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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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W Sosnowym Zagajniku
SZCZĘŚLIWE ZAKOŃCZENIE
Zabawa trwała w najlepsze, gdy
nagle Krzyś tak mocno rzucił kostką,
że ta wylądowała pod oknem. Kiedy
podnosił kostkę z podłogi, spostrzegł, że ktoś zmierza w kierunku
ich norki:
- O, ktoś do nas idzie!
- To pan Leon. Ale obok niego idzie
jeszcze ktoś – powiedziała Malinka,
patrząc uważnie przez okno.
- To chyba Stary Rok! – stwierdził Krzyś – Zobacz, mamo, jakim
powolnym krokiem idzie! Chwilami
nawet opiera się o pana Leona, żeby
odpocząć, pewno zmęczył się dźwiganiem worków! Ale super, jeszcze nigdy
nie widziałem, jak wygląda Stary Rok!
– wykrzykiwał rozentuzjazmowany zajączek. – Ciekawe, gdzie pan Leon go znalazł? Mamo…
Ale Dorotka Szarakowa nie słuchała
tego, co mówił synek, tylko szybko
otwarła frontowe drzwi i wybiegła
w samym fartuszku na spotkanie przybyszom. Rzuciła się w ramiona postaci
wspierającej się na grzbiecie dzika.
- Krzysiu – zaczęła niepewnie Malinka
drżącym z emocji głosem – to chyba nie
jest Stary Rok. To jest…
- …to jest nasz tata! – dokończył za
siostrę zajączek i razem wybiegli na spotkanie rodzicom.
- Tata! Tata! – krzyczeli. – Nareszcie
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się znalazłeś! - z całym rozpędem rzucili
się Szarakowi na szyję.
- Dzieci, kochane! Malinko! Krzysiu!
– płacząc ze wzruszenia, zając całował
swoje maluchy. – Już jestem! Teraz już
zawsze będę z wami!
Szczęśliwa rodzina Szaraków, obejmując się, powoli ruszyła w stronę norki,
gdzie pan Zygmunt został opatrzony,
nakarmiony i położony do łóżka, w którym
prawie natychmiast zasnął. Żona i dzieci
z radością patrzyły na ukochanego.
Dzik Leon cicho zamknął za sobą
drzwi. Ze wzruszeniem przyglądał się, jak
rodzina jego przyjaciela bardzo się kocha.
Na podziękowania Dorotki, Malinki i Krzysia tylko nieznacznie skinął głową. I chyba
po raz pierwszy w życiu żałował, że żyje
samotnie.
Koniec
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Każdego roku, blisko Dnia Babci
i Dnia Dziadka, w kinoteatrze odbywają się piękne jasełka, w których
występują dzieci z Przedszkola Sióstr
Nazaretanek.
W tym roku 21 stycznia ponad setka
małych artystów wybiegła na scenę,
by zrobić prezent babciom i dziadkom.
Prezent był przepełniony muzyką,
tańcem oraz wierszami, które swoją
treścią oddawały cześć Dzieciątku
narodzonemu w Betlejem.
Tegoroczne jasełka ukazywały
wszystko stworzenie, które wielbi
Pana. Dzieci przebrane były za słońce,
nockę, gwiazdeczki, księżyc, wodę,
morskie stworzenia. Nie zabrakło
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Za rozwiązanie zadania z nr. 2. znalezienie szczegółów różniących
dwa, na pozór identyczne, obrazki
- nagrodę otrzymuje Marcel Cempel
z Bledzianowa. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody.
red.

Ferie 2012
Biblioteka na dzieci czeka!

Zapraszamy do „Krainy Bajek”. Wtorek, czwartek godz. 1100 - 1300

− „W krainie chłodu jestt zamek
śni zimowych.
z lodu” – czytanie baśni
ana Ander− Zaczarowany świat pana
sena – konkurs wiedzyy o J. Ch.
ch jego
Andersenie i bohaterach
baśni.
wy
− Gry planszowe, zabawy
literackie, quizy,
zgaduj-zgadule.
ę− „ … i żyli długo i szczęy.
śliwie” - bajkowe pary.
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WSZYSTKO STWORZENIE CHWALI PANA

oczywiście Świętej Rodziny, trzech
króli oraz pasterzy.
Najstarsza grupa przedszkolna
pokazała piękny układ taneczny, ukazujący przeróżne stworzenia Boże,
które witają Jezusa na ziemi.
Każdego roku jasełka, wystawiane
przez przedszkolaków, są piękne i niepowtarzalne, ale w tym roku dzieci
zaskoczyły wszystkich - piękne, ale
i trudne układy taneczne, no i prześliczne stroje, będące dopełnieniem
całości. Pani Basia, która zajmowała się ich wymyślaniem i szyciem,
powinna dostać Oskara.
Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem i do dnia dzisiejszego w wielu
domach mówi się o tym, że dzieci
z Przedszkola Sióstr Nazaretanek

Znajdź 15 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 16 lutego br. Zadanie dla
dzieci do lat 11.

8.02.2012

−
Zajęcia plastyczne:
„Książka m
moim przyjacielem”
i „Mój zwie
zwierzaczek”.
− Zobacz
Zobacz, że potrafisz: kolorowe składanki, kartka
wal
walentynkowa.
−
Godzina
z bajk
bajkoczytaczem.
Teatr
Teatrzyk „Księżniczka
na ziarn
ziarnku grochu” 10.02.20
10.02.2012, godz.1200

wręczyły dziadkom i babciom prezent z najwyższej półki. A zwieńcze-

niem tego podarunku była modlitwa
podczas mszy świętej w klasztorze
następnego dnia - 22 stycznia.
Rodzice małych artystów serdecznie dziękują Siostrom oraz Paniom
Wychowawczyniom za trud włożony
w przygotowanie tak pięknego przedstawienia. Gdyby nie Wasza praca,
poparta wieloletnim doświadczeniem,
nie mielibyśmy takiej uczty duchowej,
a dzieci nie doświadczyłyby, jak to
fajnie jest być aktorem w tak dobrym
przedstawieniu.
Rada Rodziców

