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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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D Z I E C I
Zuzia

To my,
Wasze dzieci

Ania

Miłosny zawód
Przyszedł lisek do borsuka.
Czego pan tu u mnie szuka?
Och, nie gniewaj się, kolego,
Dziś spotkało mnie coś złego,
Więc przyszedłem tu po radę Dam ci za to czekoladę
Albo ciastek dwa kartony
I dorzucę trzy batony.
Myśli sobie borsuk skrycie:
- To dopiero będzie życie!
Propozycja jest kuszącaBędę jadł i jadł bez końca!
Mówi borsuk więc do niego:
- Nie martw się już mój kolego.
Propozycję twą przyjmuję,
zaraz pomóc ci spróbuję.
Powiedz szybko, co się stało,
Co się dzisiaj z tobą działo?

A więc dobrze - powiem ci,
Tylko, proszę, doradź mi!
Zakochałem się w lisicy Każdy wie to w okolicy...
W końcu więc postanowiłem
I się dzisiaj oświadczyłem.
Ale ona powiedziała,
Że innego pokochała!
Co ja biedny zrobić mam Nie poradzę sobie sam!...
- Ja w tej sprawie nic nie mogę
i dzisiaj ci nie pomogę.
Miłość musi być dwustronnaTy ją kochasz, ciebie ona.
Prawda taka, mój kolego,
Ona woli mieć innego.
Nie załamuj się, kochanyTaki los ci dziś pisany.
Kinga Tekieli

Karolinka

W przyszłość z wierszami i medycyną
Przedstawiamy autorkę wierszy dla dzieci – Kingę Tekieli
Kinga ma 14 lat, mieszka w Oświecimiu, od września zacznie naukę w II klasie Gimnazjum w Doruchowie. Jak mówi
jej nauczycielka języka polskiego ze
Szkoły Podstawowej w Morawinie, Kinga
zawsze należała do najlepszych uczennic, a na zakończenie szkoły podstawowej miała szóstkę z polskiego. Lubi się
uczyć, szczególnie właśnie ojczystego
języka, choć swoje dorosłe życie planuje związać z medycyną, która też należy
do jej pasji. Najchętniej widziałaby siebie
w roli pediatry lub chirurga. Zapytana,
czy czuje w sobie siłę, by sprostać takim trudnym profesjom, odpowiedziała
bez wahania, że tak. Kinga lubi też sport
i czynnie go uprawia. Na pierwszym
miejscu stawia siatkówkę, potem wymienia piłkę nożną, koszykówkę, tenis.
Reprezentuje swoje gimnazjum w wielu
dyscyplinach sportowych.
Do jej ulubionych zajęć należy również: czytanie książek, szczególnie przygodowych, spacery, oraz… wysyłanie
sms-ów, za pomocą których kontaktuje się z tymi przyjaciółmi i znajomymi,
z którymi akurat nie może spotkać się
osobiście.
Wielką radość sprawia Kindze pisanie
wierszy dla dzieci. Robi to łatwością i
swobodą. Wiersze powstają wszędzie
– w lesie, w domu, w kolejce, w przychodni lekarskiej, w czasie zakupów.

BORSUK
Meles meles

Czy wiecie, że…
Borsuk jest największym przedstawicielem rodziny łasicowatych. Zamieszkuje lasy całej strefy umiarkowanej
Europy. Występuje zarówno w górach,
jak i na niżu, nigdzie nie jest liczny, ale
wszędzie spotykany.

Występowanie
Borsuk występuje w lasach, przeważnie na słonecznych stokach pokrytych
lasem pagórków w pobliżu pól, czasem
nawet na niezalesionych skłonach w
środku pól. Należy do zwierząt nieufnych, prowadzi samotny tryb życia.
Chód ma ociężały. Dzień spędza w norze, jedynie w bardzo spokojnych lasach
opuszcza norę już po południu.
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 31 sierpnia.

Rozwiązanie
Za prawidłowe rozwiązanie zadania z nr. 30. – wskazanie różnic w dwóch na
pozór identycznych obrazkach – nagrodę wylosował Jakub Gonera z Doruchowa.
Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody!

(red.)

Wygląd
Długość ciała borsuka wynosi od 80
do 100 cm, w tym ciało bez ogona 65 do
80 cm, a ogon od 15-20 cm. Wysokość
w barku wynosi od 30 cm, masa ciała od
10 do 20 kg.
Ciało borsuka jest niezgrabne, krępe,
głowa długa z małymi oczami i uszami
oraz z wydłużonym i szpiczastym pyskiem. Szyja gruba, ogon i pięciopal-

W głowie rodzi się pomysł, potem już
tylko realizacja, która jest tak prosta, że
„właściwie nie warto o niej mówić, po
prostu dobieram rymy dokładne, parzyste, a wiersze układają się same”. Tę
zdolność zgrabnego rymowania odkryła
Kinga w sobie ok. 1, 5 roku temu. Ułożyła wtedy, razem z siostrą i przyjaciółką
pierwszy, krótki wierszyk. Potem szło
już jak z płatka. Kiedy swoją twórczość
przedstawiła rodzicom, oni nie chcieli
uwierzyć, że napisała to samodzielnie.
Dla sprawdzenia tata zażyczył sobie, by
córka napisała wierszyk o nim. Kinga
wyszła do swego pokoju, a po chwili rodzice z niedowierzaniem czytali „dzieło”
o tatusiu - strażaku. Jako ciekawostkę
należy dodać, że Kinga zapisuje swoje
wiersze w telefonie komórkowym, a dopiero potem przenosi je do komputera.
W ogóle „komórka” spełnia w jej życiu
dość ważną rolę, trudno byłoby jej się
bez niej obyć.
Jej idolem jest reprezentant Polski w
piłce siatkowej Mariusz Wlazły, z którym chciałaby się spotkać „na żywo”.
Na drugim miejscu wymienia spotkanie
z autorką „Harrego Pottera” Joanne K.
Rowling.
Na łamach „Czasu”, na stronie dla
dzieci opublikowaliśmy do tej pory 8
wierszyków Kingi. Z naszych rozmów z
małymi czytelnikami wynika, że wszystczaste nogi są krótkie. Przednie łapy są
zaopatrzone w silne pazury, podeszwy
nieowłosione. Okrywa ciała – suknia,
jest gęsta i sztywna, umaszczenie na
bokach białoszare z domieszką czerni,
na brzuchu i nogach czarne. Głowa biała
z dwoma czarnymi podłużnymi pasami
biegnącymi od pyska przez oczy i białoobrzeżone uszy aż do szyi.

Odżywianie
Borsuk jest wszystkożerny, zjada korzenie, bukiew, żołędzie, spadłe owoce,
grzyby, jagody, a także ślimaki, owady,
myszy, krety, żaby, węże (w tym i żmiję zygzakowatą), jaja i pisklęta ptaków
gniazdujących na ziemi, młode króliki i
zające, nie gardzi także padliną.

Mieszkanie
Nora borsuka jest zawsze czysto
utrzymana, leży w ustronnym miejscu,
czasami wykopana jest przez samego
borsuka, czasami zaś borsuki zasiedlają
inne wcześniej wykopane nory, np. lisie.
Norę stanowi system korytarzy rozległy
często na 20-30 metrów, z wejściem
głównym, kilkoma wyjściami zapasowymi, otworami wentylacyjnymi oraz leżącą od 2 do nawet 5 metrów pod ziemią
przestronną komorą i z osobną jamą, w
której borsuk zagrzebuje odchody.

Ciekawostki
- Borsuk na ogół ma łagodne usposo-

kie bardzo się podobają. Być może w
przyszłości uda się Kindze wydać książeczkę dla dzieci, czego jej z całego serca życzymy.

(ja)
Za naszym pośrednictwem Kinga pozdrawia koleżanki, kolegów, rodziców,
obie babcie, ciocię, która dopiero co
wstąpiła w związek małżeński, wujka
oraz wszystkich, którzy są jej bliscy i
pomogli jej w rozwijaniu umiejętności,
szczególnie p. Alicję Jeżewską – polonistkę z podstawówki.
bienie, ale jeśli jest ranny, potrafi atakować nawet człowieka.
- Ze względu na to, iż borsuk niszczy
pewne ilości myszy oraz zjada owady
i ich larwy i poczwarki, odgrywa pewną rolę w ochronie lasu.
- Bardzo młode borsuki chowane przez
człowieka są bardzo ufne i łatwo się
przywiązują, tymczasem złapane
osobniki starsze nie dają się oswoić
w żaden sposób.
- Obecność borsuka w łowisku łatwo
poznać po charakterystycznych lejkowatych dołkach w pobliżu spróchniałych pniaków, borsuk kopie je w
poszukiwaniu owadów.
Borsuk żyje od 10-12, a nawet 15 lat,
ma bardzo cenne futro, a przede wszystkim długie włosy z jego ogona służą do
wyrobu doskonałych pędzli.
Ze strony: http://www.wolinpn.pl/
html/przyroda/fauna/ssaki/monografie/
borsuk/ogolnie.htm

