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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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Za rozwiązanie zadania z nr. 40. znalezienie szczegółów różniących
dwa na pozór identyczne obrazki
- nagrodę otrzymuje Dorota Szmaj
z Książenic. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody.

red.

W sosnowym zagajniku
Wiewiórka Matylda

Wiewiórka Matylda mieszkała w dziupli na wysokim dębie w Sosnowym
Zagajniku. Z okna jej domu rozciągał
się wspaniały widok na cały las. Mieszkanie składało się z dwóch pomieszczeń: kuchenki, połączonej z pokojem
gościnnym, i maleńkiej sypialni. Mebelki
Matylda miała wystrugane przez bobra
Szymona, znanego w okolicy stolarza,
kominek z polnych kamieni zbudował
dla niej sam Mistrz Szczurek, w oknach
wisiały firanki utkane z pajęczych sieci,
a na łóżku leżała pościel z leśnego mchu.
Na balkonie Matylda hodowała kolorowe,
polne fiołki. Wiewiórka bardzo dbała
o porządek w dziupli.
Tego dnia do Matyldy mieli przyjść
z wizytą zaprzyjaźnieni Skowronkowie,
którzy już przygotowywali się do odlotu
do ciepłych krajów. Wiewiórka upiekła borówkowy placek i wyciągnęła ze
swoich zapasów gromadzonych na zimę
soczek malinowy. Nakryła stół obrusem w kwiatowy wzór, postawiła ciasto
i szklanki do soku. W lustrze przeczesała
swoją puchatą kitę i poszła otworzyć
gościom, bo właśnie rozległo się głośne
pukanie do drzwi.
- Witaj, Matyldo! - zaćwierkała
Skowronkowa.
- Witaj, Patrycjo! Witaj, Maurycy! powitała wiewiórka gości. - Zapraszam

do środka.
Kiedy Patrycja powiesiła swój letni
sweterek na wieszaku, a Maurycy usiadł
za stołem, Matylda zapytała:
- Jak wasze przygotowania do odlotu?
- Ach, prawie już wszystko spakowałam, muszę jeszcze tylko znaleźć odpowiedni karton, żeby zapakować stary
gramofon. Maurycy szczelnie zasłonił
nasze gniazdko tatarakiem, ale pewno
na wiosnę znowu trzeba będzie robić
remont, ale już do tego przywykliśmy odpowiedziała ze śmiechem Patrycja.
- Maurycy - zwróciła się do skowronka Matylda, nalewając sok malinowy
do szklanek - mam do ciebie ogromną
prośbę. Proszę, zaśpiewaj dla mnie
ostatni raz przed odlotem, bo zimą
będę, niestety słuchała tylko krakania
gawronów.
Maurycy uwielbiał śpiewać i wiewiórka
nie musiała go o to prosić dwa razy.
Patrycja i Matylda siedziały zasłuchane
w przepiękny śpiew Maurycego. Nagle
na dworze rozległo się głośne tupanie
i czyjś rozpaczliwy płacz. Pan Skowronek
oburzony przerwał swoje trele i wychylił
głowę z dziupli, żeby zobaczyć, kto śmie
zakłócać jego koncert. A pod dębem
stała wystraszona rodzina Jeżyków.
(M.D.)
Cdn.
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Jesień w Szkole Podstawowej
w Kaliszkowicach Ołobockich
Tradycyjnie w Szkole Podstawowej
w Kaliszkowicach Ołobockich zorganizowana została wystawa darów jesieni,
nazywana Polagrą.
W tym roku szkolnym impreza
ta odbyła się 4 października i połączona została ze Szkolnym Sniem
Integracyjnym.
Uczniowie poszczególnych klas
wraz z wychowawcami przygotowali
stoiska z barwnymi darami jesieni. Do
przygotowań dołączyli również rodzice,
którzy pomagali swoim dzieciom przygotować w domu piękne i ciekawe

Znajdź 13 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 listopada br.
Zadanie dla dzieci do lat 11.

26.10.2011

postacie i rzeźby. Były wśród nich:
śliczny dyniowy bałwan, dyniowo-marchewkowe słoneczko, dyniowo-kapuściany słoń, ziemniaczano-cukiniowy
powóz konny, warzywna panna młoda,
patisonowy czołg i wiele innych ciekawych stworków. Nie mogło oczywiście
zabraknąć głównej bohaterki tego dnia
- Pani Jesieni.
Po prezentacji stoisk przez przedstawicieli poszczególnych klas przyszła
kolej na część artystyczną. W kolorowej
jesiennej scenerii uczniowie śpiewali
piosenki, recytowali wiersze i przypo-

mnieli wiele przysłów związanych z tą
porą roku. Mogli sprawdzić się również
podczas odgadywania jesiennych zagadek. Wszyscy - uczniowie i nauczyciele,
otrzymali symboliczną, jesienną śliwkę.
Uwieńczeniem tego wesołego, jesiennego dnia było ognisko, przy którym
wszyscy upiekli sobie kiełbaski, chleb
i jabłka oraz wspólnie śpiewali piosenki.
Po tak miło spędzonym dniu wszyscy w wesołych nastrojach udali się do
domów.

A.Joks, E. Olejnik

Jesienny konkurs plastyczny
Bogactwo darów jesieni stało się
inspiracją do zorganizowania przez
wychowawców
świetlicy
szkolnej
w Mikstacie konkursu plastycznego
o tematyce jesiennej pt. „Kasztanowe
ludziki”. Wzięło w nim udział 17 uczniów
naszej szkoły.
Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej o tematyce jesiennej, w której honorowe miejsce zajmowały kasztanowo-żołędziowe ludziki
i zwierzątka.
Najistotniejszym celem konkursu
było uwrażliwienie uczniów na piękno
przyrody w okresie jesieni oraz zwrócenie uwagi na różnorodność ogólnie
dostępnych materiałów przyrodniczych,
które można wykorzystać dosłownie do
wszystkiego. Rozstrzygnięcie konkursu
odbyło się 12 października.
Inwencja twórcza zaskoczyła różnorodnością technik i estetyką wykonania
prac, dlatego też wyłonienie laureatów
było bardzo trudne.
W kategorii klas I-III przyznano następujące miejsca:
Zuzanna Sadowska - I miejsce
Gabriela Pikińska - I miejsce
Jarosław Dyba
- I miejsce
Marcin Gąsiorek - II miejsce

Aldona Przybylak - III miejsce.
W kategorii klas IV-VI przyznano tylko
jedno pierwsze miejsce - Dawidowi
Goździkowskiemu.
Najpiękniejsze z prac zostały nagrodzone dyplomami i upominkami.
Artystyczne dokonania dzieci można
podziwiać na pokonkursowej wystawie

prac w świetlicy szkolnej. Prace te stanowią piękną jesienną dekorację sali.
Wszystkim nagrodzonym autorom
serdecznie gratulujemy. Dziękujemy za
wspólną zabawę i trud włożony w wykonanie prac konkursowych.

L.R.

