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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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PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
W PRZEDSZKOLU W DORUCHOWIE
18 listopada w Publicznym Przedszkolu w Doruchowie, w grupie Biedronek, odbyło się pasowanie na
przedszkolaka. Był to szczególny
dzień dla dzieci, które we wrześniu po
raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola, oraz ich pierwszy publiczny
występ przed licznie zgromadzoną
publicznością - rodzicami.
Podczas
uroczystości
dzieci
z grupy maluszków zaprezentowały
swoje umiejętności, zdobyte podczas
pobytu w przedszkolu. Dzielnie zmagały się z zadaniami, które przygotowała dla nich Pani Magda: śpiewały
piosenki, recytowały wierszyki, również zatańczyły.
Po zakończonej części artystycznej
pani dyrektor dokonała uroczystego
pasowania.
Na pamiątkę każde dziecko otrzymało dyplom i róg obfitości. Prezenty dla przedszkolaków sfinansowali
i przygotowali rodzice. Po części artystycznej na wszystkich czekał przepyszny tort, oczywiście z biedronkami.

W imieniu dzieci składam serdeczne
podziękowanie Rodzicom za ufundowanie i przygotowanie upominków.
Wychowawczyni Magda

GOTOWANIE NA DYWANIE W FILIŻANCE
W kawiarni Filiżanka odbyły się
kolejne warsztaty z gotowania dla
dzieci. Podczas warsztatów minikucharze pod opieką osoby
dorosłej poznają smaki
przypraw i składników
kuchni z różnych rejonów
świata oraz tworzą własne kompozycje smakowe. Dzieci uczą się używać narzędzi kuchennych
w bezpieczny sposób. Mają
również szansę robić to,
czego w domu im nie wolno.
W naszej kuchni gotowanie
z dziećmi jest zupełnie bez-
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Znajdź 14 szczegółów, którymi różnią
się te dwa obrazki. Na rysunku dolnym
zaznacz kółeczkiem miejsca, w których
znalazłeś różnice, wytnij go, naklej na
kartkę i przynieś lub przyślij do redakcji. Na rozwiązania czekamy do 19 grudnia br.
Zadanie dla dzieci do lat 12.

stresowe. Rozsypana mąka lub rozlane mleko to żaden kłopot!
(a)
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Andrzejki w Olszynie
Andrzejki to stara tradycja ludowa
przekazywana z pokolenia na pokolenie.
Według dawnych wierzeń dzień ten miał
magiczną moc, gdyż uchylał wrota do
nieznanej przyszłości. Tradycji należy
uczyć od najmłodszych lat, dlatego też
w SP w Olszynie dla uczniów klas I - III
zorganizowano andrzejki.
Klasa III z pomocą wychowawczyni i mamy jednego z uczniów pięknie ustroiła salę. Przy zgaszonym świetle lampiony i kolorowe lampki tworzyły
niepowtarzalny nastrój. W tej tajemni-

czej scenerii w rolę wróżbitów
wcielili się uczniowie klasy III,
którzy przy pomocy rekwizytów przepowiadali przyszłość. Wróżono ze szpilek,
kwiatów, szklanej kuli, pieniędzy, gwiazdek i karteczek.
Odkrywano kubki, szkatułki
i pudełka, gdzie ukryte były
przedmioty i napisy symbolizujące ożenek, sławę, bogactwo, przyszły zawód, podróże
czy spełnienie marzeń. Niektóre wróżby dzieci znajdowały ukryte w piernikach.
Fascynujące było poznanie
imienia przyszłego męża lub
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ROZWIĄZANIE
Za znalezienie różnic na dwóch,
pozornie identycznych obrazkach,
zamieszczonych w nr. 43., nagrodę
otrzymuje
Patrycja
Adamska
z Ostrzeszowa. Gratulujemy i zapraszamy do redakcji po odbiór nagrody.

Miękki, puszysty, czasami z łatką - 25
listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, a zarazem najlepszy
przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu - pluszowy miś.
Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat
bez pluszowego misia. Jest towarzyszem w świecie beztroskiej zabawy oraz
przyjacielem i powiernikiem największych sekretów i tajemnic. Czy święto
misia jest potrzebne? „Oczywiście, że
tak!” - odpowiadają zgodnie dzieci. By
uczcić ten wyjątkowy dzień, w Szkole

Dzień Misia
Podstawowej przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Ostrzeszowie zorganizowana została impreza pod
hasłem „Dzień Misia”. Cała społeczność
uczniowska przyniosła do szkoły swe
najukochańsze przytulanki, aby mogły
wspólnie uczestniczyć w obchodach
święta. Czas spotkania umiliły wspólne
śpiewy, tańce, konkursy z nagrodami
i zagadki, nie obyło się też bez tradycyjnej zabawy w „Starego niedźwie-

żony, o którym dowiadywano się, przebijając szpilką papierowe serca. Dużym
zainteresowaniem cieszyła się również
wróżba, w której kręcona butelka po
zatrzymaniu wskazywała napis, będący
zapowiedzią
przyszłych
zdarzeń.
Andrzejki nie mogły odbyć się także bez
przepowiedni związanej z „wychodzeniem butów za próg”. Później uczniowie przez ucho od klucza wylewali do
miski z wodą roztopiony wosk i wróżyli
z kształtu zastygłej masy.
Wróżby cieszyły się dużym zainteresowaniem, a uczniowie świetnie się
bawili.
Iwona Białek

dzia”. Dzieci popróbowały tradycyjnego
niedźwiedziego przysmaku, czyli miodu,
który serwowały towarzyszące nam
dwa sympatyczne misie (można było
zrobić sobie z nimi pamiątkową fotografię).
Na zakończenie spotkania odbyło się
wręczenie nagród za wcześniej wykonane prace plastyczne - „Portret mojego
misia”, prace te ozdobią szkolną gazetkę
ścienną.
Monika Pisulla

