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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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To my, Wasze dzieci

Zabawa z naklejkami

Bałwankowo

Na zamku
Zapraszamy do naszego wehikułu czasu. Za jego sprawą
(i za sprawą naszej książeczki) przeniesiemy się w czasy
tarczy i miecza i zobaczymy, jak wyglądało życie rycerzy,
dam dworu, mnichów i królewskich łuczników. Świetna
zabawa, znakomite ilustracje i naklejki nie pozwolą się
nudzić.
ISBN: 978-83-7118-754-4
Format: Format: B5, s. 8, + wkładka z naklejkami, ilustracje barwne
Rok wydania: 2009

Lepiej późno niż wcale

Rozstrzygnięcie konkursu warzywno - grzybowego
Trochę przegapiliśmy nasz coroczny
konkurs. Śpieszymy więc naprawić
swój błąd i ogłosić wyniki jesiennej
zabawy. Dziękujemy wszystkim czytelnikom, którzy swoje ciekawe, a przede
wszystkim duże trofea warzywne i
grzybowe zechcieli zaprezentować na
naszych łamach. Przeważnie okazy
prezentowane były przez dzieci, toteż
informacje i fotografie z reguły zamieszczaliśmy na stronie dziecięcej, czyli 14.

roku 2008 okrzyknięty został, ważący
1,68kg prawdziwek, którego znalazł p.
Stanisław Wnuk z wnuczką Weroniką.

Weronika, Natalia i Anna

A oto wyniki:
Warzywem roku 2008 została,
ważąca 5 kg kalarepa, wyhodowana
przez pp. Lewandowskich z Książnic.

Gratulujemy i zapraszamy po odbiór
kosza z różnościami!
Ponieważ ten rok nie obfitował w okazy, postanowiliśmy nagrodzić wszystkich czytelników, którzy
mimo to mieli szczęście i znaleźli wielkie grzyby czy wyhodowali niezwykłe
warzywa, a potem podzielili się informacją o tym z czytelnikami „Czasu”.
Zapraszamy po odbiór upominków.

red.
Natomiast grzybowym olbrzymem
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KOSMICI W SZKLARCE
Na cztery ostatnie dni zimowych ferii
12 zuchów z I Ostrzeszowskiej Gromady Zuchów ZHR przyjechało do
Szklarki Przygodzickiej na biwak. Jako
bazę wykorzystali nową, przestronną
szkołę. Jest tu sala gimnastyczna, stołówka, kuchnia. Salę klasową zaadaptowali na sypialnię - tu rozłożyli materace
i śpiwory. Chłopcy pochodzą z Ostrzeszowa, ale jeden jest z Niedźwiedzia, a
Bartek aż z Poznania, bo ma krewnych

Na rozwiązanie zadania czekamy do 19 marca – na kartce naklej rozwiązanie.
Zadanie jest przeznaczone dla dzieci do lat 12.

red.
Rozwiązanie
Za rozwiązanie zadania z nr. 8. - odnalezienie 13 szczegółów, różniących dwa na
pozór identyczne obrazki, nagrodę otrzymuje Karolina Frąszczak z Ostrzeszowa.
Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody.

red.

w Ostrzeszowie i tutaj przyjechał na
ferie. Kadrę stanowią 3 osoby: Wojtek
Maciaczyk- komendant, Jacek Woźniakoboźny i Radek Woźniak - kwatermistrz.
Wyżywienie organizowali we własnym
zakresie (koszt 30zł/os.). Nadrzędne
hasło biwakowego programu to „Podróż
kosmiczna”. W związku z tym została
zbudowana rakieta z kartonów: start się
odbył, ale chyba nie był zbyt udany. Najważniejsze, że nikt nie ucierpiał. Prócz

takiej tematyki okołokosmicznej zuchy
zwiedzały wioskę i okolicę, brały udział
w grach terenowych, korzystały z sali
sportowej, brały udział w kominkach i
apelach. W ten sposób chłopcy odpoczęli od telewizji i komputerów. W niedzielę wszyscy udali się na mszę do
miejscowej kaplicy.

(rysz)

