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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.

T R O C H Ę

C Z A S U

KONKURS

Gwiazdkowa przygoda pluszowego misia
25 listopada przypada
Światowy Dzieñ Pluszowego Misia, z tej okazji
zapraszamy Was do udziału w konkursie literackim.
Polega on na napisaniu
opowiadania pt. Gwiazdkowa przygoda pluszowego
misia. Najładniejsze prace
zostan¹ nagrodzone właśnie pluszowym misiem i
opublikowane na łamach
„Czasu”.
Na krótkie opowiadania
czekamy do 4 grudnia. Prosimy o podpisanie opowiadania imieniem i nazwiskiem oraz podanie wieku, adresu i nr. telefonu. Konkurs przeznaczony jest dla
uczniów szkół podstawowych.

D L A

D Z I E C I

Mali patrioci
Kiedy proponowaliœmy naszym ma³ym
czytelnikom, by nauczyli siê „Katechizmu m³odego Polaka” na pamiêæ i przyszli do redakcji go wyg³osiæ, mieliœmy
trochê w¹tpliwoœci, czy znajd¹ siê
chêtni. Okaza³o siê, ¿e obawy by³y
bezpodstawne, bo a¿ dwanaścioro
dzieci piêknie wyrecytowa³o ten patriotyczny wierszyk. Byliœmy wzruszeni,

kiedy s³uchaliœmy tych recytatorskich
deklaracji ma³ych patriotów. Czasami
nawet ³za zakrêci³a siê w oku. Wszystkie dzieci wspaniale opanowa³y tekst
i z przejêciem wyg³asza³y wiersz.
Recytacje prze¿ywali te¿ rodzice lub
dziadkowie, którzy towarzyszyli swoim
dzieciom. To przecie¿ g³ównie oni zadecydowali o udziale dzieci w konkursie i

to oni pomogli maluchom nauczyæ siê
nieprostego przecie¿ utworu na pamiêæ.
Dziêkujemy zarówno ma³ym aktorom,
jak i ich rodzicom. Mamy nadziejê, ¿e
dzieci jeszcze nieraz bêd¹ mia³y okazjê
popisaæ siê znajomoœci¹ tego wiersza
na pamiêæ, mo¿e wyst¹pi¹ z nim na forum rodziny, klasy, grupy przedszkolnej
lub na szkolnej akademii.
„Katechizm m³odego Polaka” recytowali:

Misio
Duży misiek z białym uszkiem,
zawsze strasznym był leniuszkiem.
Ciągle leży na kanapie,
mija chwilka - on już chrapie!
Mało takich jest leserów!
Misio zjadł dziś pięć deserów,
teraz leży, odpoczywa po jedzonku tak to bywa,
skoro misio je „tonami”,
odpoczywa godzinami!!
Co tu zrobić z obżartuszkiem
oraz jego wielkim brzuszkiem?
Dieta? - Nie, to się nie uda.
Z misia straszny jest maruda,
ciągle czegoś mu brakuje
albo obiad nie smakuje,
tak narzeka godzinami,
a jedzonko je łapkami.
Nie chce noża czy łyżeczki,
kolorowej swej miseczki,
tylko wcina prosto z gara,
przy tym z misia jest niezdara.
Całe futro poplamione,
nawet uszka pobrudzone.
Takie misiek wiedzie życie,
a ja myślę sobie skrycie:
- Nasz niedźwiadek choć grubiutki,
w gruncie rzeczy jest milutki.
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Na rozwi¹zanie zadania czekamy do 29 listopada. Na kartce pocztowej oprócz
rozwi¹zania prosimy nakleiæ wyciêtego z zadania misia.
Zadanie przeznaczone dla dzieci do lat 10.

red.

Rozwi¹zanie
Za prawidłowe rozwiązanie zadania z nr. 43. – wskazanie 10 szczegółów różniących dwa podobne obrazki – nagrodę wylosowała Kinga Maury z Kaliszkowic
Kaliskich. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody!

(red.)
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