZABAW DLA DZIECI

" BAJ KO L A N D"

Na rozwiązanie zadania czekamy do 24 czerwca – na kartce pocztowej napisz hasło i naklej rysunek słupa z plakatami. Zadanie
jest przeznaczone dla dzieci do lat 13. Pochodzi z książki „Łamigłówki na cały rok” wydawnictwa Aksjomat.

red.

