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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.
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A ta szkoła kolorowa...
Ucichł gwar. Cisza i spokój zapanowały na szkolnych korytarzach.
Tylko ze ścian, okien i półek patrzą
rysunki i wszelkie wytwory dziecięcej wyobraźni. To uczniowie kl.
I – III Szkoły Podstawowej w Siedlikowie, uczestniczący w zajęciach
kółka plastycznego, stworzyli ich
tak wiele. Dlaczego z taką chęcią
i niecierpliwością oczekiwali poniedziałkowych spotkań? Po prostu
dlatego, że p. Dorota Surowiec
prowadziła je ciekawie, było miło
i wesoło. Dzieci malowały różnymi
technikami, wykonywały prace
z różnych materiałów. Znosiły
patyki, ciekawe okazy gałęzi, kasztany, szyszki, wszystko, co można
znaleźć w przyrodzie. Na zajęciach
kleiły, wycinały, lepiły, malowały
itp. Jakże ciekawe były aniołki,
baranki, zajączki i inne postacie,
które mali artyści wykonywali z
samodzielnie zrobionej masy solnej. Wiele z nich znalazło się w
domach na świątecznych stołach.
Trzeba było zobaczyć, jak uczestniczący w zajęciach rozrabiali
glinę, a potem lepili z niej różne
zwierzęta i ładnie je malowali.
Kółko plastyczne ma swój
kącik, w którym są wystawki ciekawych prac. Uczniowie chętnie
malowali przy sztalugach, czuli
się wtedy jak prawdziwi malarze.
Dzieci z kółka brały również udział
w wielu konkursach, zdobywając
nagrody i wyróżnienia. Ostatnim
konkursem były ilustracje bajek M.
Konopnickiej.
Każdy uczestnik zajęć ma w

osobą jest opiekunka kółka, która
potrafiła ciekawie, inspirująco, z
pasją, w sposób atrakcyjny prowadzić zajęcia.
Oby i w przyszłym roku szkolnym znalazły się w oświacie pieniądze na tego rodzaju dodatkowe
zajęcia.
W tej szkole nie tylko jest tak
kolorowo dzięki małym „plastusiom”. Na zajęciach lekcyjnych kl.
0 – III uczniowie wykonywali również dużo prac, które upiększają
korytarze i sale lekcyjne. W ostatnich dniach można było oglądać
wystawkę kl. I „Cztery pory roku”.
Prace uczniów z poszczególnych
klas, niezależnie od kółka plastycznego, brały udział w wielu
konkursach, zdobywając również
nagrody.
Aż miło wejść do tak kolorowej
szkoły, w której nie ma pustych
ścian. (mm)

domu wystawki swoich prac,
ponieważ w szkole się nie mieszczą. Zajęcia odbywały się w jednej
z sal lekcyjnych, która na 2 godziny
w tygodniu zamieniała się w pracownię plastyczną.
Na zajęcia przychodzili: z kl.
I - Julita Berlik, Miłosz Gąsiorek,
Samanta Jakubowska, Julianna
Mądra, Katarzyna Panek; z kl. II
- Jakub Cempel, Nikola Cempel,
Wiktoria Cempel; z kl. III - Patrycja
Berlik, Dominika Chlasta, Milena
Jakubowska, Eryk Kowal, Kamil
Nowak, Roksana Szczypek, Kamil
Szymański, Andżelika Rachwalska.
Najważniejsze jest to, że dzieci
miały szansę na tego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych realizować
swoje marzenia, rozwijać zdolności manualne, wyrabiać poczucie
estetyki i wrażliwości na otaczający
świat. Mogły kształtować własną,
plastyczną wizję świata. Ważną

Oliwia

Wiktoria

Ida

R

O

Z

W

I

Ą

Ż

Jakie zawody wykonują te zwierzęta?
Odgadnięte nazwy wpisz w kratki. Litery z oznaczonych pól, czytane kolejno, utworzą rozwiązanie.

Album z naklejkami - Zwierzęta
prehistoryczne
Agnieszka Bator
Seria albumów przeznaczona dla miłośników
zwierząt. W książeczkach dzieci znajdą duże arkusze naklejek ze starannie dobranymi fotografiami
zwierząt i ilustracjami niezwykłych stworzeń prehistorycznych. Zebrane ciekawostki oraz zabawa
z naklejkami z pewnością zainteresują młodych
czytelników.
W serii znajdują się cztery tytuły.
„Zwierzęta prehistoryczne” – łamigłówki i ciekawostki o dinozaurach i
innych zwierzętach prehistorycznych.
ISBN: 978-83-7118-948-7
Format: A4, s. 8, + wkładka z naklejkami A4, ilustracje barwne
Rok wydania: 2010
cena 3,90zł

Na rozwiązanie zadania czekamy do 5 sierpnia – na kartce pocztowej napisz hasło oraz naklej rysunek sowy. Zadanie jest
przeznaczone dla dzieci do lat 12. Pochodzi z książki „Łamigłówki na cały rok” wydawnictwa Aksjomat.
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