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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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D Z I E C I

Rozstrzygnięcie konkursu na opowiadanie pt.
„Gwiazdkowe przygody pluszowego misia”

Znajdź 9 szczegółów

Kochane dzieci, otrzymaliśmy sporo prac na konkurs o misiu,
ale nie wszystkie z Was napisały prace na temat. Po wnikliwym
przeczytaniu opowiadań, postanowiliśmy nagrodzić trzy.
I miejsce zajął Dawid Piotr z Kaliszkowic Ołobockich. Twoje
opowiadanie jest naprawdę bardzo ciekawe i publikujemy je w
świątecznym wydaniu gazety, by mogły je przeczytać wszystkie
dzieci.
II miejsce zajęła Ola Kapała z Ostrzeszowa . Olu, Twoja praca
zachwyciła nas przede wszystkim niezwykłą starannością.
III miejsce zajęła Kornelia Frąszczak z Ostrzeszowa. Miło czytało się o misiu z Twojego opowiadania.
Zwycięzcy w nagrodę otrzymują duże misie, natomiast pozostałe dzieci, które nadesłały prace na konkurs, zapraszamy po
odbiór nagród pocieszenia - małych misiów.

I miejsce
Gwiazdkowa przygoda pluszowego misia
Napisał Dawid Piotr z Kaliszkowic Ołobockich.

Znajdź 9 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 4
stycznia. Zadanie dla dzieci do lat 11.

(red)

Właśnie zakończył się ostatni dzień przygotowań do podróży.
Dzielne elfy Świętego Mikołaja zapakowały wszystkie prezenty i
włożyły je do czarodziejskiego worka, który robił się coraz większy. U dołu miał naszytą zieloną łatę w czerwone paski.
- Wszystko przygotowane – rzekł z dumą skrzat Troj.
- Bardzo się cieszę, że zdążyliśmy – odpowiedział Mikołaj.
Nie chciałbym, aby jakieś dziecko nie otrzymało upragnionego
prezentu. Kocham dzieci i nie chcę, aby były smutne.
- Ja także nie chcę – wtrącił się elf.
- Muszę już ruszać, by się nie spóŸnić – rzekł Mikołaj. – Troju,
przygotuj sanie i renifery do drogi!
Po chwili Mikołaj wziął worek i położył go na saniach.
- Ho, ho, ho, ruszamy! –zawołał.
Renifery ciągnęły sanie tak mocno, że zaczęły się unosić. Worek z prezentami zahaczył o gałąŸ i łata oderwała się. Wtedy z
worka wypadł pluszowy miś z czerwoną kokardką i przyczepioną
do ucha karteczką z napisem: Dla Kasi od Mikołaja.
Miś wstał i ruszył przed siebie. Po kilku godzinach spotkał wronę.
- Czy widziałaś może Świętego Mikołaja?
- Tak, przelatywał tędy na saniach pół godziny temu.
- A w jakim kierunku poleciał?
- Na południe. A tak w ogóle, kim ty jesteś i dlaczego szukasz
Mikołaja?
- Miałem być prezentem od niego, lecz wypadłem z worka i
zgubiłem się.
- Mogę ci pomóc, wsiądŸ na mój grzbiet, polecimy za nim!
Może uda nam się go dogonić.
- Naprawdę mi pomożesz?

Choinka – konkurs

Po słodycze do Świętego Mikołaja
Bardzo się cieszymy, że tyle dzieci pięknie pokolorowało obrazek „mikołajkowy”
i zgłosiło się z wykonanym zadaniem do redakcji. Tu czekały na nie słodycze, które
Mikołaj dla nich zostawił. Niektóre z dzieci zapozowały do fotografii – postaramy
się, sukcesywnie, zamieścić wszystkie zrobione 6 grudnia fotografie.
Paulina i Kinga

- No jasne! Przecież nie chcę, aby jakieś dziecko nie otrzymało prezentu.
- Bardzo ci dziękuję.
Miś wskoczył na grzbiet wrony i polecieli za saniami. Tymczasem Mikołaj dotarł do domu Kasi. Worek był już pusty.
- Przecież powinien być jeszcze pluszowy miś. Gdzie on zniknął?! Mikołaj podniósł worek i zauważył dziurę.
- No tak, łata zapewne zahaczyła się o gałąŸ i miś wypadł
gdzieś po drodze.
Mikołaj bardzo się zmartwił, w myślach zobaczył smutną twarz
dziewczynki. £zy stanęły mu w oczach. Nagle zauważył wronę,
a na niej misia z czerwoną kokardką. Twarz mu się rozjaśniła i
zawołał z ulgą:
- Jesteś, misiu, na szczęście się znalazłeś!
- To dzięki wronie – zawołał wesoło pluszak. – Dziękuję!
- Ja także ci dziękuję, wrono – rzekł Mikołaj. – Gdyby nie ty,
Kasia nie dostałaby prezentu.
- W ten świąteczny dzień nie mogę odmówić pomocy potrzebującym – odpowiedział ptak.
- Już świta, muszę, misiu, zanieść cię szybko pod choinkę, tak
by nikt mnie nie zobaczył – zawołał Mikołaj.
- Dobrze, chodŸmy – odpowiedział radośnie miś.
Mikołaj wziął pluszaka i wszedł z nim przez komin do pokoju
dziewczynki. Po chwili wrócił i rzekł do wrony:
- No, wszystkie dzieci otrzymały prezenty, a to dzięki tobie!
Wsiadaj, podwiozę cię do domu!
Polecieli pod gniazdo wrony. Wtedy Mikołaj wyciągnął garść
nasion i wsypał je do domku ptaka.
- A to prezent dla ciebie. ¯yczę ci wesołych Świąt!- zawołał i
pofrunął saniami do siebie.

Namaluj na pustej choince
wszystkie ozdoby wymienione w
wierszyku zamieszczonym poniżej.
Pokoloruj również drzewko. Jak
wykonasz pracę, wytnij choinkę,
naklej ją na kartkę pocztową i przynieś lub przyślij do redakcji „Czasu
Ostrzeszowskiego”. Na rozwiązania
wszystkich zadań z tej strony czekamy do 4 stycznia. Zadania przeznaczone dla dzieci do lat 11.

Choinka

Mikołaj

Na gałązkach choinkowych
Wiszą trzy dzwoneczki
A pod nimi biały grzybek
w czerwone kropeczki.
Są też na niej dwa jabłuszka,
Dwa żółte słoneczka,
W złotej sukni piękna wróżka,
I srebrna gwiazdeczka.
Jest pingwinek czarno – biały,
Niebieski aniołek,
Obok zaś bałwanek mały,
I barwny dzięciołek.
Jeszcze bombki i łańcuchy,
Lampki kolorowe,
Spróbuj wszystko to, maluchu,
Ładnie namalować.
(emes)
Rozwiązanie: Za prawidłowe rozwiązanie zadania z nr. 47. – hasło: ZNAJOMI Z LEKTUR SZKOLNYCH, nagrodę wylosował Marcel Kukuła z
Komorowa. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody!
(red.)

