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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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Święto plonów w mikstackim przedszkolu

Czy wiecie, że...
- Lama należy do rodziny wielbłądowatych.
- Lama, chociaż w ogrodach zoologicznych
reprezentowana jest jako zwierzę dzikie,
w istocie jest zwierzęciem domowym. Jej
dzikim przodkiem jest gwanako. W naszych
okolicach lamę możecie zobaczyć u p. Andrzeja Cichosza w Niedźwiedziu(na zdjęciach)
- Lamy są zwierzętami o suchych, długich kończynach i długiej szyi. Ich ciało porasta długa,
gęsta wełna. Długość ciała wynosi 120cm,
wysokość w kłębie również ok. 120cm, z tym że dzięki długiej
szyi całkowita wysokość zwierzęcia wynosi 160-190cm. Waży do
150kg.
- Lamy są przystosowane do przebywania na dużych wysokościach oraz terenach ubogich w wodę. Żywią się trawą i liśćmi.
Żyją 15-20 lat.
- Dzięki silnie rozwiniętym opuszkom palców lamy potrafią poruszać się w terenie górskim i piaszczystym z ciężarem na grzbiecie. Do dziś Indianie andyjscy przewożą ładunki (nawet do 40kg)
na ich grzbietach. Zwierzęta nadal też dostarczają im skór, mięsa
oraz wybornego mleka. Wełna, której wyróżnia się 22 odcienie,
strzyżona jest co 2-3 lata. Z jednej lamy uzyskuje się kilka kilogramów wełny. Z wełny tej tkane są poncza i koce.
- Ciekawe zastosowanie znalazły lamy w krajach Europy
Zachodniej. Po odpowiednich
przeszkoleniach i treningach
służą do przejażdżek dla dzieci, do ciągnięcia wózków nawet z dorosłym człowiekiem,
do transportowania ekwipunku
uczestników wycieczek górskich. Istnieją nawet wypożyczalnie takich lam.

25 września 2008r. w Publicznym Przedszkolu w Mikstacie
odbyły się dożynki. W tej przepięknej uroczystości uczestniczyła cała społeczność przedszkolna, burmistrz Mikstatu B.
Małecki, ks. dziekan K. Ordziniak oraz rodzice. Gospodarzami
dożynek byli „starszacy” wraz ze swoimi paniami: R. Kędziak
i E. Wietecką.
Mieliśmy okazję wysłuchać wierszy i piosenek mówiących
o tradycjach związanych ze zbiorem plonów i dożynkowym
świętem. Dzieci wcieliły się w role gospodarzy, gospodyń,

żniwiarzy, młynarza i piekarza. Punktem kulminacyjnym były
przyśpiewki zaadresowane do władz miasta i gminy, gospodyni przedszkola i gospodarza parafii:
„...Do pana burmistrza próśb dziś mamy wiele:
by pieniążki dawał na przedszkolne cele...”
Zwieńczeniem uroczystości były upominki dla występujących dzieci oraz pyszny placek drożdżowy z owocami upieczony przez mamy przedszkolaków.

NA WESOŁO
Ulubiony samochód lamy? lamborghini
Ulubiony taniec – lambada
Ulubiony napój – lamoniada
Lama - jak ona wygląda

Grzybki Elizy
Na kapeluszu tego pięknego, zdrowego prawdziwka, urósł
drugi, mniejszy – ot, cudo natury. Szczęśliwą znalazczynią
grzybków jest 6-letnia Eliza Nawrot z Olszyny. Gratulujemy!

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak nazywa się bliska krewna lamy –
rozwiąż krzyżówkę – na pewno pomoże Ci w tym tekst o lamie. Hasło
wytnij, naklej na kartkę pocztową i przyślij lub przynieś do redakcji.
Czekamy do 23 października. Zadanie dla dzieci do lat 13.
1. Przodek lamy
2. Od lamy jest podobno wyborne.
3. Można je utkać z wełny lamy.
4. Żywią się nią lamy.
5. Może być „na świat”
6. Bardzo duży, soczysty owoc, różowy w środku.

Wycinanki i modele do składania
Seria: Zrób to sam
Zwierzęta w zoo
Nie trzeba wcale wychodzić
z domu, by znaleźć się w zoo pełnym egzotycznych
zwierząt. Dzięki tej książeczce można bez użycia kleju
i nożyczek samodzielnie wykonać papierowe zabawki, które wywołają uśmiech na twarzy każdego malucha.
ISBN: 83-7118-351-8
Format: A4, s. 8, ilustracje barwne.

Susz się grzybku,
susz!
Tego okazałego grzybka znalazła w Rogaszycach 6-letnia Zuzia Kątna. W szukaniu
troszkę pomagał jej tatuś. Ważący 80dkg
grzyb zostanie ususzony. A potem na
pierożki lub do pysznej zupki.

E. Wietecka

