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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.

Katechizm młodego Polaka –
naucz się na pamięć

Konkurs
11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

Wiersz Władysława Bełzy przez lata wskazywał drogę młodym Polakom,
uczył ich patriotyzmu, czyli miłości do ojczyzny. W prawdziwie polskim
domu nie było dziecka, które nie znałoby tego wiersza. Dziś na pewno także
wielu rodziców i nauczycieli uczy was tego „katechizmu” polskiego. Jeśli
chcielibyście pochwalić się, że także umiecie go na pamięć, przyjdźcie do
redakcji. Każde dziecko (do 12 lat), które powie wierszyk Bełzy z pamięci,
otrzyma ładną nagrodę. Zapraszamy do dnia 14 listopada w godzinach
pracy redakcji.

W związku z przypadającym w niedzielę Świętem Niepodległości zapraszamy starsze
dzieci (od 7 do 15 lat) do wzięcia udziału w konkursie patriotycznym. Aby wziąć udział w
losowaniu nagród, prosimy o udzielenie odpowiedzi na zamieszczone poniżej pytania. Na
odpowiedzi na kartkach pocztowych, z wyciętym z gazety i naklejonym obrazkiem flagi
,czekamy do 16 listopada.
PYTANIA KONKURSOWE
1. Podaj pełną nazwę naszej ojczyzny.
2. Kiedy Polska odzyskała niepodległość (dokładna data)?
3. Kiedy i gdzie powstał nasz hymn narodowy?
4. W którą stronę ma zwróconą głowę orzeł na godle Polski?
5. Kto jest autorem słów hymnu, a kto napisał melodię?
6. Z jakimi krajami graniczy Polska? (podaj trzy).
7. Na ile województw podzielona jest Polska?
8. W jakim województwie leży powiat ostrzeszowski?
9. Wymień wszystkie gminy naszego powiatu.
10.Wymień 3 zabytki związane z przeszłością Polski, znajdujące się na terenie
naszego powiatu.

KATECHIZM MŁODEGO POLAKA
- Kto ty jesteś?
- Polak mały.
- Jaki znak twój?
- Orzeł biały.
- Gdzie ty mieszkasz?
- Między swemi.
- W jakim kraju?
- W polskiej ziemi.
- Czym ta ziemia?
- Mą ojczyzną.
- Czym zdobyta?
- Krwią i blizną.
- Czy ją kochasz?
- Kocham szczerze.
- A w co wierzysz?
- W Polskę wierzę.
- Coś ty dla niej?
- Wdzięczne dziecię.
- Coś jej winien?
- Oddać życie.

Na kartce z odpowiedziami prosimy podać imię i nazwisko, adres, telefon oraz wiek.
Zapraszamy do udziału w konkursie!

Uprzejmie informujemy, że ukazała się nowa seria Wydawnictwa AKSJOMAT: KUBA I OLA - BLIŹNIAKI ROZRABIAKI.
Seria: Kuba i Ola
Kim są Kuba i Ola Wesoły ? To dzieciaki takie jak Wy. Chodzą do przedszkola, lubią jeździć na rowerach i spędzać czas z rodziną. Kuba i Ola,
jak każde rodzeństwo, czasem się kłócą, ale zwykle dochodzą do porozumienia. Słowem: Kuba i Ola to bliźniaki-rozrabiaki pełne zwariowanych pomysłów. Jakich? Posłuchajcie lub poczytajcie sami.
21 cm x 24 cm, s. 24, ilustracje barwne
Cena detaliczna: 6.80 zł
Rok wydania: 2007
Kuba i Ola - zaczynam czytać cz.1
Rodzina Wesołych zaprasza do czytania o przygodach rozbrykanych
bliźniaków- Kuby i Oli. Tata i Kuba
wspólnie budują smochód, a Ola
prawdziwa kobietka chciałaby być
już dorosła. Poczytacie o ich pierwszym dniu w przedszkolu oraz ciekawych wyprawach.

07.11.2007

Znajdź 11 szczegółów, którymi różnią się te dwa obrazki. Na rysunku pierwszym
zaznacz kółeczkiem miejsca, w których znalazłeś różnice. Prawidłowe rozwiązania
prosimy przesyłać na adres redakcji do 16 listopada.
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Rozwiązanie
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Za prawidłowe rozwiązanie zadania z nr. 40. – odnalezienie różnic na
dwóch podobnych obrazkach, nagrodę wylosowała Natalia Marczak z
Mikstatu. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody!
(red.)

Łobuziaki na drzewie
Park jesienią ma mnóstwo barw, przyjemnie zatem w nim poharcować. Grono „chłopaków- łobuziaków” znalazło sobie nieco górnolotną zabawę, by z gałęzi spoglądać na kolorowy świat. Oby tylko
któregoś nie spotkało to, co przytrafia się jesiennym liściom, które niestety spadają z drzew.

Por jakich mało
Pokazany na fotografii por wyrósł w ogródku dziadka Darii i Dawida z Grabowa nad Prosną. Jest
naprawdę imponującej wielkości – waży 2,5 kg i ma prawie 90 cm długości.

