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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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T R O C H Ę

C Z A S U
D L A
D Z I E C I
W Sosnowym Zagajniku DZIEŃ BABCI I DZIADKA W BUKOWNICY I MARSZAŁKACH
Jest taki jeden,
No może dwa dni w roku…
To Święto Babci i Dziadka.
Łza wówczas kręci się w oku…
20 stycznia uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bukownicy
gościli Babcie i Dziadków na uroczystości z okazji ich święta.
Dzieci skierowały do nich wiele ciepłych słów z podziękowaniami za czułe
serce, troskę i wspólnie spędzany czas.
Przedstawiły przygotowany pod kierunkiem p. E. Golickiej i p. B. Knop program
artystyczny, złożony z wierszy i piosenek, po czym odegrały znane wszystkim
bajki w nowoczesnym wydaniu. Po programie wręczyły gościom własnoręcz-

STARY ROK

- Właśnie, że przyszedł! – stanowczo
powiedziała Malinka.
- A właśnie, że nie przyszedł! –
płaczliwie zaprzeczył Krzyś. – Mamo!
A Malinka kłóci się ze mną, że on przyszedł! – poskarżył się zajączek.
- Kto, synku, kto przyszedł? –
zapytała z zainteresowaniem mama
Dorotka, kończąc przyszywać naderwaną kokardkę do sukienki córeczki.
- No, Nowy Rok!
- Przyszedł, przyszedł – potwierdziła
mama. - Rozpoczął się dokładnie dwa
dni temu.
- A co się w takim razie stało ze
Starym Rokiem? – spytał podejrzliwie
Krzyś.
- Odszedł zgarbiony, niosąc w jednej
ręce worek radości i sukcesów, a w drugiej worek smutków i kłopotów – odpowiedziała mama i odłożyła sukienkę
na kolana. Potem długo, zamyślona,
patrzyła za okno, gdzie na dworze wiatr
wznosił białe obłoki śnieżnego pyłu,
a gawrony głośnym krakaniem wyrażały swoje niezadowolenie.
Pogodzone zajączki cichutko usia-
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dły za stołem i z powagą popatrzyły na
mamę. Dobrze znały powód jej smutku.
Wczoraj odwiedził ich pan Leon, żeby
powiedzieć, że przeszukał dokładnie
cały Sosnowy Zagajnik, a nawet rozszerzył poszukiwania poza granice
zagajnika, zajrzał też pod nieobecność
Lisa Szelmy do jego nory, ale nigdzie
nie znalazł śladu ich taty.
Mama Dorotka, zdziwiona ciszą
panującą w pokoju, z roztargnieniem
odłożyła sukienkę na kredens i nastawiła czajniczek z wodą na herbatkę
lipową. Wyjęła z blaszanej puszki
marchewkowe ciasteczka i kapuściane
cukierki, a zajączkom kazała wyciągnąć
z górnej szafki grę,,Zajęcze skoki” i rozłożyć planszę na stoliku. Dzieciom nie
trzeba było tego dwa razy powtarzać,
bo wprost uwielbiały grać z rodzicami
w gry planszowe.,,Zajęcze skoki”
dostały w prezencie pod choinkę i jeszcze ani razu w nią nie zagrały. Chwilę
potem wszyscy siedzieli już przy stole,
popijając herbatkę i na zmianę rzucali
kostką, przesuwając pionki na planszy.
Cdn.
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nie wykonane upominki,
a następnie zaprosiły do
wspólnej zabawy.
Dodatkową atrakcją był
występ taneczny z hula
– hop uczniów klas młodszych,
przygotowanych
przez p. A. Kędzię, oraz
taniec uczennic klasy VI.
Uroczystość
umilił
poczęstunek ufundowany
przez Radę Rodziców.
22 stycznia uczniowie
odwiedzili również DPS
w Marszałkach, prezentując część artystyczną,
składając życzenia Pensjonariuszom oraz wręczając
im upominki.
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Kolędowanie w Przedszkolu nr 5 w Ostrzeszowie
11 stycznia 2012r. odwiedzili
nas uczniowie Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia im. F. Chopina
w Ostrzeszowie, którzy zaprosili do
wspólnego kolędowania. Instrumentalnie i wokalnie przypomnieli o magii
świąt Bożego Narodzenia. Piękne
kolędy i pastorałki popłynęły spod
smyczków, strun gitary, saksofonu,
trąbki i oczywiście pianina. Koncert
prowadziła pani Małgorzata Chabierska - nauczycielka szkoły muzycznej,
która przygotowała również piękny
układ taneczny w wykonaniu dzieci.

M.B.

Znajdź 14 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 9 lutego br.
Zadanie dla dzieci do lat 11.

Za rozwiązanie zadania z nr. 1.
- hasło: NOWY ROK NASTAJE,
KAŻDEMU OCHOTY DODAJE nagrodę otrzymuje Patrycja Witoń
z Doruchowa. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody.
red

